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Psntrn ridicarea nivelului prafesiml 
al antrenorilor de natație

ÎN CINSTEA CELUI DE Al II-IEA CONGRES AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN 
$1 A CELEI DE A 37-a ANIVERSĂRI A MAU REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

T^UPA concurs, după ce a sta- 
*■'bilit o performanță de valoare, 

sportivul își îndreaptă prima privi
re înspre omul care și-a petrecut 
ceasuri de-a riadul alături de el, 
care l-a îndrumat și I-a ajutat să 
înainteze tot mai mult pe drumul 
măiestriei sportive, care i-a 1'ost 
frate și sfătuitor in momentele de 

• descurajare: spre antrenorul său. 
Am constatat «jdată mai mult acest 
fapt in timpul marilor competiții de 
natație din vara aceasta, cind în 

.1 special tinerii înotători căutau cu 
dragoste privirile antrenorului lor 
după o comportare lăudabilă, și... 

. se jenau să dea ochii cu el atunci 
cînd ii înșelaseră așteptările.

Și, pe drept cuvînt, multi dintre 
antrenorii de natație merită dra
gostea și încrederea de care se 
bucură în fața sportivilor pe care-i 
pregătesc. Antrenori ca losif Enă- 
ceanu (Știința), care depune toată 
puterea sa de muncă pentru ridi
carea noilor cadre din secția pe 

. care o conduce, loth Pall iosif 
. (Progresul Tg. Mureș), Benjamin 

I (Voința Timișoara), Bader (Pro
gresul Timișoara), P. Stroescu (Vo
ința București), Bogdan Coloinan 
(Progresul Cluj), N. Blidaru (Con
structorul București), Vasil iu (Pro
gresul) etc., dau dovadă de multă 
tragere de inimă în munca lor și 
obțin rezultate mulțumitoare, Njve- 
lul profesional ridicai aț unor antre
nori ca V, Daroczî (Dinamo Tg. 
Mureș), E. Freund (Dinamo), I. 
Frincu (C.C.A.) și al altor cîtorva 
antrenori contribuie la progresul 
natației noastre, la realizarea de 
noi succese

Existența urmi mic grup de an
trenori conștiincioși nu rezolvă insă 
nici pe departe nevoile notației 
noastre, nu satisface nici pe de
nude condițiile unui progres canti
tativ și mai ales calitativ rapid, 

bare să lichideze rămîrierea în ur
nă a acestui sport. 5'împotrivă, in 
inele regiuni (Cluj, Arad, Timișoa
ra) natația regresează în loc să 
meargă înainte, iar ca nivel calita- 
Iv general, ea progresează cu miili 
rrea incet față de condițiile de dez
voltare ce-i sînt creiate prin grija 
i sprijinul acordat de statul nos- 
ru democrat-popular.

Și mia dintre problemele mari 
:are stau in calea acestui progres, 
ie ‘cît de necesar, pe at it de posi- 
iil, este tocmai problema antreno- 
ilor de natație. In general, nive- 
ul profesional al antrenorilor noș- 
rj de natație nu este la în- 
dilțime.a sarcinilor lor, rnulji 
hiar dintre antrenorii cu fru
moase realizări rmilțumindu-se 
tt cunoștințele și mai ales 
u experiența pe care o au în acest 
omeniii și privind eu indiferență 
hestiuuea atît de importantă a ri- 
icărit necontenite a nivelului lor 
rofesional. Majoritatea antrenori- 
ir noștri folosesc metode empirice, 
lapoiate, în\contradicție cu cele 
tai noi concepții în acest dome- 
iu. Antrenori ca Recer, Bohunitz- 
i (Timișoara), Szigety (Sibiu), 
orok (Flamura roșie Timișoara) 
1 și alții dintre antrenorii care 
witează printre cei bine pregătiți, 
u folosesc cele mai indicate me- 
>de de antrenament sau le folo- 
isc formal, automat, nu în mod 
inamic, creator. Așa se explică 
$ul că, chiar cei mai dotați din
ii înotătorii noștri ating la un 
oment dat un nivel pe care nu-1 
ai pot depăși.

Motociclîștii romîni participă la concursul 
internațional do la Moscova

MOSCOVA, 15 (Agerpres).— 
ASS transmite: Peste cîteva 
!e in apropierea orașului Mosco

va începe un concurs interna- 
n:>l de mo!ocic”#m la care pa.r- 
ipă sportivi din U.R.S.S., R.P.

Iu ultimii ani, antrenorii noștri 
de natație au avut suficiente posi
bilități pentru a face un schimb 
activ de experiență cu antrenorii 
de peste hotare și în special cu 
antrenorii sovietici și maghiari. Ei 
n-au învățat însă destul de la a- 
ceștia. Și nici nu puteau învăța, 
atita vreme cît între antrenorii 
noștri de natație există prea puțin 
tendința de a colabora, de a fi in 
continuu schimb de experiență, de 
a ajunge la un punct de vedere 
comun în privința metodelor de 
antrenament. Nici comisia centra
lă — prin colegiul central de an
trenori — nu i-a ajutat prea mult 
pe antrenori să ia o poziție justă 
față de această problemă, preocu
pările comisiei centrale față de ri
dicarea continuă a nivelului pro
fesional al antrenorilor de natație 
fiind insuficiente față de necesități. 
Astfel, antrenorii din Cluj se plințj 
că ei- n-au avut nimic de învățat 
din recenta vizită a antrenorului 
maghiar Jacki, deoarece n-au avut 
posibilitatea nici să asiste la pre
legerile sale și nici n-au primit 
material documentar in această 
priv ință.

Aceasta este în general situația 
antrenorilor din provincie; nici 
cea a bucureștenilor nu « mai 
bună, lipsa de preocupare a cole
giului de antrenori față de crearea 
unei documentări ample pentru an
trenorii noștri fiind generală. Co
legiul de antrenori, ai cărui preșe
dinte este tov. N. Dumitrescu, este 
>T sit de autoritatea necesară, nu 
are o poziție principială, nu se e- 
riiează în for de conducere și nu 
are o atitudine ferma față de aba
terile și lipsurile în muncă ale an
trenorilor.

In loc să contribuie, prin expe
riența acuimulată de fiecare dintre 
ei, la ridicarea 'nivelului lor profe
sional, antrenorii de natație prefe
ră să-și critice, în mod neprincipial 
și neorganizat metodele, să urmă
rească rezultate de moment, să 
obțină locuri cît mai bune in cla
samentele. competițiilor și nu per
formanțe cît mai bune. In aceste 
condiții nu este de mirare că in 
finalele campionatului R.P.R. de 
pildă, maestra sportului Sanda 
Platon (C.C.A.) a refuzat să-și 
apere șansele într-una din probele 
in care concurase în serii, pentru 
a nu se „compromite” pierzînd 
primul loc în finală, că unii îno
tători fruntași sînt folosiți în prea 
multe probe în cadrul marilor com
petiții, fapt care-i împiedică să 
btpte pentru performanțe cît niai 
bune etc.

Este timpul ca forul central al 
natației noastre să pună capăt tu
turor acestor lipsuri, acționînd ca 
hotărire >n problema ridicării nive
lului profesional al antrenorilor de 
natație, a însănătoșirii atmosferei 
care domnește în rîndurile acestora, 
a creări; unui spirit de emulație 
sănătoasă, principială, între antre
norii cei mai buni și a unei ten
dințe de progres a antrenorilor de 
categorii inferioare. îmbogățirea 
cunoștințelor prin însușirea expe
rienței natației sovietice și maghia
re, documentarea in toate, pre- 
blemeie practicării științifice a na
tației, sînt sarcini de frunte al« 
antrenorilor noștri de natație, în 
vederea unui continuu progres al 
acestei discipline sportive.

Polonă, R. Cehoslovacă. R.P.R., 
R.P. Bulgaria și R.D. Germană. 
Fiecare echipă va fi alcătuită din 
12 alergători dintre care două fe
ntei, ițț.

.fi omenii muncii din patria noastră se pregă- 
lese cu însuflețire și entuziasm, pentru a in- 

tlmpina cu cinste cel de al 11-lea Congres al Par
tidului Muncitoresc Romln șl cea de a 37-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. 
In fabrici, în uzine, pe șantierele de construcții 
și pe ogoare, pulsează un suflu nou de muncă tot 
mai rodnică, de angajamente care capătă viață. 
Inițiativa și capacitatea creatoare a celor ce mun
cesc cu brațele și cu mintea este pusă în slujba 
sporirii continue a producției și productivității mun
cii, a reducerii prețului de cost, în vederea ridi
cării necontenite a nivelului de trai material și 
cultural al poporului.

Ca un torent nestăvilit s-a revărsat chemarea 
muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor și funcția,

jyr ai multe tractoare pentru ri- 
iwldicarea necontenită a agricul

turii noastre, mai multe bunuri de 
larg consum, realizarea de econo
mii însemnate și reducerea prețu
lui de cost, iată cum cinstesc mun
citorii, inginerii și funcționarii de 
Ia uzinele de tractoare „Ernst 
Thălrnann" din Orașul Stalin, cel de 
al If-lea Congres al Partidului. Ei 
și-au propus ca pînă la 30 octom
brie să dea 19 tractoare peste 
plan, să realizeze economii în va
loare de 340.000 lei, să crească 
productivitatea muncii cu 5% și 
să reducă prețul de cost cu 5%.

Muncitorii și tehnicienii de la 
uzinele „Steagul roșu" și-au luat 
angajamentul ca uzina lor să lu
creze la data de 30 octombrie în 
contul zilei de 23 noiembrie, iar 
planul anual privind executarea 
pieselor pentru agricultură să fie 
realizat pînă la 7 Noiembrie. Șirul 
angajamentelor luate de muncitori 
a fost nesfîrșit, fiecare dorind din 
suflet să cinstească Congresul 
Partidului cu cît mai multe reali
zări. Creșterea productivității mun
cii cu 1% pe cap de mun
citor față de cea planificată, 
700.000 lei economii, extinderea 
metodelor de muncă sovietice Bt- 
kov-Bortkevici și Kolesov, reduce
rea prețului de cost cu 10%, sînt 
cifre care vorbesc de la sine des
pre entuziasmul muncitorilor de ia 
uzinele Steagul roșu.

«In cinstea Congresului Partidu
lui ți a celei de a 37-a aniversări

Participați la 
republican de cros

întrecerile campionatului
„Să intimpinâm 7 Noiembrie”

In fiecare an, în cinstea mari
lor sărbători de 1 Mai și 7 Noiem
brie, pe întreg cuprinsul țării se 
desfășoară tradiționalele întreceri 
de cros. Zeci ți sute de mii de 
oamenii ai muncii de Ia orașe 
și sate, tineri și vîrstnici, pornesc 
cu deosebit entuziasm în lupta 
dîrză și însuflețită pentru întîie- 
tate. An de an, numărul partici- 
panților la aceste minunate în
treceri este tot mai mare, dove
dind din plin popularitatea deo
sebită de care se bucură aces
tea în rîndurile maselor largi.

Și iată că toamna a sosit din 
nou pe meleagurile noastre. Din 
nou, alergările de cros vor reuni 
la startul sărbătoreștilor întreceri 
sute de mii ce ccr.c renți. li aș
teaptă șoselele, aleile parcurilor, 
potecile pădurilor, drumurile de 
țară. Ii așteaptă bătălia aprigă 
pentru victorie în decorul feeric 
al toamnei. Ii așteaptă rezulta
tele care vor fi mîndriia colecti
vului, orașului sau satului pa 
care le vor reprezenta în aceste 
mărețe întreceri tradiționale.

Crosul se. bucură de o largă 
popularitate. El are o mare în
semnătate aplicativă, contribuind 
la menținerea și Mărirea sănătății. 
Alergîndu-se în aer liber, în plină 
natură,, crosul nu cere o pregătire 
specială și nici terenuri sau echi
pamente deosebite.» Prin caracterul 
său popular, crosul înseamnă de 
cele mai mulle ori primul pas spre 

a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, să dăm oamenilor 
muncii tot mai multă stofă, mai 
frumoasă și mai trainică". Acesta 
este angajamentul colectivului de 
muncitori, ingineri și funcționari 
de la fabrica de postav „Liberta
tea" din Sibiu. Pînă la 30 octom
brie, fabrica va produce cu 2500 
metri de stofă de lină mai mult 
decît prevede planul. Calitatea 
produselor va fi îmbunătățită cu 
6% față de sarcina planificată, iar 
prin valorificarea de.șeurilor. se vor 
realiza produse in valoare de 
16.000 lei.

Multe și înflăcărate sînt și an
gajamentele muncitorilor de la în
treprinderea de bunuri de larg 
consum ,.23 August", fabrica de 
zahăr Bod, de la cooperativa „Hăl- 
chiu", din raionul Stalin, de la 
atelierele de automotoare C.F.R., 
de la întreprinderea 504 construcții 
din Făgăraș, întreprinderea O. C. 
L. Produse industriale Sibiu și 
Iprofil Măgura Codlei. Iată însă 
numai cîteva din ele: atelierele de 
automotoare C. F. R. vor realiza 
economii în valoare de 110.000 lei, 
la fabrica de zahăr Bod se vor pro
duce pînă la 7 Noiembrie 90.000 
kg. zahăr peste plan. întreprinde
rea 504 Construcții va termina 
pînă la 7 Noiembrie construirea 
a 57 apartamente etc. Pline de 
avînt sînt și angajamentele mun
citorilor de la Iprofil Măgura Cod- 
lea. Ei vor realiza economii în va-

Puține zile ne mai despart declipa în care sute de mii de oa
meni ai muncii vor lua startul în tradiționala competiție de croit 
campionatul pe echipe al R.P.R. „Să intirnpinăm 7 Noiembrie".

Să participăm în număr cit mai mare la această întrecere săr* 
bătorească !

o activitate sportivă continuă. Cro
sul îi deprinde pe tineri să lup
te pentru a birui obstacolele ce 
li se ivesc în cale, îi învață să-și 
mobilizeze toată priceperea și în- 
demînarea pentru a rezolva cu 
succes situațiile complicate care 
apar în cursul unei alergări pe te
ren variat, ■>.,

narilor din unele întreprinderi din regiunea Stalin^; 
către muncitorii din întreaga (ară. Hoiărîți să In- i 
timpine Congresul Partidului și cea de a 37-a ani*  
versare a Marii Revoluții din Octombrie cu rezul- 
tate deosebite în producție, ei și-au luat angaja*,  
mente concrete și semnificative, prin care își proi 
pun să îndeplinească și să depășească planul pa 
1954 la toți indicii, să realizeze economii însemnate 
prin folosirea mai raționată a materiilor prime și a 
materialelor, să reducă prețul de cost și să îmbu
nătățească simțitor calitatea produselor. Acest lu
cru dovedește cu prisosință dragostea lor nemăr- 
ginită față de partidul clasei muncitoare, inițiata- < 
rut și organizatorul victoriilor poporului nostru 
muncilor.

loare de 200.000 lei și vor produc^ 
pe lingă cele 130 Irncăți caroserii 

130 cabine pentru autocamioa-*  
ne și următoarele bunuri de larg 
consum: 300 bucăți noptiere. 600 
scaune și 1000 taburete.

★
T n aceste întreprinderi sute da 
■*  sportivi și-au luat angajamente 

frumoase pentru depășirea sarcini-1 
for de producție și pentru rirll- 
carea necontenită a măiestriei lor 
sportive. Ei participă cu elan la 
întrecerea socialistă care se desfă^ 
șoară cu avînt sporit în cinstea ce
lui de al Il-lea Congres al Pare 
titlului și a celei de a 37-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialista 
din Octombrie. Astfel, brigada da 
tineret nr. 31 de la secția sculărie 
a uzinelor Steagul roșu, formată 
în majoritate de sportivi, și-a luat 
angajamentul să depășească cu 
60% sarcinile de plan, să facă eco
nomii în valoare de 4000 lei, să 
reducă rebuturile la zero.

Și la uzinele de tractoare „Ernst 
Thălrnann", sportivii sînt în frun
tea luptei pentru realizarea pla
nului de producție. Pe Gheore 
ghe Sokeri îl cunosc toți muncito
rii din uzină. EI este un bun elec
trician și în același timp un bun 
atlet. Gh. Sokeri s-a angajat să 
mărească rapiditatea depanărilor 
de la secția oțelărie, pentru a aju
ta la îndeplinirea planului și sec
ția de topire.

Tineri și tinere! Oameni ai muitl- 
cii!

z Puține zile ne mai despart de 
începerea campionatului republican 
de cros „Să întîmpinăm 7 Noiemj 
brie". Să ne pregătim deci cutoa- 
tă dragostea Și să ne înscriem în 
număr cît mai mare ta această mi
nunată competiției ~



cadrul excursiilor, vizitînd locurileTurismul este una din normele complexului G.M.A.-gr. I. In 
pitorești ale țării, aspiranții G.M.A. pot trece această normă generală

Primul pas — cucerirea insignei G.M.A.!
Fără îndoială că și tu. ti

nere, ai fost martorul unor ma
nifestări sportive... Ai trăit ală
turi de ceilalți spectatori mo
mente de entuziasm și bucurie, 
atunci cînd cei ce se întreceau 
pe terenul de sport obțineau 
rezultate frumoase. Te-ai mîn- 
drit desigur și tu cu rezulta
tele și performanțele sportivi
lor noștri fruntași. Și desigur 
că, privind cu admirație la 
sportivii tineri și puternici, cu 
chipuri pline de sănătate, ți-ai 
dorit să fii și iu asemenea lor... 
Și te-ai gindit „oare cum au 
început să facă sport ?"

...Cei mai multi au pătruns 
pentru prima oară pe stadion 
cu prilejul unui concurs pentru 
trecerea normelor G.M A. S-au 
pregătit temeinic, după metode 
științifice, ajutați de oameni 
pricepuți. Rînd pe rînd, și-au 
trecut toate probele. Așa au 
ajuns să cucerească insigna 
G.M.A.

Și fiecare dintre ei, odaia cu

cu.cer.rea insignei, a început să 
îndrăgească terenul de sport, 
întrecerile sportive. Unii au ră
mas credincioși atletismului; 
alții, culmilor ‘înzăpezite ale 
munților, unde au învățat să 
schieze. Fiecare dintre ei și-a 
îndreptat preferințele către un 
sport... Așa au ajuns sportivi.

Calea aceasta, o ai și tu 
deschisă în fața ta, tinere.

lndreaptă-ți pașii cu încre
dere spre stadion. Primul tău 
țel să fie cucerirea insignei 
G.M.A.!

Iar intr-o zi, nu peste mult 
timp, cînd vei primi și tu in
signa G.M.A., cînd vei fi și tu 
unul dintre miile de sportivi ai 
țarii, îți vei aminti cu bucurie 
de primele tale începuturi în 
sport. Desigur, îi vei îndemna 
și pe alții să facă la fel.

...Pînă atunci, grăbește-te spre 
terenul de sport și luptă cu 
toată dragostea pentru a cuceri
insigna G.M.A. 1

Probele atletice sint cele mai numeroase în cadrul normelor ge
nerale și la alegere ale complexului G.M.A. gr. 1. Alergarea pe 100 m. 
plat este prevăzută ca probă la a legere în grupa l-a și aspiranții 
G.M.A. îi acordă deobicei o deose bită preferință.

Din regulament
• G.M.A. gradul I are ca scop 

dezvoltarea multilaterală a celor 
ce muncesc, pnin atragerea lor in 
practicarea permanentă a exerciții- 
lor fizice și a sportului.

