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Prin complexul G.M.A. gr. II 
spre ridicarea măiestriei sportive

IN fllfTÎMPÎMLREA COXBSESVLVÎ PARTÎBUm 
SI A ZILEI SE 1 NOIEMBRIE

PE CEI ce se întrec în minu- 
natele concursuri sportive 
ti privești întotdeauna cu 

dragoste și admirație.
Dacă te-ai interesa de începutu

rile în sport ale acestor tineri ai 
afla că mulți dintre ei au făcut 
primii pași pe terenul de sport o- 
dată cu întrecerile pentru cuceri
rea insignei G.M.A. Așa au îndră
git ei viața stadioanelor, au îndră
git sportul și i-au rămas prieteni 
credincioși...

Mulți dintre ei, dorind să pă
șească mai departe pe drumul mă
iestriei sportive, au început să se 
pregătească pentru a cuceri 
și insigna G.M.A. gr II. Au 
luptat cu dfrzenie și entuziasm 
pentru trecerea celor lt nor
me și au reușit să devină pur
tători G.M.A. gr II. In rîndu- 
rile purtătorilor de insignă G.M.A. 
gr. II găsim sportivi de frunte ca 
cicliști ai colectivului Progre
sul C. P. C. S și ai C.C.A., fot
baliști de la Flamura roșie Arad, 
jucătorii de rugbi Pîrcălâbescu, 
Viorel Moraru, Stan Luric, halte
rofilul Gh. Enciu și alături de ei, 
sute și mii de tineri care, cucerind 
Insigna G.M.A gradul II, au în
țeles necesitatea pregătirii lor 
ca purtători ai insignei de gradul 
J — pentru trecerea normelor su
perioare ale complexului. Exemplul 
lor trebuie să constituie un în
demn pentru toți ceilalți sportivi.

Asociațiile și colectivele trebuie 
să acorde toată atenția acestei pro
bleme ; ele au datoria să insufle, 
sportivilor lor dorința de a deveni 
purtători ai insignei G.M.A. gr. II, I 
convingerea că prin obținerea a- 
eestei insigne ei își perfecționează 
măiestria sportivă, arătândui-le, tot
odată, că pentru orice tînăr din pa
tria noastră este o mîndrie să de
vină purtător al insignei G.M.A. 
gr. II și că tocmai această com
plexitate a probelor contribuie în 
cea mai mare măsură la ridicarea 
măiestriei sportive.

In acest an au fost obținute o 
serie de frumoase succese în do
meniul complexului G.M.A. gr. II. 
O serie de regiuni, ca Suceava, 
Pitești, Regiunea Autonomă Ma
ghiară, București, au obținut în
semnate realizări în direcția creș
terii numărului de purtători G.M.A. 
gr. II. De asemenea, rezultate fru
moase au fost obținute în reg’u- 
nea Staiin și In regiunea Timișoa
ra. Printre colectivele care pot fi 
citate ca exemplu pentru realiza
rea unui mare număr de purtători 
G M,.A. gr II., sînt colectivele Me
talul Tehno-Metal Timișoara, A- 
vîntul Simo Geza Tg. Mureș, Me
talul t Mai Ploești, Voința Craia- 
va și altele. De la sate, trebuie de 
asemenea evidențiate o serie de co
lective, printre care Recolta Si
ghișoara, S.M. f. Secuien', Recolta 
Segarcea și G.A S. Reghin.

Toate acestea indică posibilitatea 
realizării unor rezultate și mai 
bune în acest domeniu. Pentru a- 
ceasta este necesar ca toți factorii 
interesați să se ocupe temeinic de 
creșterea numărului purtata; ilor de 
insignă G M.A. gr. II.

Ne mai despart doar c’teva luni 
de sfîrșitul anului. Aceste luni tre
buie folosite din plin pentru ca a- 
nul 1954 să poată constitui un an 
de frumoase realizări în domen ul 
complexului G.M.A gr II. Pînă 
la sfîrșitul lunii septembrie vremea 
mai permite trecerea normelor de 
natație Există colective care in 
cursul lunii august nu au mobili

zat aspiranții la trecerea normelor 
de înot Așa s-a întâmplat la Voin
ța București. Colectivele trebuie
să dea acum o puternică bătălie,
să desfășoare o susținută muncă
de mobilizare în rîndurile aspiran
ților, pentru ca un număr cît mai 
mare dintre ei să-și poată trece 
chiar în toamnă normele de 
înot. Luna G M. A., organi
zată de către C.C.S., care a în
ceput să se desfășoare la data de 20 
septembrie, este un prilej foarte 
bun pentru trecerea normelor 
G.M.A atît la gr. I. cît și la gr, 
II încă din primele zile ale „Lunii 
G.M A ” au fost obținute la Ora
dea, Cluj, Reșița, Ploești și Timi
șoara rezultate frumoase.

Sînt numeroși sportivii, care par- 
ticîpînd Ia întrecerile campionatului 
de poliatlon G.M.A.. și-au trecut o 
serie de norme G.M.A. gr. II. A- 
ceștia trebuie să folosească concur
surile din cadru! „Lunii G.M.A.” 
pentru a-și trece și restul de pro
be.

In același timp, ținînd seama de 
faptul că nu ne mai desparte mult 
timp de zilele în care mantia albă 
a iernii va acoperi pămîntul, tre
buie făcute din timp toate pregăti
rile pentru ca un număr cît mai 
mare de tineri să-și poată trece 
norma de schi G.M.A. gr. II In 
colectivele sportive trebuie înțelea
să mai temeinic legătura complexu
lui G.M.A gradul II cu sistemul de 
clasificare sportivă.

Antrenorii și cadrele tehnice vor 
acorda toată atenția pregătirii ce
lor care vor să devină purtători ai 
insignei G.M.A. gr. II Trebuie 
combătută și criticată atitudinea 
unor antrenori care subapreciază 
importanța complexului G.M.A., 
care nu dau nici un ajutor colecti
velor lor în pregătirea sportivilor 
pentru trecerea normelor G.M.A. 
gr II.

Atitudini de felul acesta au ma
nifestat în ultima vreme antrenorii 
Beffa (Ploești), Lengheriu (Timi
șoara) și Papaianopol (București). 
Consiliile centrale ale asociațiilor, 
consiliile sportive regionale, tre
buie să controleze și să tragă la 
răspundere pe acei antrenori și teh
nicieni care adoptă o atitudine de 
nepăsare față de complexul G.M.A.

Comitetele C.F.S. au datoria 
să-și intensifice munca de îndru
mare și control și să analizeze se
rios cauzele care au frînat crește
rea numărului de purtători G.M.A. 
gr. II în unele colective. De ase
menea, ele trebuie să tragă la răs
pundere colectivele, dacă acestea 
nu se ocupă de pregătirea serioasă 
a aspiranților G.M.A. gr. II. Tot 
astfel se impune înlăturarea grab
nică a formalismului din munca u
nor comitete care se mulțumesc să 
constate existența unui 
purtători G M.A. gr. 
să verifice felul în 
fost trecute normele, 
întâmplă în regiunile 

număr de
II. fără
care au
Așa se
Constan

ța, Baia Mare și Galați Comi
siile de control G.M.A., trebuie 
sprijinite în munca lor. Aceste co
misii au datoria să țină o strînsă 
legătură cu terenul, pentru ca mun
ca de control efectuată de ele să 
fie cît mai rodnică

Muncind în acest fel, acordînd 
importanța cuvenită creșterii nu
mărului de purtători G.M.A gr. 
II, vor fi obținute rezultate fru
moase, un număr tot mai mare de 
tineri vor putea păși pe drumul 
ridicării măiestriei sportive.

Angajamentul in muncă
La fabrica Manotehnica din Ca

pitală, utemistul Marin Dobre- 
scu, strungar în fier, și-a cucerit 
de mult o faimă binemeritată în 
urma'succeselor obținute în mun
că. In cele opt ore de lucru Ma
rin Dobrescu, priceput mînuitor 
al strungului, realizează însem
nate depășiri de tnormă. Din 
mîinile lui ies piese bine execu
tate, mărturisind toată rîvna pe 
care o pune acest muncitor în 
făurirea armăturilor pentru ca
zane de aburi, a ventilelor de si
guranță, robinetelor de rontrol, 
armăturilor pentru sticle de ni
vel și altele.

Ca urmare a hărniciei lui, linia 
graficului de producție indică în 
mod constant o depășire de nor
mă de 60 la sută. Totodată, .Ma
rin Dobrescu este și unul din cei 
mai buni sportivi ai fabricii; are

Intr-o comună in depărtată
Printre colectivistele de la G.A.G. 

din Nisipeni, raionul Satu Mare, 
se află și tînăra Elvira Socaci. 
Hărnicia ei a făcut-o cunoscută 
nu numai în întreg satul, dar 

chiar și în cuprinsul raionului. 
Elvira Socaci a luat parte cu 
deosebită însuflețire la mun
cile agricole, obținând reali
zări frumoase. Ca sportivă, ea a 
reprezentat cu cinste culorile aso
ciației Recolta în cadrul diferite
lor concursuri la care parti

Campionatele internaționale de atletism ale R. P. R.
Drapelele a 15 țări flutură dea

supra stadionului Republicii, care, 
începînd de astăzi, va găzdui în
trecerile celei de a VlI-a ediții a 
campionatelor internaționale de a- 
tletism ale R.P.R. In ultimele zile 
au venit în Capitala patriei noastre 
atleți din Austria. Belgia, R. P. 
Bulgaria, Danemarca, Elveția, Fin
landa, Franța. R. D. Germană, 
Islanda, Luxemburg, Olanda. R. P. 
Polonă, Suedia și R. P. Ungară 
care se vor întrece alături de re
prezentanții noștri în această com
petiție intrată în tradiția atletis
mului european. Prin larga par
ticipare ca și prin valoarea at’e- 
ților, campionatele internaționale 
de atletism ale R.P.R. din acest

In cursul celor șase ediții ale campionatelor internaționale 
stadionului Republicii numeroși fruntași ai atletismului european: 

In fotografie, un aspect din proba de 800 m. disputată in 
Ursu (R.P.R.) un lot de alergători din R.P l).. R.D.G., Finlanda etc.

al unui sportiv
19 ani și posedă insigna G.M.A., 
gradul I, cu calificativul „exce
lent". Ca portar al echipei de fot
bal a fabricii, el are întotdeauna 
o comportare frumoasă.

In cinstea Congresului Partidu
lui și a zilei de 7 Noiembrie, el 
și-a luat angajamentul să depă
șească și mai mult realizările 
sale în producție și în sport. To
varășii Iui de muncă, precum și 
maistrul său, Ioneț Florea, care 
l-a calificat în anul 1950, știu 
foarte bine că orice angajament 
pe care și-l ia Marin Dobrescu 
devine neapărat realitate. Acea
stă certitudine se bazează pe fap
tul că, printre cei 12 muncitori 
care alcătuiesc grupa- lui. Marin 
Dobrescu este un exemplu de dis
ciplină, sirguință și inițiativă, 
fiind .totodată, și un bun agita
tor în cadrul organizației de bază.

cipă, ca și cu prilejul Spartachia- 
dei satelor.

Pe linie sportivă, Elvira Socaci 
și-a luat angajamentid ca în cin
stea Congresului să se pregătea
scă cu multă sîrguință, spre a 
aduce colectivei bucuria unor per
formanțe din ce în ce mai bune. 
Angajamentul Elvirei Socaci con
stituie un frumos imbold pentru 
ceilalți 43 de tineri și tinere, de
ținători, ca și ea, ai insignei 
G.M.A. gradul I.

an constituie cea mai importantă 
competiție atletică după campio
natele europene desfășurate cu o 
lună în urmă la Berna.

Publicul sportiv al Capitalei, care 
va veni în aceste zile pe stadionul 
Republicii, va avea prilejul să 
vadă at'eți de renume, ca suedezul
R. Lundberg, fost campion euro
pean la săritura cu prăjina, aler
gătorul danez G. Nielsen, fondislul 
belgian Fr. Herman, francezii Gou- 
dsau, Haarhoff, Martin du Gard 
și Degats, care au terminat în
vingători la Berna în ștafeta de 
4 x 400 nff, campioana noastră Is
landa Balaș și alții.

Această afluență într-o competi
ție la capătul unui bogat sezon

întreceri polisportive
In cinstea celui de al 2-lea 

Congres al Partidului și a zilei 
de 7 Noiembrie, coriîitetul C.F.S. 
al regiunii Bîrlad^ inițiat o com
petiție polisportivă dotată cu „Cu
pa 7 Noiembrie". Se vor disputa 
întreceri la următoarele disei-t 
pline: tir, atletism, baschet, gim
nastică, volei, handbal și cursă 
cu obstacole. Vor participa spor
tivi din Panciu, Tecuci, Focșani 
și Bîrlad.

DUMITRU MIȚA 
corespondent

Și consiliul orășenesc al asocia
ției Progresul București întâmpină 
cel de al 2-lea Congres al Par
tidului Muncitoresc Romin și Lu
na Prieteniei Romino-Șovieti •« cu 
importante manifestații sportive.

Astfel, cu începere de la 28 
septembrie și pînă la sfîrșitul lu
nii octombrie se vor desfășura 
numeroase întreceri, în cadrul ur
mătoarelor discipline sportive: at
letism, natație, tir, pop:ce, fotbal, 
handbal, baschet și volei. In ve
derea unei participări cît mai 
largi, consiliul orășenesc al aso

ciației cțesfășoară o intensă ac
țiune de popularizare a acestor 
întreceri.

La 20 octombrie se va desfă
șura în masivul Bucegi un 
concurs de orientare turistică.

NICOLAE D. NICOLAE 
corespondent

atletic își are origina în dorința 
unor atleți de a confirma bunele 
rezu'tate de la Berna, ca și In 
speranța altora de a reuși la Bucu
rești un rezultat cît mai bun, un 
record personal; pentru a le încu
nuna strădaniile din acest an în
semnat de prezența campionatelor 
europene. Bunele condiții de con
curs, dar, mai ales, ambianța de 
prietenie și de mare competiție 
vor face ca eforturile lor să atingă 
înaltele culmi ale performanțelor 
care marchează progresul : progre-: 
su’ atletismului european sau al 
atletismului din țara pe care ei o 
reprezintă.

de atletism, au alergat p? pista 
Zatopek, Kovacs, Lituev șa.

ediția a Vl-a Conduce ion Palade
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Un stadion „model”
A fost odată ca niciodată...
Așa at trebui să înceapă orice 

poveste. Așa începe și povestea 
stadionului și bazinului de înot 
din comuna Șiria, regiunea Arad. 
Numai că, de data asta, este vorba 
de o poveste... muzicală. Sau, 
mai bine zis, cu... „cîntec" 1

Să vedem despre ce este vorba. 
Prin anul... 1948, tineretul din 
comuna Șiria hotărîse să-și con
struiască un stadion. Lucrările au 
pornit cu multă însuflețire. S-au 
depus peste 18.000 de ore de muncă 
obștească și s-au cheltuit însem
nate sume de bani. Tineri și vîrst- 
nici au contribuit prin. autoim- 
punere la construirea stadionului 
lor Un stadion costă îr.să cam 
mult. Banii nu au ajuns și lucră
rile au stagnat. Dar iată că, afiînd 
despre necazurile celor din Șiria, 
Consiliul de Miniștri a aprobat 
fondul ile necesare terminării lucră
rilor stadionuiui și bazinului de 
înot.

Vă interesează poate ce a con
statat comisia desemnată să con-i 
troleze stadiul lucrărilor si starea 
materialilor de construcție exis 
tente '>

In primul rînd, la sosirea comi
siei, terenul de fotbal oferea utnl 
aspect „pitoresc": cai, porci, gîște. 
și găini, viețuind într-o dulce ar
monie. se ospătau după pofta ini
mii din iarbă și 'din gunoaiele 
care zăceau pe teren. Tribuna, con
struită pe jumătate, arăta... chi
nuită rău. Multe scinduri și .grinzi 
erau lipsă... la apel, iar altele ză
ceau putrezite ici-colo.

După aoest „prolog" neașteptat, 
comisia a intrat sub tribună, acolo 
tunde trebuiau să fie vestiarele 
stadionului. O nouă surpriză îi aș
tepta pe membrii comisiei : ves
tiarul fusese transformat de cir
cumstanță tn... grajd. Cei 4—5 cai 
păreau mirați de această vizită... 
inopinată Proprietarul oailor pri
mise consimțămîntul de a-și ține 
animalele la stadion, de la cine 
credeți ? Chiar de la tov. Pantea, 
președintele colectivului sportiv 1

Dar, surprizele se țineau lanț. 
Așa s-a aflat că în locul unui an
trenament de fotbal programat 
pentru una dintre după amieze a 
avut ioc o îrrtîlnire oficială de... 
tunderea oilor.

Nici nu i-ar putea trece cu’va 
prin cap că. tn asemenea situație, 
există și un... paznic al terenului. 
Și, totuși, așa este. Numai că 
paznicul Ion Iovănoi păzește mal 
degrabă cei doi porc’ proprietate 
personală decît stadionul. Altă 
preocupare ? Desigur : își face foc 
din grinzile aflate pe stadion și 
— grijuliu — si-a mai făcut si 
o serioasă provizie de Dmne de 
foc pentru iarnă, tot d'n scindările 
destina’e construcției tribunelor

Aceasta nn este însă totul. O 
mare parte din materialele de con
strucție a primit, între timp, altă 
destinație: multă lemnărie a fost 
da’ă pentru renan rea scolii, podu 
rilor și grajdurilor din comună. 
. Că doar și aceste lucrări trebuiau 
făcute" — este nărerea tov V. 
Ardelean. nrescdint-Te sfatului 
popular comunal

Insă ceea ce pune ..capac" la 
toate este faptul că nimeni nu 
știe nimic despre vreun inventar 
al lucrării sau despre ceva ase
mănător Cu alte cuvinte, totul 
stă vraiște, la dispoziția oricui, 
fără ca cineva să poată răspunde 
de starea lucrării și de materialele 
de construcție, din care se poate 
înfrupta oricine, după plac.

Tov. Vasile Grădinaru, șeful sec
ției presă și propagandă a Sfatu
lui Popular al regiunii Arad, care 
ne-a relatat povestea stadionului 
din comuna Șiria, se întreabă pe 
bună dreptate: cînd se va pune 
oare capăt acestei situații intole
rabile ?

Așteptăm și noi răspuns..

I

Este îndeobște cunoscut că a- | 
colo unde sînt tineri mulți spor
tul își face mai ușor loc și tot- | 
odată și numeroși prieteni. Desi
gur că acest incontestabil ade
văr ar trebui să fie confirmat și 
în cadrul uzinelor I. C. Frimu din 
Sinaia, mai cu seamă că aici mai 
mult de jumătate din numărul to
tal al angajaților îl reprezintă^ ti
neretul. Și încă ce tineri! Băieți 
zdraveni, plini de viață, pricepuți 
și — așa cum ne-o spun strălu
citele rezultate obținute în în
treaga uzină — fruntașă în prezent 
pe țară — tare harnici. Dm pă
cate însă la uzinele I. C. Frimu 
tmeretul acesta viguros nu-1 în-
tîlnești, în primele rînduri și pe 
stadion, așa cum îl găsești pe
graficele care vestesc însemna
tele depășiri de norme. Și nu că 
la aceste uzine nu s-ar duce nici 
un fel de activitate sportivă. Dim
potrivă. Astăzi, găsești în uzină 
sportivi fruntași (Gh. Staicu și 
Grigore Cernea — lupte), Gh. 
Gîrbăcea — schi, Stingă Maria 
— popice), purtători de insignă 
G.M.A. gr. I și II, ca și sportivi 
încadrați în cele opt secții pe ra
mură de sport existente.

