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Nou record mondial de haltere

V
MOSCOVA, 22 (Agerpres). 

TASS transmite :
Participînd la un concurs al 

nerilor halterofili, desfășurat în 
rașul Iaroslav, cunoscutul sportiv
sovietic Petr Krișon a stabilit un 
nou record mondial la categoria 
semiușoară. El a ridicat la stilul

ti-
o-

ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ $1 SPORT DE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI

împins
Această
kg. vechiul record mondial stabilit 
în urmă cu o lună de halterofilul 
sovietic Haim Hanukașvili cu pri
lejul unui concurs desfășurat la 
București.

o halteră grea de 109 kg. 
performanță întrece cu 1
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„ZIUA CONSTITUȚIEI”
POPORUL nostru muncitor săr

bătorește tnîine „Ziua Consti
tuției”. Constituția Republicii Popu
lare Romine, votată de Marea Adu- 

c nare Națională la 24 septembrie 
,1952, reprezintă un minunat bilanț 
al victoriilor dobîndite de popor sub 
conducerea partidului pentru liber
tatea și independența țării, pentru 
o viață îmbelșugată și fericită.

Constituția țârii noastre ilustrea- 
■ • ză. marile drepturi și libertăți de 

. care se bucură astăzi poporul nos
tru muncitor, drepturi și libertăți 
spre care au năzuit secole dearîn- 
dul masele largi populare și pe 
care nu le-ar fi văzut niciodată în- 

, -făptuite în condițiile regimului de 
exploatare. Astăzi, însă, puterea a- 
parține poporului muncitor, oame
nilor muncii de Ia orașe și sate. 
{Constituția consfințește ca o lege 
de nezdruncinat a vieții noastre noi 
faptul că in țara noastră, baza pu
terii popuSare o constituie alianța 
clasei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare. în care clasa munci
toare deține rolul conducător

Călăuzindu-se după înaltul model

Id Constituției sovietice, Constitu
ia țării noastre nu se limitează 
a proclamarea drepturilor cele mai 
argi ale cetățenilor ci acordă o 

deosebită importanță garantării ma
teriale a acestor drepturi. Astfel, 
dreptul la muncă, această mare cu
cerire a poporului nostru, este nu 
minai înscris în Constituție dar și 
rarantat materialicește. El poate fi 
garantat pentru că astăzi puterea 
iparține poporului muncitor, pentru 
:ă toate bogățiile țării sint in stâ
rnirea întregului popor. Pentru 
milioanele de constructori harnici 
li socialismului în țara noastră, 
«liberați pentru totdeauna de jugul 
jxploatării. munca s-a transformat 
!itr-o chestiune de onoare. Con- 
tienți că rodul muncii lor nu se 
îai scurge în casele de bani ale ca- 
italiștilor, oamenii muncii din țara 
oastră pun toate cunoștințele lor, 
utreaga lor capacitate creatoare în 
lujba făuririi unei vieți fericite. Din 
indurile lor se ridică zi de zi minu- 
ate pilde de eroism și abnegație, de 
•rotund devotament și dragoste față 
le politica înțeleaptă a partidului. 
Datorită acestei politici, datorită 
narilor cuceriri ale poporului pe 
rontul construcției pașnice, traiul 
elor ce muncesc devine din zi în 
i mai bun. In anii puterii populare 

fost lichidat șomajul, flagel care 
runcă în mizerie și suferințe mili- 
ane de oameni ai muncii din țările 
apitaliste. Grija pentru om și ne- 
oile sale stă in <\entrul atenției sta- 
ilui democrat-popular. Acest lucru 
ste pe deplin reflectat de Constitu- 
■a Republicii noastre Populare.
Constituția proclamă dreptul la o- 

iiîiiă al oamenilor muncii și garan- 1 
pază acest drept prin stabilirea zi- 
-i de muncă de 8 ore, prin stabili
ta de concedii anuale plătite, prin 
tinerea la dispoziție a caselor de o-

Ștafeta „Prieteniei
' In cadrul manifestărilor sportive

- e se vor desfășura cu prilejul 
•unii Prieteniei Romîno-Sovietice 
n loc deosebit îl ocupă ștafeta 
Prieteniei Romîno-Sovietice”. care 
a transmite mesajul sportivilor 
aștri, glorioșilor sportivi sovietici. 
Ștafeta ..Prieteniei Romtno-Sovie- 

■cc“.este organizată în cinstea ce- 
. i de a 37-a aniversări a Marii Re- 

ș sluții Socialiste din Octombr e, 
instituind un minunat prilej al 
'ortivilor romîni de a-și exprima 
■cunoștința față, de marele popor 
ivietic eliberator, care i-a deschis

■ rumul spre o vață nouă și feri
tă
Ștafeta are loc între 20 octombrie

7 noiembrie și cuprinde 3 etape: 
- Iapa l-a: 20—25 octombrie (de la 

dihnă in stațiunile balneo-climateri- 
ce, etc. O deosebită atenție acordă 
Constituția țării creșterii nivelului 
cultural al maselor. Ea înscrie la 
loc de cinste dreptul |a învățătură.

Constituția Republicii noastre con
sfințește cele mai largi drepturi ce. 
tățenești. Dreptul cetățenilor patriei 
noastre de a alege și a fi aleși pe 
bază de vot universal, egal, direct 
și secret, libertatea cuvîntului, a pre
sei, a întrunirilor și mitingurilor, 
toate acestea sînt realitate vie. Con
stituția consfințește egalitatea în 
drepturi a minorităților naționale cu 
poporul roniîn, bâză trainică pen
tru dezvoltare^ unor relații frățești 
între toți oamenii muncii din țara 
noastră, indiferent de naționalitate.

Sub soarele Constituției, tineretul 
patr ei noastre se bucură de o via
ță plină de bucurii. Nu există sector 
de activitate în care mintea cercetă
toare a tinerilor, elanul lor năval
nic, să nu-și fi croit drum, să nu fi 
înfăptuit lucruri noi. Nu există nă
zuință pe care tineretul nostru să 
nu și-o poată îndeplini. Tînăra ge
nerație se poate bucura pe deplin 
de toate binefacerile culturii. In ace
lași timp, statuii democrat-popular 
îi pune la îndemină un minunat mij
loc de recreiere și de întărire fizică 
și morală : sportul. Marile cuceriri 
înscrise în Constituție au creat vas
te posibilități de dezvoltare mișcării 
noastre sportive. Tineretul nostru are 
astăzi la dispoziție, pentru a putea 
practica în cele mai bune condițiuni 
cele mai felurite ramuri sportive, 
stadioane și baze sportive moderne, 
echipamente și materiale, cărți și re
viste de specialitate, antrenori pri- 
cepuți. In larga dezvoltare a activi
tății sportive în țara noastră se re
flectă din plin grija partidului și 
guvernului pentru bunăstarea, pen
tru sănătatea celor ce muncesc.

Constituția țării noastre, ca orice 
Constituție a unei țări în care po
porul și-a luat soarta în propriile 
nuini, contrastează puternic cu 'Con. 
stituțiile țărilor în care domnește 
exploatarea In țările capitaliste, 
constituțiile apără interesele de jaf 
și asuprire ale unui pumn de exploa
tatori s-ngeroși. Așa numitele „drep
turi” pe care le prevăd aceste con
stituții sînt vorbe goale. Viața arată 
mai bine decît orice fățărnicia ace
lor constituții care vorbesc despre 
drepturi acolo unde zeci de milioane 
de oameni sînt aruncați pe drumuri 
din cauza șomajului, unde stăpînesc 
analfabetismul, mizeria, bolile.

Oamenii muncii din țara noastră 
sărbătoresc „Ziua Constituției” în- 
cordîndu-și forțele pentru a întîmpi- 
na cu noi victorii istoricul eveni
ment al celui de al H-lea Congres 
al P.M.R Alături de toți oamenii 
muncii, sportivii sînt și ei hotărîți 
să cinstească prin noi realizări Con
gresul Partidului, pentru a-și arăta 
și în acest fel dragostea și recunoș
tința față de partid, cîrmacittl în
țelept al poporului nostru pe drumul 
unei vieți libere și fericite.

Romino- Sovietice”
comună la centru de raion) ; Etapa 
11-a: 26—31 octombrie (de la cen
trele de raion la centrul de regiune) 
și Etapa a IIl-a: 1—7 noiembrie. 
Traseele acestei ștafete sînt urmă
toarele : Traseul I : Baia Mare-Bis- 
trița-Vatra Dornei-Suceava-Iașî ; 
Traseul II: Oradea-Cluj-Tg. Mureș- 
Gheorghieni - B:caz-Piatra Neamț- 
Bacău-Iași ; Traseul III: Timișoa- 
ra-Arad-Deva-Sib:u-Orașul Stalin- 
Tg. Secuesc-Bacău-Iași ; Traseul IV: 
Craiova-Pitești - București - Ploești- 
Focșani-Bîrlad-Iași; Traseul V: Con
stanța -Tulcea-Galați - Bîrl a d-Iași.

Ștafeta va fi purtată de atleți, 
cicliști, călăreți, motocicliști, de a- 
viația sportivă, iar pe Dunăre și 
Marea Neagră vor» avea loc schim
buri de ștafete navale.

INÎNTtnPÎNRREA CONERESULVÎPARTlDUlUI 
SI A ZILEI UE 7 NOIEMBRIE

ANGAJAMENTUL LOR... [ Prima brigadă de fete de la „Donca Simo”
Sportivii uzinei „Clement Gott

wald” din Capitală, alături de cei
lalți muncitori, și-au intensificat 
eforturile pentru a cinsti cu noi 
succese în muncă și în sport cel 
de al II-lea Congres al Partidului.

In cinstea Congresului Partidu
lui, . colectivul sportiv al uzinei 
„Clement Gottwald" și-a luat an
gajamentul să scoată încă 20 de
purtători G.M.A. gradul I și 15
purtători G.M.A. gradul II.

ION DRAGOMIR 
corespondent

Printre delegațiile străine 

participante la cea de a, VII-a 

ediție a Campionatelor interna

ționale de atletism ale R.P.R. 

care au sosit în Capitala țării 

noastre în cursul zilei de ieri 

s-a numărat și delegația atte- 

ților și atletelor din Danemar

ca. Iată în fotografia noastră 

grupul sportivilor danezi, înda

tă după sosirea pe aeroportul 

Băneasa.

Zilele trecute a luat ființă la 
fabrica de textile Donca Simo din 
Capitală prima brigadă de tineret 
condusă de sportiva Isadora Weis
senberg.

Acest fapt a făcut ca în secția 
de finisaj unde stivează brigada, 
munca să devină și mai rodnică. 
In întrecerea cu schimbul B, bri
gada de tineret, din rîndurile că
reia fac parte și multe sportive, 
ca Rada Toma, Maria Babe, pur
tătoare ale insignei G.M.A., și-a 
luat o serie de angajamente. Iată 
oîteva dintre ele :

0 echipă suedeză de fotbal va juca in tara noastră
In cursul lunii noiembrie, mai pre

cis la 11, 14 și 16, va juca în țara 
noastră una din cele mai bune e- 
chipe de fotbal din Suedia: Djur- 
gardems 1. F. din Stockholm. In 
prezent, această echipă conduce în 
campionatul Suediei. Din 6 meciuri, 
Djurgardens a cîștigat 5 și unul l-a 
terminat la egalitate. Deci are 11 
puncte. Recent a făcut îneci nul cu 
Norrkoping (1 — 1) și a dispus de

Atleții bulgari sosesc azi
SOFIA 22, (prin telefon). Azi 

după amiază a plecat spre Bucu
rești lotul de atleți și atlete al 
R. P. Bulgaria care va participa 
la cea de a Vil-a ediție a cam
pionatelor internaționale ale R.P.R.

Dumitru Pădure. Un tovarăș 
\ iubit și stimat de toți muncitorii 
' de la uzinele Vasile Roaită din 
i Capitală. Zilnic, strungarul Pădure, 

care este în același timp și un 
bun sportiv, purtător al insignei 
G.M.A., depășește norma cu circa 
150 la sută.

In cinstea Congresului, el s-a 
angajat să muncească cu forțe 
sporite, în așa fel. Incit să atingă 
o depășire de normă de peste 200 
la sută. Totodată, el îl califică 
la locul de muncă pe Ilie Iordache 
(stingă), elev la școala profesio
nală 3 Metal.

să elimine timpii morți și absen
țele nemetivate :

să studieze experiența tinerei 
Ștefania Bragadireanu, fruntașa 
secției și să aplice metodele ei de 
muncă;

să nu lase să se strecoare nici o 
bucățică de pînză cu defecte și să 
dea pentru consum marfă de bună 
calitate și frumos ambalată.

Desigur că aceste angajamente, 
luate în cinstea Congresului Par
tidului și a zilei de 7 Noiembrie, 
vor fi îndeplinite cu succes de ti
nerele de la Donca Simo.

Malmo FF cu 2—0. In jocuri in
ternaționale, Djurgardens a învins pe 
Atletico Madrid cu 3—2 și pe First 
Viena cu 3—1. In schimb a pierdut 
cu 5—0 în fața echipei Spartak din 
Moscova, cu care anul trecut la 
Moscova a terminat la egalitate 
(1-1).

Din țara noastră, Djurgardens 
va pleca 1a Budapesta unde va 
juca la 21 noiembrie.

Lotul este alcătuit din 18 atleți și 
atlete și este însoțit de 6 condu
cători și antrenori. Lotul sportivi” 
lor bulgari urmează să sosească 
în capitala noastră în cursul di
mineții de azi.



Rezultate frumoase
De curînd a avut loc la sediul 

comitetului regional C.F.S.-Oradea 
o ședință festivă cu prilejul că
reia s-au decernat drapelele de co
lectiv și de raion fruntaș în mun
ca G.M.A. din această regiune. 
Colectivul sportiv Flamura roșie- 
Oradea — care a primit drapelul 
de colectiv fruntaș pe regiune — a 
reușit ca în cinstea zilei de 23 
August să-și depășească cu mult 
angajamentele luate și să reali
zeze un număr de 220 noi purtă
tori ai insignei G.M.A. gradul I 
și 55 de purtători G.M.A. gradul 
II Colectivul sportiv Flamura ro
șie a reușit să obțină asemenea 
rezultate datorită felului în care 
și-a dus munca consiliul colecti
vului, antrenorii și instructorii 
voluntari care au înțeles pe de
plin importanța complexu
lui G.M.A. La competițiile de 
masă din acest an (spartachiada 
sindicală, triatlonul popular și 
poliatlonul G.M.A.) au luat parte 
2.400 de tineri și tinere, membri 
ai colectivului Flamura roșie.

Bine a muncit comisia de pre
gătire și examinare a colectivului. 
De curînd, la propunerea acestei 
comisii o serie de aspiranți au 
dat un examen de control model, 
la care au asistat un mare nu
măr de sportivi din Oradea. In 
timpul verii, la centrul de nata- 
ție s-au făcut intense pregătiri 
cu aspiranții G.M.A. Printre an
trenorii care au sprijinit munca 
G.M.A. se află antrenorul de gim
nastică Kiss, Al. Erdei, activist 
obștesc, distins cu insigna „Me
rite sportive" și antrenorii T. Gut
mann și Ludovic Nagy. In pre
zent colectivul se ocupă de pre
gătirea materialelor și echipa
mentului pentru sporturile de 
iarnă.

In toată regiunea Oradea au 
fost obținute în acest an multe 
rezultate frumoase în sport. Ațît 
la sate cît și la orașe un număr 
mare de tineri au devenit purtă
tori al jnsignei G.M.A. Dintre 
raioanele regiunii, cel mai bun 
rezultat a fost obținut de raio
nul Marghita, care a și primit 
drapelul de raion fruntaș. S-au 
mai evidențiat și raioanele Ora
dea, Simleul Silvaniei și Aleșd. 
Printre colectivele care au reali
zat un număr mare de purtători 
ai insignei G.M.A. se află colec-

—===========================

Complexul G.M.A.
In fiecare an, numărul purtăto

rilor insignei G.M.A. gradul I, din 
regiunea Bacău, ca și de pe întreg 
cuprinsul patriei, este in continuă 
creștere. Dintre aceștia, numeroși 
tineri au continuat să muncească 
și să lupte pentru a deveni pur
tători ai insignei G.M.A. gr. II.

Prin complexul G.M.A. s-au ri
dicat, în regiunea Bacău, elemen
te cu frumoase perspective care au 
obținut performanțe bune în ac
tivitatea lor. Trăgătoarea Eremia 
Ciobotaru, atletul Valter Hautel- 
man, boxerul Liviu Gafencu, sînt 
numai cîteva din aceste exemple. 

•Dar, în timp ce creșterea număru
lui de purtători ai insignei G.M.A. 
este o* serioasă preocupare a co
lectivelor sportive Constructorpl,

în regiunea Oradea
tivul Recolta din comuna Borș. 
Avîntul din Reseti și Voința din 
Oradea.

Fără îndoială că la obținerea 
acestor frumoase rezultate a con
tribuit și felul în care și-a dus 
munca comitetul CF.S. regional 
Oradea. După -ce în timpul iernii 
un număr de peste 11.000 de ti
neri și tinere și-au trecut proba 
de schi, odată cu începutul sezo
nului de vară a început o se
rioasă campanie pentru realiza
rea unui număr cît mai mare de 
purtători ai insignei G.M.A. Ana- 
lizînd posibilitățile existente în 
acest domeniu, comitetul regional 
C.F.S. a inițiat o „lună G.M.A." 
în cadrul căreia un număr de 4076 
tineri și-au trecut toate normele 
și au devenit purtători de in
signă. Dintre aceștia 2.320 sînt 
membri ai colectivelor sportive 
din orașul Oradea. Printre ac
tiviștii sportivi care trebuie evi- 
dențiați pentru felul în care au 
muncit pentru obținerea acestor 
rezultate se află Ion Silye mem
bru în comisia de control G.M.A. 
din raionul Marghita, ca și pre
ședintele comitetului raional Mar
ghita Roman Muranyi, ambii dis
tinși cu insigna „Merite spor
tive". La fel instructorii voluntari 
Francisc Covacs din raionul Ora
dea, Iosif Malozsak, Mihai Mac- 
sai ș.a.