• Pentru obținerea insignei 
G.M.A. gradul I trebuie trecute 7 
norme generale și 4 norme la ale
gere, cite una din fiecare grupăm 
Norm îe generale sânt (pentru 
bărbați și femei) : examenul teo
retic, gimnastica tip înviorare, 
cursă cu obstacol^, schi 5 km. 
(2 km.), înot 100 m. (50 m.), tir 
50 in. (culcat rezemat), turism. 
Normele la a'egere sint împărțite 
in 4 grupe, iar pentru, obținerea 
insignei este necesară trecerea 
cite unei norme din fiecare dintre 
cele 4 grupe.

e Sistemul de lucru pentru toate 
gradele G.M.A. constă în: a) pre
gătire pentru trecerea examenelor 
practice și teoretice; b) un antre
nament controlat pentru fiecare din 
normele generale, cu excepția tu
rismului ; c) darea examenelor; 
d) examenul de control.

& In vederea trecerii normelor 
practice ale complexului G.M.A. de 
toate gradele controlul medical este 
obligatoriu. In carnetul de aspi
rant se va trece vizita medicului 
examinator. Vizita medicală se va 
repeta anual.

O ( ategoriile de vîrstă pentru 
cucerirea insignei G.M.A. gradul 
1 sint următoarele: Bărbați; 16— 
30 am, 31—40 ani, și de la 41 de 
ani în sus. Femei: 16—25 ani, 
26—32 ani și de la 32 de ani în 
sus.

& Trecerea normelor complexului 
G.M.A. se efectuează : a) in con
cursuri speciale pentru trecerea 
normelor G.M.A. b) în orice con
curs ofici.il în programul căruia fi
gurează probele corespunzătoare 
complexului.

• Perioada maximă pentru tre
cerea tuturor normelor G.M.A. gra
dul I este de un an, dc la data 
trecerii primei norme.

De la 20 septembrie ; „Luna G.M.A. ”
In întreaga țară colectivele spor

tive continuă bătălia pentru înde
plinirea angajamentelor luate pe 
linia complexului G.M.A. Inițierea 
„Lunii G.M.A.“ de către Consi
liul Central al Sindicatelor cons
tituie un important ajutor dat co
lectivelor sportive și un bun pri
lej pentru ca alte sute și mii de 
tineri să-și treacă normele G.M.A. 
„Luna G.M.A." începe la 20 sep
tembrie.

Consiliile sindicale regionale, 
cărora le revine sarcina de a or
ganiza pe plan regional concursu
rile din cadrul „Lunii G.M.A.“ au 
datoria să coordoneze și să înidru- 
meze cu atenție toate acțiunile 
menite să ducă la înregistrarea 
unor rezultate cît mai bune. Pen
tru aceasta consiliile sindicale re
gionale trebuie să folosească în 
primul rînd toate mijloacele de 
agitație și propagandă pentru ca 
în puținele zile care au mai rămas 
pînă la începutul „Lunii G M.A.“ 
aceasta să fie intens popularizată. 
De asemenea, instructajul trimis de 
către secția sport a C.C;S. con
siliilor sindicale regionale . trebuie 
prelucrat în cel mai scurt timp cu 
toate organizațiile sportive din re
giunea respectivă.

O deosebită importanță trebuie 
acordată felului in care se va al
cătui planul comun de acțiune, 
plan care trebuie să cuprindă
toate măsurile necesare irvtensifi-

cării activității G.M.A. atît în cen
trele de raion cît și la sate.

Asociația Recolta trebuie să se 
preocupe îndeaproape și să dea tot 
sprijinul colectivelor sale pentru 
ca un număr cît mai mare de ti
neri țărani muncitori să poată de
veni cu acest prilej purtător; de 
insignă.

Consiliile sportive regionale ale 
asociațiilor trebuie să se îngri
jească ca instructajul privitor la 
„Luna G.M.A." să fie prelucrat 
în toate colectivele sportive. Popu
larizarea .„Lunii G.M.A." înrîndul 
maselor largi de oameni ai mun
cii trebuie să stea în 'centrul preo
cupărilor colectivelor sportive^ 
Acestea vor trebui să folosească 
cele mai variate mijloace pentru 
atragerea unu; număr cît mai 
mare de aspiranți. O atenție deo
sebită trebuie să se dea felului in 
care vor fi organizate concursu
rile. In această perioadă, atenția 
trebuie îndreptată către concursu
rile populare organizate de C.C.S.

„Luna G.M.A." reprezintă o ac
țiune care are drept scop intensifi
carea muncii în acest important 
domeniu, atragerea unui număr 
cît mai mare de oameni ai muncii 
spre complexul G.M.A.

Bătălia începută cu prilejui 
„Lunii G.M..A." trebuie confirma
tă cu același avînt pînă la sfîrși- 
tul anului, astfel inert toate an ga-’ 
jamentele luate în acest an pe li
nia complexului G.M.A. să devină 
fapte.

Cursa cu obstacole este una dintre cele mai dificile probe ale 
complexului G Al. A. Ea pune în fața aspiranților gradului I problema 
trecerii în minimum de timp a unor scrii de obstacole înșiruite de-a 
lungul unei piste de o lungime de 100 ni. In cursul acestei probe as
pirantul este supus și unor probe de precizie și îndeminare

i

Ostenit peste măsură, am ajuns 
In faptul serii în Mediaș, frumosul 
oraș așezat pe malurile Tirnavei. 
După câteva minute, timp in care 
am străbătut strada principală a 
orașului, am și ajuns la hotelul 
nr. 2. Mă bucuram că l-am desco
perit cu atita ușurință, după un 
drum obositor cu trenul. B.i uria 
n-a durai însă deci! cîfeva clipe.

— Să nu-mi trimh ți nici un 
sportiv. Nu-i primesc. Trimileți-rni 
pe oricine, dar nu pe sportivi, vă 
rog.

Și bătrînul portar, atît de revol
tat pe sportivi, nu găsi probabil 
alt argument mai convingător de- 
cît să izbească furios receptorul in 
furcă.

— Ce să ne mai trimită! lată-ne 
ți sosiți/

Neplăcută întîlnire, după cît se 
vede. Pe ușa hotelului intrară pe 
rînd cîțiva sportivi cu bagaje. Por
tarul deveni mai agitat și, plin de 
supărare, li se adresă:

— Vă rog, înțelegeți. La mine, 
adică nu la mine, în acest hotel, 
nu veți locui!

— Dar avem aici camere rezer
vate.

— Ați avut, dar acum... Bătrî
nul era și mai furios, pentru eă

„Argumentul” convingător
fusese luat prin surprindere.

— Avem mîine concurs și vrem 
să ne odihnim.

— Ce concurs? Lăsați-mă în pa
ce cu prostiile voastre!

Peste citva timp, sportivii obți
nuseră prima victorie. Moș Pavcl, 
așa am uf lat că-l cheamă pe bă
trânul portar, fu nevoit să le dea 
camerele rezervate. De ce a fost 
furios moș Pavel pe sportivi am 
aflat chiar în seara aceea. Cînd 
toată lumea era plecată, eu stăteam 
la taifas cu el.

— După mine, ascultă dumnea
ta, trei zile nu le-ași da mâncare, 
i-ași culca pe paie și de bătut 
i-ași bate pînă le-or pieri Dofla 
de sport. Gîndește-te bine și ai să 
vezi că merită. Toată ziua se. hîr. 
jonesc, rup încălțările și hainele 
de pe ei, iar seara vin acasă ca de 
pe cîmpul de bătaie: flămânzi, cu 
sumanele hărtănite și rupți de o- 
boseală. Păi ce, treabă serioasă e 
asta?

— Bine, dar...
— Nici un dar! Ești încă tînăr. 

■Ascultă-mă pe mine. Trei copii am 
avut și toți trei la tinerețea lor 
s-au zbenguit cît îi ziulica de ma
re. Banii chiltuiți atunci (moș Pa
vel se referă La anii 1942, 194H) 

pentru încălțări și haine, în zadar 
i-am aruncat. Toți trei îs acum 
bolnavi...

Povestea Iui moș Pavcl m-a în
tristat. Aș fi vrut să-i vorbesc des
pre condițiile create azi tineret dai 
nostru pentru practicarea sportului, 
dar m-atn gindit să las pe mai 
tîrziu. Prea era pornit împotriva 
sportivilor. L-am invitat însă a 
doua zi pe stadionul orașului, 
unde avea să se desfășoare finala 
campionatului de poliatlon G.M.A. 
al R.P.R.

★
In ultima zi a săptămânii, am 

isprăvit treburile la Mediaș și eram 
gata de plecare. In cămăruța de la 
poarta hotelului am dat iarăși 
ochi cu moș Pavel. Mă gîndeam 
să-i cer iertare pentru că l-am su
părat atunci. Dar el inii luă vorba 
din gură.

— Strașnică fată. Cînd am vă
zut-o cum aleargă, să-ți spun 
drept, m-am minunat. Nici una 
n-a întrecut-o. Halal tie ea! Ce 
să-ți spun... Dar, stai, stai iar am 
uitat cum o cheamă. Uite colea — 
îmi arată pe masă o hârtie — mi a 
scris elver ea numele cînd a fost 
pe aici. Cică o ch emi... stat pa- 

1 /rn. Unde naiba mi-am pus oche

larii? O cheamă Mioara Moraru 
și-i campioană la pollatron G.A1..4.

— ..Poliatlon”, l-am corectat 
grăbit pe moș Pavel, plin de tea
mă că se va supăra din nou.

— Ei, fie și așa cum zici dum
neata.

Eram uluit. Ce s-o fi întîrnpkit 
oare cu .moș Pavel? Ce argument 
l-o fi convins?

Toată noaptea aceea moș Pavel 
.se frămintase să înțeleagă cum de 
tocmai la hotelul unde muncește 
el și-au găsit sportivii loc de. ca
zare? Desigur, înadins au făcut-o, 
gîndea el. Dimineața, la fc-l de 
îngîndurat și supărat, o porni că
tre casă. Cînd apucă însă pe podul 
pe sub care trece Tîrnăva, se în- 
tîlni cu un vechi prieten cu care 
nu se văzuse de ani de zile.

Nici pînă în ziua de azi. nu știm 
ce s-a mai intîmplat apoi. Cum a 
fost convins moș Pavel să meargă 
pe stadion de către prietenul 'său, 
nici el nu-și mai amintește. Cert este 
însă că printre sutele de specta
tori care au urmărit desfășurarea 
probelor campionat ului R.P.R. la 
poliatlon a fost și moș Pavel. Ce 
a văzut acolo l-a impres:onat pu
ternic. Spre surprinderea spor
tivii nu-și mai „hMănesc" suma

nele", ci concurează într-un echi
pament special pentru sport, cum 
a aflat el aici. Frumosul stadion, 
construit anul trecut, ca și bagir-ul, 
de înot și poligonul de tir l-au mi
nunat cu drept cuvîrit. Aici și nu 
pe stradă, ca înainte, a aflat el că 
se antrenează sportivii. Tot aici 
i-a văzut pe sportivi în! recinriu.se 
la aruncarea greutății, la cursa cu 
obstacole... a văzut-o pe Mioara 
Moraru alerglnd ,,ca o căprioară” • 
cum ne-a spus el. A ci. pe stadio
nul acesta, ne-a destăinuit el. în
tr-un tîrziu, i-a îndrăgit pe... „nesu- 
feriți’’. . j

Dar, acum, spune-mi te rog, de\ 
ce iți trebuie numele campioanei?!

— Aș vrea să știu — îmi răs-l 
punse moș Pavel — care tată nu] 
vrea fericirea copiilor lui? Să tră
iască o viață frumoasă și să facă', 
sport dacă le place, dar așa cum 
fac cei de astăzi. Nu cum au făcut 
ai mei, pe drumuri, stricind incăl-. 
țările, hainele și sănătatea, Tatăi 
sint și îmi pare rău de copiii mei\ 
că n-au apucat asemenea vremuri. 
Despre cei de astăzi, care sint feri
ciți alături de părinții lor, au aflat 
și ei, desigur, dar nu din gura ‘ 
mea. Acuma o să afle chiar de la 
mine. Am să le scriu despre a- 
ceastă minunată fată, campioană _ 
de pollution, cum îi spuneți voi”,r.

ofici.il
recinriu.se


Chemare scriitorilor s
ci așteptați:

Literatura este arta care oglin- 
ește adevărul vieții în toate mani- 
stările ei. Or, de la 23 August 

. 944, de cind sportul a încetat să 
tai fie apanajul unor privilegiați 
au afacerea unor samsari care 

■ ăgeau profituri grase, el a deve- 
it unul din aspectele obișnuite 
le vieții, angrenînd sute de mii 

.’-Ie oameni.
In fiecare duminică stadioanele 

in țară se dovedesc neîndestulă- 
Jare pentru a cuprinde zecile de 

- H de pasionați ai fotbalului din 
. țecare oraș. Cine a văzut și ur- 

l ărit interesul 'oamenilor muncii
intru sport își dă seama de locul 

.5 care sportul îl ocupă astăzi în 
"eocupările multor oameni. Gru-

^eiri compacte, ascultînd în stradă, 
. i megafoane, desfășurarea meciu- 

or de fotbal subliniază și mai 
; uit acest interes. Cine trece pe 

răzile lăturalnice în acele cea
iuri,nu se poate să nu audă prin 
ramurile deschise, repetîndu-se ca

■ . 1 ecou, glasul crainicului sportiv 
ii .re relatează desfășurarea jocu-

i. Nu este casă în care să nu fie 
ăcar un iubitor al vieții sportive, 
uni dimineața ziarul „Sportul 
ipular" este pur și simplu smuls 

; mîinile v’nzătorilor.
'• Toate aceste manifestări dove-

■ . îsc cit de adine a intrat sportul
< viața de astăzi a oamenilor 

; .luncii. Și e firesc să fie așa. Spor- 
.vii sînt astăzi tovarăși care îi 
.'‘■prezintă, de care sînt legați, iar 

. Indițiile de trai cer fiecăruia lăr- 
țrea preocupărilor și participarea 

■;< : cete mai variate manifestări ale
■ ■ / deții.

Nu se poate ca toată această 
.. jasivă și entuziastă mișcare să 

•: nesocotită de literatură, fără a 
.; 4 falsifica, numai prin această 
' pisiune însăși, realitatea în com- 

Txul ei. Cine este cu adevărat 
tiitor trebuie să oglindească just 
nța și cine face aceasta nu se 
late să nesocotească tocmai a- 
st aspect atit de specific vieții 

■•îeretului nostru.
Prezentarea acestor aspecte de 
ață prin lucrări literare consti- 
e, la rindul ei, o forță motrice 
sportului, un mijloc de animare, 
muțind însușirile sportivilor, ca 

. activitatea oamenilor muncii. 
’ tivitatea de cultură fizică și 
iart nu este o treabă care se Te
rnă la mușchi' și forță. Ea este 

. un important mijloc de educa- 
a oamenilor muncii. Sportul 

- :e omului o îmbinare complexă 
armonioasă a forței fizice cu în- 

ijlrile intelectuale. El educă spi- 
■Jul de solidaritate, curajul, vo- 

a, dîrzenia, perseverența, înc’e- 
•ea în sine, abnegația, cinstea, 
riotismul, respectul pentru alte 
run-i, internaționalismul proletar, 
te însușirile care se manifestă 

■ d în activitatea întreagă a orna- 
■ . in comportarea lui în v'ață.

Sportivul adevărat este un om 
calitate. El nu este unilateral 

Iniei un profesionist egoist și 
ust. El este, în felul lui, pen- 
sportul lui, un adevărat artist, 
nu se mai reprezintă azi în 
rt numai pe sine, ci rodul în- 
ăturii pe care i-a dat-o regimul 
astăzi, el reprezintă clasa mun- 
>are al cărui fiu este, reprezintă

cinstea și destoinicia patriei sale.
Scriitorii nu pot neglija, fără a 

falsifica realitatea, aceste aspecte 
ale vieții noi, în care masele, psi
hologia și sufletul lor sînt atit de 
entuziast angajate. In Uniunea 
Sovietică, unde socialismul este 
copt pentru a trece spre comunism, 
scriitori de valoarea lui Simonov 
au înțeles acest lucru. Eroii spor
tului sovietic sînt eroi ai poporu
lui sovietic. Viața lor, trăsăturile 
lor morale pot forma chipuri de 
eroi pozitivi în literatură.

Cartea de sport a fost studiată 
cu o deosebită atenție și pricepere; 
de la cartea de tehnică sportivă, 
la cartea — ca să zic așa — 
mixtă, în care învățătura tehnică 
se îmbină cu măiestrie cu genul 
literar și la cartea de literatură 
pură cu subiecte din viața sporti
vilor.

Aceasta să ne fie și nouă mo
del. Și ce poate fi mai ademenitor, 
mai bogat pentru un scriitor decît 
viața sportivilor, în care tinerețea 
se amestecă- și se întrece cu cura
jul, cu entuziasmul fără margini, 
cu spiritul de echipă, de prietenie 1 
Și ce cititori pasionați pot avea 
asemenea cărți literare 1

Există în această privință și la 
noi un încejjpt. Dar numai un în
ceput. Viața sportivă reală a de
pășit cu mult preocupările și aten
ția scriitorilor. Este în această 
viață atîta putere și energie, atîta 
elan, îneît strigă în gura mare 
scriitorilor : „Ce așteptați ?“

Literatura beletristică sportivă, 
atit cit s-a scris pînă acum, s-a 
bucurat de un succes, deoseb't în 
findurile sportivilor, ale. tineretu
lui, căci în sufletul fiecărui tînăr 
zace un sportiv în germen.

Scriitorii noștri consacrați nici 
nu știu ce mină de aur, ce cerno
ziom nedesțelenit zace in viața 
sportivilor și a maselor largi care 
îi susțin cu nemărginita lor dra
goste. Starea aceasta deficientă nu 
va putea dăinui încă multă vreme. 
Se vor ridica din tineretul de as
tăzi, chiar din rîndurile sportivi
lor, scriitorii pe care îi cere viața 
sportivă de azi. Necesitatea va crea 
organul.

Literatura beletristică sportivă 
este sortită, cu tot începutul ei 
modest de astăzi, unei mari și re
pezi dezvoltări. Sensibili la o a- 
semenea literatură nu vor fi nu
mai sportivii și tinerii de astăzi, 
ci și numeroșii sportivi ocazionali 
ai generațiilor din trecut, jucătorii 
de oină din generația mea și tot 
șirul de generații încă în viață.

Sînt patru decenii de cind n-am 
mai pus mina pe mingea de oină, 
dar voi purta totdeauna în sufletul 
meu ahîintirile succeselor ca șef 
al echipei de oină a liceului inter
nat din Iași ca pe cele mai fru
moase amintiri din viața mea, ca 
pe amintirile celor mai glorioase 
victorii.

Cine a făcut sport odată, poartă 
pentru toată viața o înduioșătoare 
sensibilitate pentru orice sport. E 
rudă, nu știu cum, cu toți sportivii 
care au fost, care sînt și care vor 
fi.

Pentru o carte de sport nu poa
te exista cititor mai pasionat de
cât sportivul sau fostul sportiv.

Și asemenea oameni sînt cu sutele 
de mii.

Rolul de astăzi al sportului, des
pre care am vorbit, merită a fi 
arătat prin imagini, susț-nut. E o 
datorie. Tumultul clocotitor, antre
nant. al vieții de pe stadioane, de 
pe terenurile și din sălile de sport, 
cere un ecou mai larg, dincolo de 
incinta în amfiteatru și acest ecou 
nu-1 poate trezi decît literatura.