In plus, la uzinele I. C. Frimu 
Sinaia, începînd cu tov. A. Bo- 
ghici, directorul întreprinderii, 
care este un cunoscut îndrumător 
și animator al sportului și con- 
tinuînd cu comitetul de partid, 
comitetul de întreprindere și co
mitetul de U.T.M., toți au dove
dit prin fapte că înțeleg rostul 
mișcării sportive și binefacerile 
sportului în rîndurile celor ce

Mai multă atenție complexului G. M. A. 
în regiunea Cluj

Privind, în general, desfășurarea 
activității sportive în regiunea Cluj, 
se poate constata că ea se dezvoltă 
în bune condițîuni, că a progresat 
mult în ultimii ani. Din rîndul mii
lor de tineri care praet că sportul, 
s-au ridicat numeroase elemente de 
valoare, sportivi de frunte ai țării. 
Discipline ca fotbalul, atletismul, 
handbalul, voleiul ș. a cunosc o 
bogată activitate. De bunul mers 
al acestor sporturi se ocupă îndea
proape atît consiliile regionale ale 
asociați lor și colectivele lor, cît și 
comitetul regional, comitetul orășe
nesc și comitetele ra'onale C.F.S.

Din păoate, însă, majoritatea co
lectivelor, îndreptîndu-și atenția nu
mai spre această problemă, au sub
apreciat importanța și rolul muncii 
G.M.A., astfel că numărul purtăto
rilor de insignă G.M.A. realizat în 
acest an în regiunea Cluj este cu 
totul nesat'sfăcător față de posi
bilitățile existente și. mai ales, față 
de angajamentele luate la începutul 
anului.

De curînd, a avut loc la sediul 
comitetului C.F.S. regional Cluj o 
ședință la care au luij parte pre
ședinții consiliilor regionale ale aso
ciațiilor sportive și ai colectivelor 
sportive și membrii comitetului re
gional C.F.S. Cluj. In această șe
dință s-a d scutat și felul în care 
se desfășoară munca G M. A. 
Tovarășa Miclăuș, responsabila cu 
munca G.M.A. din corn tetul regio
nal C.F.S. Cluj, a prezentat un 
neport, în care a arătat că reali
zările obținute în domeniul muncii 
G.M.A. sînt cu totul insuf cien*e,  
mai cu seamă tn orașul Cluj. Ast
fel, pînă la 1 august, consiliul re
gional Flamura roșie nu a real zat 
decît 17 purtători ai insignei G.M.A., 
Constructorul 52, Metalul 22 de pur
tători G.M.A. gradul II, Știința 62 
purtători G.M.A. gradul II și 252 
gradul I-, cifre cu totul nesatisfăcă

toare față de poslb litățile existente. 
Ală'uri de conducerile colectivelor 
sportive, care poartă o mare parte 
din v'nă, comitetul regional C.F.S. 
este și el vinovat de existența aces
tei situați , deoarece nu a analizat 
mai amănunțit felul în care și-au 
dus munca colectivele și nici nu a 
luat lia timp măsuri pentru a li
chida lipsurile.

De asemenea, comitetul C.F.S, nu 
a controlat felul în oare își duc

puțini prieteni printre 
„I. C. Frimu” Sinaia 
muncesc. Și, pentru că sînt atîția 
tineri, există și o dorință am pu
tea spune generală de a se face 
sport. Așa stînd lucrurile, se na
ște întrebarea : De ce și-a făcut 
sportul pînă acum atît de puțini 
prieteni în rîndurile tineretului de 
la aceste uzine? Răspunsul îl afli 
atunci cînd reușești să cunoști 
consiliul colectivului sportiv (pre
ședinte tov. Toader). Poți afla ast
fel că în sînul colectivului spor
tiv Metalul Uz. I. C. Frimu Si
naia nu există o atmosferă sănă
toasă de colaborare, după cum 
nici preocuparea pentru progre
sul continuu al activității spor
tive din întreprindere. Responsa
bilul organizatoric trage într-o 
parte (mai bine zis trage înapoi, 
deoarece nu mai vrea să muncea
scă de mult timp, pentru simplul 
motiv că nu-i plac ochii antreno
rului de fotbal). Cît privește tov. 
Angelescu, responsabilul cu mun
ca de instruire sportivă, acesta 
e ca și inexistent. Nici resortul de 
propagandă nu se prezintă mai 
bine, cu toate că el este încredin
țat tov. Petcu. un tovarăș b’ve 
pregătit și cu muncă de răspun
dere în uzină. Văzînd că așa 
merg lucrurile, președintele s-a 
apucat să „tragă" mai departe de 
unul singur. Adică, nu chiar de 
unul singur, deoarece, între 
timp, i s-a mai alăturat și tov. 
Ștefan Croia, instructor G. M. A. 
In același timp, există în uzină 
numeroși oameni care ar putea 
să ajute la bunul mers al colec
tivului sportiv, oameni care tre
buie doar mobilizați, îndrumați și

munca antrenorii. Or, este știut că 
aceștia au datoria să contribuie la 
realizarea unui număr cît mai mare 
de purtători ai insignei G.M.A. Au 
existat chiar multe cazuri, cînd an
trenorii au refuzat să dea spr’jin 
colectivelor lor în munca G.M.A., 
mulțumindu-se să se ocupe numai 
de ramura de sport în care acti
vau.

Faptul că unii participant la șe
dință (tov. Nagy — Locomotiva, 
Bako — Flamura roșie) au arătat 
că angajamentele vor fi totuși rea
lizate pînă la o anumită dată, dove
dește tend'nța nesănătoasă a mun
cii tn salturi, ceea ce duce în mod 
normal la slăbirea calității activi
tății depuse, numai pentru a se rea
liza numărul de purtători propuși 
inițial.

In aceeași șed'nță, au fost luate 
o serie de măsuri pentru îmbună
tățirea munc i G.M.A. și obținerea 
unor rezultate cît mai bune în cele 
peste trei luni care au mai rămas 
pînă la sfîrșiitul anului. Printre a- 
ceste măsuri se numără și iniția
tiva comitetului executiv al sfatu
lui popular regional, de a organiza 
„Cupa sfatului popular regional Ia 
G.M.A.", care a început să se des
fășoare la data de 10 septembrie 
și se va încheia la 1 noiembrie 
Intre aceste date au loc concursuri 
G.M.A., cu prilejul căro’a aspiranții 
vor putea trece normele complexu
lui. Colectivele sportive vor ține șe
dințe cu toți antrenorii și le vor 
trasa sarcini precise pentru spri
jinirea muncii G.M.A. Colectivul 
sportiv Știința urmează să aibă o 
ședință cu toți șefii de catedră, 
cărora 1: se va cere sprijinul în 
acțiunea de creștere a numărului 
purtătorilor de insignă d n rîndurile 
studenților. Se vor iniția *ntre-  
ceri inter-secțil în uzine și între
prinderi. De asemenea, urmează să 
fie folos'te toate mijloacele de popu
larizare, pentru ca un număr cît 
mai mare de tineri si tinere să-și i ■ v
treacă normele în această perioadă.

Ședința desfășurată la comitetul 
regional C.F.S. Cluj a dovedit cît 
este de necesară analza muncii, 
pentru înlăturarea lipsurilor. Este 
bine ca asemenea ședințe să se 
organ zeze cît mai des, pentru bunul 
mers al activității sportive din re
giunea Cluj.

(De la subredacția noastră din 
Cluj),.

tinerii de la uzinele

stimulați îrf dormța lor de a fi 
de folos mișcării noastre spor
tive. Se pare însă că și aici, ca 
și în multe alte colective, punctul 
spre care se îndreaptă toată aten
ția este echipa de fotbal ce acti
vează în campionatul regional. In 
grija de a nu o pierde din vedere, 
tov. președinte Toader a renunțat 
la forma de organizare a unei 
secții de fotbal cu un comitet de 
conducere și a luat-o și pe asta 
tot el, în răspundere. Ca urmare 
a acestei greșite orientări, sute de 
tineri au rămas astfel în afara 
activității sportive. Desigur că 
toate aceste lucruri pot fi și tre
buie să fie rezolvate cît mai cu
rînd. Continuând și pe mai de
parte să ajute activitatea spor

tivă, direcțiunea întreprinderii, co
mitetul de partid, comitetul de 
întreprindere și cel de U.T.M. tre
buie să-și unească forțele și să 
pună un pic de ordine în activi
tatea consiliului colectivului spor
tiv. Este bine ca membrii colec
tivului sportiv să primească doar 
o singură sarcină și cea mai im
portantă: atragerea numărului
mare de tineri muncitori in activi
tatea sportivă. Și mai este bine 
să fie solicitat și sprijinul asocia
ției, care, după cît se pare, a 
uitat că are un colectiv sportiv 
in Sinaia. Cît privește pe cei din 
consiliul colectivului, a sosit de 
mult timpul ca ei să învețe a pre
țui condițiile existente create cu 
atîta grijă, condiții care permit 
oricărui activist conștiincios să 
desfășoare o bogată și frumoasă 
activitate sportivă.

OCTAVIAN GING’I

Sportivii cer ca...
...antrenorii și instructor i spor

tivi Valentin Stănescu, Magda Ni- 
culescu și Valdetnan din colectivul 
sportiv Locomotiva Ministerul Văi
lor Ferate să pregătească conștiin
cios aspiranții G.M.A. în vederea 
cuceririi insignei gr. I si gr.II.

I. KAUFMAN 
corespondent

...instructorul sportiv Constantin 
Rădăcioiu din colectivul Progresul 
Vaslui să fie tras la răspundere 
pentru neîngrijirea aparatelor ne
cesare cursei cu obstacole G.M.A. 
care aparțin acestui colectiv și 
c.are în ultima vreme au fost în 
mare măsură deteriorate.

A. HERȘCOVIOI 
corespondent

...președintele consiliului sportiv 
regional Voința București să pri
vească pe viitor cu seriozitate or
ganizarea ședințelor de lucru la 
care sînt invitați activiștii sportivi 
voluntari din colectivele sportive 
Voința București.

P. JABLOSCHI
M. CUIUMAIAN 

corespondenți

...activiștii comitetului raional 
C.F.S. Tr. Severin sa rru mai mun
cească la întîmplare și să se ocu
pe în mod serios de amenajarea la 
timp și în Bune condițiuni a bazelor 
sportive necesare activității sporti
ve de mase.

I. BUZULICA 
corespondent

Concurs popular de canotaj și înot la Sulina
i

La Sulina s-a desfășurat zilele 
trecute un mare concurs popular 
de canotaj, la care concurenții au 
folosit cu mult succes bărci pes
cărești. Rezultatele obținute în ma
joritatea probelor au fost deosebit 
de valoroase, remareîndu-se în 
mod deosebit o serie de elemente 
tinere. Au participat la întreceri 
385 de concurenți. Timpul ploios 
a împiedicat în mare măsură par
ticiparea unui număr mai mare 
de sportivi.

fată cîteva din rezultatele teh
nice : 3.000 m. bărci 10+1: 1. E- 
chipajul condus de Florian Nicu- 
lescu (Armata) ; 3.000 in. .bărci 
de 21 cri voce pentru 4 + 1 per
soane : 1. Echipajul condus de A- 
lexandru Constantinescu (Flamura 

. Roșie) ; 1.000 m. bărci 13 crivooe 
pentru I persoană: 1. Alexandru 
Pavel (Flamura Roșie). — (In 
această probă a luat startul și 
bătrînul pescar Ciprian Simio-

Iiieș bacsi, 
antrenorul din Tg. Mureș

Pe Il'eș bacsi, mecanicul șj, îl 
cunosc toți muncitorii fabricii de 
unt din Tg. Mureș. 11 iubesc și-l 
apreciază deopotrivă și tineri și 
vîrstnici. Cu zâmbetul mereu pe 
buze, săritor la nevoie, bun mese
riaș, llieș bacsi împărtășește tutu
ror din experi nța sa

Așa ii cunosc muncitorii fabricii 
pe fruntașul în producție llieș, cel 
care, muncind cu elan, ține pasiul 
în întrecere cu cei tineri, reușind 
de multe ori să-i depășească.

Sînt trei ani de c‘nd mecanicul 
șef llieș este fruntaș în muncă, fă- 
cînd economii de 40% consumului 
de gaz metan pe întreaga fabrică. 
Dar mecanicul Ilies nu este nu
mai un vrednic muncitor, ci și un 
bun sportiv. El a îndrăgit încă din 
tinerețe sportul. Dar, pe atunci, 
era atît de greu 1 Qîte sacrificii, 
cîte renunțări pentru bucuria de a 
trăi oîtevaceasuri pe poligon, în în
trecerea sportivă 1

...Anii au trecut. Odată cu 23 
August 1944, viața lui Il'eș, ca și 
a tuturor oamenilor muncii din pa
tria noastră, a intrat pe un făgaș 
nou. Munca și sportul, pe care le 
iubea și înainte, i-au devenit acum 
și mai dragi. llieș nu se mai nu
măra printre cei t'neri, dar a în
țeles că rostul său în muncă și îm 
sport este alături de aceștia, pe 
care se hotărăște să-i îndrumeze, 
să-i ..creaseă.

In 1950, apreciindu-i-se munca 
și activitatea sa de trăgător, a fost 
ales președinte al comisiei regio
nale de tir. In același timp, i s-a 
încredințat și munca de creștere a 
tinerilor din școala sportivă de ti
neret. Ca antrenor, llieș se stră
duiește să dea elevilor săi cît mai 
multe cunoștințe. In munca sa, ac
tivistul sportiv llieș folosește car
tea sportivă, ou ajutorul căreia 
pătrunde mai adiînc „târnele” spor
tului său drag Pe masa de lucru, 
alături de cărțile de specialitate, 
antrenorul llieș are un caiet cu 
însemnări zilnice de la antrena
mente și concursuri. El este oglin. i 
da activității zilnice, a progresului 
pe care-1 fac cei ce cresc sub în
drumarea lui.

Multiplele sale sarcini nu-1 o- 
presc însă de a face sport. In cli
pele de răgaz, llieș bacsi poate fi 
văzut antrenî-ndu-ee la poligon. 
Și în sport, ca și în muncă, el este 
hotărît să țpnă piept celor tineri...

(De la subredacfia noastră).

nov, în vîrstă de 62 de ani, 
care a terminat cursa pe locul IV). 
1.000 m .bărci 16 criv-oce pentru 
2+1 persoane: 1. Echipajul con
dus de Filimon Ariton (Brigada 
12 j>escuit) ; 200 m. bărci 13 cri- 
voce pentru 1 persoană : (rezerv 
vată pionierilor) 1. Ion Chiciuc 
(pionier cl. VII) ; Tot cu această 
ocazie, s-a desfășurat și un con
curs de înot. Iată rezultatele teh
nice : 3.000 m. liber seniori : 1 
Chirilov Precup (Flamura Roșie);
l. 000 m. liber juniori : 1. Iacot
Iacobovici (Flamura Roșie) ; 10C
m. liber seniori : 1. loan Ditcoy
(Flamura Roșie) ; 80 m. liber ju 
mori: 1. Mihai Feodotov, (Loco-| 
motiva); 50 m. liber copii: 1 
Gherase Grigorov (pionier cl. VII)

MANOLE VIRGILIU 
coresponden



Ori unde ți-ai arunca privirea, 
pe întregul cuprins al țării, ai 
să întîlnești stadioane și baze spor
tive... De la micul teren- de sport, 
pitulat undeva după o vîlcea, la 
marginea unui sat, și pînă la mă
rețul stadion 23 August, cu 100.000 
de locuri, toate aceste baze spor
tive sînt îndrăgite de tineretul 
patriei noastre. Și nici nu ar putea 
fi altfel. Pe covorul mătăsos de 
iarbă, pe pista de atletism sau 
pe zgura terenurilor de volei și 
baschet, tinerii găsesc noi și spo
rite puteri în munca lor pentru 
înflorirea țării.

Multe sînt colectivele ce se mîn
dresc cu bazele lor sportive, pe 
care le gospodăresc cu grijă și 
dragoste, în vreme ce sportivii vor
besc de ele cu emoție și entuz'acm, 
amintîndu-și de neuitatele clipe 
pe caa-e le oferă lupta sportivă...

Nu este însă mai puțin adevă
rat că mai există și o serie în
treagă de baze sportive care nu 
au avut fericirea să încapă pe 
mîini harnice și iscusite.

ÎNCEPEM CU SIBIUL, de 
unde ne scrie corespondentul nos
tru. A. STANESCU. Stadionul Me
talul e plin de gropi, tribuna pă- 
răginită, vestiarele murdare, iar 

gardul fărîmat aproape complet. A- 
celași aspect, puțin îmbucurător, 
îl întîlnești dacă ai să vizitei arena 
Metalul Electrica, Locomotiva -au 
Constructorul. In schimb, cu totul 
altfel se prezintă terenul de volei 
Constructorul, care este bine îngri
jit și pus la punct. Oare cînd 
vor ajunge în aceeași situație și 
stadionul Metalul împreună cu ce
lelalte baze sportive lăsate în pa
ragină ?...

ÎNTREBAREA ESTE VALABILĂ 
și pentru colectivul Progresul din 
Constanța. Acest colectiv reușise 
să creeze, cu prețul unor serioase 
eforturi materiale, un teren de vo
lei și baschet, care atrăgea ad
mirația constănțenilor. Dar, de a- 
tunci, din 1951, ne relatează tov. 
Octav Căpriță, a trecut ceva vreme 
și delăsarea a început să-și facă 
loc, iar odată cu ea și paragina 
care a cuprins întreaga arenă...

DE LA CONSTANȚA LA CLUJ 
e cale lungă, nu glumă. Dar, de 
la situația terenului din Constanța, 
la aceea a bazelor sportive Pro
gresul și altele din Cluj, nu-i mare 
depărtare. Aceasta reiese clar din 
rîndurile trimise de tov. R. FISCII 
și E. BOCOS, care ne scriu cu 
multă amărăciune despre delăsarea 
multora din cei care au răspunde
rea bazelor sportive.

NICI LA PAȘCANI situația nu 
este de fel bună, ne sezizează 
tov. PUIU CONSTANTIN. Pe 
pista de atletism bălăriile au cres
cut mari, mari de tot, iar despre 
terenul de baschet mai bine să 
nu mai vorbim. Aci, însă, ar avea 
un cuvînt de spus colectivul Lo
comotiva.

C1TIND SCRISOAREA corespon
dentului VICTOR SECAREANU, 
nu am' dori deloc să fim în pielea 
celor care sînt nevoiți să apere 
porțile de fotbal de pe terenul Me
talul din Săcele. Gropile și pietrele 
sînt presărate peste tot și chiar 
și cel mai mic plonjeon îți lasă 

'„amintiri1* pentru multă vreme...
DESPRE COMITETUL de între

prindere al schelei Berea, din raio
nul Buzău, nu se poate spune că 
nu are legătură cu sportul. Ba, 
dimpotrivă : una chiar foarte strîn- 
să. Astfel, acest comitet, în frunte 
cu tov. G. Ungureanu, și-a luat 
obiceiul de a organiza aproape 
în fiecare sîmbătă și duminică se
rate și kenmeze în sala de gim
nastică a colectivului sportiv Fla
căra. Toate bune, nimic de zis: 
oamenii se destind, uitînd însă 
că aceste manifestații prilejuiesc și 
o întrerupere a activității în sală, 
ne comunică, destul dc mîhnit, co
respondentul nostru N. COLIBAN.