Felul în care a muncit comite
tul regional C.F.S. ca și comitetul 
orășenesc C.F.S. Oradea în acest 
domeniu, pot constitui un exem
plu. Dintre inițiativele luate de 
aceștia se remarcă organizarea a 
încă două centre de antrenament 
pe lîngă cele trei existente, unde 
au fost repartizați tehnicieni bine 
pregătiți, folosirea tuturor mijloa
celor de propagandă pentru popu
larizarea concursurilor G.M.A., ca 
și sprijinul acordat comisiei de 
control G.M.A. a orașului.

Cu toate realizările obținute, 
există încă și lipsuri. Ne referim, 
printre altele la slabele rezultate 
înregistrate în problema G.M.A. 
de către unele colective ca: Pro
gresul, Metalul și Constructorul 
din Oradea, și Progresul din Beiuș. 
Aceste lipsuri au fost analizate și 
au fost luate măsuri pentru ob
ținerea unor rezultate mai bune și 
în aceste colective.

m regiunea Bacău
Minerul Comănești, Avîntul Piatra 
Neamț, Căminul Cultural din Ră- 
căciuni și a școlii profesionale de 
hîrtie și celuloză, la alte colective 
sportive, cum sînt Metalul S.R.U.P., 
Locomotiva, Școala Pedagogică e- 
ducatoare din Bacău (care în cele 
șapte lumi n-au realizat purtători 
ai insignei G.M.A., rămînînd astfel 
colective codașe), activitatea din 
domeniul complexului G.M.A. este 
în mod cu totul greșit subapre
ciată. Este necesar ca activiștii 
comitetului C.F.S. să analizeze pe
riodic felul corn se desfășoară 
munca G.M.A. în această regiune 
și să ia măsuri pentru lichidarea 
lipsurilor.

(De la subredacția noastră)

In raioanele...

In lunile de vară, sute și mii de aspiranți și aspirante G.M.A. din colectivele sportive de la orașe 
și sate își trec norma de turism.

La sfîrșiiul fiecărei săptămîni poți întîlni-în diferite regiuni ale țării grupuri de tineri și tinere 
care, sub îndrumarea instructorului sportiv, vizitează cele mai pitorești locuri ale țării. Pentru fiecare 
om al muncii, care cu această ocazie își trece norma de turism G M.A., este o bună posibilitate de 
a păși spre practicarea unuia dintre cele mai frumoase sporturi: turismul

Știri din colective
Consiliul colectivului sportiv 

Voința din Bacău a dus o susținută 
muncă de popularizare a comple
xului GMA printre angajații co
operativelor meșteșugărești cane sînt 
și membri activi ai celor șase 
cercuri sportive ale colectivului. Au 
fost organizate concursuri de casă 
la șah, tenis de masă, fotbal, cu 
prilejul cărora a fost îndeaproape 
urmărită și pregătirea aspiranților 
G.M.A. în vederea trecerii nor
melor. Cu ajutorul activiștilor spor
tivi Petre Gavrilescu și Vasite Ghe- 
nade, 25 de tineri și tinere și-au 
trecut de curînd cu succes, exame
nul de control (de la subredacția 
noastră).

•ir
Pe drept cuvlnt, pînă acum cît- 

va timp, colectivul sportiv Loco
motiva din Focșani era considerat 
codaș pe raion. In urma criticilor 
aduse, consiliul colectivului a por
nit la o muncă temeinică de li
chidare a lipsurilor. Cu sprijinul 

• instructorului sportiv Constantin 
Iorganda, 73 de membri ai colec
tivului au devenit purtători GMA. 
Printre ei se numără Ioana Untu. 
acar la stația C.F.R. Focșani, Ion 
Tuchilus, factor poștal, Lucreția 
Grobnic, operatoare telefonică și 
alții.

AXENTE AURELIAN 
corespondent

Colectivul sportiv Flamura Ro
șie D C.A. s-a preocupat în mod 
serios de angrenarea aspiranților 
în trecerea «armelor GMA. In curtea 
întreprinderii poți zări zilnic ti
neri și tinere făcînd exerciții de 
gimnastică cuprinse în cadrul pro
belor. Datorită conștiincioasei pre
gătiri, recent, 30 de aspiranți și-au 
trecut normele de gimnastică.

O. ORBAN 
corespondent

Zimnicea

In raionul Zimnicea, angaja
mentele anuale la capitolul 
„purtători de insignă" au fost 

depășite încă de pe acum cu: 300 
la sută la F.G.M.A. și cu 100 la 
sută la G.M.A. gr. 1.

Rezultatele frumoase Obținute 
în acest raion se datoresc, în pri
mul rînd, faptului că majoritatea 
colectivelor sportive de la sate 
au muncit intens mobilizînd ti
neretul în toate acțiunile între
prinse și în deosebi la concursu
rile speciale pentru trecerea nor
melor G.M.A. In plus, ele au fo
losit din plin și Spartachiada sa
telor pentru trecerea normelor 

complexului Printre colectivele 
sportive sătești fruntașe în acti
vitatea G.M.A., găsim colectivul 
Recolta G.A.S.-Piatra, care, pînă 
în prezent și-a depășit angaja
mentele cu 200 la sută și colecti
vele Recolta Petroșani și Recolta 
Contești care și-au depășit anga
jamentele cu sută la sută. In 
schimb, alte colective, cum 
este cel din comuna Gauriciu, — 
nu au nici un purtător de in
signă, deși mulți dintre tineri și- 
au trecut majoritatea probelor. De 
asemenea, colectivul sportiv 
G.A.S.-Zimnicele nu are pînă in 
prezent nici un purtător al in
signei G.M.A. Slab în această pri
vință stau și unele colective spor
tive sindicale din raion Colectivul 
Progresul-Zimnicea unde este in
structor T. Cioacă nu a înde
plinit decît 10 la sută din anga
jamentele pe care și le-a luat.

Tirnăveni

Numărul purtătorilor de in
signă din raionul Tirnăveni 

a crescut anul.acesta în nfod con
siderabil față de aceeași perioadă 

Ia anului trecut. In prezent raionul 
Tirnăveni are cu 563 de purtători 
mai mult decît în anul 1953.

Succesul obținut în acest an 
se datorește unei mai bune muncii 
organizatorice și de agitație des-i 
fășurată de către comisiile del, 
pregătire și examinare G. M. Aj 
Dintre colectivele sportive sătești 
merită evidențiat colectivul Re-t 
colta-Bahnea care a devenit frunj 
taș pe raion. Bine s-a muncit și 
în colectivele sportive din comu-j 
r.ele Seuca, Sona și Coșteliuc. |

Și unele colective sportive sin-| 
dicale au înregistrat rezultate^ 
mulțumitoare. In această privința' 
exemple pot fi date colectivele! 
Constructorul-Sticla și Vohița-1 
Tirnăveni.

Tulcea
KA uite colective sportive diiț,
*'* raionul Tulcea au înțeles 

importanța complexului G.M.A. și' 
au reușit, datorită unei munci per- 
severente, să angreneze în tre-. 
cerea normelor mulți muncitori- 
din întreprinderile respective 
Printre acestea se află și colec
tivul Locomotiva B.D.M. Sulina 
care prin munca depusă de to-f 
varășii Gh. Papadopol, Ion Maj 
noliu și Florea Marin, a reușit sa 
realizeze 166 purtători G.M.A 
gr. I, 40 purtători F.G.M.A. și fl 
purtători G.M.A. gr. II situîndu-se 
printre colectivele fruntașe pe 
raion. Un alt colectiv fruntaș estf 
colectivul Recolta Niculițel care 
are 35 purtători ai insigne 
G.M.A. gr. I și 56 ai insigne 
F.G.M.A. Un fapt pozitiv în ac
tivitatea acestui colectiv este an 
grenarea elementului feminin în 
trecerea normelor. Astfel din nu 
mărul total al purtătorilor de in 
signă, 36 sînt fete Mai poate f 
evidențiat și colectivul Flamun 
roșie Tulcea care are 100 purtă 
tori.

Există însă și unele colective ir 
raionul Tulcea care nu se inie 
resează de această. muncă. Est* 
cazul colectivelor sportive Voința 
Progresul și Recolta-Tulcea cart 
sînt codașe.

0 întrecere cu rezultate 
frumoase

Pentru îndeplinirea și depășirea 
angajamentelor luate de către co
lectivele sportive dm raionul Re
șița la „purtători ai insignei 
G.M.A.", comitetul pentru cultură 
fizică și spart al acestui raion a 
chemat la întrecere cu cîteva luni 
în urmă toate colectivele sportive 
și comitetele raionale C.F.S. din 
regiunea Timișoara. Unele comitete 
raionale, care au privit cu serio
zitate întrecerea, s-au străduit să 
asigure colectivelor sportive toate 
posibilitățile necesare unei cît mai 
bune desfășurări a antrenamente
lor și concursurilor G.M.A. Cele 
mai bune rezultate le-au obținut 
activiștii sportivi din raioanele Re
șița, Lugoj și din orașul Timișoara. 
Folosind din plin ajutorul activiș
tilor sportivi, comitetul orășenesc 
C.F.S. Reșița a reușit să obțină 
succese remarcabile pe linia com
plexului G.M.A. Astfel, peste 380
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elevi și eleve au obținut insigna
F. G.M.A., 703 tineri și tinere au 
devenit purtători ai insignei G.M.A. 
gr. I și 53 sportivi au trecut toate 
normele gr. II. Toți jucătorii e- 
chipei de handbal a colectivului 
Metalul Reșița — care participă 
în campionatul republican — cît 
și întreaga echipă de fotbal dm 
categoria B, sînt astăzi purtători 
ai insignei G.M.A. gr. II.

Merită a fi evidențiată în același 
timp și activitatea centrelor de 
antrenament G.M.A. din comunele 
Măureni și Bocșa Montană, care 
s-au străduit să mobilizeze și să 
pregătească zeci și zeci de aspi
ranți și aspirante. De la începutul 
sezonului de vară și pînă în pre
zent, membrii comisiei de pregăti
re și examinare G.M.A. din aceste 
două localități au pregătit peste 
840 de noi purtători ai insigne'
G. M.A.

In raionul Lugoj, întrecerea în
tre colectivele sportive a fost de

osebit de animată. Majoritatea ca
drelor tehnice au răspuns la timp 
chemărilor ț lansate de consiliile 
colectivelor sportive și au muncit * 
în această perioadă cu multă sîr- 
guință la cît mai buna pregătire 
a aspiranților. Datorită acestui lu
cru, angajamentele luate de către 
colectivele sportive din raionul 
Lugoj la purtătorii insignei 
F.G.M.A. și G.M.A. gr. I au fost 
îndeplinite și chiar depășite. Avîn
tul întrecerilor între colectivele 
sportive din raionul Lugoj n-a în
cetat odată cu realizarea angaja
mentelor, ci a continuat cu aceeași 
intensitate. Astăzi, în cele 8 cen
tre de pregătire tehnică și fizică 
a aspiranților din raionul Lugoj, 
se pregătesc peste 500 de aspiranți 
și aspirante. Majoritatea din ei 
și-au trecut de pe acum mai mul
te norme.

In orașul Timișoara, la cercul 
sportiv Metalul Tehnometal, 15 ju
cători de hanfbal au devenit re

cent purtători ai insignei graduluf 
II. De asemenea, au cucerit in
signa G.M.A. gr. II 8 canotoare 
de la Progresul Timișoara. Rezul
tate îmbucurătoare au obținut și 
colectivele sportive Flamura roșie 
„Ambalajul metalic", fabrica de 
zahăr „Flacăra" și U.T.T.

Nepăsare și indiferentă
Mai sînt însă colective sportive 

în orașul Timișoara care subapre- 
ciază activitatea pe linia comple
xului G.M.A. Colectivul sportiv 
Metalul Energia, cu toate că are 
o secție de tenis care activează în 
campionatul republican, o echipă 
de fotbal și una de handbal în 
campionatul regional etc., negli
jează nejustificat activitatea G.M.A. 
Este rușinos faptul că după 8 
luni de zile colectivul sportiv Me
talul Energia Jă nu poată avea 
nici un purtător de insignă. Se știe 

că acest colectiv este astăzi mut 
mai puternic datorită faptului c 
fostele colective sportive Electro 
motor, Electro Banat și Electro 
combinat s-au comasat și au foi 
mat un puternic colectiv sporth 
Cu toate acestea, nici pînă astă; 
nu există în cadrul său o comisi 
de pregătire și examinare G.M.7 
Organizațiile de bază U.T.M. di 
aceste întreprinderi, în loc să spr 
jine munca de popularizare 
complexului G.M.A., se îndeletn 
cesc doar cu organizarea și des 
fășurarea diferitelor meciuri d 
fotbal. Lucruri asemănătoare s 
pot spune și despre colectivei 
sportive Flamura roșie Teba car 
întrunește mai -multe cercuri spoi 
tive puternice. Dacă, în anul 1951 
activitatea complexului G.M.A. s 
desfășura în bune condițiuni, am 
acesta trecerea normelor G.MJ 
s-a făcut foarte defectuos. Di 
cauză că membrii comisiei de pri 
gătire și examinare G.M.A. și î 
special, consiliul colectivului spo 
tiv, nu muncesc cum trebuie ț 
linia complexului G.M.A., cplect 
vul sportiv Flamura roșie Teha r 
a reușit să dea nici un purtăti 
de insignă în acest an. ;

A. GROSÎ



Ce ne-a adus Constituția Concluzii pe marginea comportării reprezentativei noastre secunde
îmi place să păstrez cărțile. Îmi 

place să le văd rinduite la locul 
lor, să-mi amintesc de cete citite 
irr ele, să le redeschid, să revăd 
altlea lucruri interesante. De a- 
ceea mi-am strins cărțile și caie
tele din anii in care eram elev 
la școala profesională de energie 
electrică. Și lor le alătur astăzi 
altele și altele. Printre ele, se 
află o carte mică, subțire, mai de 
grabă o broșură. O prețuiesc însă 
cu deosebire: este CONSTITUȚIA 
REPUBLICII POPULARE RO
MINE. Nu de puține ori recitesc 
capitolele și articolele ei. Pentru 
că în Constituție e vorbă și de 
mine unul din „Oamenii muncii 
de la orașe și sate". E vorba de 
drepturile și datoriile mele, de

Dreptul la' odihnă — consfințit de Constituția țării noastre — repre
zintă o realitate vie. Oamenii mun cii au concedii de odihnă plătite 
și mulți dintre ei sint trimiși in stațiuni climaterice ca să-și îngri
jească sănătatea, să-și refacă for țele.

In fotografie: un grup de tineri muncitori fruntași care își
petrec concediul intr-o stațiune 

drepturile și datoriile tuturor to
varășilor mei de muncă. De cele 
ale tovarășilor mei Iosif Morvai 
și Ion Nistor și ei electricieni ca 
și nvne la uzinele textile „30 De
cembrie" din Arad. Ca și mine ei 

- au îndrăgit. sportul și pot să-l 
practice tocmai pentru că ni se 
oferă condiții din cele mai bune. 
De multe ori cînd mergem pe le- 
renul de sport, după antrenamen
te, vorbim despre cuceririle po
porului nostru, despre care scrie 
limpede în Constituție. Noi ne 
știm drepturile și obligațiile și 
de aceea ne bucurăm acum la a- 
niversarea Constituției noastre 
scumpe.

PETRE DUDAȘ 
electrician la uzinele text le 
„30 Decembrie" din Arad, 
din echipa de fotbal a ta-' 
bere! de juniori din Bistrița

La întrecerile internaționale la 
care am participat de curind, 
campionatele europene de cano
taj academic, desfășurate la Am
sterdam. am avut prilejul să stau 
de vorbă cu numeroși sportivi și 
sportive venite din diferite țări. 
Mult s-au minunat ei aflind. că 
eu, ca de altfel șl alte compo
nente ale echipajului nostru de 
3+1 care s-a clasat după cum se 
știe pe locul 2, practicăm acest 
sport de abia de anul trecut.

A trebuit să le vorbim pe în
delete de viața tineretului din 
țara noastră, de toate drepturile 
pe care le are, a trebuit să le a- 
rălăm care sint condițiile pe care 
le avem pentru a practica spor
tul, le-am descris bazele noastre 
sportive și le-am vorbit de^zecile 
de mii de tineri șl tinere care 
vin zi de zi pe stadioanele din 
patria noastră. Din mijlocul a- 
cestora ne am ridicat șl noi cele 
nouă fete care am învins echi
paje renumite.

Astăzi, cînd sărbătorim „ZIUA 
CONSTITUȚIEI", mi-am amintit 
de discuțiile purtate cu ceilalți 
sportivi la Amsterdam. Pentru că 
drepturile pe care le are poporul 
nostru sint consfințite în Consti
tuția Republicii Populare Ro
mine.

LIA TOGĂNEL
<l'n lotul de canotaj al

R.P.R.

De curind am luat parte la tra
diționala cursă de marș pe dis
tanța de 50 km. Praga-Podebrad. 
După cite știți, m-am clasat pe 
locul al treilea. Medalia cucerită 
la capătul’acestei pasionante în
treceri, a însemnat pentru mine 
o mare bucurie. Gindurile mele 
s-au îndreptat atunci spre patria 
mea dragă, spre tovarășii mei de 
muncă și de sport. Na încape 
nici o îndoială că n-aș fi putut 
realiza acest rezultat dacă nu aș 
fi avut la dispoziție minunatele 
condiții de pregătire asigurate 
sportivilor noștri prin grija par
tidului și guvernului. Mi-amin- 
iesc de primit pași pe care i-am 
făcut în sport. Era înainte de 
23 August. Pentru noi, copiii de 

de pe Valea Prahovei.

muncitori, nu se găsea loc în clu
burile sportive ale vremii. Tre
buia să ne'mulțumim cu maida
nele sau să ne strecurâm pe 
vreun stadion, atunci cînd paz
nicul nu băga de seamă. Cită 
deosebite față de situația exis
tentă astăzi! Poporul nostru a 
sirăbătut un drum glorios. Ma
rile sale cuceriri pe acest drum 
sint înscrise astăzi în Constituția 
țării. Una din aceste cuceriri este 
și dreptul la odihnă, la sport. 
Traducerea în viață a acestui 
drept a lărgit și lărgește necon
tenit rîndurile mșcării noastre 
sportive. Iată de ce sportivii săr
bătoresc cu dragoste „Ziua Con
stituției". Ei văd în această săr
bătoare o sărbătoare a vieții lor 
fericite, a tinereții și dragostei de 
viață.