In zilele de ' repaus stadioanele 
freamătă de participarea oamenilor 
muncii.

Oamenii muncii cer o literatură 
beletristică — a sportului — pen
tru a cunoaște mai bine nu numai 
aspectele exterioare, aparențele, 
dar însăși esența acestei tumultoa
se manifestări omenești.

Lucrări ca „Oameni noi pe sta
dioane", „Victorii în muncă, victo
rii în sport" în care rezultatele 
sportive le întovărășesc pe cele în 
muncă, sau lucrările în versuri și 
proză din culegerea apărută sub 
titlul „Printre sportivi" înseamnă 
doar un început. Sportivii așteaptă 
abia de acum încolo Operele care 
să fie la înălțimea însemnătății 
morale și a frumuseții vieții pe 
care o duc.

Traducerile de literatură bele
tristică, făcute din literatura sovie
tică, sînt mai cuprinzătoare și răs
pund mai bine cerințelor cititorilor.

In „Poveste despre o sportivă 
sovietică", scriitorul Simonov în
fățișează în istorisirea vieții și a 
căii spre gloria sportivă a atletei 
sovietice Secenova, chipul sporti
vei din U.R.S.S., forțele care o în
drumă spre victorie și întreg clima
tul în care se face sportul în Uni
unea Sovietică. Secenova și viața 
ei sînt, din punct de vedere literar, 
doar un pretext pentru a prezenta 
generalul, tipicul.

Plin de farmec este volumul 
„Tinerii vînători” al lui M. Osu- 
gliin; foarte interesantă este, din 
punct de vedere didactic, cartea 
„Prieteni cu apa" în care' partea 
beletristică se îmbină cu tehnica 
înotului, rezolvînd în mod strălu
cit problema aridității unei cărți- 
pur tehnice.

Pe aceeași linie, cartea lui B. 
Raevschi „Mereu înainte" prezintă 
un erou sportiv sovietic, a cărui 
putere de voință, hotărire, curaj și 
perseverență nu sînt deloc mai pre
jos decît însușirile eroului de răz
boi Meresiev din „Povestea unui 
om adevărat" a lui Polevoi.

Față de extraordinarul avînt pe 
care l-a luat sportul în țara noas
tră, acum cind steagul patriei noas
tre urcă tot mai des pe terenurile 
sportive din străinătate în con
cursurile Internaționale, literatura 
sportivă este rămasă în urmă.

E o constatare și un motiv de 
a-i mobiliza mai mult pe scriitorii 
noștri în această direcție. Super
stiții băbești spuneau că acolo, dea
supra locului unde este ascunsă o 
comoară, joacă flăcări, dar că nu 
le vede oricine. Această superstiție 
cuprinde îh ea mai mult un tîlc de 
înțelept, ca un proverb, decît o 
mistică.

Viața sportivă de la noi arde în 
flăcări tot mai înalte. Acolo, în ea, 
este cu adevărat o comoară.

Să o vadă cîi mai mulți scriitori!

DEMOSTENE BOTEZ

Scurt popas la 2305 m. altitudine, pe culmile semețe ale Rodnei*

CONCURSUL
DE FOTOGRAFII TURISTICE

Constatări pe marginea fazei regionala
In unele centre de regiune din 

țară au fost deschise, acum cîtva 
timp, expozițiile de fotografii pri
mite pentru concursul de fotogra
fii turistice organizat de Consiliul 
Central al Sindicatelor, prin Di
recția turism și excursii, în cola
borare cu ziarul „Sportul popular”.

După cum se știe, tematica aces
tui concurs prevedea cele mai va
riate aspecte ale turismului din 
țara noastră, așa încât fotografiile 
expuse au înfățișat momente din 
excursii, frumoase peisaje, puncte 
de interes turistic din țară la ano
timpuri diferite, momente din viața 
de tabără sau din concursurile de 
orientare, precum și diferite reali
zări tn ceea ce privește baza ma
terială a practicării turismului.

Stimulați de acest concurs, a- 
matorii de fotografii și iubitorii 
turismului au căutat să prindă în 
obiectivul aparatului lor fotografic 
cele mai frumoase colțuri de na
tură, grupuri de oameni ai muncii 
petreeîndu-și timpul liber în ex
cursii, popas la cabane, excursii 
nautice, etc.

La Orașul Stalin, Cluj, Tg. Mu
reș, Timișoara, Baia Mare, Oradea 
și Pitești, aceste expoziții au-fost vi
zitate de mii de oamenj. ai muncii. 
La Orașul Stalin, uncie există c 
veche tradiție turistică și numeroși 
îndrăgostiți de munte, expoziția a 
fost vizitată de peste 15.000 de 
persoane. De altfel, în acest centru 
a fost organizată una ddn cele mai 
reușite expoziții, deși comisia con
cursului a întâmpinat, ca și în alte 
centre, o serie de greutăți. Din fo
tografiile expuse la Orașul Stalin 
au fost premiate următoarele: 
„Excursie cu corturi” de Al. Papp, 
lemnar la cooperativa „Lemn și 
Mobila” din localitate (premiul 1), 
„Peisaj alpin de iarnă” de I. 
Hirschfeld, ceasornicar (premiul 
II) și „Excursie cu barca după 
furtună” de 1. Kalman, contabil 
(premiul III).

La Tg. Mureș au fosă expuse 
realizările fotografiilor din Re

giunea Autonomă Maghiară, căro
ra întreprinderea „Lazar Od.’in” 
le-a pus la dispoziție o hîrtie fo
tografică de bună calitate.

De asemenea, Uniunea Artiști
lor Plastici a adus aici un aport 
serios în selecționarea fotografiilor 
și amenajarea expoziției. Au fost 
premiate următoarele trei lucrări: 
„Iama în Ardeal” de St. Kilzen, 
electrician la întreprinderea Al. 

Petofi din Tg. Mureș, „Munții Fă
gărașului” de St. Szekals și „Ol 
în ceața dimineții” de I. Marx.

Din cele 190 de fotografii selec
ționate pentru concurs și expusa 
în vitrinele Biroului de Turism și 
Excursii din Timișoara, au atras în 
mod deosebit atenția vizitatorilor 
următoarele; „Din viața animale-? 
loc” de E. Natra și „Costume na
ționale românești” de Mul.

In cadrul expoziției organizata 
la Pitești s-a impus fotografia 
„Cheile Argeșului” de A. Bala- 
ban.

Expoziția de la Cluj reunește 
60 dintre cele mai bune lucrări 
prezentate de diferiți fotografi diti 
regiune. Cele mai r ușite sînt; „Di
mineața în Valea Iadului” de dr.- 
Radu Palade, „Peisaj de iarnă” 
de Kuiti Gabor, „Panorama orașuJ 
lui Cluj sub clar de lună” de G. 
Șerban și „Lacul subteran" da 
prof. I. Viehman.

In general, se poate spune că 
expozițiile organizate cu fotogra
fiile făcute pentru concursul inițiat 
de C.C.S. s-au ridicat la un nivel 
mulțumitor, constituind, în acest 
fel, un minunat prilej de populari
zare a frumuseților patriei noastre 
și un stimulent pentru dezvoltarea 
artei fotografice în mase cit mai 
largi.

Dintre lipsurile constatate în fa-> 
za regională a concursului, amin
tim faptul că majoritatea pârtiei-: 
panților au abordat peisajul sim
plu și că astfel, nu au reușit si 
redea tocmai ceea ce era mai esen
țial, ceea ce reprezintă noul în 
mișcarea noastră turistică: partici
parea maselor largi la excursii, 
prezența oamenilor muncii în mij
locul frumuseților naturii, unde își 
reîmprospătează forțele și învață 
să.și cunoască patria. De aseme
nea, trebuie menționat faptul că, 
în unc-'e locuri, foruriț' interesata 
în concurs nu au sprijinit, in mă
sura cuvenită, această acțiune. Da 
pildă, Consiliile Regionale Sindi
cale Pitești și Cluj au depus o sla
bă activitate în vederea organiză
rii concursului și a expoziției.

Din propunerile comisiilor regio
nale ale concursului, rezultă că 
amatorii de fotografii turistice sa 
pot grupa în jurul actualelor co
misii, formând astfel în fiecare re-" . 
giune cercuri de amatori, care ar 
urma să ducă o activitate mai sus
ținută, mai organizată.

MARILENA ROSF.N

FILATELIE
Inaugurăm cu numărul de as

tăzi cronica filatelică a ziarului 
nostru. In această rubrică vom 

(anunța apariția noilor emisiuni 
We timbre, avînd drept subiect 
jcultura fizică și sportul, precum 
.și emisiunile de timbre ocazio- 

’ nate de diferite manifestațiuni 
sau competiții sportive. Cititorii 

...noștri care sînt și filateliști-vor 
putea lua cunoștință în felul a- 

T'. testa de apariția noutăților fi
latelice cu subiecte sportive.

R- CEHOSLOVACĂ

Recert a apărut emisiunea a- 
nuală închinată culturii fizice 
și sportului. Cele trei timbre din

care se compune această emi
siune sînt; 30 h. culoarea brun 
închis, înfățișînd atletismul, a- 
vînd inscripția; „Pentru muncă 
și apărarea Patriei", 8 h. cu
loarea verde pal, înfățișînd tu
rismul și 1 Kcs. culoarea albas
tru închis, înfățișînd înotul. Tim
brul are următoarea inscripție: 
„Fiecare cetățean — un bun 
înotător". Desenele și gravura 
timbrelor au fost executate de 
colectivul de pictori și gravori; 
Mario Stretti, Jan Mracek, J- 
Behounek și Ladislav Jirka.

Imprimarea timbrelor s-a fă
cut prin sistemul gravurei în 
oțel.

O expoziție
In vechiul castel Huniade, înălțat 

cit multe veacuri în urmă, sînt înfă
țișate acum înfăptuirile oamenilor 
muncii din regiunea Timișoara de-a 
lungul celor zece ani de viață nouă 
care au trecut de la eliberarea po
porului nostru. Se află aici cele 
mai de seamă realizări în producție, 
artă, învățămînt, sport, etc.

In sala rezervată sportului, vizi
tatorii au admirat sute de cupe, 
plachete și diplome cucerite de 
sportivii timișoreni în diferite com
petiții. Printre aceste diplome se 
află una care nu consacră perfor
manțe sportive, ci excelente rezul
tate obținute în întrecerile socia
liste de fostul campion de lupte 
al țării, Valentin Bați maistru la 
depoul C.F.R. Timișoara și antre
nor, care formează, cu multă dra
goste, noi cadre de sportivi.

Consiliile regionale ale asocia
țiilor'expun panouri cu grafice, fo
tografii și trofee sportive. Deosebit 
de interesant este graficul C.F.S. 
regiunea Timișoara în care este 

prezentată creșterea activității spor-

sportivă la
five în această regiune după apari
ția Hotărîrii Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. din 26 iunie 1949. Reiese 
din acest grafic că numărul colecti
velor sportive a crescut cu 120 la 
sută față de 1949, iar numărul 
membrilor din colective este cu 84 
la sută mai mare decît acum patru 
ani. Sportivii din regiunea Timi
șoara au astăzi la dispoziție cu 
154 la sută mai multe baze spor
tive decît în 1949. Creșteri impor
tante s-au înregistrat la crosurile 
„Să întâmpinăm 1 Mai și „Să 
întîmpinăm 7 Noiembrie” — 191 
la sulă față de 1949. „Gupa tinere
tului muncitor” câștigată de sporti
vii regiunii Timișoara în 1949 dove
dește preocuparea pentru atragerea 
unor largi mase de tineret în prac
ticarea sportului. De altfel, fiecare 
cupă, fiecare plachetă amintește o 
victorie, un rezultat bun obținut la 
canotaj, înot, lupte, box, fotbal și 
alte sporturi. In sală se află de 
asemenea vitrine cu materiale, echi. 
pament și cărți de specialitate.

Timișoara
Mărturii ale activității sportivilor 

timișoreni întîlnești însă și în cele
lalte săli ale expoziției. Printre 
portretele fruntașilor in întrecerea 
socialistă, ale inovatorilor, se află 
cele ale unor sportivi ca : fotba
listul Ștefan Kovacs, strungar la 
Electromotor, care a realizat trei 
inovații și lucrează în contul lunii 
octombrie 1961, handbalistul Ernst 
Semian, lăcătuș, care lucrează în 
contul lunii iulie 1961, popicarul 
Gustav Valentin, muncitor la fa
brica Teba, care a realizat inovații 
ce aduc eponomii de aproape 4.008 
lei anual și alții.

Ieși din vechea cetate, devenită 
expoziție, cu un sentiment de mân
drie pentru multele și minunatele 
înfăptuiri ale poporului nostru în 
cei zece ani de libertate.

A. GROSS 
(subredacțîa din Timișoara)'
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r După o luptă dîrză, dusă de-a 
lunguil a cinci seturi, maestrul 
spartului Gh. Viziru (G.C.A.) și-a 
menținut titlul de campion al tării, 
lnvingîndu-1 și de data aceasta în 
finală pe maestrul sportului Cris- 
tea Caralulis. Deși a tet condus 
cu 2—0 la seturi, 6h. Vilziru a 
găsit numeroase resurse de voin
ță pentru a trece peste momente
le critice, pentru a reduce han
dicapul și pentru 0 termina vic
torios.

Primele două seturi au fost do
minate de jocul frumos al lui Ca
ralulis, care a folosit o concepție 
modernă cu dese atacuri de pe am
bele părți ale terenului. In setul, 
trei, Caralulis a slăbit aluna, iar 
Gh. Viziru a început să. joace din 
ce în ce mai sigur, c.îștigîrid setw 
cu 6—3. Setul următor este mai 
echilibrat Caraluilis jucînd din nou 
foarte bine. In acest set, el a 
fost la un pas de titlul de cam- 
pion. Lipsa lui de pregătire fizica 
și de voință l-iau împiedicat sa 
facă acest pas. Gh. Viziru. campionul 
pe anul 1954 al tării n-a strălucit 
printr-un joc valoros din punct, de 
Vedere tehnic, n-a atacat aproape 
iletoc, în schimb a fost net supe
rior adversarului printr-o putere 
de luptă excepțională și — dta 
actul al treilea — prtotr-o Tegula- 
ritate remarcabilă. Despre arbitra- 
jul acestui meci, ca și despre rolul

„CUPA PETROLULUI”, 
criteriu de verificare 

a cicliștilor
înainte de „Circuitul R.P.R.”

Mîine, la ora 9, se va da pleca
rea din piața I. V. Stalin din 
Ploești în prima etapă a compe
tiției de lung kilometraj: „CUPA 
PETROLULUI’’. Prima etapă se 
‘desfășoară pe ruta: Ploești-Tîrgo- 
viște-Moreni-Băicoi-Plsești, 160 km. 
Traseul etapei este peste 80 la sută 
fără asfalt, cu drum dur, cu pietre 
și praf. De la Tîrgoviște spre. Mo- 
reni și Băicoi, cicliștii vor întâmpi
na o serie de urcușuri, în genere 
scurte, dar mai toate pieptișe. Fără 
îndoială că această etapă, datorită 
profilului ei cum și durității șose
lei, este cea mai grea și ea va o- 
pera o primă și severă triere a lo
tului de participanți.

Etapa a II-a se dispută pe uri 
traseu asfaltat: Ploești—Predeal, 
Ploești, 180 km. După 30 km. de la 
plecare, începe urcușul lung, de 60 
km., de la Cîmpima.la Predeal, ur
cuș care implică și vestita Posadă. 
Deci, o altă etapă dificilă datorită 
urcușului cît și lungimii ei. A treia 
zi, caravana ciclistă va străbate o 
etapă de plat, asfaltată : Ploești- 
R. Sărat-Ploești, 200 km. Nici a- 
ceastă etapă nu este ușoară, mai 
ales că jumătate din ea (Ploești- 
R. Sărat) se va disputa pe echipe, 
eu plecări separate din 5 în 5 mi
nute, formulă care, se știe, prile-' 
jueșle o „goană” susținută.

540 km. în trei zile, constituie 
un examen serios. Examen bineve
nit în preajma „Circuitului R.P.R.” 
De altfel, „Cupa Petrolului” con
tează drept criteriu de apreciere a 
posibilităților cicliștilor în vederea 
circuitului, cunoscînd că fiorul or
ganizator, comisia centrală de ci
clism, are latitudinea să selecțio
neze participanții pentru campiona
tul de mare fond, care se dispută 
Intre 3 și 17 octombrie.

Dată fiind importanța acestei 
probe, la startul „Cupei Petrolului” 
se va alinia marea majoritate a 
celor înscriși pentru Circuitul 
R.P.R., cum și o serie de elemente 
tinere care vizează să participe la 
campionatul de mare fond. „Cupa 
Petrolului” este, deci, un bun pri
lej de verificare a posibilităților 
alergătorilor care țintesc să cuce- 
tească cinstea de a participa în 
<6ircuitul R.P.R., al cărui lot de par- 
ticțpanți, după cum se știe, va fi 
limitat.

Cu^alte cuvinte „Cupa Petrolu
lui” poate fi socotită pe bună drep
tate o adevărată „repetiție gene
rală” in vederea marii competiții 
care începe îa 3 octombrie. Prin a- 
ceastă prizmă este de așteptat o 
luptă sportivă de un ridicat nivel 
tehnic. Alergătorii sînt bine pre
gătiți și această întrecere, cu două 
Săptămâni înaintea startului Circui
tului R.P.R., oferă prilejul ulnui ul
tim și sever antrenament oficial în 
preajma campionatului de mare 
fond.

pe care l-a avut arbitrul principal 
al competiției trebuie să spunem că 
ele au fost cu totul nesatisfâcătoa- 
re.*  Atît arbitrul de centru — FI. 
©prescu, — cît și arbitrul princi
pal — D. Plomaritis — nu au re
zolvat cu toată promptitudinea și 
autoritatea necesară diferitele pro
bleme ivite în această întrecere. 
Astfel, ei nu au luat nici un fel 
de măsură în privința atitudinilor 
nesportive, ezitind în același timp 
în luarea unor hotărîri în ceea ce 
privește arbitrajul propriu-zis.

Gh. Viziru și Marin Viziru au 
obținut un frumos succes în semi
finala probei de dublu bărbați, unde 
contilnuînd partida cu Tudor. Ba
din—G. Z acopceanu, au reușit să 
iasă învingători cu scorul final de
4—6, 6—0, 5—7, 6—4, 6—0.

Titlul de campioane ale R.P.R. 
la proba dublu femei i-0 revenit 
perechii Eva Stămcescu-Garolina 
Siegler (Progresul I.T.B„ Progre
sul! Gheorghieni), care a învins cu 
6_2, 6—3 cuplul M. Glatt-Kendeffi.

Ultimele finale ale categoriei I-^a 
s-au disputat ieri după amiază: 
dublu bărbați și simplu femei.

In prima finală, perechea Gh. 
Viziru—Marin Viziru (C.C.A.) a 
dispus de o manieră categorică de 
C. Caralulis—A. Schmidt (Progre- 

~sul I.T.B.). Spre deosebire de în
vingători, reprezentanții Progresu

N. Mihalcea (C.C.A.) executînd o progresie de dresai.

Pe parcurs: N. Mihalcea 
pe calul Mihnea!...

Msî întotdeauna, bucurîndu-te 
la primul succes al tânărului atlet, 
de victoria boxerului al cărui nu
me l-ai auzit poate pentru întâia 
oară rostit alături de numele sporj 
tivilor noștri fruntași, îți stăruie 
în minte o întrebare:

— Ce va deveni tânărul sportiv? 
Va reuși el să învingă greutățile, 
să suie curajos treptele măiestri
ei ?...