DACA O PARTE din bazele spor
tive dim regiunea Stalîn, cum 

sînt de pildă Progresul Sighișoara, 
Metalul Tractorul Orașul Stalin 
(sala de gimnastică) constituie un 
exemplu pozitiv prin felul în care 
sînt gospodărite,—ne scrie de la 
subredacție, tov. AL. DINCA 
— apoi nu tot același lucru 
se poate spune și despre ce
lelalte baze. Astfel, terenurile de 

sport Flacăra (Mediaș, și alte’.e) 
Avîntul (Codlea și /ărnești), Re
colta Hălchiu și altele se găsesc 
într-o stare de plîns. Pe alocuri 
instalațiile sînt deteriorate, pe 
pista de alergări cresc în voie 
bălăriile, iar terenul colectivului 
sportiv din Hălchiu a devenit loc 
pentru depozitat gunoiul...

Șl CA ÎNCHEIERE, un caz din 
orașul Buzău, care are un strand, 
sau, mai bine zis, precizează co
respondentul nostru N. STANESCU, 
ar fi putut avea dacă tovarășii 
din comitetul C.F.S. local s-ar fi 
învrednicit să pună puțin umărul 
pentru amenajarea bazinului care a 
zăcut în părăsire toată vara. Și, 
după cîte ne amintim, au fost 
ceva călduri anul acesta. Dar, bu- 
zoienii au jinduit după -un ștrand 
și, în lipsa acestuia, au luat dru
mul spre apa Buzăului, ca să 

mai... răsufle puțin. Foarte bine 
fraților: avem ștrand natural au 
răsuflat ușurați cei din comitetul 
C.F.S. local, văzînd că problema 
se rezolvă de la sine. Numai că 
buzoienii nu sînt de fel de acord 
cu... părerea celor din comitetul 
C.F.S. Că vara a trecut, e ade
vărat, dar asta nu înseamnă 

nici de cum că și problema ștran
dului poate fi clasată, mai ales 
că în fiecare an vom avea cîte o 
vară...

EMIL IENCEC
S. MIHU

La depoul I.T.B.- Șerban Vodă 
munca este in plină desfășurare. 
Un vagon motor este ridicat, cu 
ajutorul vinciurilor cu aer. Lă

cătușul Vasile Stavri coordonează 
munca. Constantin Ciupitu diri
jează ridicarea automată pe vin- 
ciuri de la regulatorul cu aer. 
Nu-i lucru ușor nici acum și nici 

cqea cg va urma. Va trebui de
montată piesă cu piesă, vor tre
bui controlate cu grijă foile ar
cului și toate acestea cer foarte 
multă atenție.

Vasile Stavri este președintele 
colectivului sportiv din întreprin
dere. Succesele obținute de el în 
muncă, lucrul de bună calitate și 
timpul scurt de execuție a lucrări
lor, au făcut să fie apreciat și iu
bit de sutele de muncitori de la 
depoul I.T.B. Șerban-Vodă.

La fel de prețuit este și Cons
tantin Ciupitu, un vechi purtător 
al insignei G.M.A. și unul dintre 
cei mai buni atleți ai colectivului.

Printre evidențiații de la a- 
cest depou sînt și încasatorii Flo- 
rica Popescu și Miron Stănciule- 
scu, ambii din secția de atletism.

Brigada lăcătușilor de la de
poul I.T.B. Dudești cuprinde o 
serie de sportivi. Lăcătușul Cons
tantin Mateescu, unul din cei mai 
buni jucători din echipa de fotbal, 
a reparat prin muncă voluntară 
trei cuzineți, trei pinioane, doi ci
lindri de frînă, patru cilindri pen
tru aer.

Tot din brigada lăcătușilor face 
parte și parașutistul sportiv Con
stantin Rachieru, fotbalistul Nico
lae Gherman, precum și alți spor
tivi fruntași, care au obținut fru
moase rezultate în întrecerea so. 
cialistă desfășurată în cinstea 
Congresului Partidului.

GH. ȘTEFANESCU 
corespondent

SPORTIVI DISTINȘI CU 
MEDALIA MUNCII

La Baia Mare au fost distinși 
recent ou „Medalia Muncii” mai 
mulți muncitori, tehnicieni și func
ționari, care au dovedit merite 
deosebite în producție. Printre cei 
decorați cu Medalia Muncii se 
află sportivii fruntași: Zoltan Ale
xandru, maistru chimist la uzi
nele „Gh. Gheorghiu-Dej“, elec
tricianul Vasile Ujlaki, planifica
torul Emeric Kornreich din secția 
de lupte clasice a colectivului 
sportiv Metalul Baia Mare, bo
binatorul Remus Moraru, strun
garul Carol Schlesinger și Zol
tan Kovacs, toți din echipa de 
fotbal Metalul Baia Mare.

V. SASARANU 
(Subredacția din Baia Mare)

Ei
Despre o activitate sportivă or

ganizată în comuna Gura Aninaa- 
sei, raionul Buzău, se poate vorbi 
începînd de'abia din anul 1951, A- 
tunci și-a început munca sa de in
structor sportiv voluntar Mircea 
Gheorghe, pe care l-am cunoscut 
cu ocazia fazei raionale a Sparta- 
chiadei satelor.

Tînăr, energic1-și plin de iniția
tivă, el a reușit cu ajutorul sfa
tului popular și al cooperativei 
din sat să creeze baza materială 
de practicare a sportului în co
mună. începutul a fost modest, ca 
multe începuturi : un teren, cîteva 
perechi de ghete de fotbal, 12 
tricouri, plasa și mingea de volei. 
Oîteva luni mai tîrziu, echipamen
tul a fost completat, iar între timp 
băieții și fetele din sat înqepus,eră 
să treacă tot mai des pe la terenul 
de sport din marginea satului.

S-au antrenat cu s-îrguință, și 
astăzi, din cei 65 de membri ai co. 
tacticului, 47 se mîndresc cu in
signa G.M.A. gr. I. La etapa 111-a 
a Spartachiudei satelor o bună 
parte dintre titlurile de campioni 
raionali au fost cucerite de sporti
vii din Gura Aninoasei : săritura în 
lungime băieți, grenadă fete, trin- 
tă, greutate fete, etc.

Bucuria sportivilor este și a in
structorului și președintelui lor 
Miircea Gheorghe. Și e ou atît mai 
mare mîndria lor, cu cit noile suc
cese obținute de ei fac parte din 
șirul de realizări cu care colecti. 
vul Recolta din Gura .Jninoasei și-a 
propus să întîmpine cel de al Il-lea 
Congres al Partidului nostru și 
cea de a 37-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

în cinstea apropiatelor sărbători, 
sportivii din satul lui Mircea 
Gheorghe — președintele colectivu
lui sportiv și vrednic activist spor
tiv sătesc — vor mai adăuga suc
ceselor lor încă unul: amenajarea 
noului teren de sport, pe cane se 
străduiesc acum să-l termine.

★
Maistrul laminator Emeric Sălă. 

janu a trecut de mult de anii tine-

sprijină activitatea sportivă

CĂRȚI

In Editura Cultură Fizică și 
Sport a apărut lucrarea „Cînd vine 
iarna" (126 pag. —- 2,40 lei), în 
care sînt prezentate o serie de 
jocuri sportive pentru tineretul de 
la sate.

REVISTE

• Zilele acestea va apare nr. 6 
al Revistei de Șah. din al cărei cu
prins menționăm: Turneul zonal din
R. Cehoslovacă. Strălucitele victorii 
ale șahiștilor sovietici (meciurile cu
S. U.A., Anglia, Suedia), Noutăți în 
deschidere, Idei noi în problemele 
cu mat în două mutări, etc. 

reții. Tîmplele-i argintate vorbess 
cu prisosință despre acest lucru. 
Totuși, Emeric Săîăjanu este un 
bim sportiv nu numai fiind-' 
că știe să se descurce foarte bina 
pe terenul Se fotbal, dar mai ales 
pentru că e un vechi activist vo
luntar pe linie sportivă.

După cele aflate, el muncește pe 
lingă Comitetul pentru Cultură Fi- 
zică și Sport al orașului București 
încă 7 din anul 1949. Mai înainte 
Emeric Săîăjanu muncise foarte 
mult pentru bunul mers al activi
tății sportive de la uzinele ,,Bole-’ 
slav Bierut”.

In anul 1949 el a terminat șco^i 
la da arbitri de fotbal. A devenit 
apoi membru în subcomisia de ar
bitri a orașului București. Munca 
desfășurată de el în cadrul Comite
tului pentru Cultură Fizică și 
Sporit șii în special în cadrul sub
comisiei de arbitri a fost deosebit 
de rodnică. Semnalînd și lulînd po
ziție față de cazurile de indiscipli
nă ale unor jucători, arbitrul Eme
ric Săîăjanu a contribuit în mod 
deosebit la desfășurarea în bune 
condițiuni a meciurilor de fotbal.

In utzină, maistrul Emeric Sălă- 
janu ajută foarte mult colectivul 
spprtiv șl în special pe responsa
bilii cu munca organizatorică. Pe 
de altă parte, el se Îngrijește foar
te atent de jucătorii echipei de fot
bal Metalul „Boleslav Bierut” care 
în campionatul orășenesc ocupă u- 
nul din locurile de frunte. Strun
garul Teodor Bălătică si por
tarul echipei Tvngli-el Popescu, 
au primit mereu îndrumările 
și sfaturile sale. La gazeta 
de perete a întreprinderii și 
la panoul sportivului apar dese
ori articole instructive scrise de 
Emeric Săîăjanu.
Prin felul său de a munci, Eme

ric Săîăjanu, se numără printre a«j 
tiviștii sportivi voluntari de frunțe, 
care contribuie în mod deosebit Ia 
ridicarea calitativă a nivelului ac
tivității noastre sportive.

FILME

• Complexul sportiv G.M.A. 
(Maxim Gorki), întreceri sportive 
prietenești (Aurel Vlaicu și Fla
căra), Echipa de pe strada noa
stră (Arta).

EMISIUNI RADIOFONICE

• Miercuri 29 septembrie orele 
13,20 pe 351 m. și 261 m. lungime 
de undă se va transmite un pro
gram de muzică pentru filme spor
tive : suita „Sportul nautic e un 
sport popular" de compozitorul ger
man Peter Ernst Hoyer și „Șapte 
imagini sportive" de Edgar Cosma.

Poposind în multe din satele sau 
comunele regiunii București, rămîi 
plăcut impres onat de tabloul nou 
el terenului sau stadionului plin de 
tineri și tinere — colectiviști de la 
Curcani, munctori agricoli de la 
Negoești, țărani muncitori dn co
muna Bila sau din alte sate, care 
se întrec la fotbal, la volei, atle
tism sau în concursurile pentru tre
cerea normelor G.M.A.

Mai în fiecare din numeroasele 
comune ale regiunii București în
tîlnești, fie echipe sportive bine
cunoscute, oum sînt cea de oină 
de la G.A.C. Curcani, de gimnastică 
de la G.A.C. Bolintinul din Deal, 
de fotbal din corn. Sto'cănești, de 
handbal de la G.A.S. Roseți, fie 
sportivi pe care nu odată i-ai vă
zut concurînd chiar alături de spor
tivii fruntași ai țării. Despre ase
menea t'neri ca : Nicolae Florea, 
Marin Stroe. Alexandra Popescu, 
Ion Stan, Gh. Stincescu și mulți 
alții, îți vorbesc cu multă prețuire 
țăranii muncitori din satele regiunii 
București.

în ultimii ani, dar mai ales de la 
înființarea asociației Recolta, țăra
nii muncitor' din regiunea București 
desfășoară o act v:tate sportivă or
gan zată. In 39 de stațiuni de mașini 
și tractoare. în 34 de gospodării 
agricole de stat, în 69 de gospodării 
agricole colective și pe lîngă 84 de 
cămine culturale au fost înființate 
colective sportive, ex'stă numeroase 
secții pe ramură de sport, s-au ame
najat multe și frumoase baze spor-

în satele regiunii București
tive. Celor 210 terenuri de fotbal, 
186 de volei, 8 porti curi de gimnas- | 
tică, 66 curse cu obstacole, h se vor 
adăuga, în curînd, noi și noi baze 
sportive. Numai în acest an, peste 
1400 de tineri d.in satele regiunii 
București și-au prins pe o'epturi 
insigna G.M.A. gradul I.

Sînt, fără îndoială, realizări pen
tru care membrii colectivelor spor
tive din satele respective, activiștii 
obștești și consiliul regional sportiv 
al asociației Recolta, merită toate 
laudele. Cons liului regional sportiv 
al asociației Recolta mai avem să-i 
spunem însă ceva :

MUNCA DE ÎNDRUMARE SI 
CONTROL TREBUIE INTARltA...

Aceasta se pare a fi una din pro
blemele asupra căreia tovarășii de 
la consiliul regional Recolta vor 
trebui să instate mai mult în viitor. 
Să nu uităm că, dacă multe din fru
moasele realizări obținute în regiune 
se datorcsc în bună măsură acestor 
activiști, ei nu pot însă rămîne 
străini față de 1 psurile care se fac 
încă observate în unele sate și co
mune. Căci, dacă ei se mîndresc pe 
drept cuvînt cu colective sportive 
fruntașe, cum sînt cele amintite la 
început, nu pot, des’gur, să-și ..as
tupe urechile" atunci cînd se vorbeș- 

' te de alte colect've sportive, de pildă 
’ de cele din Mă'neasca Moara Dom- 
| nească, Radomireșli, unde se mun

cește la întîmptare, unde tineretul 
nu este angrenat în activitatea spor
tivă organizată, unde foarte greu În
tîlnești purtători ai insignei G.M.A.,

Acesta ar fi începutul l începutul 
unor lipsuri, care, din păcate, al
cătuiesc o listă destul de lungă. 
Să amintim cîteva din ele. De
plasări în regiune s-au făcut. S-au 
făcut însă mai mult în colectivele 
fruntașe, fără a se arăta aceeași 
preocupare și pentru comunele în 
care sportul a rămas mult în urmă. 
E greu să despărțim această lipsă 
de necol abonarea cu activul obștesc 
al consiliului, de nefolosirea aces- 
tu'a, — ca și a tovarășilor din sec
țiile sfatului popular care fac de
plasări în regiune — de faptul că 
multe comune codașe în activitatea 
sportivă nu au primit nici un fel 
de sprijin, ca și de faptul că între 
președintele consiliului regional 
sportiv al asociației Recolta și co
mitetul regional C.F.S. București 
*u a existat nici o legătură.

..DAR SI SIMȚUL DE RĂSPUN
DERE AL UNOR ACTIVIȘTI
Dacă, din anumite necesități im

portante. o bază sportivă este folo
sită, pentru o cît de scurtă perioadă 
de timp, în alte scopuri, este, 
rește. o greutate de-acum pentru 
dezvoltarea act'vității sportive. De 
aici și pînă la transformarea tere
nului de sport, pînă la folosirea 
lui permanentă penlru tot felul de 
lucruri — mai mult sau mai puțin 

importante — nu este un drum 
prea lung. Pe drumul acesta pre
feră să meargă încă unii activiști 
și unele cadre de conducere, fără 
să se gîndească probabil de loc la 
miile de ore voluntare pe care ti
nerii le-au făcut atunci cînd s-a 
amenajat terenul de sport, ta bani! 
care s-au cheltuit și — mal ales — 
la dragostea cu oare au așteptat 
sportivii primele întreceri pe tere
nul lor de sport. Un „exemplu" l-a 
dat inginerul șef al G.A.S. Chir- 
nogi, raionul Oltenița, din dispozi
ția căruia terenul de sport a căpă
tat cu totul altă întrebuințare. Există 
însă și cazuri cînd activiștii sfatu
rilor populare, uitînd de sarcinile 
ți/di recti vele cu privire la amena
jarea tcrenur lor de sport ta sate, 
nu s-au hotărît încă să repartizeze 
terenurile respective. Așa ai înțe
les să „sprijine" sportul unii acti
viști ai comitetelor executive ale 
sfaturilor populare raionale ca Mi- 
hăilești.

„Cu așa condiții, așa activitate", 
ar putea răspunde sportivii din co
munele Vîrtejeni și Grădinari d;n 
raionul M’hăi'eșfi. Fi așteaptă însă 
cu încredere lichidarea acestor lip
suri. Să nu-i lăsăm să aștepte prea 
mult 1

MAI MULTA GRIJĂ FATĂ DE 
INSTRUCTORII SPORTIVI

In satele regiun i București, ca 
și în toarte satele patriei noastre. 

instructorii obștești sînt în primele 
rînduri ale celor ce muncesc neobo
siți pentru continua dezvoltare a 
sportului sătesc. Cu rezultate din 
cele mai frumoase muncesc în re
giunea București instructori sportivi 
obștești ca : Gh. Oprea, Constantin 
Țone, Florea Grigorcscu, Petre Che- 
lu. Ion Stănculescu și mulți alții. 
Și aici, ca și în alte părți, acti
viștii sportivi obșteșrti muncesc în 
general din dragoste pentru sport, 
iar rezultatele frumoase obținute se 
datoresc tocmai acestei pasiuni pen
tru sport și, mai rar, îndrumării 
și sprijinului primit din partea co
lectivelor sportive, a comitetelor ra
ionale C.F.S., a consiliului regional 
sportiv al asociației Recolta, tată 
o problemă care trebuie pusă în 
centrul întregii activități, știut fiind 
cît de hotărîtor poate fi în dezvol
tarea activității sportive la sate 
aportul și sprijinul practic al in
structorilor obștești.

★
Lichidarea lipsurilor sezisate și 

aplicarea practică a propunerilor 
făcute cu prilejul analizei întregii 
munci sportive desfășurată în satele 
regiunii București va duce fără în
doială ta creșterea tot mai «ime- 
roasă a numărului de purtători de 
insignă, a numărului de baze spor
tive, a sportivilor clasificați, a mem
brilor de colectiv. Și acest \icru 
trebuie făcut cît rnaî grabnic.

CARMEN CONSTANT! ^ESCU



Despre unele lipsuri in cicfism care trebuie
Dacă în urmă cu cîțiva ani pu- 

te.ai număra pe degete elementele 
tinere afirmate, ca și elementele fe
minine care practicau ciclismul de 
competiție, în prezent situația este 
cu totul alta. Avem un contingent 
important și mereu crescînd de ci
cliști tineri în >pl:nă dezvoltare, iar 
numărul ciclistelor a crescut și el 
simțitor.

In raport cu condițiile create peo- 
tru dezvoltarea sportului pedalei, nu 
s-a înregistrat insă, o creștere cores
punzătoare a nivelului tehnic. Cau
zele sînt multiple. Așa, de pildă, 
există încă antrenori — și tocmai din 
ce: cu o calificare superioară — 
cafe muncesc empiric, nu au docu- 
inente de planificare și nu realizea
ză o strînsă colaborare cu medicul 
sportiv, — a cărui contribuție este 
deosebit de prețioasă în munca de 
pregătire^ temeinică a sportivilor.