& ■ r

DUMITRU PARASCHIVESCU 
maestru al sportului

Anul 1954 a însemnat pentru 
mine îmolinirea unui vis minu
nat : am primit titlul de cinste 
de „Maestru al sportului". A- 
ceastă înaltă distincție reprezintă 
pentru mine unimbold perma
nent de a-mi perfecționa necon
tenit tehnica sportivă, de a mă 
prezenta cit mai bine pregătit la 
toate competițiile.

Am început să joc tenis de 
masă de la vîrsta de 14 ani și 
jumătate, in toamna anului 1919. 
Primul concurs la care am luat 
parte a fost un concurs de casă 
al muncitorilor tipografi din Cluj. 
Îndemnat de tatăl meu șl de 
cîțiva din tovarășii săi de muncă, 
iubitori de sport, am continuat 
să joc tenis de masă. De la în
ceput am avut, ca de altfel toți 
tinerii care fac astăzi sport in 
țara noastră, condițiuni materiale 
dintre cele mai bune. Și așa am 
putut să mă afirm.

Toate aceste lucruri îmi revin 
in minte acum, în pragul sărbă
toririi „Zilei Constituției".

In această zi de sărbătoare, îmi 
iau angajamentul să lupt cu și 
mai mult avînt pentru ridicarea 
măiestriei mele, pentru a răs
punde astfel la tot ceea ce sta
tul de democrație populară a fă
cu pentru mine.

TIBERIU HARASTOȘI 
maestru al sportului

Analizîtid componența celor două 
reprezentative secunde și comparand 
jucătorii oa valoare, oricine ajunge 
la concluzia că tinerii noștri fotba
liști aveau o sarcină grea. Deoparte 
erau numai jucători de valoare in
ternațională, căliți în nenumărate 
jocuri internaționale : Palotas, Bor- 
zsei, Gulyas, Csordas, Sandor, Toth 
Mihaly, Dalnoki, Dekany, care pre
zentau girul unui renume și al unei 
experiențe cucerite în multe și grele 
partide inter-țări. De cealaltă parte, 
un mănunchi de tineri fotbaliști, 
fără nume sonore, dar dornici de 
afirmare și hotărîți să lupte într-un 
efort colectiv pentru o comportare 
de prestigiu, așa cum au reușit la 
Budapesta unde au cucerit titlul de 
campioni mondiali universitari.

In ciuda acestei diferențe — teore
tice cel puțin — dintre jucători, vic
toria echipei noastre a fost totuși 
posibilă. Ba mai mult, scorul în- 
tîlnirii putea fi mai concludent. La 
1—0, Suciu a ratat o ocazie unică 
reluînd cu capul peste ’bară de la 
cîțiva metri ; la 1—1 Ene a tras în 
bară ; iar la 2—1 Tătaru de la nu
mai trei metri a tras... în porter. 
Și au fost și alte ocazii ratate — 
cu mult mai numeroase, decît oca
ziile avute de oaspeți — cu care e- 
ch'pa noastră putea realiza o dife
rență clară, după cum a fost și si
tuația pe teren.

Cum se explică această victorie 
strălucită a echipei noastre, prima 
din istoria întîlnirilor cu selecționata 
secundă maghiară ?

După părerea noastră, ea se da- 
torește în egală măsură următoa
relor considerente :

1. cei 11 jucători au format o e- 
chipă, care a acționat ca o echipă ;

2. jucătorii au avut o excepțională 
pregătire morală și de voință ;

3. jucătorii au fost bine pregătiți 
din punct de vedere fizic și tactic.

Pe parcursul celor 90 de minate 
de joc, aceste calități au putut fi 
urmărite pas cu pas, dacă se poate 
spune așa. Fiecare acțiune a echi
pei noastre a purtat amprenta spi
ritului colectiv. Majoritatea atacu
rilor au fost începute din apărare, 
de la Androvici, Palionțu, Ivănescu 
și chiar Voinescu țeare arunca min
gea cu mîna unui coleg nemarcat) 
ș! mai des de la Pereț și Hidișan. 
Echipa n-a slăbit nîciun moment 
ritmul de joc, n-a slăbit niciun mo
ment din combativitate. întotdeauna 
a fost însuflețită de dorința de a 
lupta și a cîștiga. Un sprijin serios 
l-a fost încurajarea publicului. Ju
cătorii au făcut față cu succes efor
turilor pretinse de meci și de ad
versar. Au fost momente cînd epui
zarea părea că cuprinde pe unii ju
cători. Dar în aceeași clipă ei reve
neau în atac sau apărare, dovedind 
mereu noi resurse de energie și vo

înaintea reluării campionatului categoriei A la fotbal
După întreruperea provocată de 

jocurile internaționale, campionatul 
republican de fotbal (categoria A) 
se ’reia duminica, cu jocurile eta
pei a treia.

Desigur, este un eveniment pe 
care zecile de mii de oameni ai 
muncii, iubitori ai sportului ou ba
lonul rotund, îl așteaptă c.u vie ne
răbdare, căci este știut cu cît inte
res este urmărită disputa echipe
lor noastre fruntașe, care se întrec 
pentru titlul de campioană a țării. 
Spectatorii bucureșteni, mai ales, 
au ocazia să asiste duminică la u- 
nul din cele mai „tari” meciuri ale 
campionatului: C.C.A. — Locomo
tiva București, întîlnire de tradiție, 
care i oferit întotdeauna dispute 
pasionante. Să ne amintim, de e- 
xemplu, partida din tur, cînd mili
tarii au câștigat la mare luptă, cu
3— 2. Tot în Capitală se dispută 
partida dintre Dinamo București și 
Progresul Oradea. In tur, la Ora
dea, dinamoviștii au câștigat cu
4— 2.

Formația arădeană Flamura ro
șie U.T.A., oare deține primul loc 
în clasament, n-a avut o compor
tare satisfăcătoare în primele două 
partide pe care le-a susținut în re
tur, pierztnd la Orașul Stalin și 
făcînd doar joc egal cu Flacăra 
Ptoești la Arad. Textiliștii au oca
zia să se reabiliteze, întâlnind du- 
tnimică, la Arad,' echipa Metalul

în jocul cu 1 P. Ungară B
ință. Dragoman de pildă, își pier
duse la un moment dat suflul și fă
cea eforturi vizibile pentru a se re
dresa. In acele clipe ungurii declan
șaseră un atac periculos. Dragoman 
a fugit în urmă, a ajuns pe jucă
torul maghiar care avesa mingea, l-a 
jenat, făcîndu-1 să piardă balonul 
care a intrat în posesia echipei noa
stre și aceasta a trecut la atac. 
Dragoman a fost prezent și în ac
țiunea ofensivă. De asemenea efor
turi au fost capabili toți jucătorii 
pentru că ei au avut o pregătire fi
zică și morală corespunzătoare. 
Grație aceleiași pregătiri jucătorii 
noștri au fost mai iuți, ajungînd 
mai repede la minge, și au reușit 
să combată tactica echipei oaspe 
și să-și impună propriul joc.

Toate aceste calități, care se cer 
întărite și dezvoltate pe viitor — 
sarcină ce revine antrenorilor res
pectivi — au contribuit larg la cuce
rirea victoriei.

★
Din jocul de duminică s-a des

prins că partea cea mai bună a e- 
chipei noastre a fost apărarea, iar 
motorul ei — cei doi mijlocași Pe
reț și Hidișan și interii, mai ales, 
Avasilichioaie.

Apărarea a făcut o partidă exce
lentă prin calmul ei imperturbabil, 
prin hotărtre și promptitudine în 
intervenții. Acest compartiment a 
făcut față cu mult succes acțiunilor 
tehnice variate ale ungurilor, care 
efectuau dese mișcări înșelătoare. 
Apărătorii însă nu s-au lăsat înșe
lați de aceste manevre decît o sin
gură dată: la golul marcat de San
dor. In rest, apărătorii au știut să 
îmbine foarte corect marcajul ta 
om, cu apărarea pe zonă. In felul 
acesta, atacul oaspeților s-a găsit 
întotdeauna în fața unui- zid greu 
de trecut. Iar Palotas, jucînd în ur
mă, ena nevoit să preia acțiunile 
pe cont propriu, pentru că partenerii 
îi erau marcați și nu avea cui să 
paseze. Același joc al apărării noa
stre explică de ce tactica oaspeților 
a eșuat (aici au jucat un rol impor
tant Pereț, Georgescu și Aoas/ZZ- 
chioaie) și de ce înaintașii maghiari 
nu au reușit să intre în poziții li
bere de tras la poartă. Ei ati tras 
în total de 13 ori (7 ori afară, 6 ori 
pe poarta apărată de Voinescu), 
ceea ce este foarte puțin și aceasta 
se datorește jocului apărării noastre.

Apărătorii și mai ales mijlocașii 
trebuie să-și îmbunătățească jocul 
cu capul și pasele:, Au fost în repri
za doua vreo 15 mmute cînd o serie 
de pase au ajuns în picioarele ad
versarilor. Tehnica individuală tre
buie să constituie un obiectiv per
manent pentru toți Jucătorii.

★
Motorul echipei — așa numitul 

„careu magic" (interii și mijlocașii 
de margine) — a funcționat bine.

Cimpia Turziî, pe care au învins-o 
în tur, cu 2—0.

Foarte importantă în întrecerea 
pentru evitarea pozițiilor codașe 
este partida de la Orașul Stalin 
(Dinamo — Metalul Hunedoara). 
In tur, la Hunedoara : 2—2. Tot cu 
2—2 s-a terminat în tur și partida 
dintre Locomotiva Tg. Alureș și 
Știința Timișoara, disputată la Tg. 
Mureș. Jucînd duminica aceasta pe 
teren propriu, studenții vor căuta, 
desigur, să obțină victoria și să-și *

Jocurile de categoria A și B. 
din Capitală se vor disputa după 
Următorul program :
SIMBÂTA 25 SEPTEMBRIE

Stadion Dinamo
ora 14.30; Dinamo 6 București

— Flacăra Mediaș 
ora 16-15 ’■ Metalul București —

Voința București 
DUMINICA 26 SEPTEMBRIE 

Stadion 23 August 
ora 9: Dinamo București —

Progresul Oradea
ora 10.45: C.C.A. — Locomotiva 

Gr. roșie București.

infirme „fiima” de specialiști în 
meciuri rude.

La Ploești, Flacăra primește vi
zita Științei Cluj. Un meci intere

El a coordonat jocul echipa, orga- 
nizînd apărarea în momentele dixi* 
cile sau dînd impuls înaintării. De* 
osebit de activi au fost cei doi mij
locași Hidișan și Pereț care — de
parte de a se lăsa intimidați de va
loarea adversarilor — au acoperit tot 
centrul terenului, au stînjenit pe 
oaspeți în aplicarea tacticii lor (Pe
re/ a fost în preajma lui Palotas — 
cînd acesta scăpa de Avasilichioaie 
sau Georgescu — și a lui Aspiranyij 
și au participat larg în apărare ca 
și în atac. împreună cu Avasili
chioaie și Georgescu, ei au asigu
rat echilibrul echipei.

Linia de atac a început jocul ti
mid pentru ca foarte curînd să-și 
revină și să termine foarte tare. A 
combinat destul de sigur și iute, 
dar credem că nu a insistat prea 
mult în jocul în adîncime. A fost 
deosebit de combativă, luptînd pen* 
tru fiecare minge. Din această oau-’ 
ză unii dintre jucători au avut mo* 
mente în care resimțeau oboseala. 
Ei, au hărțuit mult apărarea ad* 
verșă silind-o să comită greșelL 
înaintașii noștri însă n-au speculat 
suficient aceste greșelj. Un lucru 
bun în jocul înaintării a fost preci
zia șuturilor. E drept că atacul 
nostru a tras /puțin: de 20 ori în 
90 de m nute, pentru că de multe ori 
înaintașii căutau o poziție mai bună 
de tras decît aceea în care se aflau* 
Trebuie sublimat însă, că aproape 
o jumătate din loviturile ta poartă 
au nimerit poarta : 9. dintre care 
două au fost goluri. Desigur, trasul 
ta poartă trebuie îmbunătățit, dan 
precîz ia șuturilor a fost dumin'că 
un fapt rea), pozitiv. In sfîrșit, din 
jocul înaintării mai trebuie subliniat 
fapiul că uneori Ene, Georgescu șl 
Dragoman nu s-au plasat corect* 
s-au „ascuns" după adversari, ast
fel că Avasilichioaie, Pereț sau Hi
dișan nu au avut cui pasa. Inain* 
tașii trebuie să se demarce cît maf 
des printr-un joc în mișcare perma
nentă.

★
Meciul de duminică de la Bucu

rești a fost plin de învățăminte 
pentru noi. De ele va trebui să ți
nem seama în viitoarea activitate a 
selecționatei naționale B și a echi
pelor de colectiv. Aici în colective 
trebuie să se întărească munca de 
instruire și antrenament. Colecti
vele sportive trebu'e să dea loturi
lor R.P.R. tot mai mulți tineri fot
baliști bine pregătiți, capabili să 
reprezinte cu cinste fotbalul din 
tera noastră. Loturile R.P.R. au ne* 
voie de cadre cît mai multe și do 
valoare, cadre pe care fotbalul no
stru le are, dar trebu'e scoase la 
iveală și pregătite.

PETRE GAȚU )

sant, mai ales că în ambele forma
ții vor apare numeroși jucători 
care, recent au făcut parte din e* 
chipele noastre reprezentative 
Zeană, Suciu, Dragoman, Georges* 
cu, (Știința Cluj), Gîrleanu, Pahor»- 
țu. Pereț, Avasilichioaie (Flacăra). 
In tur, la Cluj, studenții au învins 
cu 2-1.

"1 ltimul joc al etapei este cel de 
la Petroșani, unde Minerul, întîl* 
nește pe Locomotiva Timișoara In 
primăvară, pe terenul lor, feroviarii 
au oîștigat cu 3—0.

Iată cum se prezintă clasamentul 
înaintea acestei etape:
Flamura roșie

Arad 15 9 4 2 20:11=22
C. C. A. 13 7 4 2 20:12=18
Flacăra Ploești 14 6 4 4 22:13=18
Dinamo București 14 5 9 3 30.22=18
Știința Timișoara 15 2 12 1 17:15=18
Știința Cluj 15 7 2 6 19:22=16
Locomotiva Tim. 14 6 3 5 28:15=15
Locmotiva Tg. M. 14 6 3 5 17:17=15
Locomotiva Gr.

roșie 14 6 2 6 24:29=14
Minerul Petroșani 14 5 4 5 15:17=14
Metalul C. Turzii 15 4 5 6 13:17=13
Dinamo Or. Stalin 15 4 4 7 14:17=12
Metalul Huned. 15 2 4’ 9 15:39= 8
Progresul Oradea 15 0 7 8 11:25= 7
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VII-A EDITIE a CAMPIONATELOR INTERNATIONALE-^
BE ATLETISM ALE R.P.R. ’

ÎVa prezentăm pe...
Gunnar Nielsen 

(Danemarca), li
nul dintre cei mai 
buni semifondiști 
ai lumii. A reali
zat anul acesta 
1:48,0 pe 800 m. 
și 3:44,4 pe 1500 
m. La campiona
tele europene de la 
Berna s-a clasat al 
doilea în proba de 
1500 m. cu perfor
manta de 3:44,4.

Hordur Haraldsson (Islanda). 
Va lua startul în cadrul acestor 
întreceri la 200 m. și 400 m. Cele 
aaai bune performanțe ale sale pe

51,5 -sec. pe 
ft 400 hi.

aceste distanțe sînt următoarele: 
200 m. și 49,5 sec.

Eero Peura (Fin
landa)’. Unul din
tre cei mai tineri 
reprezentanți ai 
echipei de atletism 
a Finlandei. Va 
participa în proba 
de triplu salt, în 
care deține recor
dul de juniori al 
țării sale cu 14,79 
m. Și-a făcut de
butul ca interna- 

* țional, anul acesta,
rr ?!>>1 Finlan da—Suedia.

Pierre Page (Elveția). A mai 
•oncurat pe stadionul Republicii 
•u prilejul meciului internațional 
dintre echipele R.P.R. și Elveției.

La campionatele europene a luat 
startul in proba de 5.000 m. în 
care a realizat un nou record al 
țăj-ii sale cu 14:37.2.

»i. și 22,0 pe

Pene Bonino 
(Franța). Campio
nul Franței la 100 
și 200 m. El deți
ne împreună cu 
Valmy și Bally re
cordul național la 
100 m. cu 10.5 sec.
S-a clasat al doi
lea la 100 m. în 
cadrul campionate
lor europene. Cele 
mai bune perfor
manțe : 10,5 pe 100 

200 metri.
Oliver Bernard (Elveția). A fost 

prezent cu regularitate la marile 
competiții atletice Internaționale

ta J-curiile Olimpice din 1948 și
19.52.. :a și la campionatele eu- 
Topene din 1950 și 1954. Cea mai 
bună performanță a sa este 14,7 
•ec. pe 110 m. garduri.

Pe aeroportul Băneasa,
Ca șl stadionul Republicii din 

Capitala țării noastre și aeroportul 
Băneasa a îmbrăcat, in aceste zile, 
straie de sărbătoare. Steagurile 
celor 15 națiuni participante la 
cea de a VII-a ediție a campio
natelor internaționale de atletism 
ale R. P. Romîne, att fost ridi
cate pe frumoasa clădire a aero
portului. Intr-adevăr, aci la Bă
neasa au sosit și vor continua 
să sosească în cursul zilei de 
astăzi majoritatea echipelor țări
lor participante la aceste impor
tante întreceri atletice internațio
nale.