Așa au gîndit miciți și atunci, cu 
aproape șapte ani în urmă, cînd 
alături de călăreții iscusiți, cu 
multă experiență, s-a prezentat la 
start ufn tânăr sportiv: N. Mihalcea.

— Ce va deveni Mill aicea? S-au 
întrebat de asemenea mulți dintre 
cei care urmăriseră evoluția aces
tui călăreț.

Răspunsul l-au primit în scurtă 
vreme. Le-a răspuns crainicul a- 
tujnci cînd a anunțat pentru prima 
oară:... Pe locul I Nicolae Mi
halcea...

Și iată-1 pe tânărul căllăreț câști
gând de-atunci numeroase probe, 
prezent la cele mai dificile întrec 
ceri. Ou Grain sau Cabala în pro
bele de vînătoare ușoară, cu Bravo- 
Mă sau Arcuș, la vînătoare mijlo
cie, cu Ghibelin la proba completă 
de călărie sau cu Nasta în „grele”, 
N. Mihalcea se dovedește un călă-> 
reț îndemînatic, curajos, perseve
rent...

Probele de obstacole, atît de 
spectaculoase și de dificile, dăru
iesc călărețului care se avîntă cu 
Îndrăzneală peste „banchetă” sau 
peste o „triplă”, peste ufa „oxer” 
sau a „rivieră" satisfacții pe care 
nu le poate uita niciodată. Astfel 
de satisfacții le-a cunoscut din plin 
și Nicolae Mihalcea.

Și iată de ce unor spectatori ai 
frumoaselor întreceri de călărie, le 
pare, poate, curios faptul că de la 
o vreme, în prtobele de obstacole, 
crainicul mt mai rostește ca altă
dată ...Intră pe parcurs N. Mihal
cea pe calul Cabala...

— Fără a renunța la lucrul de ob
stacole pentru antrenament, mă 
pregătesc însă acum numai pentru 
dresaj, îți spune el.

Și dacă-1 „provoci” la o discu
ție mai lungă și dacă folosești ast
fel de întrebări: Dar cum s-a 
Jiăscut pasiunea aceasta peptru 

lui au acționat fără convingere, de
zorientați.

In finala de simplu femei s-au 
întâlnit Eva Stăncescu (Progresul 
I.T.B.) și Irina Ponova (C.C.A.). 
In primul set lupta a fost mai e- 
chilibrată, Irina Ponova avînd 
chiar 5—4 și 40—15. Totuși, acțio- 
nînd cu o deosebită energie și cu 
rouft curaj și calm, Eva Stăncescu 
a reușit să depășească acest mo
ment dificili, să egaleze și apoi 
să cucerească setul. In al doilea 
set, Eva Stăncescu a avut mereu 
inițiativa, prin lovituri puternice 
și plasate, cîștigînd destul de ușor 
setul și odată cu el și titlul de 
campioană.

Rezultate tehnice: categoria l-a 
simplu bărbați: Gh. Viziru
(C.C.A.)'—C. Caraluilis (Progresul 
I.T.B.) 2—6, 7—9, 6-3, 7—5, 6-2. 
simplu femei: Eva Stăncescu (Pro
gresul I. T. B.)—Irina Ponova 
(C.C.A.) 8—6, 6—3. dublu bărbați: 
Gh. Viziru, Marin Viziru (C.C.A.)' 
—C. Caralulis, A. Schmidt (Pro
gresul I.T.B.) 6—2, 9—7, 6—4; ca
tegoria Il-a: dublu femei: Ec. Ro- 
șianu, M. Nicuilesciu (C.C.A., Di
namo)— L. DoBoșiu, El. Roșianu 
(C.C.A.) 6—1, 3—6, 11—9; simplu 
femei: El. Roșianu (C.C.A.)—Lia 
Doboșiu (C.C.A.) 1—6, 7—5, 6—4; 
simplu bărbați: Gh. Slapciu (Ști- 

I ința)—V. Serester (Progresul Cluj) 
| 8—6, 4—6, 2—6, 6—4, 6—2.

dresaj ? cum te pregătești ?... poți 
asculta de ,1a N. Mihalcea o*  poves
tire din cele mai frumoase, O po
vestire scurtă și modestă, care n-a 
început însă nultnai din iarna tre
cută cînd el s-a consacrat dresa
jului ci cu câțiva ani înainte, atenei 
tînd dorința de a cunoaște perfec
țiunea în frumoasa, dar atât de di
ficila artă a dresajului de-abia în
colțise în năzuințele sale. Fireștei, 
e greu să înfățișezi în cîteva cu
vinte toată munca plină de sârgu- 
ință a acestui călăreț, bucuria cli
pelor acelea cînd caii săi, Barca
giu, Cabala sau Ghibelin terrninau 
aproape fără greșală progresia ce
rută; fericirea clipei cînd N. Mi
halcea îmbrăca tricotul de cam
pion al țării.

— Să vorbim deci,' despreț., anul 
1954 I, îl îndemnăm pe N. Mihal
cea.

Despre anul 1954, despre... Leac 
și despre Mihnea! Neapărat despre 
amândoi, pentru că. altminteri cu 
greu ai putea înțelege marea pa
siune pentru dresaj a acestui va
loros călăreț.

De la N- Mihalcea afli însă că și 
Leac, roibul auriu cu o înfățișare 
atât de plăciită» și Mihnea, calul 
acela alb a cărui eleganță în mers 
te impresionează di|n prima clipă, 
îi sînt la fel de dragi. Mai afli Șil... 
vârlsta acestora: Leac are 8 ani, 
Mihnea 11 ani, multe istorisiri des
pre inteligența lui Leac, despre 
„susceptibilitățile” lui Mihnea...

Despre performanțele sale, despre 
el, N. MÎhaJcea nu are obiceiul să 
vorbească pfrea mult și mai în glu
mă, mai în serios te sfătuiește să... 
cercetezi colecția „Sportului popu
lar”.

De vorbit trebuie însă vorbit Și 
o facem noi pentru că cele 125 
de puncte din 140 posibile obținute 
în proba de dresaj olimpic organi
zată în țara noastră după mai bine 
de două decenii și jumătate, sînt 
o grăitoare mărturie a dragostei 
ou care acest valoros călăreț mun
cește neobosit de atâta timp.

in concultsul de călărie de la Plo
ești N. Mihalcea a deschis un drum 
pe care nu s-a umblat de foarte 
multă vreme, un drum pe care în 
curînd îi vor ține tovărășie alțr ti
neri sportivi.

D. GIRLEȘTEANU

întrecerile ta cadrttl c ample natului 
republican de aeromodele

ORAȘUL STALIN 15 (prin tele
fon de la trimisul nostru). — 
După desfășurarea probelor de pla
noare din cadrul campionatului re
publican de aeromodele pe anul 
1954, au avut loc întrecerile de 
pantă. La această proba au par
ticipat 18 concurenți, dintre care 
s-au clasat 16. In cadrul acestor 
întreceri, cel mai bun rezultat l-a 
obținut tânărul Eugen Culiaș (A- 
rad), care s-a clasat pe locul I, 
urmat de Liviu Berceanu-Pitești 
și Jean Pepciuc (Ploești).

Luni au început întrecerile și la 
proba de propulsoare. O compor
tare foarte bună în aceste între
ceri a avut cunoscutul construc
tor de aeromodele Victor Gaba 
(Iași). Rezultate remarcabile au 
obținut Petre Constantinescu (Cra
iova) și M. Lăzărescu (Orașul 
Stalin).

La proba de motomodele s-au 
remarcat în mod deosebit Teofil 
Ciotlaș (Timișoara), Ernest Fisch 
(Cluj) (cîștigătorul titlului de cam
pion republican de pantă pe anul 
1953) și Nagy Anton (Oradea). 
Clasamentul definitiv la ambele 
probe desfășurate, se va alcătui 
după desfășurarea probellor hidro. 
Marți după amiază au început în
trecerile la probele de aeromodele 
captive, categoria l-a și a II-a. 
Pînă în prezent, cel mai bun rezul
tat l-a obținut Cornel Uleia (Hu
nedoara), cu 97 km. h. performanță 
care se situează cu 3 km. sub re
cordul republican. El este urmat 
îndeaproape de Gh. Constantinescu 
(Craiova) cu 90 km. h. Trebuie să

Duminică ifecep campionatele individuale de tir 
ale R. P. R. pe anul 1954

Duminică vor începe, pe poligo
nul Tunari din Capitală, întrecerile 
din cadrul cellei mai importante 
competiții cu caracter interni, cam
pionatele individuale de tir ale 
R.P.R. pe anul 1954.

întrucât trăgătorii noștri frun
tași — al căror antrenament a 
fost planificat pentru a atinge ma
ximum de formă cu ocazia acestor 
campionate și a concursurilor in
ternaționale de la 3—6 octombrie 
— se găsesc într-un stadiu avan
sat de pregătire, este sigur că 
lupta dintre ei va fi foarte echi- 

* librată.
Foarte interesantă va fi lupta și 

la fete, ale căror ultime rezultate 
au fast deosebit de bune și uneori 
chiar suiperioare celor obținute de 
băieți.

In cadrul acestor campionate se 
vor desfășura probele: armă libe
ră (calibru redus) 3 poziții cîte 40 
focuri, la care se vor face clasa
mente și pe poziții (culcat, genun
chi, picioare), arma liberă combi
nată 7'30 focuri la 50 m. 4- 30 
focuri la 100 m.), pistol precizie 
(60 focuri), pistol viteză (60 focu
ri) și talere (100 bucăți). In

„Traversarea lacurilor"
La sfirșitul săptămînii acesteia 

se va desfășura ultima competiție 
de înot în aer liber „Traversarea 
lacurilor". Intrată în tradiția na- 
frației noastre, această competiție 
așteptată cu mult interes, oferă an 
de an numeroșilor spectatori care 
asistă ia întreceri un frumos spec
tacol. „Traversarea lacurilor” este 
socotită ca o probă de semifond 
și cere participanților serioase cu
noștințe tehnice și tactice. In ulti
mii doi ani această probă a revenit 
maestrului sportului Zoltan Hospo-

La Araâ, in zilele de 18 și 19 septembrie

Finala competiției cicliste:
„CUPA ORAȘELOR”

In zilele de 18 și 19 septembrie 
se via desfășura la Arad faza finală 
a competiției cicliste: „Cupa Ora
șelor”. In prima zi se vor desfă
șura probele de fond : fete, 20 km 
și băieți 100 km, iar a doua zi, pe 
un circuit pe străzile orașului, se 
vor disputa probele de semifond 
băieți și fete și urmărire pe echi
pe băieți.

După cele două faze desfășurate 
pînă acum conduce Bucureștiul. 
La această competiție iau parte e- 

arătăm că la întrecerile acestei 
probe au fost prezentate pentru 
prima dată motorașele mecanice 
fabricate în țara noastră de către 
harnicii muncitori de la Steagul 
roșu din Orașul Stalin. Deși ele 
nu aveau încă făcut rodajul ne
cesar, au obținut totuși, rezultate 
bune. De remarcat că la concurs 
a luat parte și unul din construc
torii motorașului, Constantin Coș- 
man, care i-a ajutat pe aeromode- 
liști, dindu-le îndrumări tehnice și 
detalii asupra noului motoraș.

Astăzi încep întrecerile la pro
bele de aeromodele reactive.

La obținerea bunelor rezultate 
de pînă acum a contribuit și or
ganizarea, de care s-a îngrijit în
deaproape aeroclubul central. Foar
te utilă s-a dovedit programarea în
trecerilor pentru toate categoriile 
de aeromodele într-un singur con
curs republican. Datorită acestei 
măsuri, aeromodeliștii tineri au 
prilejul să facă un minunat schimb 
de experiență, să-și însușească din 
cunoștințele aeromodeliștilor mai 
avansați.

După aproape o săptămînă da 
întreceri, se remarcă în mod de
osebit, ca fiind cei mai bine pre
gătiți, aeromodeliștii din Cluj și 
Tg. Mureș, care, deși privați de 
aportul unor consacrați constructori 
de aeromodele, ca Ștefan BenedeK 
(Clluj) și Andrei Budai (Tg. Mu
reș), se situează totuși pe primele 
locuri.

Sub așteptări s-au prezentat 
însă pînă în prezent, aeromodeliștii 
din București. B. MARICA'

anul 1953, titlurile de campioni aî 
R.P.R. au fost obținute de uirmă-r 
tarii trăgători : poziția culcat 40 
focuri, băieți-: Iosif Sîrbu (C.C.A.) 
397 pct., fete : Felicia lovănescu 
(Progresul) 393 pct. ; poziția ge
nunchi 40 focuri, băieți: fosil 
Sîrbu (C.C.A.) 392 pct., fete: Iu- 
di.th Moscu (Metalul) 381 pct.; po
ziția picioare 40 focuri: băieți: 
Henri Herșcovici (Dinamo) 374 
pct., fete; Lia Sîrbd (Progresul) 
348 pct.; 3 x 40 focuri : băieți 
Iosif Sîrbu (C.C.A.) 1161 pct.» 
fete: Lia Sîrbu (Progresul) 1109 
pct. ; armă liberă combinată (30 
focuri 50 m. + 30 focuri 100 m.) 
băieți: Petre Cișmigiu (Metalul) 
592 pct., fete : Elisabeta Mironescu 
(Constructorul) 579 pct. ; pistol 
precizie (60 focuri) Gh. CorbescW 
(C.C.A.) 527 pct., pistol viteză (60 
focuri) Ștefan Petrescu (Metalul) 
60/568 pct.; talere (100 bucăți) 
Marcel Vasiliu (Locomotiva) 86 
pct.

La concursul de talere vor par
ticipa și echine, pentru desemnarea 
campioanei' R.P.R. pe anul 1954.

In cadrul campionatului pe echi
pe se va disputa proba de 50 ta
lere.

se Oesfășoara tainică
dar (CC.A.), posesor al.unui stil 
corect și un bun tactician al pro
bei. Anul trecut și-au disputat în
tâietatea 104 concurenți. La sfîrși- 
tuil probei clasamentele separate 
indicau următorii cîștigători: seni
ori: Zoltan Hospodar (C.C.A.); se
nioare: Ecaterina Orosz (Știința); 
juniori: Aurel Ionescu (Tînărul 
dinamovist); junioare: Hanelore
Kraus (Progresul).

Plecarea în actuala ediție se dă 
de la lacul Herăstrău, iar sosirea 
se face la lacul Floreasca.

chipe de fete compune din trei 
alergătoare și de băieți compuse 
din cinci alergători din orașele: 
București, Orașul Stalin, Craiova, 
Constanța» Timișoara, Arad, Ora
dea, Tg. Mureș și Cluj.

Reprezentativele Bucuireștiuluf 
sînt următoarele: fete: Mioara
Gheorghe, Eda Zurner și flona Ked- 
veș (rezervă, Hermina Iuhasz) ; 
Kaieți : Dan Marin, Ion Baciu, 
Bernard Rosenberg, Lazăr Domnie 
și Eugen Mihăilă.



Ultimul meci dintre echipele 
reprezentative ale R.P. Romine și

R- P. Ungare a fost cel din anul 
1932 de la Turku in cadrul Jocurilor 
Olimpice de Vară. După cum se 

știe, atunci, echipa R.P.U. a cîști- 
gat, după o luptă strinsă, cu 2-1.

In‘ clișeu o fază din acest joc.

Alături de jucători
Se apropie tot mai mult ziua 

de 19 septembrie.
In această zi, la Budapesta, 

echipa noastră reprezentativă A 
înt Unește echipa de fotbal a Re
publicii Populare Ungare, In 
timp ce la București, pe stadi
onul 23 August, își vor disputa 
victoria fotbaliștii din echipele 
secunde ale celor două țări.

Sînt două meciuri „mari", 
două meciuri așteptate cu jus
tificată nerăbdare de zeci și 'zeci 
de mii de oameni. Prin ele, fot
balul din patria noastră dă unul 
din cele mai grele examene ale 
sale din ultimii ani. Ultimele re
zultate ale echipelor, noastre în 
jocuri internaționale au fost, în 
general, bune și au întărit pres
tigiul internațional de care se 
bucură fotbalul romînesc. Pe a- 
ceasiă linie se situează, de 
exemplu, victoria obținută de ți
nerii noștri fotbaliști în turneul 
de fotbal din cadrul Jocurilor 
Mondiale Universitare de vară 
de la Budapesta, victoria selec
ționatei Bucureștiului în fața re
numitei echipe vieneze F. C, 
Austria, etc.

Jntîlnirile de la 19 septembrie 
cu fotbaliștii maghiari trebuie să 
confirme—prin comportarea ju
cătorilor noștri — valoarea și 
progresul fotbalului din R.P.R. O 
cit mai frumoasă comportare în 
aceste jocuri, rezultate cit mai 
onorabile, iată ce doresc și aș
teaptă toți oamenii muncii, iubi
tori ai sportului, de la jucătorii 
cărora le va reveni sarcina de 
înaltă cinste de a reprezenta cu
lorile patriei.

Duminică după amiază, ma
rele stadion 23 August va fi din 
nou plin... Zecile de mii de oa
meni care vor umple tribunele 
vin, desigur, dornici să asiste la 
un joc cît mai bun, să aplaude 
un rezultat cît mai frumos al 
echipei romîne.

Alături de jucătorii de pe. te
ren vor fi duminică nu numai 
spectatorii din tribunele stadio
nului 23 August, ci și alte sute 
de mii de oameni ai muncii de 
pe tot întinsul țării, care aș

NOUTĂȚI DE LA BUDAPESTA ȘI BUCUREȘTI
■ai LOTURILE de fotbal ale R 

P. Ungare au făcut ieri la Buda
pesta ultimele antrenamente în ve
derea jocurilor cu R.P.R. Echipa a 
întilnit formația Spartacus din ca
tegoria B, de care a dispus cu 5-3 
(2-0) prin punctele marcate de 
Hidegkuti (2), Pușkaș, Budai II și 
Kocsis. Selecționata, fără a forța 
ritmul de joc, a jucat bine. Forma
ția folosită: Grosits (Komaromi)- 
Buzanszky, Lorant (Varhidi), Lan
tos (Karpati)-Bozsik (Szojka), Ko- 
tasz-Toth II (Budai II), Kocsis, 
Hidegkuti, Pușcaș, (Toth II), Feny- 
vessi

n ECHIPA B a întrecut forma
ția regională Antena cu 11-0, uti
lizând formația care probabil va ju
ca duminică la București: Guly'as- 
Kalmar, Bdrzsei, Dalnoki-Dekany, 
Szabo-Sandor, Csordas, Palotas, 

Aspiranyi, Toth M,
Lotul echipei B pleacă joi spre 

București, unde va ajunge vineri 
seară.