Mai sînt antrenori care afirmă 
că în ciclism nu se poate vorbi des
pre o individualizare a antrena
mentului — de pildă antrenorul Iu
lian Gociman — cînd știut este că 
tocmai în acest sport, individualiza
rea își găsește o bună aplicare.

Dar, de bună seamă, este mult 
mai ușor să stai în tribuna velodro
mului sau pe linia de sosire și să 
cronometrezi un grup de cicliști, 
decîf să te ocupi de fiecare în 
parte, pentru remedierea lipsurilor 
și creșterea necontenită a fiecărui 
element.

Să c tăm doar cîteva cazuri, care 
ilustrează faptul că nu s-a dat aten
ția cuvenită individualizării pregă- 
c‘crst ^tiende -?i,dă’ căe«ul 
tăr i U 2' ,DuT trescu- campionul 
țarii Ia proba de 4000 metri pe ve
lodrom, are o plecare foarte gre
oaie, ceea ce atrage după sine pier- 
deiea de secunde prețioase, c. Rein- 
tăti •o>rrC,i?t(dotat CU ca», 
ui mil die: ntreCCriIe tocmaI Pe 
sârC lînJ r’-iCÎn<,S Sim4ind adver- 
tor v «T Ă ’ cedeaza surprinză- 

, Basile Opreia, campion și re13 200 me;ri vi1eză" esTe 
Stă ±Si °ri dC ° em°‘ivitate exa-

Peni™ un ciclist cu exoe- 
telcnttă P°â’ Eda ZUrrner’ ° fIr,ără

Zez^Tce^ ° 
importante probe — faza finală campionatelor R P D ’ ăJI K.1 .k. _ a parcurs 
FanS‘u7 lăTi CUr?ă descendentă. 
Fap.ul vădește că antrenorul res- 
în munca 4 urraărit-o îndeaproape 
in munca de pregătire, 
greșul ^îl frînează pro
cesul, il constituie și premiza cu 

On^nori?i!fcdera-Care P—
° ' (C- C,rJan- N. I. Țapu 

men -'1 ’ Și, anunie: -Să nu dăm oa
menii peste cap-. Dar, această pre- 
țmză cu care se pleacă inițial Ia 
lucru - și ch.ar exagerează în 
acest sens, — presupune o lipsă 
în cunoștințele de specialitate ale 
antrenorilor, care astfel, nu vor 
cunoaște niciodată posibilitățile ma
xime ale elevilor lor. Tot de ac! 
izvorăște, firesc, o altă latură de 
asemenea dăunătoare: „să nu se 
dea totul la antrenament", De la 
“ Prudență justificată în curba efor- 

°r și pînă la antrenamentele
» diferență

J“r dacă ai să le pui întrebarea : 
cum vor putea face față cicliștii 
curselor mari și viu disputate, ți'so 
în oHmPU?de 1 d'n resurseIe cîștigate 
în odihnă, concepție îmbrățișată cu 
conv.ngere de unii antrenori și de 
către multi cicliști fruntași.
■ Le vom aminti că excelentele 
rezultate obținute de sportivii sovie
tici sînt urmare a unei munci în
cordate și perseverente. Un exem- 
pln grăitor în ciclism ni-1 oferă 
alergătorul sovietic Cijikov. care a 

'Pr0ba de 4000 mefri 
timpul de o:01,l, tai.- ciclistele sovie
tice au putut să alerge cu extraor
dinara medie de peste 41 km. pe 
Wă, pe o distanță de 25 km. Reiese 
deci clar că, dacă s-ar fi aplicat 
■concepția greșită „să nu se dea to

Fotbaliștii fruntași să sprijine activitatea centrelor 
de pregătire pentru copii

tul Ia antrenament", sau cei în 
cauză ar fi fost stăpîniți de teama 
„de a nu se da peste cap", nu ar & 
fost cu putință să se atingă aseme
nea cifre. Trebuie însă să mai amin
tim că la baza marilor progrese teh
nice ale sportivilor sovietici stau și 
binefacerile pe oare le oferă practi
carea sporturilor complimentare:’ 
activitate multilaterală.

Din păcate, însă, la acest capitol 
nu putem spune prea multe lucruri- 
bune despre majoritatea cicliștilor 
noștri. Astfel, o bună parte din ci
cliștii lotului național nu pot „su
feri" orele de educație fizică, iar 
unii dintre ei execută mișcările ele
mentare ale gimnasticii de înviorare 
într-o formă extrem de greoaie. Toa
te acestea înseamnă că nu se acordă 
atenție tuturor amănuntelor care 
duc la realizarea unei forme spor
tive cît mai bune, după cum se 
neglijefază și o importantă pro
blemă tehnică : înlăturarea panel de 
cauciuc. Unii . cicliști, cînd sparg, 
sînt cuprinși de accese de nervozi
tate, procedează pripit și pierd un 
timp dublu decît cel normal : 4—5 
minute sau chiar mai mult, cum e 
cazul lui Marin Nxulescu. înseam
nă, deci, că nu s-a insistat la an
trenamente asupra tehnicii și rapi
dității înlăturării panelor de cau
ciuc.

Tot în cadrul problemelor tehnice, 
notăm că numeroși cicliști fruntași 
nu rezistă mediilor orare ridicate 
(vezi „Cursa Păcii" din acest an). 

Aici, apare evident reversul concep
ției nesănătoase a antrenamentelor 
lente, cicliștii noștri manifestînd o 
îngrijorătoare lipsă de combativitate. 
Așa se explică și faptul inadmisi
bil că într-o finală de campionat de 
fond nu s-a , realizat anul acesta 
decît modestul 36 pe oră.

Și aici — trebuie să subliniem — 
nu este suficient să cîștigi un cam
pionat, sau o altă cursă, ci mai tre
buie să ții seamă și de medita ora
ră. Căci, altminteri, cu 34 sau 35 
km pe oră, o asemenea victorie nu 
spune mare lucru.

Lipsa de combativitate ca și lipsa 
unei hotărîri ferme de a lupta pen
tru curse dinamice și. deci, pentru 
medii orare ridicate — care ilustrea
ză progresul — sînt urmările triste 
ale metodelor unor antrenori care 
nu au pus accentul pe un înalt spi
rit de luptă necesar obținerii rezul
tatelor valoroase.

Vom nota un exemplu în acest 
sens. La faza regională a cam
pionatelor pe pistă, patru cicliști 
s-au desprins din pluton, în cursa 
de semifond : Dumitrescu și Bilete 
de Ia Progresul și Voinescu și Șe- 
laru de la Dinamo. In timp oe an
trenorul Mihăilescu (Dinamo) își 
îndemna cicliștii ȘS „tragă" cît mai 
puternic, antrenorul Simionescu 
(Progresul), dimpotrivă, le striga ci
cliștilor săi să nu mai „tragă* *.  
Două atitudini care mărturisesc două 
concepții diametral opuse. Și se poia
ta vedea lesne care este aceea 
care frînează dezvoltarea.

Frumoasa inițiativă a Secției
*Cl£?S. din C.CîS. este menită sâ 
(creeze un început de activitate or- 
«<»nizată și metodică a copiilor, în 
domeniiul fotbalului. Prin organiza
rea centrelor de pregătire pentru 
oopii, se asigură micilor fortl»aliști 
dta cartierele Capitalei premizede 
unei corecte dezvoltări fizice și teh
nice.

La reușita acestei acțiuni, iniția
tă în scopul creării viitoarelor, cîr-

Cu asemenea metode, specifice ci
clismului de altă dată, nu ne putem 
mîndrl deloc, după cum nu ne poate 
bucura că unii cicliști fruntași vin 
în taberele de pregătire ale lotului 
R.P.R. complet nepregătiți, cînd da
toria lor de căpetenie este să se 
afle permanent la un nivel de pre
gătire satisfăcător, tabăra avînd ro
lul de finisare a antrenamentului și 
de închegare a lotului respectiv.

Dacă unii antrenori se plîng că 
nu au material tehnic documentar 
suficient, apoi, în parte, este și vina 
lor. Este drept că în materie de li
teratură ciclistă stăm încă destul 
de slab. Dar nici antrenorii, care 
s-au deplasat peste hotare, cu dife
rite prilejuri, nu au căutat să stea 
de vorbă ou antrenorii sovietici șl 
ai celorlalte țări, despre metodele de 
lucru, să ia notițe, sau să aducă 
din alte țări cărți de specialitate. 
Materialul astfel cules ar fi putut 
fi publicat pentru a da posibilitate 
tuturor să cunoască metodele avan

dre ale secțiilor de fotbal din Capi
tală, pot și trebuie să contribuie nu 
nuimai antrenorii și instructorii vo
luntari repartizați pe lingă cele pa
tru oentre de pregătire, ci și asoci
ațiile, colectivele sportive și, mai 
ales, antrenorii și fotbaliștii frun
tași. Este o datorie de onoare pen
tru un Marian, Ozon, Apolzam, Ior- 
dache, Ma rinescu, Pilote, Tom a sau 
jucători fruntași din echipele regi
onale, să sprijine activitatea centre
lor, pa rticipînd efectiv la pregătirea 

sate de pregătire. Să scrie articoi» 
la ziar, este chiar o sarcină ■ an
trenorilor calificați și, desigur, că 
nimeni nu este oprit să creeze ceva 
nou, să muncească pentru a spri
jini progresul ciclismului.

Dar, se știe, prea puțini antrenori 
se preocupă de acest lucru, după 
cum prea puțini sînt cei oare pun 
accentul pe utilizarea antrenamen
tului meaahic (pedalaj în spatele 
motocicletei) ’în vederea realizării 
mediilor orare mari. Este drept că 
asistăm la un început în acest sens : 
acțiunea antrenorului Iulian Goci
man. Dar, antrenorii nu sînt deloc 
vinovați dacă asociațiile respective 
nu le pun la dispoziție motocicle
tele pentru urmărit antrenamentele 
munca lor rezumîndu-se la a da ple
carea grupului de cicliști, de la mar
ginea orașului și de a-i aștepta apoi 
să se întoarcă (cazul tov. Ctrjan, 
de la Flamura roșie, I. Silvestru de 
la Voința și alții).

Mare parte din lipsurile semna
late aparțin biroului comisiei cen
trale de ciclism, inspecției de ci
clism și chiar conducerii Direcției 
instnuir.i sportive, care nu s-au pre
ocupat îndeajuns de munca antre
norilor, de activizarea colegiului de 
antrenori, care avea sarcina să pro
grameze periodic antrenori care să 
facă referate cu teme tehnice în 
cadrul unor ședințe lărgite. Unele 
din aceste lipsuri îl revin și an
trenorului de stat G. Negoescu, 
care — în calitatea pe care o iie- 
ține — Și-a neglijat sarcinile.

Pentru remedierea lipsurilor sem
nalate, precum și a altora existente, 
este necesar să se ia următoarele 
măsuri :

Antrenorii să colaboreze efectiv 
cu medicii, cunoscînd că fără cola
borarea medicului, fără o pregătire 
profesională corespunzătoare, nu se 
poate vorbi de activitate științifică.

Antrenorii să introducă în cons
pectele de lecții diverse scheme tac
tice și individualizarea antrenamen
tului, pentru a duce fiecare alergă
tor la maximul posibilităților.

Antrenorii să imprime cicliștilor 
un înalt spirit de luptă și să-i ajute 
pe sportivii mai slab pregătiți să 
ajungă la nivesul celor mai buni.

Consiliile colectivelor sportive să 
facă eforturile necesare pentru a 
pune ta dispoziția antrenorilor mo
tocicletele pentru antrenamentul me
canic și absolut necesare urmăririi 
antrenamentelor pe șosea.

Consiliile colectivelor sportive, co
misia centrală de ciclism împreună 
cu Inspecția să analizeze ser'os 
munca antrenorilor, organizînd co
locvii cu teme tehnice.

Sportivii fruntași să se ocupe cu 
dragoste și cu răbdare de ridicarea 
elementelor tinere, să le împărtă
șească din experiența lor, să-i în- 
drumeze cu însuflețire în limpid 
concursurilor.

In felul aceste, se va înlătura 
rivalitatea acută care mal «există pe 
alocuri între cadrele de fruntași șl 
elementele tinere. Tinerii sînt dese
ori frînați de către unii cicliști ca 
vechime, care, tu mentalitatea tor 
egoistă, văd în cei noi ce se rid'că 
vrăjmași, și nu tovarăși de activi- 
tete.

Comisia centrală de ciclism și In
specția, colectivele sportive și aso
ciații le, antrenorii și cicliștii frun
tași pot și trebuie să conlucreze ca 
toată sîrguința pentru lichidare» 
lipsurilor existente și pentru orien
tarea pe un drum mai just a cidi»- 
mului nostru, oare trece în ultima 
vreme printr-o criză acută. Și, ca 
attt mai temeinic trebuie să ne ocu
păm de lichidarea acestor lipsuri, 
noi, toți cei care avem sarcini în 
mișcarea ciclistă, cu cît ne aflăm 
în preajma unui mare eveniment * 
Circuitul R.P.R., prilej cu care ci
clismul nostru trebuie să înregis
treze un mare pas înainte.

„ nicolae lupu
din Direcția Instruirii sportive 

din C. C. F. S.

copiilor. Prezența lor în mijlocul 
copiilor va constitui un mare sti
mulent pentru aceștia și, ta același 
timp, va ușura munca antrenorilor 
responsabilii de centre. Fotbaliștii 
pot dărui acestor centre, cu un scop 
attt de important, cîteva ore pe săp- 
t amină. Ei var avea satisfacția unei 
munci folositoare, tar, mai tîrziu, 
bucuria de a-i vedea pe mulți dintre 
copiii cărora le-au îndrumat primii 
pași ta fotbal, ajunși jucători de 
valoare.

Radu Vasile pornește motorașul construit de el, pentru a fi ex
perimentat in zbor.

Considerații asupra campionatului republican 
de aeromodeie

Cea de a VlI-a ediție a campio
natelor republicane de aeromodeie 
a marcat o cotitură însemnată pen
tru viitoarea activitate a mișcării 
noastre de aeromodelism.

La competițiile anterioare între
cerile republicane erau programate 
pe categorii, ta date și locuri dife
rite. Din această cauză, întîlnirile 
se desfășurau mai de fiecare dată 
la un nivel necorespunzător, iar 
performanțele înregistrate erau cu 
mult sub posibilitățile concurenți- 
lor. Anul acesta, însă. Aeroclubul 
Central a organizat un singur cam
pionat, pentru toate categoriile. 
Datorită acestui fapt, întrecerile au 
căpătat ch ar de la început un ca
racter dîrz, ceea ce a dus la obți
nerea unor performanțe de valoare, 
printre care și trei noi recorduri 
republicane. Totodată întâlnirea 
aeromodeliștilor noștri fruntași în
tr-o competiție unică a însemnat 
un prețios schimb de experiență și 
a dus la popularizarea unor cate
gorii de aeromodeie mai puțin cu
noscute de masele largi de aero- 
modeliști.

Ga și în anii trecuți, la actu
alul campionat republican au fost 
prezentate și cîteva noi tipuri de 
modele și motorașe mecanice. Cel 
mai reușit model a fost adus la 
start de către iscusitul recordman 
al țării Otto Hintz (Tîrgu-Mureș). 
Noua realizare a reprezentantului 
Regiunii Autonome Maghiare a 
fost concepută după cele mai noi 
principii ale aerodinamicei .Modelul 
lui Otto Hintz este îngrijit lucrat, 
bine dimensionat, cu mare viteză 
de tracțiune și cu o minimă viteză 
descendentă. In afară de calitățile 
sale aerodinamice, modelul „O. H.- 
1954“ are o siluetă elegantă, fină, 
de o mare frumusețe. Pe aceeași 
linie se situează șl hidro-propulso- 
ru! campionului R.P.R. Victor Ga- 
ba-Iași. Concurentul ieșean a înlo
cuit cele două flotoare din față cu 
un singur flotor central — esoa- 
motabil. Această modificare a dait 
modelului mal mu.ltă siguranță 
la decolare, o planare de mal lun
gă durată șl o amerizare scutită 
de defecțiuni tehnice. Modele bine 
lucrate au prezentat șl aeromode- 
îiștti din Cluj. Participant!! din re

Boxul
• LA BOCȘA ROMÎNA a avut 

loc întîlnirea pugilistică dintre se
lecționata locală și Metalul Timi
șoara. Victoria a revenit selecțio
natei din Bocșa Romînă cu sco
rul de 9—5. S-au evidențiat pugi- 
liștii A. Meyer, I. Hencz, V. Chl- 
riac (Bocșa Romînă) și I. Buc- 
say, I. Pazmatx Carol Dura (Me
talul Timișoara) (P. Petrișor, co
respondent).

© INTILNIREA dintre Selec
ționata Valea Jiului și Metalul 
Tg. Jiu s-a sfîrșit cu un rezultat 
de egalitate (4—4). S-au eviden
țiat pugiliștii: Ofenberg, Obrețin 
(Metalul) și Georgescu (Valea 
Jiului). Au asistat 2.000 specta
tori. Reuniunea s-a desfășurat la 
Tg. Jiu. (C. Priescu, corespon
dent).

• DE MULTA INIȚIATIVA dă 
dovadă Petre Buaian din Govora 
care muncește din răsputeri pen
tru dezvoltarea boxului în Go
vora. Din păcate, colectivul spor
tiv Progresul nu îi dă tot ajutorul 
necesar. Asociația Progresul are 
datoria să intervină pentru a a- 
juta propagarea acestui sport și 
în această localitate.

• REUNIUNEA desfășurată re
cent la Iași a scos la iveală multe 
lipsuri. Astfel, organizatorii nu 
s-au gîndit că o gală de box 
trebuie să aibă și un crainic., și 
din această cauză antrenorul Flo- 
rescu a fost nevoit să instruiască 
în grabă un spectator care să în
deplinească acest rol. De /*as«-  i

giunea București, aeronodeliștt 
consacrați și cu mari pretenții ta 
titlul de campioni și locul I pe e- 
chipe s-au prezentat surprinzător de 
slab. Ei au adus la Orașul Stalin 
modele lucrate în grabă, mediocra 
în ceea ce privește construcția teh
nică și urîte ta înfățișare.

In acest concurs au fost încercate 
și cîteva motorașe mecanice fabri
cate la noi în țară. Deplină satis
facție a dat motorașul „R. V.- 
1954“ realizare proprie a cunoscu
tului mecanic de avioane Radu Va
sile. Acest motoraș care este pro
totip de 5 cm., funcționează după 
principiul semi-Diesel cu auto-aprin- 
dere. El are calități deosebite de 
concepție și construcție și în unele 
privințe este superior celor din im
port. Superioritatea motorașului 
,,R. V.-1954" constă în faptul că în 
afară de excepționalele sale calități 
tehnice și mecan ce, pornește foarte 
ușor, scutind astfel concurenții de 
urmările emotivității. Și motorașele 
„M. G.“ fabricate în serie, la Uzi
nele Steagul Roșu din Orașul Stalin 
au corespuns. Ele însă, nu au fost 
îndeajuns cunoscute de către conca- 
renți și în plus nu au avut un ro
daj suficient.