Avioanele au adus pe rînd de la 
Praga loturile de atletism ale 
Elveției, Olandei, Islandei, Dane
marcei, Franței, R. D. 'Germane 
și Finlandei, și vor continua să 
aducă în cursul după-amiezii de 
astăzi loturile Suediei, Belgiei, 
Luxemburgului, Austriei, R. P. 
Ungare, R. P. Polone. Singurul 
lot care va veni cu trenul va fi 
lotul atleților și atletelor din R. 
P. Bulgaria, a cărui sosire va avea 
loc astăzi.

Oaspeții noștri s-au arătat foarte 
bucuroși că pot lua startul într-o 
competiție de amploarea acesteia 
care va încheia sezonul marilor 
întreceri internaționale ale Euro
pei. Fiecare dintre ei dorește să 
obțină noi performanțe care să 
încununeze strădaniile atîtor antre
namente făcute în acest an,. în 
special, pentru campionatele eu
ropene care au avut loc la Berna.

Oaspeții noștri s-au bucurat în 
mod deosebit de faptul că la Bu
curești este vremea frumoasă și 
călduroasă, deoarece îndeosebi în

Cam a alergat Nielsen
Cînd ai ca limbă maternă daneza 

și în afară de ea vorbești într-o 
engleză aproximativă, e greu să te 
faci înțeles la București... Cu toate 
acestea, Gunar4 Nielsen era încon
jurat de numeroși ascultători în 
după amiaza de ieri, cînd într-un 
moment de pauză ®1 antrenamentu
lui, pe stad onul Dinamo, căuta să 
povestească cursa celor 3 : 44,4 de 
Ia Berna. Mai cu ajutorul interpre- 
ților ocazionali, mai prlntr-o mi
mică adecvată. Victor Pop. Mircea 
Dumitrescu, Constantin Grecescu și 
toii ceilalți aflați în jurul atletului 
danez au putut cunoaște cum a 
reușit acesta să cucerească locul 2 
în cursa de 1.500 m. a campion» 
telor Europei.

Ia-tă redat într-un text aproape 
f del, desfășurarea probei, povestită 
de Nielsen :

Startul a fost, ca întotdeauna în 
cursele de demi fond, iute, „înghe

Ii vom vedea pe Stadionul Republicii
...Nu s-a schimbat mai deloc Ia- 

nus S:dlo. Anii care s-au așternut 
de la ultima noastră revedere n-au 
lăsat nici un semn pe trăsăturile 
ca de copil ale feții lui. In ochi-i 
albaștri sclipesc aceleași priviri sin
cere și deschise și nici o cută nu 
ridează fruntea încadrată de părul 
blond și cîrlionțat.

Parcă ieri își făcea încălzirea pe 
Stadionul Repu-blicîi. înainte de con
curs, impresionat de renumele su- 
lițașului sovietic I. Scerbakov, care 
dealtfel avea să și cîștîge proba. 
Ce repede au trecut acești trei ani...

Și totuși Sidlo vine cu multe lu
cruri noi la București, acum la 
această a VII-a ediție a campiona
telor internaționale de atletism ale 
R.P.R. Vine cu plusul de expe
riență acumulat din zecile de con
cursuri la care a participat «de 
atunci, cu titlurile de recordman și 
campion al Europei la aruncarea 
suliței.

Mulți metri au fost adăogați per
formanței safe din 1951. In 1952 și 
1953 Sidlo luptă pentru a depăși 
limita consacrării celor 70 metri. 
Apoi, dintr-odată, anul trecut, pri
mim vestea fenomenalului său re
cord : 80,15 m. I Cei sceptici au

în întîmpinarea oaspeților...
țările din apusul Europei tempe
ratura este foarte scăzută. Așa 
se și explică faptul că cei mai 
mulți dintre ei au venit prevăzuți 
cu raglane, fulare, pulovere. Cei 
mai mult s-a bucurat de faptul 
că la București este încă atît de 
cald, săritorul francez Victor Sil- 
lon.

Cu excepția atleților din lotul 
R. D. Germane, toți ceilalți par
ticipant la campionatele noastre 
internaționale au făcut un ușor 
antrenament pe pista stadionului 
Dinamo. Cu acest prilej ei s-au 
întîlnit cu atleții noștri care fă
ceau de asemenea antrenament.

In cursul zilei de astăzi, atleții 
străini vor mai face probabil un 
nou antrenament pe stadionul Di
namo și. vor vizita bazele spor
tive din Capitală. Seara, condu
cătorii și antrenorii tuturor lotu
rilor vor participa la ședința 
tehnică în care vor fi luate în 
discuție toate problemele legate de 
desfășurarea întrecerilor și vor fi 
alcătuite seriile pentru probele de 
alergări.

In acest timp, atleții vor vizio
na o serie de filme de atletism 
făcute cu ocazia trecutelor ediții 
ale campionatelor internaționale de 
atletism ale R.P.R. și filmele în- 
tîlnirilor susținute de echipa noa
stră reprezentativă cu echipele 
Olandei și Elveției, în acest an. 
In felul acesta atleții care au 
mai luat parte la diversele con
cursuri din țara noastră vor avea 
prilejul să asiste la propriile lor 
evoluții, de data aceasta pe ecran. 
Și apoi... mîine vor fi prezenți la 
startul întrecerilor.

suit". Nici aici nu s-a putut evite 
o busculadă ai cărui eroi princi
pali au fost tocmai Nielsen și iu
goslavul Mugosa. Acesta l-a călcat 
pe picior pc N elsen, adînc, cu 
cuiele de la pantofi. Dar, cînd ești 
în focul întrecerii nu simți nici răni 
mai mari. Nielsen avea să-și dea 
seama de accidentul lui de abia 
după ce întrecerea luase sfîrșit.

La terminarea primei porțiuni de 
linte dreaptă, el se afla în poziția 
V-a. După 400 metri promova la 
Jocul II. In față conducea Do- 
rohw. Cei doi capi de coloană nu 
părăs'ră șefia nici după încheierea 
primei jumătăți a cursei. Ce se pe
trecea în spatele lor ? Jungwirth, 
Lueg, Iharos, căutau să ocupe cea 
mai favorabilă poziție de atac. Cu
rios, cel care avea să’ fie câștigă
torul cursei, doctorul în medic'nă 
Roger Banister, naviga calm unde
va în coada plutonului. Cînd do- 

spus : „aruncare scăpată". Dar 
Sidlo confirmă curînd clasa sa ex
cepțională, reușind frecvent perfor
manțe apropiate. Anul acesta el de
butează cu o aruncare de peste 79 
m. iar vara la Berna cucerește 
titlul de campion al Europei. Acum, 
la București, recordmanul polonez 
e. firește, marele favorit al probei 
de aruncarea suliței.

In atletismul din R. P. Polonă 
Sidlo nu este o apariție unică. El 
reprezintă doar vîrful unei mari pi
ramide de atleți fruntași, care au 
urcat în anii de după război trep
tele măiestriei. Despre aceasta vor
besc cifrele noilor recorduri, suc
cesele pe plan internațional ale re
prezentanților polonezi

Cine vor fi adversarii cei mai 
de temut a! lui S'dlo la campiona
tele de la București ? Cercetând per
formanțele celor înscriși, întîln m, 
în afară de finlandezul Paul Veste- 
rinen (aruncător de peste 70 m.) și 
pe tînărul compatriot al lui Sidlo. 
Walczak, care în acest an, făcînd 
progrese excepționale, a devenit ad
versarul nr. I al faimosului cam
pion polonez. Walczak îl secondea
ză r>" SWlo în toate marile con
cursuri interne. La recentul meci

'fee.

Z^JL.

Pentru prima oară în Ca
pitala țării noastre au po
posit trei sportivi din îndepăr
tata Islanda. Ei sînt: Ingi 
Thornsteinsson, Hordur Harald- 
son și Lena Toorstein. Ei vin 
dintr-o țară mică (Islanda n-are 
cu totul decît 160.00.J locuitori) 
dar în care mișcarea sportivă a 
început să se Iacă cunoscută 
în ultimii ani. La sosirea în 
București, atletul Irigi Thorn
steinsson a dat ziarului nostru 
în autograf declarația înfățișa
tă mai sus, a cărei traducere 
este: „Sînt fericit de a vizita 
țara dus. și tot așa sînt și 
prietenii mei din Islanda. Am 
fost primiți cordial la aeroport 
și cum acesta este primul loc 
pe care îl vedem in Romînia 
sperăm că și celelalte vor fi 
tot atît de frumoase".

3:44,4...
potul a ves.it ultimul tur de sta
dion în frunte și-a făcut loc Jung
wirth. După el au urmat ceilalți 
protagoniști care stătuseră în ex
pectativă. Nielsen se văzu retro
gradat din nou la locul V. Exact 
ca la începutul alergării...

Veni ultima turnantă. Nielsen nu 
mas avea clar ritmic în m nte. Nu 
mai știa ce să facă. Dar cînd văzu 
trec-înd pe lîngă el pe Banister, 

•înțelese că acum ord momentul su
premului atac Bâtfsiter și Nelson, 
într-un tandem sincron, trecură în 
revistă pe toți adversarii lor. In 
linie dreaptă, deși pierduseră ener
gie cons'derabj.'ă pr n alergarea în 
exterior, Banister și Nielsen își ac
centuară avantajul.

Pentru Nielsen, clasat pe- locul 
doi, acele cronometrc'.or au arătat : 
3:44,4 ceea ce era un nou record 
el său și al. Danemarcei. .

V. V.

atletic R. P. Polonă — R. D. Ger
mană — Belga, el a fost din nou 
al doilea după Sidlo, cu exce
lenta performanță d« 73,88 m. Cam
pionul european și-a întrecut cu 
mai puțin de 2 metri puternicul 
rival.

In momentul cînd acest articol 
se pregătea să vadă lum na tipa
rului, am primit ves'ea excepțio
nalei performanțe a aruncătorului 
de ciocan Rut. Nou! său record, sta
bilit cu ctteva zile în urmă, mă
soară 59,87 m. Atletul polonez, a 
atins acum nivelul marilor cam
pioni ai acestei probe, Krivonsov, 
Strandli, Csermak. Pe Stadionul Re
publicii duelul său cu recordmanul 
maghiar va fi fără îndoială pasio
nant.

Zigmund Weinberg, campion in
ternațional al R.P.R. pe anul 1950, 
cunoaște și .el acum consacrarea 
internațională, l-au adus-o perfor
manțele de peste 15 m. la triplu 
salt, ca și locul IV la campionatele 
europene de la Berna.

Două dintre cele mai vechi re
corduri ale Poloniei erau cele în 
alergările peste garduri. Al Iul 
Kostrovski pe 400 m. (54,2 sec.) 
dăinuia din 1929 iar al lui Șchm dt

Maratonul se aleargă
iu cea de a doua zi a Campionatelor

Internationale de Atletism ale R.P.R.
Pentru a șaptea oară cei mai buni 

maratoniști din țară își vor disputa • 
întîietatea în cadrul campionatului 
de maraton care se desfășoară la 
liecare ediție a Camponatelor In
ternaționale de atletism ale R.P R. 
Reamintim că această cursă const i- . 
tuie de fapt întrecerea l-a sfîrșitul 
căreia primul sosit dintre alergă
torii rom-înd primește tricoul și titlul 
de campion al R.P.R.

Ca în fiecare an, alături de cei 
mai buni maratoniști romîni se vor 
întrece și o serie de atleți consa 
erați ai probei, atleți d!n alte țări, 
care în marile întreceri internațio
nale au obținut rezultate de valoare. 
Pînă în prezent la cursa de mara
ton care va avea loc cu prilejul 
Campionatelor Internaționale - de a- [ 
nul acesta, alături de concu-renții 
romîni vor lua startul și o serie de 
alergători din R. P. Ungară. O- 
Lan-da, etc.

Întrecerea de maraton se va des
fășura în cea de a doua zi a Cam- I 
p’onatelor internaționale, adică 
sîmbătă 25 septembrie. Traseul pro- I 
bei este următorul: plecarea de pe 
stadionul Republicii, unde după 
parcurgerea unui tur de pistă, con- 
curenții vor ieși pe str. Izvor, apoi : 
pe cheiul Dîmboviței, prin piața 28 
Martie, piața 1848, bul. Bălcescu. 
piața Romană, piața Victorie:, șo
seaua Kiselef, Arcul de Triumf, 
Combinatul Poligrafic I. V. Stalin, 
fîntîna Miorița, la stînga pe șo- i 
șeaua Străule.ști, apoi pe șoseaua | 
Buftea pînă la borna kilometrică 
17,700, unde va fi. punctul de în- - 
toarcere. La înapoiere drumul va fi | 
același pînă în piața Victoriei, de t 
unde se va continua cursa ne cal.. 
Victoriei, pe bul. 6 Martie, str. Dr. f 
Steicovici și din nou pe stadionul 
Republicii unde sosirea se va face 
direct, adică fără să se mai alerge 
niciun tur de pistă 

pe ilO m (15,1 sec.) din 1938. Și! 
iată că în decurs de numai două! 
zile tînărul Edward Bugala le-a 
trecut în domeniul trecutului, rea-!. 
lizjiKl 53,5 sec. și respectiv 15.0 sec.' 
Ir. momentul de față pe tabela re-l 
cordurilor masculine ale R. P. zPo-, 
lone nu mai figurează n’ci o per-| 
formanță dinainte de război.

Pe toți acești fruntași ai atle
tismului polonez îi vom vedea con- 
curînd pe stadionul Republicii. Ală
turi de ei se vor avânta în între-1 
cere săritorii în lungime Iwanskil 
(7,46 m.), și Maria Fusion (6 m). 
semifondistul Potrzebowsld (3:48,4 
pe 1500 m.), tinerii sprinteri Adam
ski și Sfatovski, recordmana țării 
la aruncarea suliței. Majka-Dobr- 
zycka (46,05 m.), Minicka, care 
sare și aleargă la fel de bine, figu- 
rînd pe lista primelor atlete polo-, 
neze la 100 m. (12,2 sec.), 200 m. 
(25,4 sec.), lungime (5,45 m.) și 

80 m. garduri (11.6 sec.).
Prin performanțele lor. valoroși: 

atleți din țara Vistulei vor ridicar 
și mai mult nivelul tehnic al ediției 
din acest an a camp onatelor inter-l 
naționale de atlet'sm a’.e R.P.R. .

'^VALERIU CHIOSE



Vll-A EDITIE a CAN
-— be ATLETISM ALE R.P.R.

Preludiu la marea întrecere...
Pri.afe pi unele întrebări puse de 

sportivii aflați în deplasare aste 
ș: aceea prin care vor să afle unde 
se găsește stadionul, pentru a-și 
face antrenamente'e. După oboseala 
unui drum eu. avionul sau trenul o 
oră petrecută pe gazonul verde redă 
sportivilor bun i dispoziție și pros
pețimea.

★

Atletii elvețieni nu au mai avut 
prilejul de a vizita marți după a- 
miază stadionul Dinamo, dar ieri, 
în primele ore a'e dimineții, auto
buzul îi aducea în parcul pe care 
cei mai mulți îl vizitaseră chiar bl 
acest an. După „recunoașterea” de 
rigoare și după recomandările fă
cute noilor veniți, terenul a fost 
asaltat de purtătorii treningurilor 
roșii cu a.b ale echipei reprezenta
tive a Elveției. Antrenorul Charles 
Leuthardt supraveghează totul. Se 
aleargă pretutindeni, se f,ace gim
nastică. Două atlete execută flotări 
în brațe, iar fondistul Emil Scl iudei 
renunță ce) dinții la trening Proas
pătul recordmen al probei de 5000 
in., Page, pare să aibă cel mai com
plicat antrenament: nici n-a tre
cut prin fața noastră în pasul său 
elastic și lejer, cînd iată-1 reapă- 
rînd într-iHl sprint puternic. Dat 
explicația nu întîrzie : Page seamă
nă foarte bine cu sprinterul Au
gustin Sutter, și in vreme ce pri
mul își parcurgea liniștit turele, 
prietenul său Sutter își executa lă 
fel de conștiincios... sprinturile.

Si fiindcă antrenorul se ocupă a- 
cutn special de aruncătoare® de 
disc Bolliger, micul sprinter din 
sudul Elveției, Campana a profitat 
de neatenția acestuia și a adus în 
mijlocul terenului o minge de fot
bal. A fost ca iui semnal de înce
tare a antrenamentului pentru cei 
mai mulți dintre băieți. Instalați în 
fața unei porți, Bernard, Btiler, 
Wallkam și alții asaltează pe por
tarul improvizat, Campana. Elveția 
nu a găzduit degeaba Campionatele 
Mondiale de fotbal din acest an! 
Popularul sport al mingii rotunde 
» câștigat noi adepți...

*

Poate că aviatorii care conduse
seră cu măiestrie prin munți apa
ratele cu care au sos't numeroși 
atleți în București, nu părăsiseră 
aeroportul Băneasa cînd autobuze’* 
porneau din fața hotelului unde 
sînt găzduiți sportivii, luînd dru
mul stadionului Dinamo. Antrena
mentul se dovedea din nou princi
pala preocupare a atleților partici
pant Ia cea de a Vll-a,ediție a 
Campionate'.or internaționale ale 
R P. g. Cei care au plecat ultimii 
au fost francezii. De ce? Veți crede 
desigur cu greu că rapidul alergă
tor Martin du Gard. din echipa de 
4x400 m. campioană a Europei, a 
fost descoperit ttrziu, între cutele 
cearceafului din camera sa, unde

visase pare despre drumul sân la 
București.