« LOTUL B al R.P.R. a făcut an
trenament la două porți ieri pe sta
dionul 23 August. In două reprize 
a 30 minute, 'otul a întilnit Știința 
C.R.B., de care a dispus cu 7—0. 
Au marcat Ene (2), Suciu, Hidișan 
(2) și Tătairu (2). In alte 50 de mi
nute, echipa selecționată a jucat cu 
formația Armata din campionatul 
orășenesc. Scorul 8—0. Autorii punc

teaptă de lă fotbaliștii noștri să 
lupte cu tot elanul, cu toată vi
goarea, cu fierbinte patriotism 
pentru culorile pe care le apără 
In întrecerea sportivă, lată de ce 
cei 11 jucători care vor intra 
duminică pe terenul stadionu
lui 23 August ca și cei care vor 
păși pe Stadionul Popular din 
Budapesta, nu trebuie să pre
cupețească nici un efort, să lupte 
cu toate forțele lor pentru a co. 
respunde în sarcina de mare im*  
porianță care li se încredințea
ză. Este o înaltă datorie patrio
tică să lupți din toate puterile 
pentru gloria sportivă a patriei! 
Ozon, Toma, Zavoda II, Ser- 

* fozo, Sum, V. Dumitrescu, Hi
dișan, Ene și toți ceilalți care 
vor face parte din echipele noa
stre reprezentative trebuie să fie 
pătrunși de acest lucru, să înțe
leagă că de la ei se așteaptă ca 
duminică să.și pună în joc toată 
măiestria, toată puterea, toate 
resursele fizice și morale, pen
tru un rezultat cît mai frumos 
in întrecerea sportivă la care 
iau parte, pentru gloria sportivă 
a Patriei.

Duminică, pe stadionul 23 Au
gust, spectatorii pot contribui și 
ei la o cît mai bună comportare 
a echipei noastre „B". Odată 
cu aplauzele care vor răsplăti 
jocul frumos al oaspeților, spec
tatorii trebuie să încurajeze con
tinuu echipa țării noastre. 
De multe ori, la jocurile 
internaționale, spectatorii noș
tri s-au mărginit să aplaude 
și să încurajeze echipa noastră 
numai în acțiunile de alac. Mo
ralul echipei trebuie însă în per
manență susținut, mai ales 
atunci cînd trece pr!*i  situații 
grele, cînd este dominată. Dumi
nică, pe stadionul 23 August, 
publicul și jucătorii echipei 
R.P.R. trebuie să fie ca un sin
gur organism.

Spectatori! Printr-un însufle
țit și permanent „Haide R.P.R.!" 
puteți contribui și voi la reali
zarea unui rezultat cit mai fru
mos în .acest important examen 
pe care-l are de trecut fotbalul 
nostru.

telor : Dragoman (2), Avasilichioaie 
(2), Suciu, Ene, Ivănescu și Geor
gescu. Au fost folosiți următorii ju
cători : Voinescu, Marosi, Ivănescu, 
Pahonțu, Androvici, V. Dumitr'escu, 
Hidișan, Peretz, Suciu, Georgescu, 
Tătara, Ene, Avasilichioaie, Drago
man, Avram.
• LOTUL de juniori al R.P.R. a 

plecat aseară de la Cluj la Buda
pesta. A făcut deplasarea următorul 
lot : Bocianu, Vaida, (portari), Das- 
călu, Ștefănescu, Stancu, Nedelcu 
(fundași), Bodo, Maior, Gref, Tîr- 
covnic (mijlocași), Copil, Ene, 
Gram, Bukossy, Ghibea, Virgil și 
Georgescu (înaintași). Echipa va fi 
alcătuită înainte de joc.
• Prima echipă reprezentativă a 

R.P.R. și-a încheiat pregătirile ieri 
printr-un joc de antrenament sus
ținut la Ocna Mureșului cu echipa 
locală Flacăra. Victoria i-a reve
nit selecționatei cu 10-0 (2-0). Au 
marcat Ozon (4), Olaru (2), Nicu- 
șor (2), Zeană și Gîrleanu.

Lotul folosit de echipa R.P.R. a 
fost următorul: Toma, Dungu, Za
voda II, Apolzan, Dușan, Băcuț I, 
Farmati, Călinoiu, Serfozo, Știrbei, 
Gîrleanu, Nicușor, Ozon, Zeană, 
Suni, Parâschiva, Neagu, Olaru. 
Jocul a fost urmărit de peste 5.000 
de spectatori și oamenii muncii din 
Ocr.a Mureșului au făcut o primire 
călduroasă fotbaliștilor fruntași.

0E Lfi TURKU LA BUDAPESTA...
Dru/snul a două reprezentative de fotbal,

R. P. Ungară și R. P. Remind
S-au întîlnit atunci la Turku, în 

turneul olimpic, pe de o parte 
Grosits-Dalnoki, Lorant, Lantos- 
Kovacs, Bozsik-Budai, Kocsis, Hi
degkuti, Puskas, Czibor, iar, pe 
de altă parte, Voinescu-Zavoda II, 
Covaci, Farmati-Călinoiu, Serfozo- 
Paraschiva, lordache, Ozon, Pets- 
chowsky, Suru.

Era 15 iulie și se disputa pri
mul meci din cadrul Olimpiadei. 
Joc foarte animat, cu multe pe
rioade egale, care s-a terminat cu 
un rezultat neașteptat: victorie la 
limită, 2—1, în favoarea echipei 
maghiare. Comentariile presei în 
jurul acestui meci au durat multe 
zile. Ele au subliniat greutatea cu 
care a cîștigat echipa R. P. U., 
care mai tîrziu avea să-și învin
gă la scorurj concludente adver
sarii și să cucerească titlul de 
campioană olimpică. In jocul cu 
fotbaliștii maghiari, reprezentanții 
noștri au făcut u.n meci foarte 
bun, impuniîndu-se atît prin cali
tatea jocului practicat, cît și — în 
special — prin spiritul de luptă 
dezvoltat.

De atunci, cele două echipe nu 
s-au mai întîîlnit. Jocuri de fotbal 
romino-maghiare au avut loc cu 
ocazia Festivalului și a Jocurilor 
Mondiale Universitare precum șț 
între formații de colective. Repre
zentativele' se reîntîlnesc însă 
acum, la 19 septembrie, după par
tida de la Turku.

In anul 1952, reîntorși de la O- 
limpiadă cu medaliile de aur, fot
baliști’' maghiari și-au continuat 
seria victoriilor în partide amica
le : 4—2 cu Elveția la Berna și 
5—0 cu R. Cehoslovacă la Buda
pesta. Puțin mai tîrziu, în 
octombrie, portarul austriac Ze
man a făcut o partidă excepțio
nală la Budapesta șj campionii 
olimpici au trebuit să se mulțu
mească un joc egal (1—1) cu 
Austria.

In acest timp, echipa noastră 
națională a disputat un singur 
meci.: cu R.D.G. la București. 
Fotbaliștii noștri au cucerit victo
ria cu scorul de 3—1, toate cele 
trei puncte fiind marcate de Vaczi.

In schimb, anul trecut, reprezen
tativa R. P. Romîne a fost angre
nată în preliminariile ’ campiona
tului mondial, jucînd în aceeași 
grupă cu R. Cehoslovacă și R.P. 
Bulgaria. In patru jocuri, echipa a 
cîștigat de două ori la bulgari și 
a pierdut ambele jocuri cu ceho
slovacii, care candidau alături de 
noi la calificarea în turneul finai 
din Elveția. Cei peste 100.009 de 
spectatori prezenți pe stadionul 
„23 August" își amintesc încă de 
lupta pasionantă dintre înaintarea 
echipei noastre și apărarea repre
zentativei cehoslovace, în ultimul 
joc disputat la București.

Trej victorii în deplasare — iată

FOTBALIȘTII MAGHIARI DESPRE
GROSITS: Am urmărit cu aten

ție evoluția tinerilor fotbaliști ro
mâni cu ocazia Jocurilor Mondiale 
Universitare de Vară de La Buda
pesta și mi-ani dat seama că fotba
lul romînesc a făcut în ultimii ani 
un serios salt calitativ. Aștept cu 
nerăbdare întîlnirea de duminică...

BOZSIK: Victoria echipei ro
mîne, repurtată în compania echi
pei F.C. Austria, trebuie să dea de 
gândit specialiștilor. Gred că în 
după amiaza zilei de 19 septem
brie publicul buidapestan va avea 

debutul echipei maghiare in 1953: 
4—2 la Stockholm, 5—1 la Praga 
și 3—2 la Viena. Dar, la Buda
pesta, Suedia a reușit un foarte 
comentat 2—2. Fotbalul maghiar a 
intrat în impas ?

Nu. Două săptămîni mai tîrziu, 
o lume întreagă a aflat cu multă 
surprindere rezultatul „meciului 
secolului": R. P. Ungară-Anglia,
6—3 la Londra ! Fotbalul maghiar 
și-a dovedit superioritatea și va
loarea mondială, risipind mitul 
invincibilității „soccerului englez" 
pe teren propriu.

■ Mulți au contestat, în apus, re
gularitatea victoriei fotbaliștilor 
maghiari la Wembley. Sau, mai 
prudenți, și-au exprimat oarecari 
rezerve... Le-au risipit și pe aces
tea tot, fotbaliștii unguri. După un 
clar 3—0 cu Egiptul la Cairo și 
un pasionant 1—0 cu Austria la 
Viena, pe Stadionul Popular din 
Budapesta Anglia a cedat anul 
acesta cu un scor și mai catego
ric: 7—1. Ca să niu mai existe 
discuții...

A început apoi campionatul 
mondial. Pe rînd, Coreea de Sud 
(9—0), Germania Occidentală 
(8—3), Brazilia (4—2) și Uru
guay (4—2) au întregit seria de 
succese ale jucătorilor unguri. 
Erau foarte puțini cei care se mai 
îndoiau că R. P. Ungară va cu
ceri campionatul mondial. Cu toa
te acestea, finala s-a încheiat cu 
alt rezultat, decît cel scontat. O- 
boseala jocurilor foarte grele cu 
Brazilia și Uruguay, greșelile în 
alcătuirea formației, erorile de ar
bitraj, și — firește — forma 
echipei vestgermane, care pînă 
atunci a avut de susținut meciuri 
mai ușoare au contribuit la prima 
înfrîngere a echipei maghiare 
după 31 de victorii consecutive.

Duminică, reprezentativa Unga
riei susține primul joc după fi
nala de la Berna. Aceasta coinci
de cu primul meci cu R.P.R., după 
mai bine de doi ani de la turneul 
olimpic. Echipa noastră dispută cu 
acest prilej cea de a doua parti
dă a anului : în mai a jucat la 
Berlin și a cîștigat cu 1—0 în 
fața reprezentativei R. D. Ger
mane.

Meciul de pe Stadionul Popular 
din Budapesta este așteptat cu 
mare interes de amatorii de sport 
din cele două țări prietene. Zeci 
de mi; de spectatori vor urmări 
din tribune și alte sute de mii de 
iubitori ai fotbalului vor asculta 
Ia radio, cu înfrigurare, întîlnirea 
celor mai buni fotbaliști romîni 
și unguri. Ozon se va întrece din 
nou cu Lorant, Pușkaș cu Că- 
linciu, Kocsis cu Serfozo. Alături 
de aceștia, duminică maj joacă, 
din echipele de acum doi ani, 
Grosits, Lantos, Bozsik, Hidegkuti, 
Zavoda II și Suru.

JOCUL DE LA BUDAPESTA
ocazia să asiste la un meci 
„tare”.

PUSKAS : Sînt convins că va fi 
nevoie de toate resursele noastre 
pentru a face față echipei romîne. 
Fotbaliștii romîni au arătat o dâr
zenie deosebită la ultima noastră 
întîlnire de la Turku și au fost 
adversari foarte greu de învins. De 
atunci, fotbaliștii romîni au învățat 
multe... Sînt convins că meciul de 
duminică va fi o încercare serioasă 
pentru echipa noastră.

KWie și comentarii
Un obiectiv de seamă : edk 

carea juniorilor.

Duminică a început turneul fi
nal al campionatului republican de 
fotbal pentru echipele de juniori. 
Cele patru meciuri au fost urmă
rite cu viu interes și au prilejuit 
întreceri dîrze și chiar de bună 
calitate, de pildă, jocul Progresul 
!'• B- — Flacăra Ploești, de la 
București.

Mai ales echipa bucureșteană a 
desfășurat un joc frumos, bazat pe 
combinații a căror desfășurare a 
dovedit că jucătorii lovesc bine 
mingea. înaintașii, însă, au ratat 
numeroase ocazii, pentru că aui cău
tat parcă să intre cu mingea în 
gol și nu au tras atunci cînd au 
avut poziții favorabile. Iar, cînd 
au tras, au manifestat imprecizie. 
Deci, atenție la trasul la poartă. 
Ploeștenii au avut o apărare ime
diată foarte bună. Linia de atac nu 
a avut omogenitate. Juniorii Fla- 
cărei, însă, sînt susceptibili de 
progres. Ei sînt bine dezvoltați fi
zicește și, bine îndrumați tehnic, 
pot ajunge să practice un fotbal 
viguros și eficace.

Antrenorii echipelor trebuie să 
fie foarte atenți în ceea ce pri
vește atitudinea juniorilor pe te
ren. Drăgușin trebuie să-i îndru- 
nieze pe unii jucători (Cebuc, de 
pildă) spre un joc sportiv, lipsit 
de neregularități, iar Manole Ra
dulescu — antrenorul ploeștenilor
— să-și intensifice munca educa
tivă; majoritatea juniorilor sînt 
nedisciplinați, vorbesc pe teren și- 
și amenință adversarii. Luînd mă
suri din timp, antrenorii îi vor a- 
juta pe juniori în mod eficace în 
dezvoltarea lor viitoare.

Din nou arbitrii!...
In ultima vreme, arbitrii de fot

bal ne-au prilejuit mai mult apre
cieri pozitive asupra activității lor 
pe teren. Am întrezărit în aceste 
aprecieri perspectivele unei îmbu
nătățiri a arbitrajelor. Iată, însă, 
că fapte recente au risipit speran
țele noastre. Arbitrii considerați 
printre cei mai buni, N. Szego- 
Arad, G. Keppîch-Timișoara. M. 
Popa-București etc. au comis gre
șeli grave, care au influențat jocul 
și chiar rezultatul meciurilor res
pective. N. Szego, de pildă, nea
tent la o fază de joc. a lăsat să 
continuie partida, deși un jucător 
de la Metalul București a comis o 
neregularitate : nu a stat la 9 m. 
la executarea unei lovituri libere, 
a interceptat balonul și a inițiat 
im atac la poarta Progresului F. 
B. Din această acțiune, Metalul a 
egalat. Arbitrul N. Szego a acor
dat golul, respingînd la început 
toate protestele jucătorilor de la 
Progresul. Apoi, l-a consultat pe 

. arbitrul de tușe Ioachim Marin, 
care, deși a văzut neregularitatea 
comisă, r’i a semnalizat-o la timp. 
In urma acestui consult, arbitrul 
Szego a anulat golul. Cazul ridică 
problema arbitrilor care conduc 
bine sau foarte bine 89.de minute, 
dar comit o singură greșeală, ho- 
tărîtoare pentru joc și rezultat. A- 
semenea greșeli — inadmisibile 
trebuie sancționate aspru, cu atît 
mai mult atunci cînd aparțin unor 
arbitri de primă categorie și cu 
pretenții.

Noua misiune a extremelor
Spre deosebire de concepția de 

pînă acum, care impunea extreme
lor să râmină în permanență. — 
împreună cu centrul — pe linia 
idtimilor apărători adverși, în fotba
lul modern extremele au și rol de
fensiv. Toate întrece: ile importante 
din ultimii ani, ca și recentele me
ciuri internaționale, ne-au arătat că 
extremele vin acum mult în urma, 
ajutînd apărarea prin lupta directă 
cu extremele adverse de pe partea 
lor sau chiar prin atacarea mijlo
cașului și că ele sînt, în același 
timp, declanșatoare de atacuri.

Teoretic, și tehnicienii și fotba
liștii noștri sînt pentru noul joc al 
extremelor. In practică, însă, pu
ține aripi toacă astfel. Majoritatea 
așteaptă mingea pe extremă. In 
jocul de duminică (Ruda Hvezda
— FCacăra Ploești), am văzut pe 
lîngă atîtea alte, aspecte negative, 
că extremele echipei Flacăra (Ște
fănescu, Anatol) nu veneau deloc 
înapoi, nu atacau extrema și mijlo
cașul de pe partea lor, ci se re
zumau în a aștepta balonul, în po
ziție statică. Extremele noastre 
trebuie să înțeleagă că numai a- 
plicînd principiile fotbalului mo
dern pot contribui la creșterea ni
velului întîlnirilor, la realizarea 
unor acțiuni ofensive variate și 
eficace.

89.de


Ruda Hvezda (Bratislava)
— Locomotiva Tg.

r TG. MUREȘ 15, (prin telefon 
la subrediacția noastră). Peste 

W) de spectatori au urmărit în
trecerea internațională de fotbal 
idirtre Ruda Hvezda (Bratislava) 
Și Locomotiva Tg. Mureș' .Oaspeții 

învins cu 3—1 (1—0) datorită 
unui joc mai complect, datorită 
Unui mai accentuat spirit de com
bativitate. Jucătorii cehoslovaci au 
reușit frumoase schimburi de min
gi și au marcat goluri din acțiuni 
ofensive -spectaculoase.

In schimb, Locomotiva Tg. Mu
reș s-a comportat sub așteptări. 
Eu excepția primelor 10 minute 
ale reprizei a doua, atacul a func
ționat foarte slab, fiind lipsit de 
precizie în pase și în șut. In 
plus, mulți dintre jucătorii Loco
motivei au acționat fără convingere, 
s-au arătat lipsiți de dîrzenie, de 
spirit de luptă. înaintarea, mai pre
cis extremele, au făcut greșala de 
a nu pătrunde spre poartă cînd 3u 
avut balonul în poziții libere, pă
șind de multe ori înapoi sau cen
trând inutil și micșorând astfel efi
cacitatea acțiunilor.

Iată cîteva faze mai importante 
din joc:

Min. 7 : Balajic trage peste poar- 
tă o minge trimisă de Koșnar.

Min. 13 : O combinație Constan- 
tin-A. Covaci se termină cu o pasă 
bună dată lui Pilote. Acesta nu 
sezisează însă și portarul Hlavaty 
culege balonul.

Min. 22: Marian îl deschide pe 
Jozsi care trage puternic în colțul

O sancțiune exemplară binevenită
La sezisarea consiliului regional 

București al asociației Dinamo, Co
mitetul pe..tru Cultură Fizică și 
Sport de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri, în urma cercetărilor făcute, 
a hotărît excluderea din viața 
«portivă a motocic’istului Octavian 
Firoiu, pentru abateri incompatibi
le cui morala unui sportiv de tip 
■nou.

In repetate rînduri, Octavian Fi
roiu a săvîrșit o serie de abateri 
de la disciplină și morală, dovedin- 
du-se rin element înrăit și descom
pus și constituind un 'u exemplu 
pentru sportivii asocia, i Dinamo, 
ca și pentru toți sportivii din țara 
noastră. ,„

D. și a mai fost sancționat Oc
tavian Firoiu a perseverat Jn a- 
ceastă comportare nedemnă. El s-a 
făcut vinovat de beții repetate și 
conducând motocicleta în stare de 
ebrietate, a provocat accidente, 
rănind trecătorii și chiar pe mili
țienii care l-au somat să coboare 
dc pe vehicul. Mai mult chiar, Oc
tavian Firoiu și-a însușit prin furt 
de la garajul asociației Dinamo 
benzina necesară escapadelor sale 
nocturne.

Campionatul de șah al R.P.R.
In prima grupă semifinală a cam

pionatului republican de șah a sv - 
venit o schimbare, concurentul Z. 
Naghi fiind înlocuit cu B. Menas. 
Iată rezultatele înregistrate în pri
mele două runde: Șuteu-N'icoleanu 
0—1, Ciuciuc-Breazu 0—1, Israilo- 
vjcâ-Topa 1—0 (runda I-a); Ghi- 
țescu-Menas * */i  —Vi. Crețu'escu- 
Milesci 1—0, T^pa-Macri 1—0, 
Breazu-IsrailovKi 0—1, Georgescu- 
Dascălu 1—0 (runda 2-a).