Organizarea campionatului a avat 
o mare lipsă. Această întrecere «r 
fi putut să ta sfîrșit în 5 zile în Ioc 
de ,10 cît a durat. Și lucrul acesta 
s-ar fi petrecut dacă comisia de or
ganizare ar fi respectat întru totul 
regulamentul. Or, acest lucru nu s-a 
întîmplat, pentru că organizatorii, 
dorind realizarea unor rezultate cît 
mai bune, au manifestat uneori prea 
multă indulgență, față de concu
rent!. Bună oară, deși pentru lansă
rile aeromodelelor captive, regula
mentul prevede 10 minute pentru 
fiecare lansare, totuși acest lucru 
s-a trecut cu vederea, întrecerile pre- 
lungindu-se ore și chiar zile întregi. 
Din această cauză întrecerile la ■- 
ceastă categorie au avut o desfășu
rare monotonă, plictisitoare și nici 
n-au dat rezultatele scontate.

Pe viitor, Aeroclubul Central v« 
trebui să respecte cu strictețe pre-’ 
vederile regulamentului, pentru a 
imprima nota de seriozitate cuve
nită unui campionat republican.

B. MARICA

în țară
mpnea, antrenorul C. Leonida a 
comis un gest condamnabil, păL 
muind un boxer de al său. (EuS. 
Ursu, corespondent).

• LOCOMOTIVA CRAIOVA își 
anunțase sosirea la Tr. Severin 
pentru a susține o întîlnire pugi- 
listică cu Metalul S.R.N. (cores
pondenți tov I Bwzulică). Chiar 
în ziua galei, însă, spectatorii care 
porniseră spre baza sportivă 23 
August unde trebuia să aibă loc 
gala, au fost întîmpinați de un 
afiș pe care scria: „Din motive 
necunoscute echipa de box Loco
motiva Craiova nu s-a prezentat, 
astfel că gala se amînă..."

Am dori să știm care sînt „mo
tivele necunoscute" ?...

• MULT TIMP își vor re
aminti boxerii Minerului Petro
șani de „amabilitatea" cu care au 
fost tratați cu ocazia unei vizite 
la Sadu. Au fost cazați într-un 
beci, care nu mai fusese deschis de 
trei luni și unde zăreai pretutin
deni lucruri mucegăite și păian
jeni.

In ziua galei au mai fost con
statate și altele. Mănușile lipseau 
și ele au fost aduse în ultimele 
minute de la Tg. Jiu. Ringul era 
nereglementar, format din țevi 

înfipte în pămînt. Corzile au fost 
confecționate din frînghia de rufe, 
adusă de niște spectatori. Jude
cătorii arbitri au fost recrutați 
din public. (Al. Neguț, de la sub- 
redacjia din Petroșani),



VII aEDIȚIE a CAMPIONATELOR INTERNATIONALE^
=- DE ATLETISM ALE R.P.R. '

Ora 9 — Calificări; săritura cu 
prăjina, lungim^ femei

<; Ora 15,15 — festivitatea de des- 
2 diidere.

■ lit Ora 15,45 — 400 m. garduri serii, 
'greutate femei.
1 Ora 16,00 — 100 m. plat bărbați

■ serii.
9 Ora 16,15 — 100 m. plat femei 

ferii, lungime femei.
:Ora 16,30 — 10 km. marș.

5 Ora 16,45 — suliță bărbați, 
® a înălțime bărbați.

>•?’ Ora 17.25 — 100 m. plat bărbați 
semifinale.

Ofa 17, 35 — 100 m. plat femei 
-. 'inală.

ș Ora 17,45 — .400 m. garduri fi- 
i-ală.

’ Ora 17,50 — 800 m. plat bărbați 
' ferii.

’ta Ora 18.00 — 5000 m. plat finală

Cei doi Necev...
Mă înșelasem cînd, indreptîndu- 

,mă spre tinărul oacheș și înalt, 
■cu mustăți de mușchetar l:am sa
lutat, spunindu-i: ,,Bine ai venit 
ipintre noi, Alexandr Necev".

Cel pe care-l aveam în față era 
Antr-adevăr un Necev, dar nu A- 

f^lexandr, ci fratele său geamăn 
■■ Gheorghi. Cum însă nu eram pri- 

ț, nul care făceam această confuzie 
3 >i cum asemănarea dintre ei este 
1 ntr-adevăr uimitoare, greșeala 

ni-a fost pe loc iertată. ’
Ambii frați Necev fac atletism 

aleargă 400 m. De 
ori au fost chiar ad- 

cursă, luptînd amîndoi 
pentru doborirea recor-

ti amindoi
- nul te
J iersari în 
' :ot la cot
itilui, care, după ce s-a perindat 
ilternativ la unul și celălalt, se 
iflă acum în posesia lui Alexandr, 
tu timpul de 49,0. sec. Gheorghi, 
tare mai are în plus și specialita

tea de optsutist, a trecut însă pe 
! lumele său recordul la această 

' >robă, alergind recent la campio- 
latul fării 1:51,0 El a devenit 
tampion national și pe 400 me
ri, dar în absenta lui Alexandr,

■’A

-------1~~ — ------
lacul în cursa de 200 m. plat.
Nu-i ușor să prezinți In cîteva 

înduri cariera sportivă a lui 
Iheorghi Necev. Deși tînăr (are 

. . '5 ani), el practică atletismul de 
ani. A început ca sprinter, reu- 

ind 11,1 sec. pe 100 m. Calită- 
ile de vitezist dezvoltate atunci, 

prind cum nu se poate mai bine 
'■cum cînd are de parcurs o dis- 
anfă de 8 ori mai mare și cel 
u(in tot de atîtea ori mai grea.
Primul record l-a realizat în 

952, clnd, pe 800 m., el a între- 
ut vechea performanță a lui Mu- 
zșov. reușind 1:52,2. Atunci a și 
îștigaf prima dală pe 800 m. fit
ul de campion al tării, pe care 

,'.u l-a mai părăsit, fiind învin- 
‘ta ător și anul trecut ca și anul a- 

esta. Necev este student în a- 
~ ut III la Institutul de Științe E- 

S onomice din Sofia Printre rin- 
■- . uri, nu mi-a fost greii să înțeleg 

ă, în afară de sport, el este pa- 
ionat după muzică și așteaptă 
u nerăbdare să revadă minunata 

■ ală a Operei din București.
„De data aceasta voi alerga la 

ucurești fără Alexandr, rămas 
■■ casă să-și îngrijească mușchiul 
p ne spune Gheorghi Necev. Con
curez pentru a cincea oară în Ca- 
itala dumneavoastră, dar prima 

Iită pe distanța de 800 m., care 
vrea să fie proba consacrării 

ele".

La București, Necev vede ca fa- 
iriți pe francezul Djian și polo- 
zul Potrzebowski. Insă record- 
anul bulgar, care în ultimii trei 
ii a fost imbatabil în concursu- 
te interne pe această distanță, 
arătat că știe să facă curse 

tari. Și nu este exclus să con- 
rme încăodată aceasta pe sta
dionul Republicii...

VALERIC ClilOSE

Participasiții iși spun părerea...
A găsi un anume atlet în holul 

Athenee-Palace-ului, pentru a-i 
cere impresii despre proba sa, era 
ieri dimineață o încercare destui 
de grea și cu puțini șorți de reu
șită. Pe stadion, acesta ar fi fost 
lucrul cel mai simplu cu putință. 
Cu programul și cu listele de con- 
curenți în mină, poți cunoaște aco
lo aproape in orice moment ce fac 
aruncătoarele de greutate sau 
sprinterii, săritorii în lungime sau 
fondiștii. In holul hotelului în :ă, 
lucrurile nu sînt atît de simple. 
Sînt atîți atleți strînși aici, în a- 
ceastă dimineață ! De peste tot se 
aud frînturi de discuții purtate în 
mai toate limbile Europei. Se re- 
întîlnesc prieteni vechi, -se leagă 
cunoștințe noi. Atleții discută des
pre întreceri, antrenorii se uită cu 
îngrijorare afară, la cerul încă a- 
coperit de nori, ziariștii fac pro
nosticuri. In acest tumult, care 
vestea mai bine decît orice apro
pierea campionatelor mi-am pro
pus să-l găsesc pe Laszlo Tanai. 
In căutarea lui Tanai, 1 am găsit 
însă pe... Hires. Nu-i nimic. Hires 
este doar antrenorul lui Tanai și 
ca antrenor, el trebuie să știe în 
ori ce clipă ce face elevul său. 
Vi-1 amintiți, desigur, pe demifon- 
distuil maghiar Hires, cîștigător 
în cursa de 800 m. la prima edi
ție a campionatelor internaționale? 
De data aceasta, el nu mai con
curează. Faima lui Hires — antre
norul nu este însă cu nimic mai 
prejos decît a lui Hires — atletul.

E suficient să spunem că el este an
trenorul luii Szentgali, proaspătul 
campion european pe 800 m., au
torul acelui formidabil 1:47,1. „Hi- 
res-baci” m-a îndreptat pe drumul 
cel bun, și, astfel l-am întîlnit pe 
Tanai, de asemenea o veche cunoș
tință a atleților noștri.

— Ce părere ai despre cursa d« 
800 ni. ?

— Cred că va fi una dintre cele 
mai spectaculoase curse ale cam
pionatelor. Cei mai buni mi se par 
luxemburghezul Rasquin cu 1:50,4, 
francezul Djian cu 1:50,3, bulgarul 
Necev cu 1:51,0 și polonezul Potr
zebowski, cu 1:51,5. (Aici trebuie 
neapărat să deschidem o parante
ză. Din modestie, desigur, atletul 
maghiar nu s-a trecut și pe sine în 
lista de mai sus. Repar această 
omisiune, adăugind că el are la 
activ în acest an o performanță de 
1:5Q,4). Sînt mulțumit că se vor 
alerga serii. Da, da, nu vă mirați, 
Prefer să alerg de 2 sau de 3 ori, 
cu concurenți mai puțini, decît 
odată, dar cu 15 concurenți. așa 
cum s-a întîmplat anul trecut. A- 
tunci m-am clasat ai 5-lea. Acum.-

L-am lăsat pe caszlo Tanai să 
consulte în liniște lista concuren- 
ților la 800 m.

Iată o altă cunoștință, care ne 
amintește că 800 m. serii nu este 
singura probă din prima zi a con
cursului : atletul elvețian Pâge. El 
ne-a mai fost oaspe cu cîteva 
luni în urmă, la meciul dintre at
leții romîni și cei elvețieni Atuinci,

Pe stadionul Dinamo, la un ușor antrenament, cei trei sprin
teri francezi (de la stingă la dreapta în prim plan): Derderian. 
Bonino și David. . j

în cursa de 5000 m. s-a clasat al 
doilea, după Grecescu.

— De data aceasta, Grecescu nu 
va fi singurul meu adversar peri
culos. înaintea lui trebuie să-l a- 
mintesc pe Herman, excelentul a- 
lergător belgian, pe care-l consider 
marele favorit al cursei. îmi pare 
bine că mă voi reîntîlni pe pistă 
cu francezul Mahaut. Ultima oară 
cînd am concurat împreună m-a 
învins. A fost însă o cursă de 7.400 
metri, pe șosea. Sper să mă revan
șez pe pistă.

— Ai toate șansele. La Berna ai 
realizat doar un nou record elve
țian : 14:37.2.

— Desigur, dar de atunci antre
namentele n-au mai fost atît de 
intense Și, apoi, mai am și alți ad
versari puternici : Bunea, Tilma- 
ciu, austriacul Rolzer

Trebuie să fiți de acord, citind 
rîndurile de mai sus, că vom fi 
martorii unei pasionante curse de 
5000 m. Programul primei zile ne 
rezervă însă și alte probe intere
sante. De pildă, seriile la 100 m. 
bărbați. Printre noi se află cam
pionul de anul trecut, al probei, 
francezul Alain David. L-am găsit, 
într-un grup de atleți în traininguri 
albastre; Bonino, Derderian, etc. 
Vreo consfătuire a ștafetei de 
4x100 m a Franței ?

Poate 1 Pe fața lui Alain David 
am deslușit de îndată că este a- 
bătut.

— Cum să nu fiu abătut I In 
mai, am fost victima unui accident 
de motocicletă. Iți dai seama ce 
înseamnă asta, tocmai tn anul eu
ropenelor. Am reluat antrenamen
tele, încă nerestabilit, doar cu trei 
săptămîni înainte de Berna. Bine 
Înțeles că n-am putut face nimic, 
îmi pare însă rău că nu-mi voi 
putea apăra, cu toate puterile, tit- 
lid cucerit acum un an. După pă
rerea mea, cred că victoria va fi 
a prietenului meu Rene Bonino. 
El are însă adversari puternici în 
polonezul Schmidt în germanii 
Schulltz și Schroder. Sînt sprinteri 
buni și cu siguranță că, dacă pista 
se va zvînta, vor scoate timpuri 
bune.

Observația lui David este vala
bilă nu numai pentru seriile cursei 
de 100 m. bărbați. Nu încape nici 
o îndoială că dacă pista va fi In
formă la fel de bună ca si atleții, 
se vor înregistra rezultate de va
loare și în celelalte probe de aler
gări.

IACI NT M.ANOLIU

Ii veți vedea 
concurînd

INGEMAR ALLARD (Suedia), 
săritura cu prăji.ia

IOZSEF CSERMAK («. P 
Ungară), aruncarea ciocanului;

Visul vieții 
va deveni

Cel care va încerca mîine să 
treacă 4.50 metri la săritura cu 
prăjina, atletul suedez Ragnar 
Lundberg, a mărturisit coborînd pe 
aeroportul Băneasa, din avionul 
care îl aducea de la Praga, că a 
avut emoția înălțimii atunci cînd 
trecea în zbor peste crestele mun
ților Romîniei. Tocmai el, care 
încă de acum 15 ani — la începu
turile carierii sale sportive — și-a 
dorit ca odată prăjina lui să4 
treacă peste 4,50 metri.

Visul de atunci nu s-a împlinit 
tacă pentru copitafl 'zburdalnic 

din Nybro, orășelul său natal din 
sudul Suediei. întocmai ca Zeno al 
nostru, Ragnar Lundberg este în
drăgostit de proba sa, care i-a 
adus de atîtea ori satisfacții și 
de cîteva ori... necazuri. Parlicipînd 
la 175 de concursuri internaționale, 
tntrecîndu-se pe stadioanele a 18 
țări europene, ureînd recordul Eu
ropei la 4,44 m., cîștigînd titlul 
european la Bruxelles și medalia 
de bronz la Jocurile Olimpice de 
la Helsinki, „Rage" Lundberg este 
unul dintre cei mai celebri să
ritori cu prăjina din lume. Dar 
necazurile ? Au fost și ele. Chiar 
anul acesta, pe stadionul Neufeld 
din Berna, s-a văzut întrecut de 
finlandezul Elles Landstrom, care 
a trecut ca și el 4,40 m., însă din 
prima încercare. Lui Lundberg i-au 
trebuit trei încercări... A avut 

totuși satisfacția că a fost o luptă 
extraordinară care a ținut mai bi
ne de șapte ore, încheindu-se doat 
sub lumina reflectoarelor. Abia a

lui Lundberg — 4.50 m. —
realitate la București ?

avut timp să se liniștească după e- 
moțiile acestui concurs, acasă la el 
la Sodertalul, cînd ziarul „Idrot- 
sbladet" i-a anunțat că, pe stadio
nul Hruscev din Kiev, prietenul și 
adversarul său Piotr Denisenko l-a 
întrecut recordul, sărind 4,46 ra. 
Iată-1 că nu mai este nici campion 
și nici recordman al bătrînului 
continent.

Dar, de la primele cuvinte pe 
care le-am schimbat cu el pe aero 
port, am înțeles că, mai mult ca 
oricînd, Lundberg vrea să atingi 
cei 4,50 m. visați de el. Ar fi vrut 
să se întreacă la București cu 
Denisenko și, în luptă dreaptă, 
să arate că este încă tînăr, că 
mai are încă vigoarea anilor în 
care era de neînvins. Chiar acum 
o săptămînă, în ziua în care 
alt celebru atlet suedez, Berigt

Nillson, batea la Goteborg recor
dul european la înălțime (2,11 m.)., 
la Sodertalul, Lundberg trăia e- 
moțiile recuceririi recordului său. 
Trecînd ștacheta așezată la 4,47 
m., aceasta a vibrat pentru o clipă 
pe suporți, pentru a cădea apoi 
în nisipul gropii, odată cu spe 
ranțele lpi Rage.

Și iata-1 acum la București, în 
căutarea pistei atît de lăudată de 
Homonnaycu prilejul întîlnirii lor 
de la Stockholm, răspunzînd în 
acest fel și invitației pe care Zeno 
Dragomir i-a făcut-o astă vară 
la Berna. întrecerile de pe sta
dionul Republicii sînt un foarte 
bun prilej pentru Lundberg de a-și 
dovedi măiestria, în luptă cu ad
versari puternici ca francezul Sil- 
lon și polonezul Adamczyk. Privind 
tubul metalic în care călătorește 
prăjina lui, în ochii lui Lundberg 
a strălucit hotărîrea de a lupta 
cu toată energia pentru cei 4,50 
m. ȘI, mai ales, dacă ne gîndim 
eă — așa cum spune el — îi mai 
rămîn numai doi ani în care să 
încerce să-și împlinească visul, 
s-ar putea să fim mîine martorii 
acestei isprăvi. Căci, odată cu 
terminarea olimpiadei de la Mel
bourne, Ragnar Lundberg are de 
gînd să-și ia rămas bun de la 
ștacheta cu care luptă da peste 
15 ani.

...Sau, poate că, împlinindu-și 
năzuința, Ragnar Lundberg va 
cere prăjinii să-l ducă și mai 
sus...

C. DIAMANTOPOL 
T. VORNICU.

HENK WISS'ER (Oteada). 
săritura în lungim»

GOUDEAU (Franța),
400 m și ștafeta 4x400 m.

BENGT JONSSON (Suedia),
800 m.

I_ _________Văzuți de MATTY



Una din cele mai .interesante probe ale campionatelor care în
cep azi este aceea de canoe 10 + 1.

lată un echipai din C'-n^tania, într-un concurs pe lacul Herăstrău.

Finalele campionatului republican de caiac-canoe
De cîteva zile pe Iacul Sna- 

gov se fac pregătiri deosebite în 
vederea întrecerilor finale ale 
campionatului republican de caiac 
ți canoe. Aproape 200 de spor
tivi din toată țara au venit pen
tru a-și disputa titlurile de cam
pioni ai țării la cele 17 probe 
ale programului. Sînt prezenți la 
startul întrecerilor maeștri ai 
sportului, sportivi fruntași, tineri 
evidențiați cu ocazia concursuri
lor fazei de zonă din orașele 
București, Arad, Timișoara, Ga
lați, Brăila, Sulina, Tulcea, Con
stanța, Tg. Mureș, Reghin.

întrecerile încep la ora 9. Pen
tru azi dimineață și după amia
ză (de 1a ora 16) sînt programa

Campionatul republican
Acum o săptămină a început re

turul campionatului republican de 
scrimă pe echipe, în cadrul ca
tegoriilor A și B. Campionatul de 
scrimă pe echipe a reînceput în 
condițiuni mulțumitoare din punct 
de vedere al valorii meciurilor. Se 
cuvine să semnalăm însă Comi
siei Centrale și colectivelor spor
tive că organizarea întîlnirilor 
este defectuoasă ' Regulamentul 
nu se respectă, ceea ce scade ni
velul valoric al competiției.