★
Oînd atleții francezi au ajuns 

la stadion acesta era anunat de ac. 
tivitatea a zeci de sportivi. Nu exis
ta colțișor în care să nu se întîm- 
ple ceva. După c'teva minute de a- 
tentă observare am pufni distinge 
silueta maratonistului olandez Van 
de Zande, care înconjura neobosit 
stadionul. ,,Se atlă la km. 20” ne 
informează un coleg. Apoi, remar
căm pe săritorii de 'prăjină finlan
dezi care se ridicau pește ștacheta 
fixată la 3,70 m. Din grupul celor 
care îi urmărea pe finlandezi se 
desprinde Zeno Dragomir care-1 
caută acum pe Victor Sillon. So
sirea lotului francez înseamnă un 
moment de pauză, pentru întreg sta
dionul. Nepăsător e doar marafo- 
nistul olandez^ „Ne vedem pentru 
a doua oară, îi spune Dragomir 
campionului francez strîng.îndu-i 
mina. Și țin neapărat să te fe’icit 
•pentru noul record de 4,30 m.”. E- 
moționați, cei doi campioni se îm
brățișează. Fotografii sînt și ei pe 
aproape, și prind acest moment im
presionant

★

Caricaturistul Matty a început o 
nouă filă pe care a scris grăbit: 
„I râncezii”. Și sub acest titlu... 
provizoriu încep să apară. în fugă, 
trăsăturile lui Haarhoff, din ecldpa 
de ștafetă de 4x400 m. „Modelul” 
mai trebuie ținut și de vorbă cînd 
se lasă desenat și Matty știe acest 
lucru și întreabă, așa într-o doară: 
„Alergați cu ochelarii ?” ,.Nu. cu
picioarele”. îi răspunde distrat, dac 
sigur Haarhoff. Noroc că ultimele 
retușuri erau gata șj M atty g tre
cut repede la un alt subiect...

★

Bogăția de culori de ne stadion 
este neînchipuită. Albul și roșul 
predomină totuși și de,aceea ne este 
greu să-l identificăm pe demi fon
distul danez Nielsen ascuns la fel 
de bine și de păreri său roșu și de 
tricoul alb. Pînă în cele din urmă 
îl descoperim, unde credeți ? La 
groapa de sărituri în înălțime. Dar 
nu ca spectator, ci ca rival al lo- 
landei Balaș la înălțimea de 1.58 
m. lolanda o ,trece în ghete de 
baschet, iar Niefeen.. desculț.

O adversară pare să fie pentru 
campioana noastră și Rode 'Pernille 
(Danemarca) săritoare în jurul lui 
1,60 m. care este prezentă la groa
pa de sărituri dovedind mu'tă ușu
rință în trecerea ștachetei.

Sprinterul francez Derderian pri
vește startul tinerelor noastre repre
zentante în probi de 80 m. garduri, 
Lia Lung și Ana Șerban. Apoi se In
teresează de prietenul său de acum 
un an, ciclistul Norhadian și-și ma
nifestă dorința' de a face un an
trenament de rtigbi în compania 
celor de la Locomotiva de care a 
auzit gtttea lucruri bune

EM. VALERIU

Două mari întreceri
Atletismul, elvețian a trăit în acest 

an evenimente de seamă. Am găz
duit la Berna campionatele Eu
ropă, care, prin participare și re- i 
zultate pot fi cons derate cea mai 
reușită ediție. Desigur, mișcarea 
atletică din mica noastră țară a 
avut un examen dificil de trecut 
prin organizarea unei competiții atît 
de importanțe.

Trebu’e să spun de la început că 
ne-a fost foarte greu să satisfacem 
întru totul cerințele unei asemenea 
misiuni. Astfel, vă sînt probabil 
cunoscute două erori mai grave care 
au creat d scufii în presă. Lipsa 
unui număr suficient de arb'tri la 
sosirea în maraton care a privat pe 
sovieticul Fifin de un meritat loc 
1, apoi incidentul la finala șta
fetei de 4 X 100 m. iu care echipa 
Germanici a contestat descalif'carea 
ei pentru depășirîa . spațiului de 
schimb. Chiar acum cîteva zile a 
sosit la Fedeiația noastră un nou 
protest la oare este anexată și 6 
fotografie a schimbului discutat. 
Departe însă de a clarifica inciden
tul. ea nu aduce nim'c concludent.

Erori de organizare pot surveni 
desigur atunci cînd n-ai experiența 
necesară. La noi atletismul se gă
sește abia la început. La întrecerile 
de atletism vin numai cîteva sute 
de spectatori și am fost de-a drep
tul surprinși văzînd la ultimele 
zile ale campionatelor europene 
că tribunele micului stadion ,,Neu
feld" s-au umplut de lume.

Cu totul altfel este starea de 
lucruri în atletismul romtnesc, cu 
care am făcut cunoștință în luna 
iulie. Organizarea mec'ulul R. P. 
Romtnă — Elveția, pe care am cali
ficat-o atunci „formidabilă", starea 
excelentă a pistei și a instalațiilor 
de concurs, publicul numeros, totul 
mi-a dat convingerea că ia Bucu
rești există experiența marilor con
cursuri, care nouă ne-a lips t la 
Berna.

Regretăm deci că n-am reușit să 
dăm un cadru absolut ireproșabil 
marilor campionate europene. Prin 
frumusețea întrecerilor, ele au con
stituit însă o propagandă excelentă 
făcu’ă atletismului în țara noastră. 
Și noi avem nevoie de «șa ceva, 
deoarece numărăm încă pufini prac
ticant! ai acestui sport (de exem
plu numărul total al atletelor din 
Elveția nu trece cu mult de 400). 
Vă închipuiți ce am avut de învă
țat văzînd cum aleargă Kuț sau 
Szentgali, cum sare Lundberg, cum 
aruncă sulița S'dlo...

Deși n-au fost prezenți pe primul 
plan al întrecerilor într-o aseme
nea ambianță, atleții noștri au rea
lizat cinci no! recorduri ale țării: 
5000 m — Page 14:37,0; 10.000 m. 
— Schudel 30:26,0 ; 3.000 m obsta
cole — Stâub'.i 9:31,0 ; pentatlon 
fete - Bolliger 3990 puncte; 4X100 
m. iete — 48,8.

Iată cît de însemnat este să par
ticipi în concursuri mari. De aceea, 
salut cu satisfacție organizarea 
unor asemenea campionate desch se 
mai multor țări, cum sînt acestea 
care încep acum la București. Ase
menea concursuri sînt încă rare în 
Europa După cîte știu, cu excep
ția meciurilor interțări și a concur- 
sur.lor cu cîțiva invitați, pe conti
nent nu avem anual decît două mari 
campionate internaționale de acest 
fel : at Angliei și al Romînei. Pri
mele, a căror ultimă ediție s-a des
fășurat în iunie la Withe City, aii 
arătat însă o participare mult mai 
restrînsă. Prin larga participare, 
prin valoarea concurenților, prin ca
drul care li se asigură, campio
natele internaționale ale Romîniei 
sînt o replică demnă a recentei edi
ții a campionatelor europene.

CHARLES LE THARDT
antrenorul echipei de atletism 

a Elveției
. j ' 1

PATRU TINERI ȘI UN BĂT DE ȘTAFETĂ...
Nimic nu poate să ilustreze mai 

bine interesul pe care-1 poartă 
atleții francezi celei de a Vll-a 
ediții a campionatelor interna
ționale ale Romînici, decît faptul 
că Franța a ținut să fie prezentă 
la București cu reprezentanții ei 
cei mai străluciți, deși la aceeași 
dată ea are programată și o în- 
tîlnire atletică cu Spania, la San 
Sebastian.

Astfel, vor putea fi văzuți prin
tre alții pe stadionul Republicii, 
sprinterul Bonlno, clasat pe locul 
II Ia proba de 100 tn. a campiona
telor europene de la Berna, pre
cum și cei patru alergători din 
ștafeta de 4 x 400 m. care au adus 
Franței o frumoasă victorie Ia a- 
celeași campionate. Despre acești j 
din umă ar fi mai multe cuvinte 
de spus.

Franța a fost totdeauna o țară 
cu remarcabili alergători pe 400 
ni și mai ales foarte buni aler
gători de ștafetă. Aceasta se da- 
torește poate faptului că Încă din 
1934 un student, Raymond Bois-

set, a dus recordul francez pe 
această distanță la timpul de 47,6 
(performanță remarcabilă pentru 
acea epocă). Astfel s-a făcut că 
alergarea de 400 m. a intrat în 
tradiția sportului universitar de la 
noi. Și se poate spune că nu 
există tinăr student francez care 
să nu dorească să se facă remar
cat in această specialitate ce ține 
aproape de domeniul... matemati
cii.

Trei din cei patru campioni eu
ropeni la ștafeta 4 x400 m. sînt 
tocmai studenți : Jean Pierre Gou- 
deau, cel mai tinăr — el nu are 
decît 21 ani — studiază într-o 
școală superioară de electricitate, 
Haarhoff, 22 arii, se pregătește să 
devină medic, Martin du Gard, 
27 ani, nepotul scriitorului laureat 
cu Premiul Nobel pentru literatu
ră, își termină studiile la Școala 
de Bele Arte din Paris. Singur 
Degats nu este, student. Acest 
sportiv de 24 ani este în același 
timp subofițer de aviație.

Cu prilejul campionatelor Euro
pei, această echipă a coborit re

cordul național la excelentul timp 
de 3:08,7. Ceea ce reprezintă o 
medie de mai puțin 47,2 pentru 
fiecare om. Aceasta este cu atît 
mai remarcabil dacă ținem seama 
că recordul individual de 400 m. 
al Franței este de 47,5. El apar
ține din anul 1952, unuia din 
actualii campioni europeni, anume 
luj Degats Aceasta demonstrea
ză că francezii, deși sînt me
reu acuzați de a fi teribili indivi
dualiști, știu uneori să șe depă
șească cînd lucrează în colectiv.

Vorbind despre cursa de 430 m„ 
pe care o vom vedea la campio
natele care încep miine, nu pu
tem trece cu vederea faptul că 
vom asista la cea mai mare o- 
fensivă din ultimii ani declanșată 
împotriva recordului Franței. In
tr-adevăr, tînărul Goudeau, care 
se află acum în cea mai bună 
formă, este capabil să întreacă 
performanța lui Degats. Să ne a- 
mintim că la Berna, Goudeau a 
rezistat cu succes în ultimul 
schimb de ștafetă unui atac for

midabil al germanului Haas, fiind 
cronometrat la 46,8. Șansele sale 
de reușită sînt mari, ținînd seama 
și de timpul admirabil care dom
nește pe plaiurile rornînești.

După cum se vede, explicația 
înfloririi alergătorilor de 400 m. 
în Franța stă în principiul emu
lației. Dar, fapt cu atît mai re
marcabil, această emulație se ma
nifestează intr-un desăvirșit spirit 
de camaraderie. Intr-adevăr, cei 
patru echipieri ai Franței în șta
feta de 4 x400 m. sînt și cei mai 
buni prieteni. Aceasta explică toc
mai moralul lor de nezdruncinat. 
Ei luptă sălbatic pe pistă, pînă la 
capătul resurselor. Dar seara, 
după concurs, ei rivalizează în 
domeniul voioșiei și antrenului, 
gata să bată toate recordurile în 
materie de- veselie. Fiindcă și a- 
ceast-a face parte din tradiția stu
dențească și mai ales cea a 
Franței.

MICHEL CLARE 
trimisul special a!

ziarului francez „l’Equipe" 
la București

Treizeci și două dc probe 
fifajează in programul

întrecerilor

- fe-  
SEPTEMBRIE 
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VINERI

15,15

15,30

15,45
16,00

16,15
16,30

17,10

17,20

Solemnitatea de deschidere 
a celei de a Vll-a ediții 
3 Campionatelor Interna
ționale de atletism ale 
R P. Romine.
400 m. garduri (serii) 
greutate femei
100 m. (serii) bărbați
100 m. (serii) femei, lun
gime femei
10 km marș 
suliță 
bărbați 
100 
bați 
100 
mei 
400 
800

bărbați, înălțime

rțj.

rn.

(semi-finale) băr-

(semi-finale) fe

î

*4
VV
:
4

4 
»
»

»

4
4
4
4

17,30
17,35
17,45

m. garduri (finala) 
m. (serii) bxrbați 

5.000 m. bărbațiI

*15,00
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15,10
15,20
15,30

15,35
15,45
16,00
18,20
16,30

16.40
17,00
17,20
17,30
17.40
17,50

prăjină, 100 m. (finala) 
femei, disc femei
100 m. (fina’a) bărbați 
80 m. garduri (serii) 
maraton (plecare), lun
gime bărbați
200 m. (serii) bărbați 
1.500 ni. (serii) bărbați 
200 m. (serii) femei 
4 x 100 in. (serii) bărbați 
suliță femei, greutate băr
bați
800 m. (finala) bărbați 
3.000 m. obstacole
800 m. garduri (finala)
200 m (finala) bărbați
200 m. (finala) femei
4 x 100 m. (finala) bărbați 
maraton (sosire)

V

i

4 
t
4
*

4

15,30

15,00
15,15

4

15,45
16,00
16,10
16.20
16,30

200 m. (fina’a) femei, 
triplu sa’.t
4x100 m. (serii) femei
1.500 m. (finala)
800 m. femei
110 m. garduri (finala) 
disc bărbați 
înălțime femei
200 m. (finala) bărbați 
4x400 m. (serii)

16,35
16,45
17,00 10.000 m
17,40
17,50

4x100 m. (finala) femei 
4x400 m. (finala)

★
La probele de 100 m. (bărbați 

și femei) dacă numărul partici- 
panților nu va impune desfășura- » 
rea semi-finale’.or, atunci finalele ‘ 
se vor disputa la orele fixate în 
program pentru semi-finale. Ace
lași lucru se întiîmplă și cu proba 
de 800 m. (bărbați), finala aler- 
gîndu-seîn locul seriilor. Dacă nu 
vor fi necesare serii la 1.500 nu, 
finala se va desfășura, normal, 
în ziua lll-a. In probele de șta
fete, dacă nu va fi nevoie de se
rii, ele se vor disputa la orele 
prevăzute în program pentru fi
nale.
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După cursa ciclistă „CUPA PETROLULUI”
Orașul și regiunea Ploești nu 

au cunoscut pînă acum o mani
festație ciclistă de talia cursei 
„CUPA PETROLULUI", organi
zată în zilele de 17, 18 și 19 sep
tembrie de către consiliul cen
tral al asociației Flacăra, în co
laborare cu comitetele C.F.S. re
gional și orășenesc J’loești. Or
ganizarea, bine pusa la punct, 
s-a rjdicat la nivelul marilor com
petiții cu caracter intern. Este un 
succes categoric al organizatori
lor și totodată un frumos pas 
înainte al mișcării cicliste ploeș- 
tene.

Din punct de vedere 'tehnic 
însă, întrecerea nu și-a atins de- 
cit în parte scopul. După cum s-a 
anun|at, această competiție con
stituia un binevenit criteriu de 
verificare a cicliștilor în vederea 
circuitului R.P.R. Totuși, o parte 
din formațiile cicliste, de pildă 
cele ale Casei Centrale a Arma
tei, Flamura roșie și Voința, nu 
s-au prezentat la startul acestei 
competiții. Desigur că, participarea 
unor cicliști de valoare, cum sînt 
cei de la C.C.A. și Flamura ro
șie, pe lîngă că ar fi contribuit 
efectiv la ridicarea nivelului teh
nic al probei, ar fi constituit pen
tru aceștia un necesar antrena
ment oficial, cu două săptămîni 
înaintea circuitului R.P.R.

In prima etapă, pe porțiunea 
Ploești-Tîrgoviște, (60 km), s-a 
alergat cu 35 km. pe oră, în ciu
da drumului foarte dur, neasfal
tat. media orară a etapei fiind 
de 32,400 km. O cifră foarte bu
nă pentru o șosea cu praf, pie
tre și numeroase urcușuri. In ce
lelalte două etape, deși asfaltate, 
și cu toate că s-au creat nume
roase faze deosebit de spectacu
loase, media orară abia a depă
șit 34 km. Explicația stă în fap

Sport TERENURI SPECIALE, ECHIPAMENT SI MINGI 
DE FOTBAL PENTRU GuPil

e FOTBAL. — Duminică, în 
îcadrul campionatului de copii 

organizat de Consiliul Sindical Re
gional București, se dispută ur
mătoarele jocuri:

Seria I: Voința I—Metalul (te
ren Loc. P.T.T. ora 8); T. Dina- 
movist 1 I—Locomotiva I (teren 
Dinamo II ora 9,15); Rezervele 
de Muncă I—C. C. A. 1 (teren 
C.A.M. ora 9,15); Avîntul—Cons
tructorul (teren Giulești ora 9,15). 
Seria II: Voința II—Progresul (te
ren Loc. P.T.T. ora 9,15); T. Di- 
namovist II—Locomotiva II (teren 
Dinamo II ora 8); FI. roșie— 
C.C.A. II (teren C.A.M. ora 8) și 
Flacăra—Rezervele de Muncă II 
(teren C.A.M. ora 9.15).

— Meciul de categoria B Metalul 
Uzinele de Tractoare Orașul Stalin. 
Progresul F.B. București se dispută 
sîmbătă la Orașul Stalin.

_ Ieri la Ploești, intr-un joc a- 
mieal. Flacăra Ploești a întrecut 
Flacăra Mediaș cu 5—3 (3—0). 
Au marcat: Ștefănescu, Motronea, 
Botescu, Drăgan și Girleanu (Fla
căra Ploești) și Binder, Buko6sy, 
Molnar I (Flacăra Mediaș).

— In meciul amical, disputat 
marți pe stadionul Progresul F.B. 
din Capitală, Progresul Sibiu a 
întrecut cu 4—2 (3-1) pe Progre
sul F.B.

— B ietele pentru jocurile de sîm
bătă (de pe stadionul Dinamo) și 
duminică (de pe stadionul 23 Au
gust) se pun în vînzare de astăzi 
la agenția Pronosport din str. Ar. 
Brtiand, agenția Dinamo, agenția 
C.C.A. (Bd. 6 Martie), la casele de 
bilete de Ia Stadionul Republicii și 
ta casele de bilete de la Stad onul 
23 August.

— Toate jocurile oficiale de du
minică din țară încep la ora 16.

■ ATLETISM. — La campionatele 
internaționale ale R.P.R., biletele 
cu seria 31 sînt valabile în ziua 
de 24 septembrie, cele cu jșeria 32 
în ziua de 25 septembrie" și cele 
cu seria 33 în ziua de 26 septem
brie.