• ATLETISM. — Colectivul 
sportiv Voința Textile Confecții 
organizează vineri și sîmbătă pe 
stadionul Tineretului din Capitală 
un concurs atletic. Vor participa 
atleții de categoria I-a, a Il-a și 
maeștrii sportului din București. 
La concurs vor participa și atleții 
din lotul republican care se află 
în Capitală. Concursul Începe vi
neri la ora 15,30 și cuprinde ur
mătoarele probe: 400 m. garduri, 
Înălțime (b), lungime (f), suliță 
(f), 100 m. (b și f), 10 km mars, 
suliță (b), greutate (f), 800 m. (b), 
greutate (b), 800 m. (f), 5000 m. 
Sîmbătă concursul începe la ora 16 
și cuprinde celelalte probe, adică 
HO ni. g., înălțime (T), prăjină, 
disc (b și f), 80 m.g., 400 m (b 
și f), 1500 nt, 3000 m. obst., lun
gime (b), 3000 m. plat. înscrierile 
se fac pînă vineri la inspecția de 
atletism din C.C.F.S.

• VOLEI. — Jocurile din cadrul 
etapei a III-a a returului campio
natului masculin la categoria A se 
dispută duminică astfel: Iași: 
Știința-Știința Arad ; Ploești : Me
talul—Știința Cluj; Orașul Stalin: 
Metalul-Știința Timișoara.

— Etapa Il-a a returului cam
pionatului feminin la categoria A 
se desfășoară duminică după ur
mătorul program: București : Di
namo—Locomotiva București (teren 
Dinamo, ora 10); Iași: Ramura 
roșie-Progresul București ; Brăila : 
Flamura roșie-Progresul Timișoa
ra ; Cluj: Progresul-Știința I.C.F.

• POLO, -r- Tg Mureș (prin te
lefon).

Marți și miercuri s-au disputat 
două meciuri restanță contând pen. 
tru campionatul republican. Meciul 
de marți dintre echipele locale Di
namo și Progresul a fost cîștigat 
de Progresul cu 7—2 (3—0). Au 
marcat: Simon (3), Both (2). Re- 
tegi și Meder pentru învingători și 
Lorincz (2) pentru învinși. Meciul 
de miercurj a opus echipele Pro

Grupa Il-a îsi programează jocu
rile în sala Locomotiva din Bul. 
Dinicti Golescu 38. In runda l-a 
s-au terminat partidele: Bob/-Ra
dovici ’/a—’/j> Zetlin—Constantî- 
nescu 1—0, David-Drimer 0—1, Ne- 
grea-Văcărescu i—0, Rusenescu- 
Pușcași.. */ t—’/j, Pavlov-Gorea 1—0, 
Șuta-Ăndrițoiu lhl/i. Runda 2-a: 
Andrițoiti-Urseanu 1—0, Pușcașu- 
Pavlov 7r— '/î, Drimer-Negrea 1—0,

INFORMAȚII
In urma trierii și omologării re

zultatelor de la concursul Prono
sport nr. 23, etapa din 12 sep
tembrie, au fost stabilite următoa
rele premii:

Buletine depuse: 152.932.
Premiul I 92 buletine cu 12 re-

SPORTUL POPU1AR
Pag G-a Nr. 2493

Mureș 3-1 (1-0)
din stingă sus al porții, dar H'a- 
vatv reușește să rețină.

Min. 24: Ruda Hvezda deschide 
scorul — Hlavaty 11 pasează lui 
Balajic care centrează la Pavlo
vich Acesta reia cu capul de la 3 
m. în poartă : 1—0.

Pînă la pauză Ruda Hvezda are 
mai multe acțiuni de atac.

In primele minute ale reprizei 
secunde Locomotiva domină cu in
sistență.

Min. 47, 51 și 54: Szasz, Joszi 
și Mat ian ratează ocazii clare.

Min. 56 : Locomotiva egalează : 
Jozsi trece de Veng'.ar și trage 
din unghi dificil, în plasă: 1 — 1.

Min. 58: Ruda Hvezda ii din 
nou conducerea — Kosnar îl des
chide pe Hlavaty 11 care reia direct 
în gol: 2—1.

Min. 84, ultimul gol al jocului : 
Piavlovici, ajuns pe extrema dreap
tă, marchează printr-o lovitură pu
ternică de Ia 8 m. : 3—1.

Arbitrului A. Bofoni (Orașul 
Stalin), i s-au prezentat echipele"

RUDA HVEZDA: Hlavaty I-Ven- 
glar, Tichy, Hlozek-Gogh (din min. 
47, Ujvary), Kadlec (din min. 47. 
Gdgh)-H!avaty II, Balajic, Kacia- 
ny, Kosnar, Pavlovici.

LOCOMOTIVA: Popa-Crișan, I. 
Covaci, Ritter (din min. 46, Vakarcs 
I) - Fulop, Ghierling - Constantin, 
(din min. 41, Szasz), Marian, A 
Covaci, Jozsi, Filote (din min. 65, 
Incze 111).

NI RVA' POPA

Condamnat de justiția populară 
la 6 luni închisoare și retrăgîn- 
du-i-se definitiv carnetul de con
ducere, acest înrăit infractor 
s-a pus în afara rîndurilor sporti
vilor și cetățenilor cinstiți din pa
tria noastră.

Asemenea elemente n-u au ce 
căuta în mișcarea noastră de cul
tură fizică și spart și vigilența tu
turor trebuie să fie mereu trează, 
pentru a demasca pe toți cei care, 
prin purtarea lor nedemnă, întinea
ză numele de sportiv de tip nou.

★
Asociației sportive Dinamo, din 

rîndurile căreia făcea parte Oc
tavian Firoiu, îi revine sarcina de 
a intensifica munca educativă cu 
membrii săi. Cazul Octavian Firoiu 
trebuie prelucrat cu activul tuturor 
secții'or pentru ca toți sportivii să 
poată lua atitudinea cuvenită față 
de acest element nedemn și corupt. 
De asemenea este necesar ca și în 
celelalte asociații sportive să fie 
cunoscut acest caz, .iar antrenorii 
cărora le revin sarcina de a se în
grijii de educarea sportivilor să ia 
măsurile cuvenite pentru a preîn- 
tlmpina orice fel de abateri de la 
morala și disciplina sportivă.

Constantinescu-David 1—0, Șuta-
Botez ’/»—Vî-

★
Finala campionatului republican 

feminin de șah se desfășoară în- 
tr-un cadru excelent, în aula Bi- 
bliotecii Centrale Universitare din 
Piața Republicii. Pentru titlu] de 
campioană a țării se întrec urmă
toarele șahiste (în ordinea tragerii 
la sorți) ; 1. Cecilia Manoliu 2. 
Rodica Rei 1 er, 3. Maria Tarapa- 
nov, 4. Sofia Pentek, 5. Lidia Giu- 
roiu, 6. Veturiă Simit, /. Mari 3 Al- 
bulet, 8. Rodica Manolescu, 9. Mag
dalena Bajai, 10. Natalia Iliescu, 
11. Elena Diaconescu. 12. Marga
reta Teodorescu, 13. Elisabeta lo- 
nescu. 14. F.'ena Gabroviețki, 15. 
Rita Barbu, 16. Elena Ududec, 17. 
Clara Hodoș, 18. Iolăhda Sz.ith- 
mary, 19. Frieda Weinstein, 20. 
Sanda Filipescu.

onosport
zultate exacte a cîte 914,26 lei 
fiecare.

Premiul II. 1394 buletine cu 11 
rezultate exacte a lei 49 36 fiecare.

In conformitate cu regulamentul 
concursului Pronosport, premiul III 
fiind mai mic de 10 lei suma a 
fost alocată premiilor I și II.

Lista oficială a premiilor va a- 
pare duminică în Programul Pro
nosport.

Au fost desemnați campion» 
de box ai asociației Dinamo

ORAȘUL STALIN 15 (prin tele
fon). — Marți seara s-au desfă
șurat pe stadionul Dinamo, în 
fața a 3.000 de spectatori, fina
lele campionatului de box al aso
ciației Dinamo. Iată rezultatele teh
nice :

Cat. hîriie: Af. Ciochină (Orașul 
Stalin) învinge la puncte pe Gh. 
Hăfiș (Galați). Cat. muscă. Mircea 
Mihai (București) cîștigă la puncte 
în întîlnirea cu F. Ațnbruș II (Ora
șul Stalin). Cat. cocoș. Iulian Mihai 
(Orașul Stalin) îl învinge la puncte 
pe E. Moldoveanu (Orașul Stalin). 
Categoria pană. Iosif Ambruș 
(Oradea) cîștigă la puncte în fața 
Iui V. Mofoc (Pitești). Cat. semi- 
ușoară. C. Gherasim (Orașul Stalin) 
ii învinge la puncte pe Mircea 
Miclăuș (Oradea). Cat. ușoară. 
Const.' Kiss (Orașul Stalin) ter
mină învingător la puncte meciul 
cu D. Cristea (Oradea). Cat. semi- 
mijlocie. Ion Mantoma (București) 
e declarat învingător în fața lui 
Mic. Ene (Oradea). Cat. mijlocie 
mică. V. Bogoi dispune la puncte 
de lvan Nic. (București). Cat. mii- 
locie. Gh. Nicolaie (Orașul Stalin) 
e declarat campion fără ad
versar. Cat. semi-grea. I. Relevici 
(Orașul Stalin) îl învinge prin
k.o. tehnic în repriza Il-a pe Gh. 
Leahu (Oradea). Cat. grea. Gh. 
Colțun (Oradea) cîștigă fără ad
versar.

Cele mai multe titluri au fost cu
cerite de pugiliștii de la Dinamo 
Orașul Stalin (antrenor A. Wein
traub), colectiv care a fost premiat 
cu o cupă. Boxerii clasați pe locu
rile II și III la fiecare categorie 
au primit plachete.

CR. PORUMBOIU, corespondent

Biletele de intrare pentru cam
pionatele internaționale de at
letism ale R.P.R. ce se vor des
fășura în zilele de 24, 25 și 26 
septembrie a.c. pe stadionul Re*  
publicii se distribuie:

— Pentru asociații începlnd 
de vineri 17.IX, după amiază la 
casa specială din stadionul Re
publicii, str. Putu cu apă rece.

— Pentru public b'letele se 
pun in vînzare la aceeași dată 
la casele de bilete din str. 
Hajdeu.

Din activitatea sportiva
a elevilor școlilor profesionale din Baia Mare

In orașul Baia Mare activitatea 
sportivă cea mai intensă este de
pusă de elevii școlilor Profesionale 
Miniere și Metalurgice Nr. 1, care 
sînt încadrați în colectivul sportiv 
Rezervele de Muncă.

La școala Profesională Minieră, 
al cărui director — Iosif Levendu- 
la — este un vechi sportiv, activi
tatea sportivă este sprijinită, iar 
munca profesorului de educație fi
zică Slobodan Stoici este mult u- 
șurată. Astfel, datorită condițiilor 
create, echipa de gimnastică, alcă
tuită din elevii loan Fedorca, Er
nest Varga, Ion Bican, Vasile, Fer- 
sigan, Teodor Costin» Gavril Putz, 
Petre Pop și Ioan Tofan, a reușit 
să învingă In faza locală toate e- 
chipele de gimnastică ale școlilor 
medii profesionale și tehnice și să 
se claseze pe locul IV în finala 
care a avut loc la București. Tre
buie precizat că echipa a fost alcă
tuită din elemente care nu mai 
practicaseră gimnastica, dar care 
datorită pregătirilor metodice efec
tuate timp de șase luni, au reușit 
o comportare frumoasă.

O bogată activitate se duce și la 
școala Metalurgică Nr. 1. Cei 156 
de elevi — dintre care 72 sînt pur
tători ai insignei G.M.A. — practi
că diferite sporturi, care îi ajută 
să-și desăvîrșească pregătirea fizi
că. Dintre elementele mai valoroa
se, îi remarcăm pe Iosif Sarea 
(purtător al insignei G.M.A. gra
dul II), pe Andrei Dici și pe 
Ignat Draban.

Profesorul de educație fizică Bu
jor Blaj, ajutat în munca sportivă 
de instructorul Iosif Dumea, a 
reușit să angreneze în activitatea 
sportivă peste 100 de elevi, care ac
tivează în diferite discipline spor

gresul Tg Mureș și Casa Centrală 
a Armatei. C. C. A. a cîștigat 
în acest joc cu 5—0 (3—0). Au
marcat: Nagy (4metri), Patriciii, 
Novac și Hospodar (2).

Etapa a VHI-a a returului pro
gramează astăzi următoarele me
ciul i: București: Fînărul dinamo- 
vist — Constructorul Oradea 
(Ștrandul Tineretului ora 17), Tg. 
Mureș: Progresul — Flamura ro
șie Timișoara ; Cluj: Metalul — 
Dinamo Tg. Mureș, Progresul — 
Știința Cluj.

o OINĂ. La Timișoara, în faza 
pe oraș a campionatului republi
can s-au înscris cinci echipe : Di
namo, Avîntul, Tehnometal și două 
echipe ale Rezervelor de muncă. 
Echipele înscrise se antrenează 
intens in vederea întrecerilor.

— Duminică se desfășoară în Capi
tală faza raională a campionatului 
republican. La întreceri partkâpă 
numeroase echipe bucureștene, între 
care și primele două clasate în 
campionatul republican de anal tre
cut : Știința și Dinamo.

• FOTBAL, — Toate jocurile de 
campionat de duminică vor începe 
la ora 16.30.

— Jocurile din categoria B Me
talul Ploești — Dinamo Birlad 
și Locomotiva Oradea—Metalul 
Oradea se vot disput3 sîmbătă 
după amiază. Tot sîmbătă va avea 
loc și meciul Progresul FB—Me
talul Oîmpina. Acest joc se va dis
puta pe stadionul din Giulești de 
la ora 16.30.

— Jocurile de duminică din Ca
pitală se vor desfășura pe stadio
nul Dinamo după următorul pro
gram : ora 10 Dinamo 6-Metalul 
Reșița și ora 11.30 Metalul Bticu- 
reștî-Lpcomotiva Craiova.

— Miercuri a început la Cluj un 
turneu de fotbal la care participă 
echipele Știința-Oluj, Metalul Cîm- 
pia Turzii, Flamura roșie U.T.A. și 
Progresul-Oradea.

Intîlnirile disputate în prima zi 
au luat sfîrșit cu următoarele re
zultate tehnice:

Flamura roșie U.T.A.—Metalul 
Cîmpia Turzii 3—1 (1—1). Au în
scris Vaczi (2) și Mercea pentru 
Flamura roșie și Burian pentru Me
talul.

Știința Cluj—Progresul Oradea 
4—3 (1—0). Au marcat: Covaci V. 
(2), dr. Luca (2) pentru Știința și 
Kiss (2) și Guță Tănase pentru 
Progresul.

Sîmbătă va avea Ioc finala în 
care se vor întâlni Flafnura roșie 
U.T.A. și Știința Cluj Pentru lo
curile 3—4 vor juca Proer sul Ora
dea și Metalul Cîmpia Turzii. 

tive, obținând ,rezultate frumoase. 
Astfel, juniorul loan Kertesz ă a- 
runcat greutatea li 11 metri, iar 
Oscar Hain s-a clasat pe primul 
loc la faza locală a campionatelor 
școlilor medii la proba de 1.500'm. 
Echipa de fotbal, clasată în cam
pionat pe locul trei, cuprinde ele
mente cu mari perspective, ca Gh. 
Șerban, Ioan Bodnar etc. La box, 
școala se poate mîndri cu elevii 
Ștefan Mireuț și Iosif Biro, parti
cipant: la faza de zonă a campio
natului de juniori al R.P.R.

Sportivii mai vechi ai acestor 
școli duc și o rodnică muncă de 
îndrumare a celor tineri. Astfel1, 
Geza Almasy campion regional de 
juniori la 1.500 metri și 400 metri 
plat si la cros (3.000 metri) se 
ocupă în mod intens de elevul Gh. 
Negoiță, pe care-I îndrumă și îl 
ajută la antrenamentele de atle
tism.

In cinstea zilei de 23 August, 
profesorii Bujor Blaj, Slobodan 
Stoici și instructorul Iosif Dumea, 
planificîndu-și în mod rațional 
munca, au reușit să realizeze pla
nul de purtători G.M.A. în propor
ție de llQși 105%, contribuind ast
fel la îndeplinirea angajamentelor 
și la realizarea planului cifric pe 
regiune.

Noul an școlar a fost așteptat cu 
multă nerăbdare. In ved.rea re
luării activității sportive, atît elevii, 
cît și profesorii de educație fizică 
au făcut pregătiri serioase, reame- 
najînd bazele sportive, pun-înd Ia 
punct echipamentul, ltiînd in gene
ral toate măsurile necesare bunei 
desfășurări a întrecerilor.

V. SASARAN 
corespondent

Programul de duminică 
de pe stadionul 

„25 August"

Ora 14.30: Selecționata taberei 
de juniori Bistrița—Constructo
rul Craiova.

Ora 16.15: Reprezentativa B 
a R.P.R.—Reprezentativa B a 
R.P.U.

BILETELE PENTRU JOCUL 
DE FOTBAL DINTRE SELEC
ȚIONATELE B ALE R. P. R.

Șl R. P. U-

Biletele pentru jocul de fotbal 
dintre selecționatele B ale R.P.R. 
și R.P.U. se distribute pentru 
asociații contra cost la casele 
speciale de la stadionul Repu
blicii (str. Puțu cu apă rece) 
numai pînă astăzi 16 septembrie, 
ora 20.

Pentru public, biletele se pun 
în vînzare mîine vineri 17 sep
tembrie de la ora 16 la casele 
de bilete din str. Izvor (intra
rea la tribuna Il-a).

• BASCHET. -— întrecerile echi
pelor masculine din cadrul fazei de 
zonă a campionatului de calificare 
pentru categoria A s-au încheiat la 
sfirșitnl săptămânii trecute. Iată 
echipele clasate pe primui] Ioc la 
fiecare zonă și care se vor întrece 
în finalele campionatelor: Dinamo 
Bacău, Locomotiva Tg. Mureș, 
Constructorul Sibiu, Știința Craio- 
via, Voința Oradea, Dinamo Tg. 
Mureș. In afara acestor echipe, 
mai participă la finale prima cla
sată în campionatul orașului Bu
curești și prima clasată în campio
natul orașului Galați. Finale'e au 
loc întire 7—i4 noiembrie ta Ga
lați.

La fete s-au calificat: Voința 
Orașul Stalin, Progresul Craiova, 
Flamura roșie Tg. Mureș, Voința 
Tg. Mureș, Progresul Satu Mare. 
Mai participă prima clasată in 
campionatul orașului București și 
prima clasată în campionatul ora
șului Timișoara. Finalele au loc 
între 17—24 octombrie la Timișoa
ra.



Importanța exercițiilor Je respirație 
îs antrenamentul jusâtorior de polo pe apă

După campionatele europene de la Berna
Despre săritura in inălțime femei

Ne este cunoscut că, în general, 
performanțe înalte pot fi realitate 
numai de sportivii care dispun de 
o anumită rezistență iiz'că. Acest 
lucru se obține printr-o prelungire 
corespunzătoare a ședințelor de 
antrenament. Astfel, in sporturile 
de apă este necesar să se înoate 
cît mai mult, iar șederea în apă să 
fie de mai lungă durată.