Cele două întîlniri care au avut 
loc pînă în prezent în București 
nu au corespuns din acest punct 
de vedere. In primul meci, cel de 
duminică, dintre Știința Bucu
rești și Progresul F.B. București, 
nu s-au putut disputa asalturile de 
floretă bărbați și femei, deoarece 
organizatorii (Știința București) nu 
s-au îngrijit ca în sala de concurs 
să fie prezent medi.ul meciului. 
Din această cauză, arbitrul întîl- 
nirii, tov. Gh. Penescu, a dat meci 
pierdut cu 16—0, atît la floretă 
bărbați cît și la floretă femei, Ști
inței București. Hotărîrea arbi
trului este justă, încadrîndu-se în 
hotărîrile Comisiei Centrale din 

aprilie anul acesta și ea trebuie 
repetată ori de cîte ori organi
zatorii vor negl’ja asemenea amă 

te întrecerile de fond : caiac sim
plu, băieți, caiac dublu băieți, 
caiac 4 băieți, caiac simplu fete, 
caiac dublu fete, canoe simplu, 
canoe dublu. Probele feminine se 
dispută pe 3.000 de metri, iar 
cele masculine pe 10.000 m.

Din punct de vedere al spec
tacolului, mai interesante sint 
probele de mîine dimineață: cele 
de viteză. Incepînd de la ora 10 
dimineața, se dispută: caiac sim
plu băieți, 500 și 1.000 m., caiac 
2 băieți 500 și 1.000 m., caiac 
simplu și dublu fete pe 500 m., 
canoe simplu, canoe dublu, canoe 
10 + 1, pe 1.000 m

de scrimă pe echipe
nunte importante pentru buna 
desfășurare a întîlnirilor de cam
pionat.

De asemenea, la meciul Progre
sul Arta—C. C. A., disputat joi 
în sala Progresul F.B., Progresul 
Arta nu și-a putut apăra șansele 
la valoarea normală, întrucît a 

fost nevoită să lupte numai cu 3 
trăgători în echipă. Cel de al 
4-lea trăgător, Nicolau, a întîr- 
ziat de la ora începerii meciului 
și la cererea justificată a trăgăto
rilor de la C.C.A., nu a mai fost 
primit în concurs. In acest meci, 
C.C.A. a cîștigat la floretă băr
bați cu 14—2, iar victoria în pro
ba de sabie le-a revenit cu 12-4.

Joi, la Cluj, Știința-Cluj a ter
minat la egalitate (8—8) cu Pro- 
gresul-Cluj la floretă fete, a cîș
tigat cu 13—3 floretă bărbați și 
a pierdut cu 12—4 la sabie.

In etapa a Il-a a campionatu
lui sînt programate următoarele 
meciuri: CATEGORIA A: Bucu
rești: ora 9.30 — sala Progresul 
F.B.: Progresul F.B.—C.C.A., ora 
19: Știința București — Dinamo 
Oradea, ora 19 — sala E. P. D.: 
Progresul Arta—Știința Cluj. CA
TEGORIA B: Satu Mare: Metalul 
—Progresul Cărei, Sibiu: FI.
roșie—Progresul Oradea.

Finala campionatului 
motociclist de regularitate, 

rezistență și turism
Vineri, 1 octombrie, fruntașii 

sportului nostru cu motor vor 
porni să se întreacă într-una din 
cele mai dificile competiții : fi
nala campionatului rnotociclist de 
regularitate, rezistență și turism 
•al R.P.R.

Pe un traseu de peste 3.000 km., 
campionii regionali ai curselor 
de regularitate, precum și toți 
campionii și recordmani: țării 
vor porni lupta parcurgerii șose
lelor de munte, a drumurilor de 
țară — cu pietre și praf — cu 
o medie orară constantă, în 
ciuda dificultăților pe care le vor 
avea de întîmpinat.

Finala acestui campionat este 
deosebit de grea. Acum doi ani, 
ca de altfel și anul trecut, mo- 
tocicliștii noștri au mai partici
pat la competiții de acest gen. 
Și cu toate că în nici una din 

edițiile anterioare traseul întrece
rii nu a fost atît de mare, totuși 
înconjurul țării pe motocicletă

i-a  făcut pe mulți motocicliști să 
declare că alergările de regulari
tate și rezistență sînt întrecerile 
cele mai grele și, totodată cele 
mai pretențioase. In sprijinul a- 
cestei afirmații stau cele petre
cute cu ocazia ultimei etape a fi
nalei campionatului de anul tre
cut, cînd în etapa Tîrgu Jiu — 
București, din lotul participanți- 
lor rămași pînă atunci în cursă 
au abandonat mai mult de jumă
tate.

Alături de motocicliștii care se 
pregătesc temeinic pentru finale 
— și organizatorii au luat mă
surile cuvenite pentru a asigura 
finalelor cele mai bune condiții 
de desfășurare. După ce, încă de 
acum o lună și jumătate, organi
zatorii — Comitetul pentru Cul
tură Fizică și Sport prin Comi
sia Centrală de auto-mo‘o — au 
trimis pe teren un lot de spe
cialiști pentru măsurarea și re
cunoașterea traseului, la începutul 
săptămînii curente a plecat din 
nou pe teren un alt grup de teh
nicieni, pentru a stabili definitiv 
punctele unde vor trebui instalate 
posturile de control, semietapele 
de alimentare a mașinilor și pen
tru masa alergătorilor precum șt 
mediile orare cu care motocicliș
tii vor trebui să străbată diferi
tele porțiuni ale circuitului, în 
funcție de starea traseului.

Anul acesta vor lua parte la 
competiția finală a acestui cam
pionat aproape 103 de alergători. 
Cel mai tîrziu pînă joi, toți moto
cicliștii din restul țării vor trebui 
să fie prezenți în Capitală pentru 
revizia tehnică a mașinilor.

Concurs popular
Comitetul C.F.S. orășenesc Bucu

rești, organizează mîine primul 
concurs popular de motociclism 
din acest »n. Este vorba de 
un concurs de regularitate, re
zistență și turism, al cărui 
traseu măsoară 170 km. Alergă
torii vor lua startul la orele 8 di
mineața din dreptul bornei kilo
metrice 7, șoseaua București—Ale
xandria. Concursul este deschis tu
turor posesorilor de motociclete 
purtători sau nepurtătoiri ai insig
nei G.M.A. sau ai carnetului de 
asociații. In prima etapă a cursei 
— de la km. 7 șoseaua București— 
Alexandria — pînă la Ghimpați, 
concurenții vor avea de parcurs 32 
km. pe șosea asfaltată. De la 
Ghimpați pînă la Găești urmează 
78 km. pe drum pietruit. La Gă
ești concurenții vor face o pauză 
de 30 min. în timpul căreia se

Semifinalele campionatului de șah al R.P.R.
ln turneele de șah din Capitală 

mntînd pentru semifinalele campio. 
natului republican, s-au înregistrat 
următoarele rezultate:

GRUPA I-a (sala Centnocoop 
str. Brezoianu Nr. 31) : Partide 
întrerupte. Ichim — Pregherman 
*/s—’A, Dascâlu — Rădulescu 
'It—‘A, Macri — Crețulescu 0—1, 
Milescu — Ghițescu 1—0, Menas
— Braunstein 1—0, Samarian — 
Georgescu 1—0 (runda l-a) ; Pre
gherman — Braunștein 1—0, Ichim
— Samarian 0—1 (runda Il-a); 
Dascălu — Ichim 'A—‘A, Ciuciuc
— Rădulescu 0—1, Israilovici — 
Nicoleanu ‘A—‘A (runda IlI-a).

Runda iV-a Ichim — Suteu 
0—1, Samarian — Dascălu 1—0, 
Georgescu — Ciuciuc 0—1, Rădu
lescu — Israilovici 1—0, Nicolea
nu — Macri 1—0, Breazu — Mi
lescu 1—0, Topa — Menas 'A—'A, 
Crețulescu — Braunștein 1—0. 
Pregherman — Ghițescu 0—1. 
Runda V-a Ciuciuc — Ichim 'A—'A, 
Suteu — Samarian 0—1, Dascălu
— Pregherman 1—0, Israilovici
— Georgescu 1—0, Maori — Ră
dulescu 0—1, Milescu — Nicoleanu 
0—1, Menas — Breazu 0—1, Bra
unstein — Topa 1—0, Ghițescu — 
Crețulescu 1—0. Runda Vl-a Ichim
— Israilovici 0—1, Samarian •—
Ciuciuc 1—0, Dascălu — Suteu
1—0, Georgescu — Macri 1—0, 
Rădulescu — Milescu 1—0, Nico
leanu — Menas 'A—'A, Breazu — 
Braunstein 'A—'A, Topa—Ghițescu 
*/2—'A, Pregherman—Crețulescu
'A—'A.

Runda VII-a. Suteu — Pregher
man 'A—'A, Ciuciuc-Dascălu */» —'A, 
Macri-Ichim 0—1, Men îs-Rădul.escu 
’A—'A, Braunstein-Nicoleanu 
Runda Vlll-a, Rădulescu-Braunstein 
‘/s—'A, Georgescu. Men as 1—0, Brea. 
zu-Crețulescu 0—I, Preglierman-

• FOTBAL. — Miercuri 29 sep
tembrie se dispută în Capitală două 
jocuri în cadrul campionatului c. *e- 
goriei A :

Locomotiva Gr. Roșie — Minerul 
Petroșani, stadionul Giulești, ora 
16 (în deschidere la oră 14,45, pi- 
tic: : Locomotiva — Flacăra).

C.C.A. — Locomotiva Tg. Mureș, 
Stadionul Republicii ora 16.

— Biletele pentru jocul Locomo
tiva Gr. R. — Minerul Petroșani 
•e pun în vînzare de luni la agen
ția Pronosport str. Viting, la agen
ția Dmamo și la casele de la stadi
onul dm Giulești.

— Petroșani 23 (prin telefon de 
la subredacția noastră). In loca
litate s-a desfășurat întîlnirea ami
cală de fotba. dintre echipa Mine
rul Petroșani și FI. roșie Sf. Gheor- 
ghe. Meciul a luat sfîrșit cu scorul 
de 5—2 (1—1) în favoarea gazde
lor. Goluri.e au fost înscrise de 
Gabor (2), Turcuș, Sima, Paraschi- 
va (Minerul), Daragh'ci și Kiss II 
(FI. roșie Sf. Gheorghe).
• LUPTE. Mîine începînd de la 

ora 10 se va desfășura în sala Di
namo întrecerea dintre campioana 
R.P.R., Dinamo București și Pro
gresul Lugoj. Meciul se va disputa 
în cadru! campionatului republican 
pe echipe. Tot mîine se desfășoară 
și celelalte întîlniri a'e etapei a
IlI-a, și anume: Flamura roșie Cluj 
— Metalul Baia Mare, Dinamo Ora- 
șultStalin — Constructorul Bucu- 
resti. Locomotiva Timișoara — 
C.C.A., Flamura roșie Arad — Me.- 
talul Reșița, Constructorul Ploești — 
Progresul Oradea.
• HALTERE Duminică de la ora 

9 are loc o întrecere amicală între 
formațiile de halterofili ale Flamu-

Topa î—0. Clasamentul după opt 
runde este următorul:

de moto€?c1;«m
Va dcSiâșuia o . „rta-
jare. Această probă este necesară 
pentru stabilirea învingătorului ta 
eventualitatea că vor exista con- 
curenți care la sfîrșitul cursei vor 
avea același punctaj. Timpul rea
lizat la proba de departajare va 
desemna pe câștigător.

De la Găești concurenții vor 
parcurge ultima etapă: 66 km. 
asfaltați și vor ajunge în București 
la podul Constanța unde va avea 
loc sosirea. Media orară impusă 
de organizatori este în funcție de 
clasa și categoria motocicletei cu 
care se ia startul.

Acest concurs constituie un bun 
prilej de verificare a motocicliști- 
lor înainte de desfășurarea cam
pionatului republican de rezistență 
și regularitate. Asociațiile au deci 
datoria să înscrie un număr cît 
mai mare de participant’'

1. Rădulescu 6'A, 2. Crețulescu
5‘A (I), 3. Samarian 5 (2), 4.
Israilovici 4'A (2), 5. Nicoleanu 
4'A (’1).

GRUPA U-a (sala Locomotiva 
Bd Diniicu Golescu 38) : Partide 
întrerupte Berbecaru — Frățilă
I— 0, Stanciu — Ursea n u 0—1 
(runda I-a) ; Frățilă — St inc hi 
0—1, Văcărescu — Rusenescu 0—1, 
Radovici — Zetlin 'A—'A (runda
II- a).

Runda IV-a Andrițoiu — Frățilă 
*A—*A,  Pușcașu — Stanciu 'A—’/«, 
Văcărescu — Berbccaru 0—1, 
Constantinescu — Rușenesou 0—1, 
Riadovici — Negrea 1—0, Șuta — 
David 1—0, Botez — Zetlin 'A—'A, 
Runda V-a Zetlin — Andrițoiu 
1—0, David — Botez 0—1, Negrea 
— Suta 'A—'A, Rusenescu .— Ra
dovici 'A—'A, Pavlov — Constanti
nescu 0—1, Berbecaru — Drimer 
0—1, Stanciu — Văcărescu 1—0, 
Urseanu — Pușcașu ’A—JA. Runda 
VI-a Pușcașu — Frățilă ‘A—’A, 
Văcărescu — Urseanu 0—1, Dri
mer — Stanciu 1—0, Constanti
nescu — Berbecaru *A —'A, Rado
vici — Pavlov 0—1, Botez — Ne
grea 1—0, Zetlin — David 'A—*A,

Runda VII-a. David-Andrițoiu 
(întreruptă). Negrea-Zctlin 'A—’A, 
Rusenescu-Botez Va—'A, Pavlov-’ 
Suta' (întreruptă), Berbecaru-Ra- 
dovici 0—-1, Stanciu-Constantincscu 
'A—‘A, Urseanu-Drimer (întrerup
tă), Frățilă-Văcărescu 0—1. Run
da VIII-a. Andrițoiu-Pușcașu 1—0, 
Drimer- Frăți’ă (întreruptă), Gon- 
stantinescu-Urseanu *A —'A, Rado- 
vici-Stanciu (întreruptă), Suta-Ber- 
becaru 1—O, Botez-Pavlov 'A—'A. 
Zetlin-Rusenescu 1/»—'A, David-Ne- 
grea 'A—'A. După opt runde clasa
mentul se prezintă astfel: 1. Botez 
5 pct., 2 Drimer 4'A pot. (3 între
rupte), 3. Suta 4‘A pct. (2 între
rupte), 4. Radovici 4’A pct (1 în
treruptă), 5. Rusenescu 4 1—2 pct.

Cele m.ai impor- 
etapei a IV-a a

rii roșii Comerț și Fiamurii roșii 
Mătasea Populară. Concursul se va 
desfășura în str. Șelari Nr. 16.

• BASCHET. “ ‘ 
tante jocuri ale 
campionatului de calificare se dis
pută azi și mîine pe terenul Ști
ința, astfel: AZI, de la ora 19: 
Progresul F. B. — Știința ICE (fe
minin); Metalul Energia — Șîîința 
Politehnica (masculin); MIINE, de 
la ora 17: Știința Politehnica — 
Flamura roșie M1U (masculin); 
Flamura roșie MIU — Dinamo (fe
minin); Locomotiva P.T.T. — Pro
gresul F. B. (masculin).

• VOLEI. Azi și mîine se dis
pută primele întîlniri din cadrul cu
pei „7 Noiembrie”, organizată de 
comisia de volei a orașului Bucu
rești. Competiția, care se desfășoa
ră sistem turneu, este rezervată e- 
chîpelor participante la campiona
tul regional. întrecerile se desfă
șoară azi de la ora 16 pe terenu
rile Progresul Sănătatea și Știința, 
iar mîine de la ora 8,30 pe tere
nurile Progresul Sănătatea, Ști
ința și Progresul I.T.B.

ATLETISM. Stadionul Republi
cii, ora 15: Ziua întîia a campio
natelor internaționale ale R.P.R.

BOX. Cupa Sfatului Popular al 
Capitalei. Terenul sportiv din str. 
A. Toma (fostă Lînăriei) nr. 90.

CANOTAJ. Lacul Snagov. Fi-

• TENIS. In campionatul repu
blican de tenis categoria A s-au în
registrat următoarele rezultate :
Arad 20 (prin telefon). PROGRE

SUL I.T.B. BUCUREȘTI — FLA
MURA ROȘIE- U.T.A. ARAD 9—2. 
(Caralulis — E. Grunwald 6—1, 
6—2, 6—0. Anghelescu — Lovinger 
6—0, 8—6, 6—2; Caralulis — Lo
vinger 6—2, 6—0, 6—4; Angheles
cu — E. Grunwald 1—6, 6—2, 6—3,
2— 6, 3—6; Schmidt — Wiher 6—1,
6—2, 6—3; Teodorescu — Piros
3— 6, 6—3, 9—11, 1—6; Schmidt,
Teodorescu — E. Grunwald, Piros 
6—4, 6—1, 6—4; Eva Stăncescu — 
Matilda Glatt 6—2, 6—1; Rwdi-ca
Andreescu — Judith Grunwald 
6—2, 6—4; Eva Stăncescu, Rodica 
Andreescu — Matilda Glatt, Judith 
Grunwald 6—2, 6—3; Eva Stăn
cescu, A. Schmidt — Matilda Glatt, 
Lovinger 6—3, 6—3.

EMERIC GRUNWALD 
corespondent

TIMIȘOARA 22 (prin telefon de 
la subredacția noastră). PROGRE
SUL I.T.B. — METALUL l.R.E.T. 
10—-0. (Caralulis — Juhasz 6—3,
4— 6, 6—2, 6—1, Caralulis — Mi-

UNDE MERGEM AZI:
nalele campionatului republican de 
caiac-canoe.

BASCHET. Teren Știința. Me
ciuri în cadrul campionatului de 
calificare.

hai Sorin W—0, Anghelescu — Ju
hasz 6—2, 6—2, 5—7, 6—1; Anghe
lescu — Mihai Sorin 6—2, 6—3, 
6—2; Teodorescu — E. Lorinczi 
6—2, 6—I, 6—6 (întrerupt din
cauza întunericului); Schmidt — 
Wolf 6—2. 6—2. 6—4; Eva Stăn
cescu — Olga Gorog 6—0, 6—T. 
Rodica Andreescu — Petruța 6—2, 
6—2; Eva Stăncescu, Rodica Andre
escu -— Olga Gorog, Petruța 6—0, 
6—1; Caralulis, Schmidt — Wolf, 
Lorinczi 6—1, 6—3,6—1; Eva Stăn
cescu, Caralulis — Olga Gorog, 
Wolf 6—2, 6—0.

SEVER ȘERBAN 
corespondent

O POLO PE APA. La Cluj s-a 
desfășurat ieri după amiază me
ciul dintre C.C.A. și Progresul 
Cluj, din cadrul campionatului re
publican. Victoria a revenit echi
pei bucureștene cu scorul de 14—0 
(6-0).

— Meciurile de polo programate 
în cadrul etapei a lX-a a returu
lui campionatului republican s-au 
terminat cu următoarele rezulta
te : Dinamo Tîrgu Mureș—C.C.A.

FOTBAL. Stadion Dinamo.
Ora 16: Dinamo 6 —Flacăra Me
diaș.

VOLEI. Terenurile Progresul 
Sănătatea și Știința, ora 16 : 
jocuri în cadrul Cupei 7 Noiem
brie.