Biletele se găsesc de vînzare la 
Agenția Pronosport din str. Ar. 
Briand, la casele Stadionului Re
publicii din Bd. Hajdeu, Ia agenția 
Dinamo din șos. Ștefan cel Mare 
și ta casele amenajate pe .Bd. N. 
Bălcescu, vis-ă-vis de panoul Pro
nosport.

9 VOLEI, — întrecerile cam
pionatului orășenesc continuă azi, 
de la ora 16- ne terenurile Progre
sul Finanțe Bănci, Dinamo, Știin
ța șt Constructorul Instalatorul. 

tul că, în afară de perioadele 
foarte dinamice, plutonul a peda
lat compact și într-o cadență mo
derată. Reiese și din această pro
bă, ca și din multe altele de pî
nă acum, că alergătorii comba
tivi, după ce fac „evadări", nu-și I 
continuă eforturile într-o ,.mo- I 
rișca" bine organizată și, astfel, 
sînt ajunși de pluton după ce 
își creaseră un avantaj conside
rabil.

Repetăm și cu acest prilej că 
alergătorii noștri au posibilități 
să realizeze medii orare mari, 
dar o greșită concepție tacti
că, lipsa unei dîrzenii împinsă 
pînă la capăt și, mai ales, lipsa 
unei conlucrări sincere și hotărîte 
în cadrul „moriștii" celor care e- 
vadează, duc inevitabil la spul
berarea unor acțiuni realizate cu 
prețul unor minunate eforturi ini
țiate de cîțiva cicliști curajoși.

Reintrînd după o pauză lungă, 
Nicolae Maxim s-a dovedit bine 
pregătit, combativ și a arătat că 
știe să alerge o cursă pe etape. 
Victoria lui este însă și rezulta
tul sprijinului pe care l-a primit 
din partea echipei Dinamo, care 
a avut acțiuni bine închegate. 
Petre Nuță, St. Stefu, Q. Moicea- 
nu (handicapat în prima etapă 
în urma unor grave defecțiuni 
materiale), C. Istrate, St. Sebe și 
I. Moraru sînt de asemenea pre
gătiți pentru Circuitul R.P.R.

C. Istrate ocupă un loc slab 
în clasament din cauza defecțiu
nilor mecanice din prima etapă. 
Sebe a fost net dezavantajat în 
semietapa cu plecări separate pe 
echipe întrucît echipa Progresul 
C.S. a rămas în trei oameni în 
urma eliminării (pentru abateri 
de la regulamentul cursei) a lui 
C. Dumitrescu și D. Liritis, care

Copiii trebuie să învețe corect 
orice mișcare la fotbal din mo
mentul în care incep să practice 
acest sport. Orice deprindere 
greșit formată se corectează 
foarte greu și tînărul fotbalist 
rămlne cu ea pînă ajunge In 
prima echipă. De aceea trebuie 
acordată mare importanță in
struirii copiilor încă din perioada 
in care începe să le placă și să 
practice fotbalul.

In această direcție, continuind 
acțiunea de sprijinire a activității 
micilor fotbaliști, Consiliul Cen
tral al Sindicatelor prin Secția 
C.F.S. a luat inițiativa de a or
ganiza in Capitală patru centre 
de pregătire pentru copii. Prin 
înființarea acestor centre se ur
mărește crearea unor condițiunl 
bune de pregătire metodică a co
piilor din cartiere, astfel ca acești 
copii tnsușindu-și cit mai corect 
abecedarul fotbalului să poată 
progresa și să devină cadre de 
valoare, atit de necesare fotba
lului nostru.

In acest scop, centrele de pre
gătire vor fi înzestrate cu tere
nuri bine amenajate, echipamen
tele și mingile necesare, ifiîni

Campionatul republican
După o săptămînă de pauză, 

campionatul republican de lupte 
pe echipe își reia desfășurarea. 
Astfel, duminică se vor disputa 
întîlnirile etapei a treia, cu care 
prilej vor intra în competiție cele 
mai puternice echipe din țară, for
mații care au dat reprezentativei 
R.P.R. o serie de luptători frun
tași.

întrecerile prezintă un deosebit 
interes atit prin echilibrul de forte 
dintre echipe, cit și prin prezența 
luptătorilor care au făcut recent 
un turneu in U.R.S.S. și de la 
care se așteaptă punerea în prac
tică a învățămintelor însușite în 
întilnirile cu luptătorii sovietici.

La București se va desfășura 
meciul dintre campioana R.P.R.,

Campionatul categoriei A la scrimă
Astăzi, în sala Progresul BRPR, 

începînd de la orele 17, va avea 
loc întîlnirea din cadrul campio
natului republican de scrimă pe 
echipe categoria A dintre Pro
gresul Arta București și C.C.A 
Tot astăzi la Cluj, se va disputa 
meciul Știința Cluj-Progresul Cluj. 

de altfel au fost foarte slab pre
gătiți.

Victor Georgescu, după ce a 
mers slab în prima etapă, a avut 
apoi acțiuni curajoase și a fost 
deosebit de combativ. Călin Tu- 
dqse s-a afirmat ca un fondist 
de viitor. Actualul campion de 
mare fond, N. Vasilescu, s-a pre
zentat cu mult sub așteptări, iar 
tînărul Poreceanu marchează o 
scădere a formei sportive.

„Cupa Petrolului" a prilejuit a- 
firmarea unor tineri cu frumoase 
perspective: Ștefan Ionescu, V. 
Milea, L. Popov, Bazil Muntea- 
nu, L. Zanoni și Ion Sima.

Clasamentul general individual 
are următoarea înfățișare: 1. N. 
Maxim (Dinamo), 2 P. Nuță 
(Dinamo), 3). I. Moraru (Pro

gresul C. S.), 4. St. Ștefu (Di
namo), 5. St. Sebe (Progr. C.S.), 
6. G. Moiceanu (Progr. C.S.), 7. 
C. Tudose (Dinamo), 8. L. Popov 
(Dinamo Orașul Stalin), 9. Șt. 
Ionescu (Dinamo Orașul Stalin), 
10. Șt. Poreceanu (Recolta). 11. S. 
Zosirrt (Flacăra), 12. B. Muntea- 
nu (Dinamo Orașul Stalin), 13. 
St. Popescu (Locomotiva), 14. V. 
Milea (RecoltaL 15. D. Ionescu 
I. (Flacăra), 'T6. V. Georgescu 
(Dinamo), 17. G. Wultchner (Re
colta), 18. D. Doncu (Metalul),
19. C. Grigoriu (Progr. F.B.),

20. C. Istrate (Progr. C.S.), 21.
M. Alexiu (Progresul Ploești), 
22. I. Dolete (Progr. Ploești), 23.
N. Vasilescu (Dinamo), 24. Ion 
Sima (Dinamo Orașul Stalin)’, 25. 
L. Zanoni (Recolta).

Pe echipe: Dinamo București, 
Progresul C. S., Recolta, combi
nata Metalul—Progr. F.B., Dina- 
ras Orașul Stalin, Progresul— 
Ploești, Flacăra, Știința, Locomo
tiva.

EMIL I'ENCEC

puse sub conducerea unor antre
nori și instructori pricepuți și 
entuziaști, avind și experiența 
pregătirii tinerilor jucători.

Cele patru centre se vor des
chide in ziua de marți 23 sep
tembrie și vor funcționa plnă în 
luna decembrie, pe următoarele 
terenuri: Recolta în cartierul Co- 
lentina, Progresul C.C.S. în car
tierul Dudești, Flamura roșie în 
cartierul Militari și Flamura ro
șie în cartierul Ferentari. La a- 
ceste centre, toți copiii din car
tierul respectiv care doresc să 
învețe fotbalul, se pot prezenta 
in fiecare marți și joi între orele 
9—13 și în fiecare miercuri și 
vineri între orele 14-18. Aici la 
centrele de pregătire ei vor găsi 
cele necesare pentru fotbal. echi
pament, tricouri, chiloți, mingi 
etc.

Asociațiile și colectivele spor
tive au datoria să sprijine aceas
tă frumoasă inițiativă, îndrumi nd 
copiii oamenilor muncii spre a- 
ceste centre de pregătire care ur
măresc atingerea unui scop atit 
de important pentru fotbalul nos
tru.

de lupte pe echipe
Dinamo București și Progresul Lu
goj. Victoria bucureștenilor nu 
poate fi pusă la îndoială, marea 
majoritate a componenților forma
ției dinamoviste făcînd parte din 
lotul R.P.R. Cu toate acestea este 
de așteptat o comportare bună din 
partea lugojenilor, care prezintă o 
echipă cu multe elemente talen
tate. Intîlnirile de la Cluj (Fla
mura roșie — Metalul Baia Mare), 
Orașul Stalin (Dinamo — Con
structorul București), Timișoara 
(Locomotiva — ' C.C.A.), Arad 
(Flamura roșie —■ Metalul Reșița) 
și Ploești (Constructorul — Pro
gresul Oradea) se desfășoară, așa 
după cum se poate vedea, între 
formații de valori sensibil egale.

Programul de duminică din Ca
pitală este următorul: ora 9.30: 
sala Progresul B.R P.R. t C.C.A. - 
Progresul F. B ; sala E.P.D.: Pro
gresul Arta-Știința Cluj; ora 19 : 
sala Progresul B R.P.R. : Știința 
București-Dinamo Oradea.

Nedef în acțiune! Elek și Sptridon Marian sînt gata să intervină 
pentru a-l opri. Aspect dela antre namentul baschetbaliștilor fruntași 
. * ★ „ „ „ _____

Pe stadionul Dinamo, în preajma jocurilor 
de baschet cu Belgia...

E foarte indicat să te obișnuiești 
cu orice condiții de joc. Factorii 
externi pot determina adeseori com
portarea și rezultatele unui joc, 
după cum echipa a fost sau n-a 
fost obișnuită cu ei. Pe cîte echipe 
nu le-a învins nu numai adversarul 
ci și ploaia ? Pe cîte nu le-a deza
vantajat vîntul sau frigul ? Dar 
mai ales, pe cîte nu le-a răpus 
căldura ?

Nu ne-am mirat deloc, de aceea, 
cînd am găsit loturile noastre re
prezentative de baschet, în plin 
antrenament la ora 10 dimineața, 
pe căldurile acestor zile de septem
brie care aduc mult cu diminețile 
moleșitoare ale lui Cuptor. Obiș- 
nu’ndu-se cu condiții dificile de 
pregătire, jucătoarele și jucătorii 
noștri pot face eforturi mai mari 
în jocuri, mai ales în condiții mai 
ușoare.

Echipele noastre se pregătesc pen
tru întrecerile cu reprezentativele 
Belgiei, întreceri care bat la ușă...

Să vă descriem ce am văzut în 
această dimineață de antrenament 
la parcul sportiv Dinamo.

Baschetbalistele au trecut pe tere
nurile „mici" așezate în vecinătatea 
celor de tenis. Sînt avantajate, căci 
au la dispoziție' nu mai puțin de 
8 coșuri. Panotrfife, inelele și cele 
10 mingi nu sînt deloc cruțate. 
In grupe de cîte 2—3, jucătoarele 
au început antrenamentul de arun
care la coș. Pregătirile lotului au 
depășit prima fază și. acum, cînd 
numai 10 zile ne mai despart de 
partidele cu Belgia, se găsesc în 
stadiul f'n’sării. Antrenorii Ema- 
noil Manea și Lucian Vasilescu) 
sînt preocupați de desăvîrșirea pre
ciziei în loviturile la coș. de îm
bunătățirea jocului de ansamblu 
prin partide de verificare.

Dar, după ce v-am pus în curent 
cu situația antrenamentului să.. ne 
reîntoarcem pe.... terenurile ,Dinamo. 
Pivoții (Iolanda Darabaș și Vicki 
Antonescu) aruncă balonul din po
ziții specifice așezării lor pe teren. 
Celelalte încearcă distanța și semi- 
distanța. Cu coșul cel m.ai apro
piat de noi se războiesc Magda Ni- 
culescu. Theodora Simionescu și 
Mady Eckerth. Și în dimineața asta 
se pare că ele câștigă bătălia. Min
gea se strecoară adeseori pr:n ine
lul coșului fie că e aruncată din 
apropierea dreptunghiului lovituri
lor de pedeapsă, f:e că jucătoarele 
se găsesc chiar mai departe. Clu
jeanca Elsa Sebestyen aruncă din 
alergare așa cum îi convine mult 
și cum reușește adeseori în campio
nat să aducă puncte echipei ei. La 
alt coș. ICF-istele Violeta Zăvădes- 
cu și Elena Dragomirescu nu stau 
nici ele o clipă din „aruncat" și. 
în sfîrșit. Ia ultimul coș Eva Aczel- 
Ferencz împreună cu Ela Mayer, 
Marta Papp și Olga Katona, exe
cută ch'ar acum a 50-a aruncare. 
Sper că n-am uitat- pe nimeni în

UNFORMATU
Premiile concursului Nr. 24.
In urma trierii și omologării bule

tinelor depuse la concursul PRONO
SPORT Nr. 24 (etapa din 19/IX) au 
fost stabilite următoarele premii :

— Buletine depuse 201.055.
— Premiul I : 12 buletine cu cîte 

11 pronosticuri exacte a cîte 6.701,90 
tei fiecare^ ' ■ • 

această enumerare. Ba da ! Pe Ște- 
fania Tomescu care azi nu face an
trenament ci comentează cu com
petență reușita sau nereușita co
legelor.

Pentru ca să urmăresc antrena
mentul băieților am întreprins o 
veritabilă expediție... nautică. Tere
nul din mijlocul velodromului este 
înconjurat cu un șanț cu apă. lat 
de aprox’mativ 2—3 metri și adine 
dc 15—20 centimetri. Mai cu ajuto
rul „oral" al medicului lotului, ar
bitrul Dan Chiriac, mai cu sacri
ficii personale soldate cu luarea 
de apă în sandale am ajuns pe 
teren. Aci, numai două m'ngi și 
13 baschetbaliști. Băieții ' fac azi 
antrenament de lovituri libere. După 
serii de cîte 15—20 lovituri de pe 
loc, se trece la un exercițiu, pe 
cît de distractiv pe atît de util. 
Jucătorii parcurg în fugă terenul 
și, ajunși la linia de fault, execută 
cu repeziciune două aruncări de 
pedeapsă. Este obișnuirea cu efor
tul, cu realizarea unui minimum de 
precizie în aruncările libere chiar 
în cond țiile surescitării nervoase. 
Lupta este aprigă. „Galeria" nu lip
sește, și șeful ei este Căhigăreanu. 
Pînă la sfîrșit, balotaj. Și Nedef și 
Fodor și Dan Niculescu au cifre de 
procentaj apropiate. In general se 
lucrează cu multă sîrguință. Eu arn 
asudat la umbra unei uriașe plante 
„tropicale" (da ! da 1 tropicală) 
care constituie ornamentația tribu
nei din terenul central. Dar pasă- 
mi-te pe teren ? In afară de cei 
pomeniți mai sus aruncă și iar 
aruncă de pe linia faulturilor Elek, 
Răducanu, Nagy, Eordogh, Spiridon 
Marian, Sarosi, Borbely. Și aici 
avem un absent : pe Folbert, scutit 
medical. Cine-i însă al 13-lea ? 
Este 2.01.8. O cifră de demifond ? 
Nu, Atît măsoară Florin Cocoș, 
strungar din Roman, care astăzi 
face al șaptelea antrenament de 
baschet. Și nu se poate spune că 
nu a progresat. Și nu se poate 
spune că nu va ajunge mai departe 
dacă va continua să lucreze cu con
știinciozitatea și modestia cu oare 
a început. In orice caz, Răduoanu și 
Nagy au în sfîrșit un coleg cu care 
pot discuta de la... aceeași înăl
țime.

...Antrenamentul continuă. Antre
norii Vasile Popescu și S. Ferericz 
nu sînt deloc îngăduitori și e foarte 
bine că sînt așa. Dar exigența lor 
este ajutată de dorința jucătorilor 
de a se pregăti mult mai temeinic 
decît pînă acum, de a arăta că pot 
mai mult.

Principalul este ca pofta de lucru 
de acum a jucătoarelor și jucăto
rilor să fie dublată în partidele cu 
redutabilele reprezentative ale Bel
giei de voința unei comportări cît 
mai bune, a realizării unui rezul
tat de valoare.

""" EFTIMIE IONESCU

©•onosport
— Prem'ul II : 125 buletine cu

cîte 10 pronosticuri exacte a I cîte 
482,52 lei fiecare. 1 u

— Premiul III : 1081 buletine cu 
cîte 9 pronosticuri exacte a cîte 55.79 
lei fiecare. jșttf

Lista oficală a premiilor apart 
duminică 26 septembrie în Progra 
mul PRONOSPORT Nr. 24,



PE MARGINEA CAMPIONATELE INDIVIDUALE DE TIR ALE R.P.R. PE ANUL 1954 AU LUAT SFÎRȘIT
CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE TENIS

Fără îndoială că este bine ca du
pă desfășurarea unei competiții im
portante, cum a fost de pildă 

campionatul individual de tenis al 
R.P.R., să se tragă concluziile ne
cesare, care analizate apoi în spi
rit critic și autocritic să determine 
eliminarea lipsurilor constatate.

Astfel, dacă din punct de vedere 
al valorii tehnice s-a putut obser
va progresul jucătorilor tineri, în 
ceea ce privește organizarea acestei 
competiții care a avut multe 
părți pozitive a prezentat însă și 
o serie de lipsuri.

Cercetînd „Regulamentul de te
nis" (pag. 20—65) constatăm că 
arbitrului principal îi revine o se
rie de sarcini pentru a căror re
zolvare i se cere atît o cunoaștere 
temeinică a regulamentului cit și 
o justă orientare.

Aiîalizind cauzele unor lipsuri or
ganizatorice considerăm că ele au 
provenit și din modul defectuos 
în care au muncit unii membri ai 
comisiei de arbitri și mai ales ar
bitru] principal D. Plomaritis.