De aceea este necesar să ne 
ocupăm de sportivii cu mai puțina 
rezistență, pentru a-i face apți să 
suporte efortul cerut de concursuri 
mai mari. Nu este just ca acești 
sportivi dotați sa ramină în afară 
de concurs din cauza rezistenței 
lor scăzute. Mai mult chiar, va tre
bui să găsim o modalitate ca și 
acești tineri să obțină rezultate 
mai bune, fără însă a-i obliga de 
la început la un efort fizic prea 
mare. Aici intervine, desigur, price
perea antrenorului și înțelegerea 
lui față de bazele științifice ale a- 
numitor probleme.

Voi arăta mai jos ceva din expe
riențele făcute de mine și ar ii 
bine ca și colegii mei antrenori să 
lărgească problema în vederea ob
ținerii unor rezultate cît mai fruc
tuoase.

★

Jocul de polo pe apă, în urma 
introducerii noului regulament, 
cere un efort interfs din partea 
jucătorilor. Este evident că acum 
jucătorii sînt supuși unui efort fi
zic mult mai mare decît în vechiul 
joc de polo.

Jocul de polo modern necesită, 
In primul rînd, rezistență și vite
ză. Dezvoltarea acestor calități fi
zice trebuie făcută în așa lei ca 
această operație să nu ceară un 
efort exagerat din partea jucăto
rilor. De aceea, trebuie să ne s'ră- 
duitn ca poziția corpului în apă să 
fie cît mai corespunzătoare consti
tuției fiecărui sportiv în parte. Este 
lucru știut că n*u  fiecărui individ 
li convine aceeași poziție pe apă, 
datorită faptului ca fiecare jucător 
tn parte are greutatea corpului re
partizată în mod diferit. O poziție 
justă pe apă scade rezistența opusă 
la înaintare asigurînd un consum 
minimi de energie în obținerea vi
tezei maxime.

Jocul modem de palo cere miș
care absolut continuă în apă, fapt 
care determină oboseală, apariția 
acesteia fiind în strîns raport cu 
gradul de antrenament al jucător’- 
lor. Apariția oboselii scade randa
mentul (uneori chiar la zero.) lucru 
care duce la ieșirea din joc 
unuia și uneori chiar a mai multor 
jucători deodată-.

Un alt neajuns la unii sportivi 
e^te o scădere s-au o nd care exa- 
ge.rală a. tensiunii arteriale. Acest 
lucru nu" numai că-1 face pe jucă
tor incapabil de un joc mai serios, 
dar mai mult chiar, dăunează ș 
sănătății lui. Din acest moli;, ex
cluderea acestui fenomen este o 
condiție principală pentru obținerea 
unei rezistențe fizice cît tnai mari. 
In legătură cu această problemă 
ani făcut experiențe prin introdu
cerea exercițiilor respiratorii. Apli
carea ac; stor a a adus în unele 
cazuri rezultate uimitoare în timp 
relativ scurt.

De aici puiein desprinde că din 
punct de vedere anatomic această 
metodă este corespunzătoare de
oarece menține perfect sănătatea. 
Organismul devine mult mai rezis
tent și nu numai că exclude alec- 
țiuni mai serioase dar scade și po
sibilitatea de ivire a acestora.

Dip punct de vedere fizic obser
văm că rezultatul exercițiilor res
piratorii este creșterea capacității 
vitale cit și a perimetrului toracic, 
fapt care determină dislocarea 
unei cantități mai mari de apă, o 
poziție mai corectă pe apă, o re
zistență mai mică a apei și deci 
creșterea vitezei,

Sint avantaje și din punct de 
vedere psihologic...

Aprovizionarea plămînilor cu o 
cantitate de aer proaspăt asiguiă 
și în sistemul nervos central pre
zența cantității necesare de oxigen, 
care favorizează concentrarea aten
ției și o gindire mai rapidă, doi 
factori foarte necesari în jocul de 
polo pe apă. O respirație corectă 
și bine reglementată asigură oxi
genarea permanentă a vaselor san
guine cerebrale, deci acestea vor fi 
curățate în permanență de substan
țele toxice, fapt care are ca ur
mare o gindire clară și rapidă.

Exercițiile respiratorii mai au o 
mare însemnătate și în încălzire, 
lucru foarte important in jocul de 
polo unde in majoritatea cazurilor 
nu avem posibilitatea unei încăl
ziri serioase nici pe uscat, mei în 
apă.

Este cunoscut că în repaus ar
ticulațiile, ligamentele și mu.ciir 
sint .mai rigizi deoarece ei nu sînt 
aprovizionați cu o cantitate de sin
ge aii: de mare ca. in timpul efor
tului. Deci, cînd sportivul va intra 
brusc într-un efort mai mare cu 
acești mușchi rigizi, el este ame
nințat foarte ușor de crampe muș- 
chiulare, lucru periculos, in spe
cial în sporturile de apă. Este deci 
necesar să acceleram pe cit posibil 
procesele de ardere și de elini nare 
a substanțelor de uzură, transpor
tul cît mai rapid de noi subs'anțe 
necesare travaliului muscular. A- 
ceasta se efectuează de către cen
trul nervos care reglează funcțiu
nea inimii și îi impune un ritm 
corespunzător. Astfel, arterele se 
dilată in mod corespunzător—duc 
glucoza și celelalte substanțe nece
sare la locui indicat — iar venele 
vor transporta cu aceeași viteză 
acidul lactic spre eliminare.

S-a constatat că dacă un îno.ă- 
tpr începe să înoate fără încălzire 
prealabilă, acesta se va simți bine 
în apa aba după ce a parcurs o 
distanță de cel puțin 400 metri. 
In schimb, dacă el va executa 
înainte de a intra in apă exerciții 
ritmice de respirație, el va putea 
inola de la început cu aceeași ușu
rință ca după parcurgerea celor 
400 de metri.

Acest lucru se obține atunci 
cînd inima și plămînii lucrează în 
strinsă^ colaborare. Dacă sportivul 
execută acest lucru în mod conș- 
t ent atunci oxigenul inspirat in 
nî°d ritmic și golirea completă a 
plămînilor va asigura în mod si
gur schimburile gazoase necesare, 
faftt care face ca sportivul să se 
surită in permanență bine în apă, 
iar oboseala să apară mult mai 
tîrziu. Aceste liicruri sint factori 
determinant într.un meci de polo 
pe apă.

Am sfătuit un portar de polo să 
execute in mod regulat aceste e- 
xerc’țu respiratorii chiar și acasă. 
Rezultatul obținut a fost uimitor: 
jucătorul spunea că se susține cu 
mult nmi multă ușurință pe apă, 
pi trște aproape fără nici un efosf 
și în același timp i s-au ameliorat 
și reflexele, reușind să se ridice 
mult mai ușor deasupra apei.

Respirația este una din acele 
funcțiuni pe care le executăm în 
mod automat. Medicii au consta
tat că noi folosim numai o mică 
1 arte a întregii capacități pulmo
nare... De la aceasta nu fac ex
cepție nici sportivii. Ei se ocupă 
mai mult cu in'spirația și nu dau 
nici cea mai mică importanță expi
rației, cu toate că este foarte im- 
i'crlant ca să nu rămină niciodată 
resturi de aer consumat în plă- 
mini. De aceea este important ca 
jucătorul să golească complet plă, 
i.linii cu ocazia fiecărei expirații in 
parte. Inspirația va urma după a- 
ceea in mod automat. Deci vom 
pune accentul pe expirație. Eoarte 
important este și faptul- ca această 
respirație să se execute în mod rit
mic, căci aceasta va da rezistența 
necesară jucătorului și nu va da 
ocazie la apariția oboselii.

Datorită faptului că in jocul de 
polo respirația ritmică este o pro- 
blemă destul de grea — din cauza 
naturii jocului care prezintă si
tuații extrem de variate care ex
clud aproape complet posibilitatea 
unei respirații ritmice — va fi cel 
mai indicat ca respirația ritmică 
sa se execute în pauze,. în timpul 
loviturilor libere și in timpul cind 
se va înota mai încet.

Eoarte indicat pentru executarea 
exercițiilor respiratorii este pauza 
dintre cele două reprize, căci a- 
cestea vor reconforta jucătorii alît 
din punct de vedere fizic cît și psi- 
bic și le va asigura calmul nece
sar.

Sper că se vor găsi antrenori 
care vor încerca să aplice această 
metoda deoarece ea nu poate ii dău
nătoare pentru nimeni, ci din con
tra, ar fi indicată și pentru îno
tători nu numai pentru jucătorii 
de polo.

BOZSI MI HALY
antrenor de polo din R.P. 
Ungară. (Din revista 

„Sport es Testae; elcs’J.

Cefe 14 concurente înscrise la 
proba de săritură în ‘înălțime din 
cadrul campionatelor europene de 
la Berna s-au prezentat' bine pre
gătite, la calificările desfășurate 
chiar în prima zi de concurs Așa 
se șj explică faptul că mei una 
din ele nu a fost eliminată, toate, 
trecînd cu ușurință norma de ca- 
lificare, (1,50. m.), deși cendițiu- 
nile atmosferice au fost foarte vi
trege, (ploaie rece, temperatura 
aerului de 12 grade), iar pista 
desfundată.

încă de la calificări am putut 
să remarcăm clasa mondială pe 
care o dețin următoarele atlete: 
Modrachova (R. Cehoslovacă), Lcr- 
will și Hopkins (Anglia), 1. Balaș 
(R. P. Romînă), Ciudina (U.R.S.S.) 
și Larking (Suedia). înălțimea 
standard de 1,50 m. a fost trecu
tă cu atita ușurință de aceste șase 
atlete, incit nu am putut face nici 
un fel de diferențiere. Un lucru 
a reieșit insă clar : finala se va 
solda cu o întrecere dîrză, în care 
toate concurentele vor fi preten
dente îndreptățite la ..titlul de 
campioană a Europei.

După trei zile, timpul s-a îmbu
nătățit simțitor, locul pentru sări
turi prezentîndu-se, de aceaștă da
tă, in perfectă stare. In finala pro
bei s-au întrecut aceleași atlete 
din calificări cu următoarele re
corduri personale: Aiglova (R. 
Ceh.) 1,50 m.; Kremer (Germania 
Occ.) 1.60; Modrachova (R. Ceh.)
l, 67 m; Arabpiceva (R.P.B.) 1,55
m. ; Mocilina (U.R.S.S.) 1,61 m.;
Knapp (Austria) 1,57 m., Sabla- 
ting (Austria) 1,58 m.; Lerwill 
(Anglia) 1,72; Peirpne (Franța) 
1,60 m.; Balaș (R.P.R.) 1,65 m.
Larking (Suedia) 1,61 m.; Ciudi
na (U.R.S.S.) 1,73 m.; Hopkins
(Anglia) 1,67 m.; Schniuckle
Germania Occ.) 1,61 m.

Niciodată, la nici un concurs 
atletic, nici măcar la ultima olim
piadă de la Helsinki nu a fost 
înregistrată o participare atit de 
masivă și în acelaș timp atît de 
valoroasă ca acum. Poate numai 
Ester Brandt (Africa de Sud) mai 
lipsea pentru ca acest concurs să 
se transforme într-un veritabil 
campionat mondial. Au fost pre
zente la start actuala deținătoare 
a recordului mondial, Alexandra 
Ciudina, campioana europeană și 
fosta recordmană mondială a pro
bei S. Alexander-Lerwill și pri
mele zece atlete din lume din «nul 
acesta. Nici o accidentată, nici o 
absență. La această întrecere a 
luat parte și tînăra noastră cam
pioană lolanda Balaș. Ea este des

Rezultate excelente înregistrate 
in campionatul de atletism al U.R.S.S.

KIEV, (Agerpres). — TASS 
transmite:

In cca de a doua zi a campiona
telor unionale de atletism care se 
desfășoară la Kiev au fost sta
bilite cinci noi recorduri unionale.

Atletul din Leningrad Boris 
Matvev (Zenit) a aruncat discul 
la 54,63 m., performanță care în
trece cu 1.46 m. vechiul record 
al U.R.S.S. deținut de Otto Gri- 
galka. In proba de 400 m. plat, 
maestra sportului Polina Solopova 
(Burevestnik) a acoperit distanța 
în timpul de 55”1 10, stabilind 
de asemenea un nou record unio
nal. Titlul de campioană unională 
în proba de 100 m. plat a fost cu
cerit de campioana europeană Irina 
Turova (Dinamo) cu rezultatul re
marcabil de ll”7/10.

Primul loc și titlul de campion 
unional la proba de săritură în 
lungime- a revenit atletului Leonid 
Grigoriev (Dinamo). El a realizat 
o săritură d.e 7,52 -m., nou record 
unional. In finala probei de 100 m. 
băr.bați titlul de campion unional 
a fost cucerit de Victor Riabov cu 
timpul de 10”4/I0. In proba de 
4110 m. bărbați, un nou record uni
onal a fost stabilit de campionul 
european, maestrul emerit al spor
tului, Ardalion Ignatiev (Kolhoz- 
nik). El a realizat pe această dis
tanță 46” 1/10, una dintre cele mai 
bune performanțe din lume la a- 
ceastă probă.

Finala probei de ștafetă 4x100
m. a revenit echipei Clubului spor

tul de puțin cunoscută în lumea 
atletismului și nu-și confirmase 
pină atunci valoarea într-o între
cere de nivelul tehnic și amploa
rea acestor campionate, lolanda 
Balaș a început concursul cu 
multă încredere in posibilitățile sale, 
încurajată de simpatia publicului, 
cape a remarcat imediat că ca este 
cea mai tînăra participantă la 
campionate. La ora 16,00 (ota lo
cală) a început întrecerea finală. 
Patru atlete (Mocilina. Ciudina, 
Balaș și Modrachova) au renunțat 
să sară la 1.45 m. Dintre cLlalte 
concurente, doar Lerwill a aTrătat 
o oarecare nesiguranță în privința 
tehnicii. De altfel, ea este singura 
care are o încercare nereușită la 
această înălțime. ■ înălțimea urmă
toare (1,50 m.) a fost trecută din 
prima încercare de toate concuren
tele. Nici 1,55 m. nu pare a 
fj un obstacol mai greu pentru 
finaliste, deoarece numai Sablaiing 
și Arabaiceva sînt eliminate din 
concurs. înălțimea de 1,60 m. 
este aceea care determină, în mare, 
clasamentul primelor șase, căci 
Schmuckle, Kremer, Aiglova, Pei- 
rone și Mocilina doboară la cele 
trei încercări.

Hopkins, Larking și Balaș trec 
această ‘înălțime chiar de la prima 
încercare. La 1,63 m., Ciudina și 
Lerwill au trei încercări nereușite 
și sînt eliminate din concurs. 
Concurenta suedeză Larking reu
șește să treacă 1,63 m. din a treia 
încercare, stabilind astfel un nou 
record al țării sale. Modrachova, 
Balaș și Hopkins trec această Înăl
țime de la prima încercare, arătînd 
că între ele trei se va decide vii
toarea campioană. De-acum se re
marcă acea siguranță și, ma' ales, 
clasa mond'ală a Ioîandei Balaș, 
lucruri arătate de ea și la alte 
concursuri din acest an. După ce 
reușește să treacă din prime :ncer- 
care ștacheta înălțată la 1.55 m.. i 
s-au deschis șanse apreciabile pen
tru cucerirea titlului de campioană 
europeană, lucru de care a fost 
■sigură prea devreme. Hopkins sare 
1,65 in. numai din a doua încer
care, însă arată posibilități promi
țătoare pentru înălțimea următoare, 
iar Modrachova și La king sînt 
eliminate la această înălțime. Nu
mărul candidatelor la titlu a fost 
redus numai la două atlete: Hop
kins, cu o încercare nereușită la 
1,65 m. și lolanda Balaș, care a 
trecut toate înălțimile din prima 
încencare. Acest fapt a deti rminat-o 
pe tînăra noastră reprezen'antă să 
aibă o scădere a tensiunii de 
concurs și, ca urmare, o concen
trare mai superficială înaintea pri

tiv central al Ministerului Apărării 
U.R.S.S. cu timpul de 41”2/10. Jn 
cursa de 110 ni. garduri, camp'on 
unional a devenit maestrul eme
rit al sportului Evghenii Bulancik 
— 14”3/10. Maestrul emerit al 
sportului Piotr Denisenko (Loko
motiv) a stabilit un nou record eu
ropean și unional la proba de 
săritură cu prăjina realizînd ex
celenta performanță de 4.46. ni.

★
KIEV. (Agerpres). — IASS 

transmite:
In cadrul campionatelor unionale 

de atletism, care se desfășoară în 
prezent la K>ev, cunoscuta sportivă 
din Leningrad Galina Zibina a sta
bilit un nou record mondial la a- 
runcarea greutății. Miile de specta
tori au aplaudat cu entuziasm pe 
recordman^ mondială cînd ea a 
aruncat greutatea dincolo de ste- 
gulețul roșu care indica recordul 
mondial și al U.R.S.S. Noua per
formanță a Zîbinei este de 16.28 m. 
și îmbunătățește pentru a treia 
oară recordul mondial care îi a- 
pairține. Vechiul record mondial era 
de 16.20 m.

In finala probei de 80 m. gar
duri femei, prima s-a clasat cam
pioana europeană Maria Golubni- 
ciaia (Iskra) cu timpul de 11 ”2/10. 
Titlul de campioană unională la 
pentatlon a fost cucerit de repre
zentanta asociației „Dinamo” Ale
xandra Ciudina care a obținut 
4.604 puncte. 

mei încercări la 1,67 m. Ea a fost 
bine pregătită pentru acest concurs 
și recordul țării noastre ar fi putut 
fi ușor întrecut la prima încercare 
de la 1,67 m. Dar, gîndul ca între
cerea era oarecum decisă în fa
voarea ei nu i-a permis Ioîandei 
Balaș o concentrare fizică și ner
voasă perfectă și, ca atare, nici 
săritura n-a mai fost cum ar fi 
trebuit să fie. încercarea nereușită 
a Ioîandei Balaș i-a redat noi spe
ranțe adversarei sale, care a reușit 
în săritura ei să aibă o coordo
nare perfectă și să ciștige titlul, 
la capătul unei lupte atît de spec
taculoase și de interesante cu tînăra 
noastră atletă.

De data aceasta a pierdut Io- 
landa Balaș, dar diferența de vîrstă 
între ea și Hopkins este de aproape 
11 ani, iar în ceva ce privește 
experiența de concurs, aceasta este 
incomparabil mai mare în favoarea 
atletei engleze. Drumul spre per
formanțe tot mai mari îi este des
chis Ioîandei Balaș. Mai cu seamă 
în aceste campionate, ea 3 arătat 
un lucru foarte important: știe să 
concureze! Nu pot preciza care a 
fost cea mai mare victorie pentru 
ea : medalia de argint și respectiv, 
victoria repurtată asupra unor atle
te de valoare mondială, cum au 
fost cele care au succedat-o în cla
sament, sau victoria asupra ei în
săși, asupra emotivității și a fricii 
de concurentele cu o valoare recu
noscută. mai bună decît a ei. lo
landa Balaș a dovedit astfel că 
poate face față de-acuni încolo 
oricărui concurs, nu numai prin 
performanța, ci mai ales prin com
portarea sa. Și lucrul acesta este 
cel mai important în atletism.