1—4 (1—4); Știința Cluj — Pro
gresul Tîrgu Mureș 3—3 (0—1); 
Metalul Cluj — Constructorul O- 
radea 3—2 (2—1); Progresul
Cluj — Tînărul Dinamovist 0—9 
(0—4). Meciul restanță dintre Me
talul Cluj — Tînărul Dinamovist 
care a avut loc joi la Cluj, s-a 
terminat cu victoria tmerilor di- 
namoviști cu scorul de 5—3 
(5-0).

o HANDBAL. Programul jocu
rilor din Capitală este următorul: g 
Teren Dinamo duminică 26 sep- . 
tembrie ora 9 dimineață: Locomo- I 
tiva București—Metalul Brăila și 
Dinamo București—Știința Timi
șoara (cat. A). Teren Progresul ■ 
I.T.B. • Știința I.C.F. București— 
Progresul Constanța ; campionatul 
R.P.R. fete; Știința Invățămînt— A 
Flamura roșie Constanța campio- i 
natul R.P.R. fete; Știința Galați: 
—M’talul Oltenița campionatul de 
calificare.

este

Prof.

• OINĂ. — La 19 septembrie, 
pe stadionul Locomotiva din Sibiu 
s-a desfășurat faza pe oraș a cam
pionatului republican. După dispu- ■ 
tarea meciurilor clasamentul 
următorul •

1. Locomotiva I Școala
T.C.F.R. 12 puncte

2. Locomotiva Școala 
V.C.F.R. 9 puncte

3. Locomotiva II
T.C.F.R. 9 puncte.

Prof.

Prof. !Școala

Prima clasată s-a calificat pen- ■ 
tru faza regională a campionatu
lui republican care va axe.’ loc la 
26 septembrie la Orașul S.alin,

— Tot 'a 19 septembrie s-au des
fășurat și întrecerile pentru faza 
raionului Sibiu. Pentru faza regio
nală s-a calificat echipa colectivului 
Recolta, comuna Porcești.

VASILE CIOLAC, corespondent

E



întreceri interesante în etapa de mîine
a campictnatului categoriei A ia fotbal

Campionate ale R. P. R,
Volei

Mîine, după o întrerupere de 
cîteva săptămîni, campionatul ca
tegoriei Â își reia desfășurarea 
prin disputarea etapei a treia a 
returului.

Așa cum * s-a văzut din publi
carea programului etapei și cum 
ușor se poate constata din sim
pla citire a clasamentului, între
cerea celor mai bune echipe de 
fotbal ale tării se anunță deose
bit de interesantă, iar fiecare joc 
al etapei se prezintă foarte echi
librat.

Ozon, care ne-a făcut o vizită 
la redacție, spunea despre relua
rea campionatului:

„De la prima etapă a reluării 
trebuie să ne așteptăm la partide 
îndîrjite. Asaltul echipelor de pe 
locurile codașe pentru părăsirea 
zonei periculoase, ca și efortul pe 
care formațiile din frunte îl fac 
spre a-și păstra pozițiile cîșli- 
gate, constituie motivele afirmației 
mele. Regret că accidentul suferit 
la Budapesta mă face indisponibil 
pentru p bucată de vreme, așa că 
nu voi fi in „focul" întrecerii de 
la început. Sper însă că atlt jucă
torii lotului, care au o pregătire 
serioasă, cit și ceilalți fotbaliști, 
care cred că au făcut antrena
mente intense în perioada întreru
perii, se vor strădui să realizeze 
din prima etapă a reluării jocu- 
curi de valoare. Și-acum, să vă 
vorbesc pe scurt de fiecare meci. 
LOCOMOTIVA GRIVIȚA ROȘIE 
—C.C.A.: o partidă în care tradi
ția va avea un cuvînt greu de 
spus. De mare importanță pen
tru factura jocului și a rezultatu
lui sau va fi modul cum se va 
comporta atacul echipei campioa
ne, care apare într-o formulă re
maniată, determinată de unele in
disponibilități. Pe de altă parte, 
Locomotiva Grivița Roșie a făcut 
multe jocuri de pregătire în ulti
mul timp, așa că, din punct de 
vedere al pregătirii fizice, sint 
aproape sigur că va corespunde.

DINAMO ORAȘUL STALIN— 
METALUL HUNEDOARA: joc de 
mare importanță pentru amân
două echipele. Față de lotul în
tărit pe care-l prezintă Metalul în 
retur, misiunea dinamoviștilor din

DJce joacă slab Locomotiva Constanța, in retur
Pentru cei ce urmăresc desfă

șurarea campionatului de fotbal 
în seria a IlI-a a categoriei B, 
comportarea slabă din ultimul , 
timp a echipei Locomotiva P.C.A. 
Constanța apare ca inexplicabilă. 
De unde, pînă acum, formația 
constănțenilor domina cu autori
tate seria, încă din etapa a 3-a 
a turului, fără să cedeze vreun 
moment primul loc, fată că ulti
mele rezultate înregistrate ne fac 
să tragem concluzia că Locomo
tiva a început să bată pasul pe 
loc și că, deci, poziția ei de frun
tașă este serios periclitată.

Ca să fim pe deplin lămuriți, 
iată mai întîl rezultatele obținute 
de Locomotiva Constanța în cele 
șase etape ale returului: două 
victorii (cu Metalul Brăila și Fla
mura roșie Burdujeni) și trei me
ciuri nule (toate pe teren pro
priu, cu Progresul Focșani, Fla
mura roșie Bacău și Flamura ro
șie Buhuși); iar duminică constăn- 
țenii au părăsit terenul din Iași 
după ce balonul se oprise de 
trei ori în plasa lor, consemnîn- 
du-le înfrîngerea.

Iată, deci, că avem Ia îndemînă 
toate argumentele pentru a trage 
concluzia că echipa Locomotiva 
Constanța trece printr-un mo
ment foarte dificil și că nu ar 
fi deloc exclus ca în scurtă vre
me să cedeze primul loc al seriei 
uneia din echipele următoare, Di
namo Bacău, FI. roșie Bacău 
sau Locomotiva Iași. Căror fapte 
se datorește această slabă com
portare? Avem în față cîteva da
te care sînt în măsură să ex
plice gravele deficiențe observate 
în ultimul timp în activitatea a-, 
cestei echipe. In primul rînd, 
„buba“ principală o constituie 
antrenorul. In tur, echipa din 
Constanța a fost pregătită de C. 
Stanciu care se pare că se bucura 
de dragostea și de respectul ju
cătorilor. In retur, antrenorul C. 
Stanciu a fost înlocuit, din mo
tive pe care nu le cunoaștem, cu 
Gheorghe Troancă. Din această 
cauză, în echipă s-a creat o si
tuație inadmisibilă, mai ales jpen- 
tru o formație care țintește să in
tre în categoria A. Disciplina a

Victor Dumitrescu (CC. A.) a fost mai iute și a respins mingea 
pentru care luptă și Pakai (Locomotiva Grivița Roșie). Fază din 
meciul CC.A.—Locomotiva Grivița Roșie, disputat în turul cam
pionatului categoriei A.

Orașul Stalin apare și mai difi
cilă.

FLAMURA ROSIE ARAD— 
METALUL C. TUR ZII: Atit com
portarea slabă a textiliștilor in 
primele etape ale returului, cit și 
faptul că jucătorii din Cimpia 
Turzii știu să joace împotriva ori
cărui adversar și, mai ales, să or
ganizeze un joc de apărare de-a 
dreptul distrugător fac ca focul 
să fie mult mai echilibrat decît 
s-ar putea crede.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA—LOCO
MOTIVA TG. MUREȘ: două for
mații care au terminat destul de 
„tare" turul. Sînt două echipe cu 
apărări bune (mai ales Știința), 
dar studenții vor ieși probabil din 
jocul închis, ceea ce favorizează 
contraatacurile pe care echipa din 
Tg. Mureș știe să le facă foarte 
bine.

FLACĂRA PLO EȘTI—ȘTIINȚA 
CLUJ: Iată unul din jocurile pe 
care aș vrea să le văd. Amin-- 
două echipele au jucători în for
mă, multi confirmați ca fotbaliști 
de mari posibilități în recentele 
partide internaționale. Este mo
tivul pentru care cred că la Plo- 
ești va fi duminică o întrecere 
frumoasă și disputată.

fost dată uitării, unitatea fără 
mițată. Unii jucători au început 
să absenteze de la antrenamente, 
iar alții execută fără convingere 
indicațiile noului antrenor. Mulți 
fotbaliști — după cum ne rela
tează corespondenții noștri O. 
Căpriță și T. Enache — au în
ceput returul fără o pregătire fi
zică corespunzătoare (Manta, Co- 
jocaru, Keskei, etc.). Acest lucru 
se poate observa ușor în timpul 
meciurilor, cind ei nu mai pot 
ține „cadența". In plus, alți ju
cători (Marcu) duc o viață ne
sportivă.

Înaintarea, unul din comparti
mentele cele mai bune ale for
mației, a devenit de nerecunoscut. 
Se resimte lipsa lui Bedivan, iar 
ceilalți înaintași (cu excepția lui 
Sever) sînt complet dezorientați 
în acțiuni, lipsindn-le pătrunde
rea, precizia în pase și loviturile 
la poartă. Nu în toate ocaziile e- 
chipa este alcătuită în modul cel 
mai just, iar înlocuirile efectuate 
în decursul jocului nu sînt nici 
ele totdeauna inspirate. De pildă, 
la meciul cu Flamura roșie Bu
huși, Cristof a fost schimbat cu 
Linfoiu, cînd ar fi fost mai in
dicată înlocuirea lui Manta. Por
tarul Nedela face uz de .prea multe 
intervenții spectaculoase, riscînd 
să primească goluri parabile.

Locomotiva Constanța mai are 
de susținut șase partide, dintre 
care una hotăritoare: cea cu Di
namo Bacău. In acest joc se pare 
că va fi decisă echipa cîștigă- 
toare a seriei a IlI-a. Toate aceste 
întilniri sînt dificile, mai ales că 
formația constănțeină nu „mer
ge" la ora aceasta, iar rezulta
tul fiecărui joc constituie un semn 
de întrebare, indiferent dacă se 
dispută in deplasare sau pe te- 
rene propriu. E necesară o ime
diată intervenție a asociației și 
a conducerii colectivului sportiv, 
pentru a se pune capăt situației 
grave din sinul echipei Locomo
tiva, situație care, dacă nu e 
curmată rapid, îi poate costa des
tul de scump pe jucătorii constăn- 
țeni șl pe entuziaștii lor susți
nători.

G. MIHALACIIE

MINERUL PETROȘANI—LO
COMOTIVA TIMIȘOARA: Există 
actualmente un avantaj de va
loare în favoarea timișorenilor. 
Dar Minerul joacă foarte bine pe 
teren propriu și Locomotiva nu 
se prea acomodează cu deplasă
rile, așa că acest avantaj dispare 
după părerea mea. A mai rămas 
un meci: DINAMO BUCUREȘTI 
—PROGRESUL ORADEA. Pe a- 
cesta prefer să-l comentați dvs.".

Ne conformăm: dinamoviștii au 
de suportat asaltul unei echipe a- 
nimată de dorința de a realiza 
performanțe de valoare, in ulti
mele partide amicale. Progresul a 
avut comportări bune, mai ales 
înaintarea, care se pare că a 
cîștigat mult în eficacitate. Iată 
dece jocul se prezintă destul de 
greu pentru Dinamo, care va tre
bui să facă toate eforturile pen
tru a reuși un rezultat bun.

După cum am mai anunțat, me
ciurile din Capitală se dispută în 
program cuplat duminică dimi
neață pe stadionul „23 August": 
la ora 9 — Dinamo București— 
Progresul Oradea, iar la ora 
10,45 Locomotiva Grivița Roșie— 
C.C.A.

Azi și mîine 
în categoria B

Jocul din Capitală din această 
etapă a campionatului categoriei B 
se dispută astăzi după amiază pe 
stadionul Dinamo.

Ora 16: Dinamo 6 — Flacăra 
Mediaș (seria Il-a).

Etapa campionatului categoriei B 
mai cuprinde și următoarele jocuri, 
care au loc mîine :

SERIA l-a: Locomotiva Tr. Se
verin — Constructorul Craiova, Fla
căra Pitești — Metalul Cîmpina, 
Metalul Uz. Tr. Orașul Stalin-— 
Progresul F. B. (jocul se dispută 
astăzi, sîmbătă), Flacăra Moreni 
—Metalul. St. Roșu Orașul Stalm, 
Locomotiva Craiova—Flamura ro
șie Sf. Gheorghe.

SERIA Il-a: FI. roșie Cluj — 
Minerul Lupeni, Locomotiva Ora
dea — Locomotiva Cluj, Construc
torul Arad — Avîntul Reghin, Me
talul Reșița — Locomotiva Arad; 
Progresul Satu Mare — Metalul 
Oradea.

SERIA III-: Locomotiva Constan
ta — Metalul Ploești, Locomotiva 
Pașcani — Locomotiva Iași, Dina
mo Bacău — FI. roșie Burdujeni, 
Dinamo Bîrlad — Metalul Brăila, 
Dinamo Galați — FI. roșie Bacău, 
Știința Iași — FI. roșie Buhuși.

Jocu! Voința București—Meta
lul București a fost amînat. Parti
da Știința Iași—FI. roșie Buhuși 
se dispută miercuri 29 septembrie.

Campionatul 
republican de fotbal 

al juniorilor
Prima parte a turneului final al 

campionatului republican de juniori 
se încheie mîine, cînd au loc ulti
mele meciuri ale turului:

Seria I : Locomotiva Gr. Roșie 
București — Progresul F. B. Bucu- 

I rești (teren Gîulești ora 16); Fla
căra Ploești — Dinamo Bacău. Se
ria II: Metalul Oradea — Cons
tructorul Craiova și Metalul C. T.ur- 
zii — Locomotiva Timișoara,

Urmărind lezultateie înregis
trate în meciurile dmtre echipele 
din restul țării de Ia începerea 
returului campionatului masculin 
de volei Ia categoria A, se poate 
constata că între formații există 
un evident echilibru de valoare. 
Majoritatea partidelor s-au înche
iat cu scoruri foarte apropiate, 
de multe ori cîștigălorii seturilor 
fiind cunoscuți în prelungiri. S-a 
mai constatat că de la etapă la 
etapă echipele joacă mai bine, 
ceea ce dovedește preocuparea an
trenorilor pentru continua îmbună
tățire a jocului.

In etapa IV-a a returului, care 
se desfășoară mîine, sînt’ pro
gramate trei întîlniri echilibrate 
și deosebit de importante pentru 
configurația clasamentului. La 
Cluj se întîlnesc echipele studen
ților din localitate și din Arad, 
două formații valoroase, care au 
realizat performanțe meritorii. La 
Ploești, echipa locală Metalul pri
mește vizita studenților timișore
ni, care în retur au arătat o for
mă bună. Partidă mai puțin echi
librată pare a fi cea de la Iași, 
unde reprezentanții studenților ie
șeni. în formă deosebit de bună, 
înfruntă Metalul Orașul Stalin,

Mîine in campionatul de handbal.»
Etapa de mîine din cadrul cam

pionatului republican de handbal 
masculin ne apare dominată — din 
punct de vedere al interesului și 
al echilibrului jocurilor — de 
întîlnirile dintre echipele timișore
ne și cele ale asociației Dinamo. 
Este vorba de partidele de la Bu
curești (Dinamo București—Ști
ința Timișoara) și Timișoara 
(Metalul Timișoara — Dinamo 
Orașul Stalin), partide care 
sînt mai „deschise” decît ce
lelalte din programul etapei 
respective. Așteptăm de la a- 
ceste întîlniri jocuri de bu
nă calitate, spectaculoase. Pînă a- 
cum, echipele acestea s-au arătat 
a fi de forțe apropiate și rezulta
tele obținute de ele, ca ș; com
portarea pe care au avut-o, ri 
dică un mare semn de întreba
re în ceea ce privește rezultatul 
de mîine. Este interesant de a- 
mintit că și în tur aceste par
tide au dat loc unor întreceri 
pasionante. La Orașul Stalin, Di
namo a întrecut la mare luptă pe 
Metalul Timișoara cu 8—6, în 
timp ce la Timișoara Știința a 
făcut mari eforturi pentru a cîș- 
tiga în fața echipei Dinamo Bu 
curești, cu scorul de 10—91

Echipa Caseii Centrale a Armatei 
care în ultimele etape s-a distanțat 
serios în fruntea clasamentului, 
are în această etapă un joc pe 
care-l poate cîștiga fără emoții: 
cu Știința, la Iași. Voința Sibiu, 
una dintre cele mai bune echipe 
ale campionatului, primește vizita 
formației Metalul Reșița, de la 
care va căuta să-și ia revanșa 
pentru categorica înfrîngere (6—10) 
suferită în retur. Revelația aces
tui campionat, Flamura roșie Jim- 
bolia, care se menține în primele 
trei locuri, are un joc relativ u- 
șor, — primind pe teren propriu — 
replica Științei ICF.

Celelalte partide ale etapei sint: 
Ploești: Flacăra—Știința Cluj.
Cisnădie : Flamura roșie—Recolta 
GAS Varias.

In preajma circuitului ciclist ai R.P.R.
Peste o săptămînă, cei mai 

buni cicliști din capitală și din 
țară vor lua plecarea în campio
natul de mare fond : circuitul R.P.R. 
In vederea acestei competiții de 
mari proporții, alergătorii diferi
telor asociații s-au pregătit cu rîv- 
nă, iar o mare parte din ei, au 
concurat recent în cursa de trei 
zile „Cupa Petrolului", care, de 
asemenea, a constituit un serios 
antrenament oficial.

Mîine, cicliștii vor lua parte la 
ultima întrecere înaintea circui
tului, cu prilejul probei de fond 
pe care c organizează consiliul o- 
rășenesc al asociației Progresul. 
Este de la sine înțeles că. această 
probă, dotată cu „Cupa Progresul", 
completează programul de pregă
tire pentru circuit. O cursă pe șo
sea asfaltată, în care accentul tre
buie pus pe rezistență în regim de 
viteză. De aceea, ne așteptăm la 
o întrecere dinamică, ou numeroa
se acțiuni viguroase, de la un 
capăt la altul al concursului. Și, 
ca urmare tirească a unei astfel 
de întreceri, o medie orară ridi

„de a obținut rezultate nesatis 
făcătoare.

Ar

Dacă în campionatul masculin 
lupta este echilibrată, în campio
natul feminin diferența de valoa
re dintre formații continuă să fi< 
accentuată Cele mai multe par
tide se termină cu scorul de 3—0 
și se desfășoară în indiferența 
totală a puținilor spectatori. E- 
chipele codașe — Flamura roșie 
Iași și Flamura roșie Brăila -- 
continuă să practice un joc sub 
mediocru, iar echipele considerate 
bune din restul țării pierd la sco
ruri categorice în fața echipelor 
bucureștene. Această constatare e 
necesar să dea de gîndit antre
norilor și jucătoarelor care tre
buie să-și sporească eforturile pen
tru îmbunătățirea calității jocului. 
Etapa IlI-a din retur, ce se des
fășoară mîine, ofeiă un nou pri
lej de observații, care vor tre
bui ‘folosire de antrenori și jucă
toare

Iată acum și programul etapei : 
București: Știința ICF—Flamura 
roșie Brăila (teren Progresul ITB 
ora 10) ; Cluj : Progresul—Loco
motiva București; Iași; Flamura 
roșie—Dinamo București.