De pildă, în finala categoriei a 
l-a la proba de simplu bărbați 
desfășurată între Gheorghe Vizirii 
și Cristea Caralulis .arbitrul prin
cipal, fie din necunoașterea regula
mentului, fie dintr-o condamnabilă 
delăsare n-a atras atenția arbi
trului central FI. Oprescu să apli
ce dispozitiunile art. 12 al. 20, 21 
și 22 pag. 73 din regulament care 
precizează că arbitrul central are 
următoarele sarcini :

— să stabilească liniștea și or
dinea în timpul jocului, sancțio- 
mnd cu avertisment pe jucătorul 
vinovat și în caz de repetare a 
abaterii, să-1 sancționeze cu pierde
rea partidei;
— să urmărească respectarea e- 
xactă a regulilor de joc, fără a 
admite jucătorilor sau spectatorilor 
să se angajeze în discuții cu ar
bitrii, atît în timpul jocului cît și 
în pauzele dintre jocuri ;

— să mențină o disciplină stric
tă a jucătorilor pe teren și să 
prevină, avertizînd pe jucători în 
caz de purtare incorectă (tărăgăna
rea jocului, grăbirea la serviciu, 
etc.).

Intr-adevăr, în timpul partidei 
finale Gh. Viziru-C. Caralulis o 
parte dintre spectatori ș-au dedat 
la o serie de manifestări nesă
nătoase, căutînd să instige și să 
enerveze pe jucători, după cum 
„simpatiile" mergeau cu unul sau 
cu celălalt. Din acest duel, cel care 
a avut mai mult de suferit și care 
și-a ieșit mai repede din fire a 
fost Gh. Viziru. Acesta a insultat 
pe unii spectatori și pe adversarul 
său, a discutat, a vociferat și a 
protestat la unele decizii ale arbi
trilor. C. Caralulis a răspuns la 
insultele adversarului cu o serie 
de cuvinte și gesturi care nu fac 
cinste unui sportiv fruntaș. A- 
ceste manifestări condamnabile ale 
celor doi jucători și mai ales ale 
lui Gh. Viziru nu au fost tempe
rate sau sancționate pe loc cu 
avertisment sau în caz de repetare 
chiar cu eliminarea din concurs 
de către arbitrul central, sau de 
arbitrul principal, care putea să ia 
aceste măsuri conform atribuțiuni- 
lor care-i revin prin regulament 
(art. 10. pct. 2 pag. 21).

Urmărind în cadrul întîlnirii sus 
amintite, discuțiile și protestele care 
aveau loc, ne am amintit în contrast 
izbitor cu aceste lucruri de un 
fapt petrecut cu prilejul finalei 
probei de simplu juniori (categoria 
de vîrstă 17—18 ani) din cam
pionatul republican al juniorilor, 
care avusese loc cu vreo două 
săptămîni înainte. A. Bardan și V.

„Cupa Progresul”, la ciclism
Ultima competiție ciclislă de 

fond, înaintea Circuitului R.P.R., 
se va desfășura duminică 26 sep
tembrie, în organizarea consiliului 
orășenesc al asociației Progresul. 
Competiția este dotată cu „Cupa 
Progresul" și constituie o ultimă 
verificare a cicliștilor în vederea 
campionatului df mare fond: Cir
cuitul R.P.R», care începe la 3 oc
tombrie. Proba se aleargă indivi
dual și pe echipe de asociații, cu 
un număr de alergători nelimitat, 

■r... primii trei sosiți contînd în clasa
mentul pe echipe. întrecerea se 

. desfășoară pe șoseaua Pitești, în
tre! bornele kilometrice 8—113 și 
înapoi. Plecarea se va da în bloc

Serester iși disputau setul decisiv. 
Situația era de 5-2 și 30-0 pentru 
Bardan. La un moment dat Bar
dan trimite mingea care nu poate 
fi observată clar dacă a căzut pe 
linie sau în afara ei. Arbitrul cen
tral fiind în dilemă se pregătea să 
coboare de pe scaun pentru a se 
convinge. Punctul era foarte im
portant. Dacă mingea era bună, 
Bardan ar fi avut 40-0 și era vir
tual cîștigător. Dacă mingea era 
„afară” Bardan ar fi condus nu
mai cu 30-15 și lupta continua să 
fie deschisă, Serester avînd încă 
șanse. In acel moment însă, Se
rester a făcut semn arbitrului că 
mingea pe care el n-o mai.putuse 
ajunge fusese bună și deci Bar
dan avea meci-bal. Iată într-adevăr 
o atitudine plină de loialitate și 
sportivitate de la care pot învăța 
și sportivii mai vîrstnici.

Revenind la meciul Gh. Viziru- 
C. Caralulis trebuie să mai ară
tăm o greșeală comisă de arbitrul 
principal. In setul IV Caralulis 
conducea cu 5-4 și 15-0 cînd Vizi
ru trimite o minge declarată „a- 
fară" de arbitrul de linie Benedek. 
Viziru protestează și atunci ar
bitrul central FI. Oprescu merge la 
fața locului împreună cu arbitrul 
principal pentru a decide. Intr- 
adevăr arbitrul principal poate „să 
rezolve în mod definitiv toate li
tigiile intre jucători și plingerile 
lor îndreptate împotriva arbitrilor 
în timpul unei întilniri, privind 
nerespectarea regulilor jocului. De
cizia sa poate anula hotărîrea ar
bitrului central, ca și hotărîrea ar
bitrului de linie, dar în acest din 
urmă caz, numai atunci cînd ho- 
tărîrea contestată arbitrului de li
nie, a fost pronunțată in fala sa" 
(art. 10 pct. 4. pag. 21 și 22 din 
regulament). După o scurtă cons
fătuire arbitru! principal a hotărît 
și arbitrul central a anunțat „două 
mingi" adică repetarea punctului. 
Noi socotim că arbitrul principal 
Plomaritis acordînd’ repetarea punc
tului a greșit grav dînd o ho- 
tărîre echivocă, lipsită de răspun
dere, nepermisă. întreaga împre
jurare se petrecuse în prezența ar
bitrului principal iar hotărîrea con
testată a arbitrului de linie fusese 
dată tot în fața lui. In aceas
tă situație arbitrul principal avea 
calitatea și întreaga competență 
să hotărască dacă mingea a fost 
„afară" așa cum anunțase arbitrul 
de linie Benedek, sau mingea a 
fost bună. In caz că arbitrul prin
cipal era în dubiu asupra hotă- 
rîrii pe care trebuia să o ia, el 
trebuia să confirme hotărîrea arbi
trului de linie care este un organ 
ajutător și căruia este necesar să 
i se acorde încredere mai ales 
cînd «rbitrul central și arbitrul 
principal sînt în dilemă. In situa
ția arătată însă, s-a preferat o ho- 
tărîre de compromis, greșită după 
părerea noastră și neconformă cu 
regulamentul.

In încheiere trebuie să subliniem 
un fapt deosebit de important. A- 
ceste atitudini nesportive s-au ivit 
chiar dela începutul competiției, 
cum a fost de pildă cazul în par
tida dintre Gh. Viziru și C. Za- 
copceanu. Dacă arbitrii competiției 
ar fi avertizat în fiecare caz pe 
jucătorul vinovat, cu siguranță că 
nu am fi ajuns să vedem aseme
nea comportări ca în finala de sim
plu bărbați, comportări care nu 
fac cinste tenisului nostru. Bine
înțeles că lipsa de pregătire a ar
bitrilor noștri nu scuză cu nimic 
comportarea nesportivă a unora 
dintre jucători și sancționarea lor 
nu poate fi decit binevenită

C. SEVEREANU 
MAX BĂNUȘ

la ora 7,30 de la km, 8.
înscrierile se primesc la sediul 

comisiei orășenești de ciclism str. 
Vasile Alecsandrr nr. 6, pînă vi
neri la ora 20.

★
Tot duminică, însă pe șoseaua 

Alexandriei, vor avea loc concursuri 
cicliste cu caracter popular orga
nizate de comitetul C.F.S. al ra
ionului Gh. Gheorghiu-Dej, în cola
borare cu comisia permanentă de 
deputați. Concursurile sânt deschise 
tuturor categoriilor de cicliști. A- 
dunarea participantjlor la ora 
6,30—7 în fața sediului raionului 
Gh. Gheorghiu-Dej, str. Berzei 
nr. 21.

In ziua a treia a campionatelor 
individuale de tir ale R.P.R. s-a 
desfășurat proba de armă liberă 
trei poziții cîte 40 de focuri.

La poziția culcat, după o luptă 
deosebit de strîns* primul loc și 
titlul de campion R.P.R. a revenit 
ltfi Valentin Enea (C.C.A.) care a 
realizat o performanță foarte bună 
(396 puncte). El a reușit să în
treacă cu un punct pe P. Cișmigiu 
(Metalul) cu 395 pct. (22 muște). 
Șt. Popescu (Progresul) 395 pct. 
(21 muște) și L. Cristescu (C.C.A.) 
395 pct. (18 muște).

Pentru următoarele trei locuri a 
fost din nou necesară consultarea 
țintelor pentru baraj. In urma bara
jului locul 5 a fost ocupat de C. 
Antonescu (FI. roșie) 393 pct. (21 
muște), 6. Af. Toader (C.C.A.) 393 
pct. (21 muște) ; 7 D. Vidrașcu
(C.C.A.) 393 pct. (20 muște).

La fete, lupta pentru prmul loc 
a fost și mai aprigă, iar diferența 
dintre rezultatul ou care s-a cîști- 
gat campionatul și rezultatul ob
ținut de trăgătoarea clasată pe lo
cul 8 a fost de numai 4 puncte. Lo
cul 1" și titlul de campioană a fost 
cîștigat de Marieta Juverdeanu 
(Metalul) 392 pct. (22 muște). Tot 
392 pct. a realizat și Elisabeta Mi- 
renescu (Constructorul) și Anca 
Ciortea (Metalul) clasate în ordine 
pe locurile 2 și 3, datorită numă
rului de muște 15 și — respect’v — 
14. Pe locul 4. la un punct dife
rență s-a clasat Lia Sirbu (391), 
locul 5 Felicia lovănescu (Progre
sul) 390 pct.; 6 Rodica Grozea 
(Constructorul) 389 pct.; 7. Tereza 
Quintus (Progresul) 388 pct.; 8. 
ludith Moscu (Metalul) 388 pct. ; 
9. Carmen- Stănescu (Progresul) 385 
pct.; 10. Florica Fogoroș (Dinamo) 
385 pct.

La poz’ția genunchi Gh. Novac,

Înaintea campionatelor 
internaționale de tiir 

ale R. P. R.
Vă prezentăm lotul finlandez
Din îndepărtata „țară a celor 

1000 de lacuri", din Finlanda vî- 
nătorilor și pescarilor sosesc opt 
oaspeți la campionatele interna
ționale de tir ale R.P.R. 1 oți sînt 
trăgători de renume mondial, per
formanțele lor sînt înscrise de mulți 
ani în fișele celor mai bune re
zultate, aproape toți poartă pe car
tea lor de vizită titlul de actual 
sau cel puțin de fost campion sau 
recordman mondial.

Kulervo Leskinen, Toivo Măntări, 
Bruno Frietsch, Klaus Iahti, M. 
Niskanen, Karli ^Pekkala, T Anti- 
kainen și M. Kăokka sînt cei opt 
trăgători finlandezi care vor apăra 
culorile țării lor la campionatele 
noastre internaționale.

Fișa personală a lui Kulervo 
Leskinen este excepțională Un 
trăgător de armă liberă calibru 
redus și calibru mare care. în 1930 
și-a înscris pentru prima dată nu
mele în tabela campionilor mon
diali, realizînd 389 puncte la armă 
liberă poziția culcat și Câre pînă 
astăzi s-a clasat la fiecare cam
pionat mondial sau la Olimpiadă, 
printre primii zece trăgători ai 
lumii. Leskinen a mai ieșit cam
pion mondial în 1931 cu 387 pt. 
la armă liberă calibru redus po
ziția genunchi, în 1935 cu 375 pt. 
la armă liberă calibru redus pozi- 

»ția picioare și în 1949 cu 375 pt. 
la armă liberă calibru mare poziția 
genunchi. In 1952, deși în vîrstă 
de 44 ani, Leskinen a stabilit un 
nou record al Finlandei la armă 
liberă calibru redus poziția ge
nunchi cu 396 puncte.

Printre oaspeți se află și Toivo 
Măntări, cel care la campionatele 
mondiale din 1939 a ocupat pri
mul loc la armă liberă calibru re
dus poziția culcat, ducînd recor
dul mondial al acestei probe la 
maximum de puncte posibil: 400 
din 400. Acest record a fost ega
lat în 1952, în Finlanda, de cam
pionul nostru olimpic Iosif Sîrbu.

Bruno Frietsch. cel mai vîrstnic 
trăgător pe care-1 va prezenta Fin
landa (are 58 de ani), trage nu
mai la armă liberă calibru mare 
și are astăzi performanțe care-1 
situează printre cei mai buni tră
gători ai lumii la această probă. 
El deține cea mai bună perfor
manță finlandeză la această ar
mă, poziția picioare cu 361 punc
te. Nici K- Iahti, M. Niskanen, K. 
Pekkala, T. Antikaînen sau M. 
Kuokka nu sînt mult mai tineri 
decît cei trei prezentați mai sus, 
dar nici mai slabi în performanțe. 
Ultimele lor rezultate îi anunță 
ca trăgători principali ai probelor 
masculine de armă și pistol. ,, 

tînărul trăgător al asoc.ației Pro
gresul, care s-a afirmat în ultimele 
concursuri, a realizat cea mai va
loroasă performanță d!n scurta sa 
activitate de trăgător, cucerind ti
tlul de campion R.P.R. pe 1954 cu 
o performanță foarte bună (386 p.). 
Locul 2 H. Herșcovici (Dnamo) 385 
pct.; 3. Șt. Petrescu (Metalul) 382 
pct.; 4. V. Panțuru 382 pct.; 5. D. 
Vidrașcu 381 pct (16 concurenți).

In cadrul aceleiași probe titlul de 
campioană a fost cucerit de ludith 
Moscu cu 386 pct., care a întrecut 
cu un singur punct pe Lia Sîrbu 
(385 pct.) clasată pe locul 2. Re
zultatul obținut de ludith Moscu 
este egal cu rezultatul realizat de 
Gh. Novac la băieți, iar cel ou care 
Lia Sîrbu s-a clasat pe locul 2 este 
egal cu ce] realizat de H Herșco
vici. clasat de asemenea pe locul 2 
la băieți. Acest lucru dovedește 
clasa ridicată a acestor trăgătoare, 
lucru pe care l-au mai dovedit și 
în alte concursuri. Locul 3 Rodica 
Grozea 374 pct.; 4 Marieta Juver
deanu 372 pct.; 5. Florica Fogoroș 
371 puncte.

Locul 1 la poziția picioare (bă
ieți) a revenit dinamovistului H. 
Herșcovici cu 376 pct., care a în
trecut cu 6 puncte pe cel de al doi
lea clasat D. Vidrașcu (370 pot.):
3. Gh. Novac 368 pct.; 4. S. Cantili 
(C.C.A.) 368 pct.; 5. V. Enea 365 
puncte.

Lia Sîrbu a reușit să termine 
victorioasă în cadrul aceleiași pro
be cu performanța de 359 pct.; 2. 
Marieta Juverdeanu 356 pct ; 3. Ana 
Mânu (Flamura roșie) 351 pct. ;
4. Felicia lovănescu 347 pct. ; 5. 
Anca Ciortea 342 pct

In clasamentul final la cele trei 
poziții, locul I și tiitlul de campjon 
a fost cucerit de H. Herșcovici cu 
1148 pct. 2 Gh. Novac 1144 pct.

însemnări difpă ultima etapă a campionatului de rugbi
Din cele patru jocuri desfășu

rate duminică, trei s-au sfîrșit cu 
scoruri mari. Locomotiva Grivița 
Roșie a învins Știința București 
cu 54—0, C.C.A. a marcat 31 de 
puncte în deplasare la Petroșani 
fără să primească niciunul, iar Di
namo a obținut de asemenea con
tra echipei Progresul Finanțe 
Bănci, un scor sever; 35—0.

Despre toate aceste trei par
tide, desigur nu se pot spune 
prea multe lucruri. Fiecare din 
echipele învingătoare a căutat să 
obțină pe lingă un esaveraj care 
să le folosească în eventualitatea 
unei s.ituații egale la sfîrșitul cam
pionatului și un joc variat in 
care temele tactice impuse să fie 
realizate cît mai bine. Și dacă 
primul scoo a fost atins după 
cum se vede, în schimb preocu
pările tactice nu au fost dezvol
tate cu prea mult succes. In ' spe
cial Dinamo a făcut un joc meca
nic. în care singura preocupare a 
fost înscrierea în forță a cît mai 
multor puncte. De altfel, chiar 
scorul de la pauză (8—0) arată 
că atîta vreme cît echipa Progre
sul Finanțe Bănci a putut re
zista ca pregătire fizică adversa
rilor, rezultatul a fost destul de 
strîns.

Locomotiva Grivița Roșie a în- 
t’lnit un adversar obosit și de
zorientat de atacurile continue pe 
care feroviarii le-au pornit de la 
orice distanță și din orice si
tuații. S-ar putea totuși spune că 
echipa Locomotiva, deși pe dru
mul bun al jocului deschis la 
mină, greșește încă și asta des
tul de serios, în aplicarea unui 
repliaj eficace care s-o scoată din 
unele situații nerecomandabile în 
care aproape toți jucătorii așezați 
în linie își trec balonul fără a 
cîștiga însă nici un avantaj de 
teren sau poziții. Plasamentul bun 
într-o fază, adîncimea ei față de 
adversar, deci mărirea posibilită
ților de pătrundere și combinație, 
depinde în primul rînd de felul 
cum jucătorii înaintași știu să se 
replieze în spatele liniei de trei- 

| sferturi.
' Ultimul joc al etapei dintre 

Progresul Sănătatea și Construc

Lotul luptătorilor romini s-a reîntors 
in Capitală

Aseară s-a reîntors în Capitală 
lotul luptătorilor romîni, care a în
treprins un turneu în U.R.S.S. Re
prezentanții noștri au susținut în
tîlniri amicale la Rostov, Kiev, 

(43 muște) ; 3. D. Vidrașcu 1144 
pct. (35 muște). 4. V. Enea 1138 
pct.; 5. Șt. Petrescu 1128 pct.