Este interesant de arătat laptul 
că au apărut diferite tehnici mo
derne ale săriturii în înălțime. ț}acă 
pină acum cîțiva ani săritoarele 
cu rostogolire laterală constituiau o 
raritate, la aceste campionate trei 
săritoare au aplicat tehnica prin 
rostogolire ventrală (Hopk:ns. Ler
will și Aiglova). iar alte trei 
(Schmuckle. Knapp, Mocilina) ro
stogolirea laterală. Dintre toaie, 
Hopkins a aplicat în modul cel mai 
curajos plonjonul la această teh
nică, stilul său fiind asemănător cu 
cel acrobate al lui Bengt Nilsson, 
adică aterizarea pe brațe. Această 
tehnică, împreună cu cea a rosto
golirii laterale, și-au cîștigat tot 
mai multe adepte între săriloarcle 
în înălțime, datorită eficacității lor. 
Ar fi timpul ca și săriloarcle noas
tre să procedeze la eventuale schim
bări ale tehnicii lor.

IO AN SOTER 
maestru al sportului

întâlniri sportive intemaț’onah 
in R. P. Bu’garia

In cadrul turrvuui internațional 
de fotbal care se desfășoară actu
almente în R. P Bulgaria, s-au 
desfășurat astăzi două meciuri. La 
Sofia, s-au întîlnit echipele Ț.D.N.A. 
(Sofia) și Partizan (Tirana). Victo
ria le-a revenit jucă‘orilor bulgari 
la scorul de 3—1 H—0). Âu in
serts: Milanov, Panaiotov și Mi
hailov pentru gazde și Borici pentiru 
oaspeți.

La Pleven s-au întîlnit echipele r 
Tankistu (Praga) și Ba i (R. P. 
Chineză). Victoria i-a revenit echi
pei Tankista cu scorul de 3—0.

’A-
Mîine (n. r. astăzi) va începe la 

Sofia turneul internațional de box 
la care participă echipele selecți
onate ale U.R.S.S.. R. P. Ungare, 
R. P. Polone, R. Cehoslovace, R. 
D. Germane și R P. Bulgaria. In 
fiecare zi se vor desfășura cite 
două înitîlniri. Astăzi 16 septembrie 
vor avea loc întîlnirile: R.P. Bul
garia — R.P. Polonă și R. Ceho
slovacă — R.P. Ungară.

La 17 septembrie se vor întîlnit 
U.R.S.S. — R. P. Ungară și R. 
Cehoslovacă — R. D. Germană.

Turneul va lua sfîrșit în ziua de 
22 septembrie.

A. LEBANOV
SOFIA, 15 (Agerpres). — B. T. 

A. transmite:
La 14 septembrie au sosit la So

fia echipele selecționate de box ala 
R.P. Ungare și R.D. Germane, ca
re vor lua parte la un mare tur
neu internațional.

Din echipa R.P. Ungare fac par*  
te: D. Szabo, Wagner, I. Horvath, 
Kellner, Budai, Plachy, Raduly. 
Domokos, Varga, Silvay și alții.

Echipa R D. Germană este com-*  
pusă din Milek, Schultz, Schreu
der, Gudschmidt, Katzerevski, Ro- 
bak, Nietschke, Schmidt, Proiz și 
aljiif



Jtotități in legătură cu cea de a W-a ediție 
a campionatelor internaționale de atletism

Din Rejkiavik, capitala Islandei, 
orașul fără fum, cum l-a numit 
scriitorul sovietic Ilia Ehrenburg, 
a venit zilele acestea o telegramă 
la sediul comisiei de organizare a 
celej de a Vll-a ediții a campio
natelor internaționale de atletism 
âle R.P.R.. Prin ea, federația de 
atletism a Islandei își anunță par
ticiparea la acest mare concurs 
internațional, pentru care va tri
mite la București un grup de at- 
leți format din: Hordur Haralds- 
son, care va lua parte ia 200 și 
400 m. plat, ,/rîgi Thorsteinsson, la 
100 m. și 400 m. garduri și Tltor- 
steinn, la aruncarea discului.

Atleții islandezi participă astfel 
pentru prima oară la aceste tradi
ționale întreceri. Pentru a putea 
veni la București, acești trei atleți 
vor avea de străbătut un drum de 
peste 4000 km.

Pentru acei care nu cunosc prea 
multe date despre valoarea atle*  
ților și a atletismului islandez 
este bine să amintim că această 
țară ,o insulă în nordul oceanului 
Atlantic, a avut o serie de repre
zentanți care au repurtat zeci de 
victorii în numeroase concursuri. 
Astfel, Huseby, a fost campion 
european la aruncarea greutății 
atît în 1946 (Oslo), cît și în 1950 
(Bruxelles). La ediția din 1950 a 
campionatelor europene, Islanda a 
mai avut un campion în persoana 
săritorului în lungime Torfi Brin- 
gerisspn, care este și unul dintre 
cei mai buni săritori europeni la 
prăjină. Ar.ul acesta însă, Brin- 
gerisson nu a putut participa la 
campionatele de la Berna, fiind 
accidentat. In sfîrșit, un alt atlet 
de valoare islandez este decatlo- 
nistul Orne Claussen, al doilea 
clasat la campionatele europene de 
la Bruxelles și finalist în proba 
de 100 m. plat la acețeași între
ceri.

★
In cadrul calificărilor pentru 

proba de săritură cu prăjina, de 
la campionatele europene de la 
Berna, s-au întilnit pe stadionul 
Neufeld campionul suedez Ragnar 
Lundberg, recordmanul european 
al probei și al treilea clasat la 
jocurile olimpice din 1952, și re
cordmanul țării noastre Zeno Dra- 
gomir. Recunoscîndu-1 că este ro- 
mîn. după tricolorul de pe maieu, 
atletul suedez s-a apropiat de re
prezentantul nostru și în termeni 
entuziaști i-a comunicat că dorește 
să participe la campionatele noa
stre internaționale, aceasta mai 
ates după ce prietenul său Eeles 
Landstrom din Finlanda, i-a comu
nicat în toamna anului trecut că 
la București a găsit un stadion 
minunat, cu o pistă excepțională.

— „Țin neapărat să particip la 
campionatele internaționale ale 
(ării voastre, despre care am au
zit vorbindu-se numai lucruri bu
ne. Și în afară de aceasta, să-ți 
spun drept, caut o pistă bună, 
tare, pe care să încerc doborîrea 
recordului european al săriturii cu 
prăjina".

Și într-adevăr, zilele trecute o. 

telegramă expediată de Lundberg, 
din Stockholm, îi anunța partici
parea la întrecerile de pe stadi
onul Republicii. Fără îndoială că 
prezența acestui valoros atlet la 
startul probei de săritură cu pră
jina, va aduce un însemnat aport 
la ridicarea nivelului tehnic al a- 
cestei probe. Alături de ceilalți 
participant la această probă, prin
tre care, poate și noul campion eu
ropean Landstrom, vom putea ur
mări una din probele cele mai viu 
disputate ale acestor campionate.

ț
★

Cum, în general, desfășurarea 
probei de săritură cu prăjina ține 
foarte mult timp (Ia campionatele 
europene de la Berna a durat peste 
șapte ore), este puțin probabil că 
începută chiar la timp util, ea să 
se termine totuși pe lumină. Pen
tru a putea preîntîmpiria acest ne
ajuns și pentru a asigura și a- 
cestei probe cele mai bune condi- 
țiuni de desfășurare, comisia de 
organizare a celei de a Vll-a ediții 
a campionatelor internaționale de 
atletism, a hotărît înzestrarea sta
dionului Republicii cu o serie de 
reflectoare. De altfel, pentru aces
te întreceri au fost pregătite tot 
felul de noi materiale de concurs, 
care sînt rodul experienții noastre 
în ceea ce privește concursurile de 
atletism și însușirea inovațiilor 
tehnice folosite la concursurile 
desfășurate anul acesta în străi
nătate.

*

Telefonic a fost anunțat de la 
Budapesta, lotul de atleți al R. P. 
Ungare care va participa la în
trecerile de la București. Lotul at- 
leților maghiari cuprinde pe: Tan- 
nay (800 m.), Mikes, Tabori, Ros- 
zavolgyi (1500 m), Beres (5000 
m.), Bezso (110 m. g.), Lombos și 
Botar (400 m. g.), Estergomy 
(maraton), Kun (10 km. marș), 
Levay (greutate), Klics (disc), 
Csermak, Raptioch, Galambos 
(ciocan), Feher (greutate femei) și 
Bakori (800 m. femei).

★

Zilele acestea sînt așteptate să 
sosească listele loturilor care vor 
reprezenta Austria, Belgia, Franța, 
Finlanda, Elveția, Suedia și 
Luxemburg la aceste întreceri. 
Oricum însă fiecare din aceste 
națiuni și-a anunțat pînă acum' 
numărul sportivilor care vor com
pune delegațiile respective. Fă- 
cind o totalizare a națiunilor par
ticipante, aflăm că la cea de a 
Vll-a ediție a campionatelor inter
naționale de atletism ale R.P.R. 
vor participa în acest an 15 țări. 
Din acest punct de vedere am în
registrat încă de la început un re
marcabil succes, pentru că pînă 
acum, cel mai mare număr de țări 
a fost înregistrat cu ocazia ediției 
a Ill-a c-înd a participat un nu
măr de 9 țări.

Primele sosiri în Capitala țării 
noastre vor avea loc in cursul 
zilei de marii, cînd sînt așteptați 
să vină atleții din Danemarca, El
veția, Franța, Islanda, Luxemburg 
și Olanda.

Reluarea campionatului ; 
categoriei A la fotbal 

și a jocurilor 
din cupa R.P.R.
Jocurile campionatului cate

goriei A la fotbal vor ti reluate 
la 26 septembrie. La această 
dată se via desfășura etapa 
II La a returului, șt anume: 
C.C.A. — Locomotiva Gr. Ro
șie București, Dinamo București 

[ — Progresul Oradea, Flamura 
i roșie Araa — Metalul G. Tur- 
[ zii, Dinamo Orașul Stalin — 

Metalul Hunedoara, Flacăra 
Ploești-Știința Cluj, Minerul Pe
troșani-Locomotiva Timișoara, 
Știința Timișoara - Locomotiva 
Tg. Mureș. Jocurile din Bucu
rești se vor disputa dimineața 
Ia ora 10: C.C.A.-Locomotiva 
Gr. Roșie pe stadionul Repu
blicii, Dinamo-Progresul Oradea 
pe stadionul Dinamo.

Celelalte etape se vor disputa 
la următoarele date: 3, 10, 17, 
24, 27 și 31 octombrie, 7, 10, 14, 
21 noiembt'e.

Jocurile restante din etapa 
a H-a a returului: Locomotiva 
Timișoara - Dinamo București, 
Locomotiva Grivița Roșie Buc.- 

' Minerul Petroșani și C.C.A.- 
Locomotiva Tg. Mureș se -gpr 

l disputa în cursul săptămînii, la 
29 septembrie, iar restanța 
C.C.A.-Flacăra Ploești (din 
etapa La a returului) la 6 oc
tombrie.

Cupa R.P.R. se va desfășura 
la următoarele date: 20 octom
brie (optimile de finală), 24 
noiembrie (sferturile de finală), 
28 noiembrie (semifinalele) și 5 
decembrie (finala).

SEDATĂ BIROULUI COMISIEI 
CENTRALE DE ATLEHSM

In ultima ședință a biroului co
misiei centrale de atletism, a fost 
luată în discuție problema organi
zării în cele mai bune condițiuni 
a campionatelor internaționale de 
atletism ale R.P.R. Totodată, au 
fost hotărîte datele de 2—3 octom
brie pentru prima etapă a returu
lui campionatului ■ republican de 
atletism pe echipe și datele de 13- 
17 octombrie pentru desfășurarea 
campionatelor individuale de atle
tism ale R.P.R. care vor avea loc 
la București.

Atletul vest-german Erich Krutziski a cerut dreptul 
de a se stabili in R. 0. Germană

Berlin (Agerpres).
După cum anunță ziarul „So- 

vîețki Sport", în urmă cu cîteva 
săptămîni, Erich Krutziski, unul 
din cei mai buni atleți din Ger
mania occidentală, a cerut dreptul 
de- a se stabili în R. D. .Germană,

Krutziski a fost campionul Ger
maniei occidentale în anul 1951 
la proba de 10.000 m. plat și în 
1952 a cîștigat crosul internațional 
de la Sao Paolo (Brazilia).

Intr-un articol publicat Ia 29 au. 
gust, în ziarul berbnez „Neues 
Deutschland", Krutziski a arătat că 
ceea ce La determinat să treacă 
în R. D. Germană au fost în pri

Întîlnirile de baschet
dintre reprezentativele R» P. Ronrine și Belgiei

Peste două săptămîni, capitala 
țării noastre va găzdui întîlnirile 
internaționale de baschet dintre re
prezentativele masculine și femini
ne ale R.P. Romîne și Belgiei. Gu- 
nos^tnd valoarea echipelor Belgiei, 
meciurile stîrnesc un deosebit inte
res și constituie totodată un exa
men greu pentru reprezentativele 
țării noastre.

Echipele masculine s-au mai în- 
tîlnit o singură dată, anul trecut

Echipa masculină de volei a R.P,R. 
întîmește echipa R. P. Albania

Reprezentativa masculină de 
volei a Republicii Populare Romi
ne va susține zilele acestea o nouă 
întîlnire internațională. Este vor
ba de meciul cu reprezentativa 
R. P. Albania care se va desfășura 
duminică la Tirana.

In vederea acestei partide, în 
care echipa țării noastre întîlnește 
o formație în plin progres, compo- 
nenții lotului R.P.R. au făcut pre
gătiri intense în Oapitală.

Ga o caracteristică a echipei 
care a făcut deplasarea, remarcăm 
că majoritatea jucătorilor sînt ti-

Olimpiada
AMSTERDAM (Agerpres). -
Turneul final al celei de a XLa 

Olimpiade de șah a continuat cu 
disputarea întîlnirilor programate 
în runda a doua.

Echipa Uniunii Sovietice a ju
cat cu echipa' Angliei. Primul re
zultat a fost consemnat în partida 
Alexander-Botvinik. Avînd negrele, 
campionul lumii a ales una din va
riantele apărării siciliene care 
duce de obicei la un joc plin de 
complicații. La mutarea 21 adver
sarii au căzut de acord asupra re
mizei. Partidele Smîslov-Penfose, 
Keres-Rlarke și Vade-Bronștein 
s-au întrerupt dar la reluare, toți 
cei trei șahiști englezi s-au recu
noscut învinși. In acest fel, întîl
nirea a luat sfîrșit cu rezultatul de 
3‘/i—'/i în favoarea echipei 
U.R.S.S.

In celelalte întîlniri s-au înregis
trat următoarele rezultate: R. P. 
Bulgaria-R.P. Ungară 2-2 (Minev- 
Szabo 1-0; Kluger-Milev 1-0; Barc-

mul rînd, proastele condiții de trai 
și atmosfera de scandal care dom. 
nește în sportul profesionist din 
Germania occidentală. De multe 
ori, spune Krutziski, eram obligat să 
alerg în concursuri într-o stare de 
subalimentare. Totodată, el sublini
ază că vizitînd în luna iunie Ber
linul răsăritean și-a dat seama 
că aici sportivii se bucură de tot 
sprijinul din partea statului și că 
au toate posibilitățile să-și dezvolte 
talentul lor. Atunci — spune Krut
ziski — m-am convins că tot ce 
debita presa sportivă din Germa
nia occidentală asupra noii mișcări 
sportive din R. D. Germană sînt 
simple calomnii. 

la Moscova, în cadrul campionate-, 
lor europene. Atunci, a învins echl-< 
pa țării noastre cu 60—55, dar e- 
chipa Belgiei s-a clasat pe locul 
10, în timp ce formația țăirii noa
stre s-a clasat pe locul 13.

întîlnirile cu reprezentativele 
Belgiei vor avea loc în zilele de 2 
octombrie (feminin) și 3 octom
brie (masculin), pe terenul din in
cinta velodromului Dinamo, înce»' 
pind de la cura 16,30.

neri, de cuirînd introduși în lotul 
Reprezentativ. Iată de altfel nume
le celor nouă jucători care ne vor 
reprezenta în întîlnirea internațio
nală de vole: cu echipa R. P. Al
bania: Șt. R-oiuan, I. Tănăsesctl, 
H. Nicolau, C. Răducanu, O. B<h 
tez, C. Miculescu, B. Teodorescu, 
M. Rusescu și N. Pelin.

După întîlnirea de duminică, e- 
chipa țării noastre va mai susține. 
cîteva jocuri cu cele mai valoroase 
formații din R. P. Albania.

de șah
za-Boboțov 1-0; Sandar-Bobekov 

0-1); Argentina - R. Cehoslovac^ 
3-1; Israel-Islanda 271—171; lua 
goslavia-Suedia 27i—17i; Olanda- 
Genmamia occidentală 37i—'!■>.. 1

In runda a 3-a s-au înregistrat 
următoarele rezultate: U.R.S.S.— 
Israel 2-2 (Botvinik—Porath Vz-Val 
Smîslov—Czerniak 71-71; Keres— 
Oren 1-0; Kotov—Aloni 0-1). Ar
gentina—R.P. Bulgaria 27i-17i 
(Najdorf—Minev 1-0; Boboțov—- 
Panno 1-0; Rosetto-Bobekov 1-0; 
Zvetkov—Bolbochan Va-'/j). R. P- 
Ungară—Islanda 372-72; Germa
nia occidentală—Suedia 4-0; Iu
goslavia—Anglia 37i-7i; R. Ceho
slovacă—Olanda 2-2.

După trei runde clasamentul se 
prezintă astfel: 1-2. U.R.S.S., Iu
goslavia 9 puncte; 3-5. Argentina, 
R.P. Ungară, Israel 77i; 6. Olan
da 6'A; 7. R. Cehoslovacă 6; 8.
Germania occidentală 57i; 9. R.P. 
Bulgaria 4‘b; 10-11. Islanda, An
glia 372Î 12. Suedia 2.

Campionatele mondiala 
de pentatlon modem au loc 

in octombrie la Budapesta
BUDAPESTA (Agerpres). — M. 

T. I. transmite:
Intre 10 și 14 octombrie vor a- 

vea loc la Budapesta campionate
le mondiale de pentatlon modern. 
Pînă acum și-au anunțat partici
parea sportivi din Finlanda, Elve
ția, Germania occidentală, Franța, 
Anglia și Austria. Șase pentatlo- 
niști maghiari și anume: Gabon 
Benedek, Szondy, Kovacsi, Tasna- 
dy, Turak și Moldrich se pregătesc 
în vederea campionatelor. Trei 
dintre ei vor reprezenta culorile 
R.P. Ungare.

Echipa de fotbal Fla
mura roșie Deva s-s 
prezentat la jocul ci 
Xvîetalul Deva fără tri
couri, iar arbitrul... îi 
costum de stradă.

vesti», 
lipsesc.

A'

Ștefan Murat din echipa de volei 
Constructorul Bacău, în ioc să lupte 
pentru victorie alături de coechipier! 
...dă sfaturi.

neovSRE ț>£Lfl 
«EGUlCi H6NT'

Nimeni nu se preocupă de 
bazinul de înot din Deva, cu 
excepția unei gospodării de 
stat care folosește apa la stro
pitul grădinii de zarzavat.

Pe unicul teren de bas
chet din Sighișoara abundă 
praful, în schimb 
rul și dușurile.

Desen de MATTY după sezisări primite de Ia D. Stănculescu, Gheorghe Cioranu, D. Crrmscu.
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