Cu un rezultat foarte bun (1135 
pct.) Lia Sirbu s-a clasat pe pri
mul loc la această probă, cucerind 
titlul de campioană a R.P.R. ; 2. 
Marieta Juverdeanu 1120 pct.; 3. 
ludith Moscu 1107 pct.; 4. Anca 
Ciortea 1104 pct.; 5. Felicia lovă
nescu 1103 pct.

Locul I în campionatul republi
can de talere pe echipe a revenit 
asociației Progresul (A. Ioanițescu 
49, Gh. Lichiardopol 44, S. Țuou- 
lescu 44, V. Cazimir 44), cucerind 
titlul de campioană a R.P.R. pe 
anul 1954 cu 181 pct. din 200 po
sibile; 2. Locomotiva 177 pct.; 3. 
Metalul 175 pct.; 4. Recolta 169 pct.;'
5. Dinamo 164 pct. Menționăm că 
totalul realizat de fiecare echipă 
întrece recordul R.P.R. care este 
deț’nut de Locomotiva cu 143 pct. 
Campionatul republican de talere 
(100 buc.) a fost cîștigat de A loa- 
nlțescu (Progresul) care, realizînd 
o performantă excepțională (99 pct. 
din 100 posjbile) superioară recor
dului R.P.R. cu 13 pct.. a cucerit 
titlul de campion de talere pe 1954: 
Locul 2 cu 97 pct. a fost ocupat de 
fostul campion al R.P.R M. Vasil u 
(Locomotiva) ;' 3 G Bumb (Recoi- 
ta) 96 pct.; 4 Gh Lichiardopol 93 
pct.;' 5. M Doicescu (Metatul) 90 
pct.; 6. S. Țuculescu 89 pct.; 7 Gh. 
Gheorghiu (Locomotiva) 89 pct.;
8 D Danciu (Dinamo) 89
9 V. Cazimir 89 pct.; 10. D Vi
drașcu 88 pct.

După cum se vede, rezultatele 
realizate de primii 10 clasați s’nt 
performanțe care depășesc recordul 
deținut de M. Vas’liu cu 86 pct.

ISABELA MARDĂRF.SCU 

torul Orașul Stalin terminat cu 
scorul de 3—12, a fost de altfel 
și cel mai echilibrat. Așteptările 
publicului, destul de numeros, au 
fost însă nesatisfăcute de desfă
șurarea acestei întîlniri. Pornită 
într-o alură rapidă, această par
tidă a furnizat în primele minute 
un spectacol bun. Jucînd organi
zat și destul de tehnic cele două 
echipe au reușit să înscrie în pri
mele 15 minute cîte 3 puncte prin 
acțiuni bine construite. Imediat 
după aceasta, nervozitatea jucă
torilor și dorința lor de a învinge, 
ce a depășit adesea limitele re
gulamentului și ale sportivității, a 
degenerat într-un spectacol ne
plăcut. In special jucătorii Con
structorului sau dedat la acte gra
ve de lovire care, repetate, au 
dus Ia eliminarea a 5 oameni de 
pe teren. Nu este prima oară cînd 
această echipă dă dovadă că nu 
înțelege adevăratul spirit al jo
cului și al disciplinei sportive. în- 
trucît în ultima vreme și în jo
curile cu Constructorul J3ucu- 
rești și Locomotiva Grivița Roșie 
s-au produs accidente grave. De
oarece știm că din echipa Con
structorul Orașul Stalin fac parte 
multe elemente muncitorești, cu o 
educație sportivă sănătoasă, pu
nem întrebarea dacă astfel de 
comportări ale acelorași oameni 
nu sînt rezultatul unor incitări de 
care inspecția și comisia centrală 
trebuie și are datoria să facă 
răspunzători pe cei vinovați.

In ceea ce privește comporta
rea arbitrului în această partidă, 
putem spune că felul cum jucă
torii echipei Constructorul Orașul 
Stalin s-au manifestat pe teren, 
cu intenția vădită de a-și teroriza 
adversarii prin lovituri nepermise 
și periculoase, nu-i dădea posibi
litatea decît să procedeze la eli
minări, așa cum de altfel a și 
făcut. In orice caz, cele petrecute 
duminică în jocul dintre Progresul 
Sănătatea și Constructorul Orașul 
Stalin nu fac nici un serviciu 
sportului nostru de tip nou și 
rugbiului.

D, MANOILEANU 
antrenor de rugbi

Moscova și Erevan. Ei au lăsat o 
bună impresje, reușind unele rezul
tate bune.



Să tragem însfîrșit învățăminte dintr-o infringere! Voleibaliștii rommi învingători in t. P. Albania
Cele trei întilniri internaționale 

pe care le-au susținut echipele 
noastre reprezentative de fotbal 

A, B și de juniori cu puternicele 
formații reprezentative ale Re
publicii Populare Ungare, la 
București și Budapesta, s-au sol
da* cu două victorii și o infrin
ge::

•ață de cele două victorii obți
nute de echipa reprezentativă B 
și cea de juniori, insuccesul de 
la Budapesta al reprezentativei A 
necesită o analiză serioasă. Și a- 
ceasta, pentru că greșelile făcute 
atît de jucători cit și de cei care 
răspundeau de pregătirea echipei, 
au făcut să scadă prestigiul cîș
tigat în ultimul timp de fotbalul 
din tara noastră.

Echipa noastră reprezentativă a 
pierdut la Budapesta în fața pu
ternicei formații a R.P. Ungare 
cu severul scor de 5—1. Unde 
trebuie căutate cauzele acestei 
înfrîngeri?

Răspunderea revine în primi»! 
rînd celor care s-au ocupat de 
pregătirea tactică și motală a lo
tului nostru. La Budapesta s-au 
vădit lipsuri serioase mai ales în 
pregătirea tactică și au ieșit în 
evidență lipsuri și în pregătirea 
moială. O echipă care începe me
ciul pregătită să se apere, o e- 
chipă a cărei schemă tactică este 
astfel făcută îneît atacul este re
dus la trei oameni, prin retrage
rea în sectorul defensiv ai celor 
doi interi, fără îndoială că nu poa
te spera într-o victorie și asta 
cu atît mai puțin, în fața unei for
mații <"t;" de puternice ca aceea 
a R. P Ungare. Desfășurarea jo
cului a demonstrat că tactica im
pusă echipei a fost fundamental 
greșită. Echipa noastră a reușit 
să fie la înălțimea valoroșilor ei 
adversari în prima parte a repri
zei l-a, adică exact atît cit a fost 
necesar rutinaților jucători ma
ghiari să găsească punctele slabe 
în sistemul defensiv și să-și dea 
seama că cei șapte apărători 
strînși în limitele și în apropierea 
careului de 16 metri departe de a 
constitui un zid de netrecut, mai 
mult se încurcau unii pe alții. In 
plus, atacul maghiar a cîștigat în 
forță și prin participarea din ce în 
ce mai activă în acțiunile ofen- l 
sive ale mijlocașilor — in special 
a lui Bozsik —, care văzîndu-se 
scutit de sarcini în apărare (după 
cum a mărturisit singur după me
ci) ? devenit al șaselea înaintaș, 
și încă unul din cei mai pericu
loși. In asemenea condiții era a- 
proape imposibil ca echipa noastră 
să joace la valoarea ei reală, ca 
jucătorii să aibă inițiativă, să dea 
maximum de randament. In mo
mentele cînd interii noștri și-au 
luat inima in dinți și au ieșit de 
pe pozițiile defensive participînd 
la atacuri, jocul s-a echilibrat cre- 
indu-se faze destul de periculoase 
la poarta apărată de Grosits. Așa 
s-a și marcat golul egalizator, la 
numaT două minute după ce fot
baliștii maghiari deschiseseră sco
rul. Dar ca la o comandă, cei doi 
interi (Nicușor și Zeană) s-au re
tras (uneori chiar în spatele mij-

O fază dinamică la poarta echi 
pesta. Trei jucători iși dispută 
Apolzan a reușit să respingă ba 
degkuti (nr. 9) și Zeană (jir. 10). 
noastre sînt în preajma porții: 
nea careului de 16 m., în timp ce 
ginea car'eului de 5.50 m.: deci în 

locașilor) și din acest moment e- 
chipa noastră a abandonat orice 
veleități ofensive. Abia după in
troducerea lui Neagu în locul lui 
Zeană (lucru întîmplat abia în 
min. 72, cînd scorul era de 5—1 
și deci soarta meciului era pecet
luită) atacul a cănătat din nou 
agresivitate și Grosits a fost silit 
să se întrebuințeze. In această pe
rioadă, Suru a și marcat un gol, 
anulat de arbitru pe motiv de of
said, iar Paraschiva a tras puter
nic în bară.

Antrenorii echipei noastre n-au 
aplicat principiul că cea mai bună 
apărarea este... atacul. Aceasta do
vedește din partea lor o serioasă 
lipsă de orientare, care trebuie a- 
nalizată cu toată temeinicia de că
tre comisia centrală de fotbal și 
direcția fotbalului din C.C.F.S. tră- 
gîndu-se învățăminte care să ducă 
la îmbunătățirea activității vii
toare.

Cea de a doua cauză a slabei 
comportări a echipei noastre re
prezentative țrebuie căutată în 
comportarea jucătorilor. Cu excep
ția cîtorva : C-ălinoiu și — într-o 
oarecare măsură — Apolzan și Su
ru, toți ceilalți au jucat cu mult 
sub valoarea lor, timorați și inti
midați de faima fotbaliștilor ma
ghiari. Pentru că numai așa se 
poate explica de ce foarte multe 
pase au fost trimise la adversar, 
de ce jucătorii noștri nu-și găseau 
locul pe teren. întreaga echipă a 
jucat mult sub valoarea arătată 
în ultimele întilniri internaționale. 

pei R.P.R., în jocul de la Buda- 
mingea: Toma, Apolzan și Kocsis. 
Ionul urmărit de aproape de Hi- 
De remarcat că interii echipei 
în fund, Nicușor este pe margi- 
Zeană (nr. 10) este chiar pe mar- 
spatele mijlocașilor...
lipsită de elan, practiced un joc 
confuz, dezlînat.

Nu e un secret pentru nimeni în 
lume valoarea fotbalului maghiar, 
valoarea celor 11 fotbaliști care 
au cîștigat locul I la Jocurile O- 
limpice de la Helsinki, excepțio
nala clasă a acelei echipe care s-a 
dovedit a fi cea mai puternică în 
campionatul mondial din acest an. 
Dar de la această recunoaștere a 
calității fotbalului și jucătorilor 
maghiari, pînă Ia poziția pe care 
au adoptat-o jucătorii noștri, a- 
ceea de resemnare și de subesti- 

. mare a propriilor lor posibilități, 
este o distanță serioasă. Ea poate 
fi considerată în ultimă instanță, 
ca o părăsire a luptei. Aceasta do
vedește odaia în plus că în pregă
tirea morală și de voință a jucă
torilor noștri au existat serioase 
lipsuri.

Desigur, și Comitetul pentru Cul
tură Fizică și Sport, respectiv cei 
care s-au ocupat de pregătirea lo
tului — are partea sa de vină pen
tru cele înțîmplate. Este necesar 
ca problemele legate de meciul de 
la Budapesta să fie analizate foar
te serios și să se ia măsuri de în
dreptare.

Să nu ne fie teamă să discutăm 
greșelile făcute. O astfel de dis
cuție și o analiză profundă nu pot 
decît să folosească și să aducă o 
contribuție la dezvoltarea neînce
tată a fotbalului din țara noastră, 
la creșterea prestigiului pe plan in
ternațional, pe care fotbalul nos
tru l-a cîștigat in ultimii ani.

A. I. DANCU

TIRANA 21 (Agerpres). — ATA 
transmite :

Pe stadionul „Kemal Stafa" din 
Tirana a avut loc duminică întîl- 
nirea internațională de volei din
tre echipele reprezentative de băieți 
ale R. P. Albania și R.P.R. In- 
tîlnirea a fost marcată de o serie

Echipa de fotbal a R. P. Ungare 
va pleca astăzi Ia Moscova

BUDAPESTA (prm telefon). — 
In vederea dublei întilniri interna
ționale de fotbal U.R.S.S.-R. P. Un
gară care va avea loc la 26 sep
tembrie, la Moscova și Budapesta, 
au fost alcătuite echipele reprezen
tative ale R. P. Ungare.

In echipa B înaintarea a fost 
simțitor modificată, față de cea 
care a jucat la București. Iată li
nia de atac a echipei B : Sandor. 
Toth II. Szilagyi I, Aspirany, Czi- 
bor. In restul formației nu s-a fă
cut nici o modificare față de cea 
care a evoluat la București : Gu- 
lyas-Kalmar, Borzsei, Dalnok'-Sza- 
bo. Dekani. Ieri această ech:pă a

OLIMPIADA DE ȘAH
. AMSTERDAM 21 (Agerpres).

In runda a 8-a a turneului final 
a celei de a Xl-a olimpiade de 
șah, echipa U.R.S.S. a întîlnit e- 
chipa Iugoslaviei care ocupa locul 
doi din clasament. Șahiștii sovie
tici au ieșit învingători cu rezul
tatul de 2‘h—Vh.

Celelalte întilniri s-au încheiat 
cu următoarele rezultate: R. P. 
Ungară—Olanda 3—1 ; R. Ceho
slovacă—R.P. Bulgaria 2'A—U/2; 
Israel—Suedia 2—2 ; Germania oc

Fotbaliștii cehoslovaci in Scoția
PRAGA, 22 (Agerpres). — Ceteka 

transmite:
Actuala fruntașă a campionatului 

cehoslovac de fotbal, echipa Spar
tak Sokolovo Praga, a părăsit la 
19 septembrie R. Cehoslovacă, în- 
dreptîndu-sc spre Scoția. Fotba
liștii cehoslovaci vor susține 3

Cea de a 47-a conferință 
a Federației aeronautice 

internaționale
ISTANBUL, 22 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 21 și 22 septembrie a avut loc 

în palatul Chale din Istanbul cea de 
a 47-a confer.nță a Federației ae
ronautice internaționale (F.A.I.).

Cu acest prilej au fost înmînate 
diplome și medalii sportivilor care 
au stabilit recorduri mondiale. Pla- 
noristul sovietic V. Hicenko, maestru 
emerit al sportului, care a stabilit 
recordul mondial la zborul de dis
tanță pe un planor cu două locuri, 
a fost decorat Cu „Medalia Lilien- 
thal“. 

de faze spectaculoase, jucătorii ro- 
mîni arătînd o bună pregătire teh
nică. Victoria a revenit echipei 
R.P.R. cu scorul de 3-0 (15-3; 
15-8; 15-13).

In timpul șederii lor în R. P. 
Albania, voleibaliștii romîni vor 
mai susține întilniri cu cele mai 
valoroase echipe albaneze.

jucat la Budapesta în compania e- 
chipei din campionatul regional 
Dozsa II, pe care a învins-o cu 
13-0.

Primul lot al echipei „A“ va 
pleca în cursul zilei de azi cu a- 
vionul la Moscova. Conducătorul 
delegației sportivilor maghiari este 
Sebeș Gustav. Din ech!pă fac 
parte: Grosits, Buzanszki, Ubrant, 
Lantos, Bozsik. Szojka, Budai II, 
Kocsis, Hidegkuti, Puskas, Toth 
Mih-aly. Rezerve: Komaromi, Var- 
hidi, Kotasz, Fenyvesi.

Meciul de ta Budapesta va fi 
condus probabil de arbitrul italian 
Orlandini, iar meciul de la Mos
cova de arbitrul englez Ling.

cidentală—Islanda 3—1 ; Argenti
na—Anglia 3—1.

După 8 runde clasamentul are 
următoarea înfățișare: 1. U.R.S.S. 
25 puncte; 2. Argentina 20 punc
te ; 3—4. Iugoslavia, Germania 
occidentală 19'/2 puncte; 5. R. Ce
hoslovacă I8V2 puncte; 6. R. P. 
Ungară 18 puncte; 7. Israel 17'/s 
puncte; 8. Olanda 16 puncte; 9. 
R. P. Bulgaria 11 'h puncte; 10. 
Suedia 9'A puncte; 11. Anglia 9 
puncte; 12. Islanda 8 puncte.

jocuri cu cele mai valoroase echipe 
din Scoția. Din lotul care a făcut 
deplasarea fac parte jucătorii: Se- 
necky, Zuzanek, Koubek, Crha și 
alții. Fotbaliștii cehoslovaci vor 

jcioa la Edinborough, Dunice și 
Glasgow.

întilniri internaționale 
transmise prin televiziune

LONDRA. —De curînd au luat 
sfîrșit tratativele pentru schimb de 
transmisii prin televiziune între 
societatea engleză B.B.G. și televi
ziunea sovietică. In cadrul aces
tui acord sportivii englezi vor pu
tea urmări transmisia meciului Ar
senal—Dinamo (Moscova) care se 
va desfășura în octombrie la Mos
cova, iar sportivii sovietici vor pu
tea urmări întrecerile din cadrul 
meciului de atletism dintre reprezen
tativele Moscovei și Londrei, care 
va avea loc la Londra.

noctur

Din lipsa de sprijin a sfatului popular al comunei 
Jibou, regiunea Cluj, publicul dornic să vizioneze un 
meci de fotbal este nevoit să treacă un rîu de peste 
40 cm. adîncime.

Datorită cunoștințelor slabe în tehnica con
strucției aeromodelelor, nici unul din cele 15 
modele prezentate la campionatul R.P.R. de 
ae-romodelism de la Orașul Stalin nu a putut 
lua startul.

Din cauza întîrzieril începerii jocurilor, 
meciul de handbal dintre Știința Iași și Me. 
talul Timișoara s-a terminat în

Desen de MATTY după corespondențele trimise de Cantemir Sotffif Barbu Marica și Ion Kulciar
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