Locomotiva Grivița Roșie 
intilnește

Dinamo București la rugbi
In fruntea programului etapei 

de mîine a campionatului republi
can de rugbi categoria A, se si
tuează întîlnirea dintre formațiile 
fiuntașe ale rugbiulai nostru, Lo
comotiva Grivița Roșie și D;namo 
București. Partida începe la ora 
8,30, pe terenul din Parcul Copi
lului.

Ambele echipe au arătat o for
mă deosebită în etapele precedente, 
învingînd cu scoruri concludente. 
Locomotiva se prezintă în jocul 
de mîine cu un 54—0 obținut în 
fața studenților bucureșteni chiar 
duminica trecută iar Dinamo Bucu
rești cu victoria la scor 35—0 ob
ținută în fața Progresului Finanțe 
Bănci.

Tot mîine, Constructorul Bucu
rești întîlnește la ora 10,30 pe te
renul din Parcul Copilului, Mine
rul Petroșani. Pe terenul C.C.A., 
începînd de la ora 11,30, se va 
desfășura întîlnirea dintre Casa 
Centrală a Armatei și Progresul 
Sănătatea. Ultimul joc din cate
goria A va avea loc la Orașul 
Stalin, unde Constructorul din lo
calitate primește vizita Științei Bu
curești.

In categoria B sînt programate 
următoarele jocuri :

Seria l-a: Știința Arad—Loco
motiva I.C.F. București ; Știința 
Timișoara—Știința Cluj ; Locomoti
va Cluj—Locomotiva Timișoara ;

Seria Il-a : Știința Galați—Pro
gresul Tecuci (jocul se va desfă
șura la Brăila) . Jocul Știința lași 
—Dinamo IX București a fost 
amînat; Metalul București în- 
tîloește mîine pe stadionul Tine
retului la ora 8,30 Locomotiva Bu
zău. Tot pe stadionul Tineretului 
va avea loc la ora 10,30 întîl
nirea Minerul București—Flacăra 
Ploești.

cată, care sa , îlivum n,a
xim al posibilităților alergătorilor 
noștri în momentul de față.

★
In timp ce alergătorii fruntași 

își vor disputa întâietatea în „Cupa 
Progresul", numeroși alți cicliști 
vor participa la cele șase probe 
cu caracter popular pe care le or
ganizează comitetul C.F.S. al raionu
lui ,,Gh. Gheorgliiu-Dej”, pentru 
următoarele categorii: avansați, 

semicurse, neclasificați și categoria 
III, fete, biciclete de oraș avansați 
și biciclete de oraș începători.

Inițiativa aceasta merită a fi 
subliniată, înitrucît se știe că pro
bele cu caracter popular constituie 
un bun mijloc de dezvoltare a spor
tului pedalei. Din rîndurile par
ticipau',ilar la astfel dg concursuri, 
s-au ridicat în fiecare an noi talen
te, o parte din ele afFndu-se astăzi 
printre fruntașii ciclismului, care 
participă la circuitul R.P.R.

Adunarea participanților la ora 
6.30—7 în fața sediului raionului 
Gh. Gheorghiu-Dej, str. Berzei 
nr. 21.



Noi oaspeți la caw’o&atele internaționale 
de tir ale R. P. R.

Acești trei trăgători, care au ocupat primele locuri la locurile 
Olimpice din 1952, K. Takacs lo cui I., S. Kun locul 11 și Gh. Li- 
chiardopol locul 111, se vor întrece în cadrul campionatelor inter na- 
țtonale de tir ale R.P.R.

In fotografie: mijloc. K. Takacs (R.P.U.), stingă S. Kun (R.P.U.), 
dreapta Gh. Lichiardovo (R.P.R.).

M*iine  la Moscova și Budapesta

Echipele reprezentative de fotbal ale U. R. S. S.

Parcă influențate de căderea 
frunzelor îngălbenite ale arborilor, 
filele calendarului dispar „una cite 
una", cu o repeziciune neașteptată. 
Mai ieri vorbeam despre luna de 
zile ce ne mai desparte de marele 
eveniment sportiv: Campionatele In
ternaționale de tir ale R.P.R. și iată 
că acum ne găsim numai cu opt 
zile înainte de această importantă 
competiție sporti. ă. In ciuda timpu
lui care a trecut atît de repede, pre
gătirea campionatelor a intrat în 
ultima sa fază fără să surprindă 
pe nimeni.
• POLIGONUL Tunari, care pînă 

acum trei zile a găzduit campio
natele individuale de tir ale țării 
noastre, a intrat într-o scurtă pe
rioadă de repaos. In acest timp, 
prin munca sutelor de muncitori 
care au transformat poligonul în- 
tr-uc adevărat șantier, se fac ulti
mele amenajări în așa fel încît po
ligonul aă fie apt să găzduiască în 
cele mai bune condiții campionatele 
internaționale a căror valoare se 
apropie de un campionat european.

• ITALIA, care la data cînd am 
anunțat țările participante Încă nu 
îți confirmase prezentarea lotului, 
a răspuns afirmativ la invitația de 
» lua parte la aceste campionate. 
Astfel, pînă acum 10 țări sînt în
scrise în această competiție. Itali
eni vor sosi cu 7 trăgători: Michel
angelo boriello, Francesco Linari, 
Claudio Florentini, Giorgio Erco- 
lani, Piercarlo Beroldi, Carto Va- 
retto și Pietro Paletti. Boriello, Li
nari și Ercolani sînt trei trăgători 
de valoare, care au participat la 
campionatele mondiale, ocupînd 
locuri de frunte. La pistol viteză, la 
Olimpiada din 1948, Boriello a

Campionatul republican de handbal feminin
Mîine continuă în toată țara în

trecerile din cadrul campionatului 
republican de handbal feminin. 
Sînt programate următoarele jo
curi: MEDIAȘ: Progresul Arad—1 
Știința Bistrița. PAȘCANI; Fla
mura roșie Botoșani—Flamura ro
șie Buhuși. TIRGOVIȘTE: Voința 
—Progresul Orașul Stalin (6—0). 
TG. MUREȘ: Progresul—Știința 

Clnj (5—0). CODLEA : Avîntul— 
Locomotiva Ploești (8—1). TIMI
ȘOARA: Ști;nța—Avîntul Vișeu 
(13—0). BUCUREȘTI: Știința 
I.C.F.—Progresul Constanta (13— 
0). BUCUREȘTI: Știința Invăță-

Concursul hipic internațional de la Berlin
Berlin 24 (Agerpres). — Joi a 

avut loc la Berlin pe hipodromul 
Hoppegarten, penultima reuniune 
din cadrul alergărilor internațio
nale de galop.

Un succes remarcabil a obținut 
calul Nina, aparținînd herghelii
lor din R.P.R., care condus de 
jocheul Pall a reușit să cîștige 
premiul Golejewco (1.800 >n.). Pe 
locul doi s-a clasat la o lungime 
armăsarul Taval (R. Cehoslovacă).

Cicliștii cehoslovaci vor concura in Uniunea Sovietică
MOSCOVA (Agerpres). TASS 

transmite: La 22 septembrie a so
sit la Moscova echipa de ciclism 
a R. Cehoslovace. Cicliștii ceho

realizat 557/60 pt„ ocupînd locul 9.
© „CAP DE AFIȘ" pe lista tră

gătorilor înscriși de Elveția este 
trăgătorul die pistol precizie Rhyner 
Beat. Acesta s-a afirmat pe arena 
internațională în 1947, ocupînd lo
cul 8 Ia campionatele mondiale din 
acel an, cu o performanță de 533 
pt., apoi și-a confirmat valoarea la 
J. O. din 1948, clasîndu-se al cin
cilea cu 536 pt. și și-a înscris nu
mele pe tabe'a campionilor mondi
ali, cucerind acest titlu în 1949, cu 
o performanță excepțională de 548 
pt. Alături de Rhyner Beat, Elve
ția va mai prezenta în probele de 
pistol pe consacrații trăgători F. 
Michel, L. Hemauer, și W. Haeng- 
gi, iar la probele de armă va fi re
prezentată de E. Vogt, E Rohr, F. 
Liechti și F. Stuessi.

• DINTRE cei 11 trăgători în
scriși de R. Cehoslovacă, 6 sînt tră
gători la probele de talere : F. Ca- 
pek, V. Zahazal. 1. Radotin, I. Ji- 
cha, L. Janota și M. Papezik. Fran
tisek Capek și Iosif Jicha au parti
cipat la campionatele internaționale 
de tir ale R. P. Ungare din anul 
1952, ocupînd primele două locuri 
la proba de talere. Dintre trăgătorii 
de pistol înscriși de R. Cehoslovacă, 
Frantisek Maxa este cunoscut tot 
de la Campionatele R. P. Ungare, 
unde s-a clasat al IV-lea la probele 
de pistol calibru mare și pistol ca
libru redus. Din lotul R. Ceho
slovace mai fac parte : Vladimir 
Kudrana, Virem Matejec, Aindrich 
Palicka și Miroslav Proft.

• Trăgătorii străini care vor par
ticipa la campionatele internaționale 
de tir ale R.P.R. sînt așteptați să 
sosească în țară în primele zile ale 
săptămînii viitoare.

mînt—Flamura roșie Constanța 
(5—1), (In paranteză, rezulta
tele din prima întîlnire).

— In cadrul campionatului mas
culin de calificare sînt programate 
jocurile: Avîntul Deta—Progresul 
Arad. Progresul Odorhe'—Cons
tructorul Orașul Stalin. Metalul 

Tîrgoviște — Flacăra Leordeni, 
Metalul U. B. Reșița — Recolta 
București, Progresul Bacău—Fla
mura roșie Iași, Locomotiva Bu
curești—Metalul Brăila și Știința 
Galați—Metalul Oltenița (reju- 
care) la București.

Două frumoase victorii au re
purtat hergheliile sovietice. Ast
fel, calul Eros condus de Nasibov 
a terminat învingător în premiul 
Racot (2.500 m.), întrecînd cu pu
țin pe Pietricica (R.P.R.), iar 
calul Habarovsk condus de Treba 
și-a adjudecat premiul Napajedla 
(2.200 m.).

Ultima reuniune din cadrul con
cursului hipic internațional de la 
Berlin va avea loc duminică.

slovaci vor participa a un 
concurs prietenesc cu cicliștii so
vietici pe velodromul „Tinerilor 
pionieri" din Moscova.

și R. P. Ungare
MOSCOVA 24 (prin telefon de 

lâ redacția ziarului „Soviețki 
Sport"). De mai multe zile, in 
capitala Uniunii Sovietice lumea 
sportivă comentează cu aprin
dere întîlnirea dintre reprezenta
tivele de fotbal ale Uniunii So
vietice și R. P. Ungare care va 
avea loc mîine pe stadionul Di
namo. Intr-adevăr, această în
trecere prietenească este soco
tită ca unul din cele mai impor
tante evenimente sportive interna
ționale. Vizita echipei reprezenta
tive de fotbal a R. P. Ungare la 
Moscova a st'mit un interes 
deosebit în rîndurile amatorilor 

de sport din capitala Uniunii So
vietice. Cele 80.000 de bilete au 
fost epuizate într-un timp re
cord. Este și firesc să fie așa, 
dacă ținem seama de valoarea 
excepțională a echipei maghiare, 
care a obținut în ultimii ani o 
serie de strălucite succese.

Echipa reprezentativă a U- 
niunii Sovietice s-a pregătit in
tens în vederea întîlnirilor inter
naționale din acest an, arătînd o 
formă foarte bună. Aceasta , s-a 
văzut cu prilejul recentei întîlniri 
dintre echipele Uniunii Sovietice 
și Suediei, întîlnire desfășurată 
la Moscova și încheiată cu vic
toria categorică a fotbaliștilor so
vietici cu severul scor de 7-—0. 
Acest rezultat a fost mult co
mentat de presa din țările capi
taliste, care a recunoscut valoarea 
incontestabilă a fotbalului sovietic.

Scurte șt’ri externe 
REPREZENTATIVA DE FOTBAL 
A R. P. POLONE INTÎLNEȘTE 
MIINE ECHIPA R. D. GERMANE

VARȘOVIA (Agerpres). — PAP 
transmite :

La 23 septembrie a părăsit Var
șovia, plecînd în R. D. Germană, 
echipa selecționată de fotbal a R. 
P. Polone. Fotbaliștii polonezi vor 
întîlni la 26 septembrie, în orașul 
Rostok, echipa reprezentativă a 
R. D. Germane.
ÎNTÎLNIREA INTERNAȚIONALA 

DE SCRIMA R. P. POLONĂ— 
AUSTRIA

Varșovia. — In zilele de 23—24 
octombrie se va desfășura în sala 
„Gwardia” din . capitaWi R.P. Po
lone întîlnirea internaționa'ă de 
scrimă dintre reprezentativele R.P. 
Polone și Austriei. In zilele de 
21—22 octombrie va avea loc un 
kirnen de scrimă la care vor par
ticipa trăgătorii polonezi și aus
trieci.

NOI MAESTRI EMERIȚI 
AI SPORTULUI 

IN R. CEHOSLOVACA
PRAGA. — Comitetul pentru 

Cultură Fizică și Sport de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al Republicii 
Cehoslovace a acordat titlul de ma
estru emerit al sportului următori
lor sportivi: Vlasta Dekanova, A- 
lois Hudec, Eva Bbsakova, Jan 
Hermanek, Jiri Skobla, Dana Za- 
topkova. Josef Dolezal.

Echipa de box a R. P. Polone și echipa de fotbal 
au terminat învingătoare turnee1 e internaționale

SOFIA 24 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Miercuri 
au luat sfîrșit în capitala R. 
P. Bulgaria turneele internațio
nale de box și fotbal desfășurate 
cu prilejul celei de a X-a ani
versări a eliberări' Bulgariei de 
sub jugul fascist.

In ultimele reuniuni de box 
s:au înregistrat următoarele re
zultate : U.R.S.S.- R. P. Bulga
ria 7—3. R. P. Ungară — R. D. 
Germană 6—4 și R. P. Polonă — 
R. Cehoslovacă 6—4. Clasamentul 
final al turneului de box se pre
zintă astfel : 1. R. P. Polonă 10 
pete., 39 victori’ și 11 înfrîngeri;
2. U.R.S.S 8 p„ 32 v„ 18 înf.; 3. 
R. P. Bulgaria 5 p., 21 v., 29 înf.;
4. R. P. Ungară 4 p., 21 v., 29 
înf.; 5. R. Cehoslovacă 2. p., 21 v., 
29 înf.: 6. R. D. Germană 1 p., 
16 v., 34 înf.

Comisia tehnică a turneului a 
alcă^iit clasamentul celor mai buni 
boxeri ai competiției. Ei sînt ur
mătorii, în ordinea categoriilor: Ku-

se intilnesc pentru prima oară
Joi seara, echipa de fotbal a 

R. P. Ungare a sosit cu avi
onul la Moscova fiind întîmpinată 
la aeroport de reprezentanți ai 
C.C.F.S., ai asociațiilor sportive 
și de numeroși sportivi. Oaspeții 
au făcut vineri un antrenament 
de acomodare pe stadionul Di
namo, unde se va desfășura du
minică întîlnirea dintre cele două 
reprezentative.

Echipa Uniunii Sovietice se 
pregătește de mai multă vreme în 
vederea acestui joc. Ultimul an
trenament a avut loc joi după- 
amiază, cînd antrenorii au ve
rificat forma jucătorilor. Alcă
tuirea echipei reprezentative a
U.R.S.S. nu a fost o sarcină u- 
șoară. Criteriul care a stat la 
baza ei a fost introducerea în 
formație a jucătorilor din echi
pele care în momentul de față se 
află în cea mai bună formă. In 
consecință, reprezentativa care va 
înfrunta duminică echipa R. P. 
Ungare a fost alcătuită pe sche
letul formației Spartak din Mos
cova, care a dat nu mai puțin de 
7 jucători șî anume: Tișcenko, 
Sedov, Paramonov, Netto, Tatu- 
șin, Simonian și Ilin. Restul ju
cătorilor au fost selecționați de 
la Dinamo Moscova — lașin, Kuz- 
nețov, Salnikov — Ț.D.S.A. — 
Bașașchln și Dinamo Tbilisi — 
Gogoberidze.

In rîndul jucătorilor noștri 
domnește o bună dispoziție și do
rința fermă de a obține un re
zultat cît mai bun care să con
firme valoarea fotbalului soviet'c.

Echipa U-R-S.S- virtuală campioană mondială de șah
In cadrul olimpiadei de șah care 

se desfășoară la Amsterdam (O- 
landa), a mai rămas de jucat o 
rundă. Totuși, echipa cîștigătoare 
și campioană a lumii este de pe 
acum cunoscută. Reprezentativa
U. R. S. S., va ocupa pri
mul loc indiferent de rezulta
tele din cea de1 a XI-a rundă. 
In rundele a IX-a și a X-a, șa
hiștii sovietici au înregistrat noi 
victorii, întrecînd echipele Germa
niei Occidentale și R. Cehoslovace 
cu 3—1 și, respectiv, 2’/2—l‘/2.

Celelalte rezultate au fost: run
da a IX-a Jugoslavia — Argentina 
2’/î—l1/»: Anglia — Israel 3'/2— 
>/2; Olanda — R. P. Bulgaria 
2’/,—I*/ s; Suedia — R. P. Un
gară 2-2; R. Cehoslovacă — Is
landa 2-1 (o partidă întreruptă). 
Runda X-a Argentina — Israel

Campionatele mondiale de haltere
Viena. — Intre 7—10 octombrie 

vor avea loc la Viena campionatele 
mondiale de haltere. La data închi
derii înscrierilor pe liste figjtrau 
127 de concurenți din 28 țări. Pro. 
gramul de desfășurare a campiona
telor este următorul: 7 X. ora 9: lu. 
crările congresului; ora 19: des
chiderea oficială; ora 19,30: în
trecerile din cadrul categoriei oea 

kier (R.P.P.), Stepanov (U.R.S.S.), 
Malezanov (R.P.B.), Niedzswed- 
ski (R.P.P.), Ivanus (R. Ceh.), și 
Budai (R.P.U.); Drogosz (R.P.P.); 
Pietrzkovski (R. P. P.), Satkov 
(U.R.S.S.), Torma 11 (R. Ceh.) și 
Stankov (R.P B.) și Nietzschke 
(R.D.G.). Iată acum numele boxe
rilor care nu au suferit nici o în
frîngere în cadrul acestui turneu : 
Kukier, Niedzswedski, Kudlacik, 
Drogosz, Pietrzkovski și Gosan- 
ski (R. P. Polonă). Stepanov, Ti- 
șin și Satkov (U.R.S.S.). Maleza
nov și Anghelov (R. P. Bulgaria), 
Szabo și Horvath (R. P. Ungară), 
Ivanus și Torma II (R. Ceh.) și 
Nietzschke (R. D. Germană).

R
Turneul internațional de fotbal 

la care au participat cinci echipe, 
a luat sflrșit cu victoria echipei 
Honved Budapesta. In ultimul me
ci, echipa Honved a întîlnit cam
pioana R. P Bulgaria, Ț.D.N.A. 
cu care a terminat la egalitate 
3—3 (3— 1).Meciul a fost deosebit

Jocul va începe la ora 16 (ora 
Moscovei) cînd arbitrul englez 
Ellis, ajutat la tușă de Ling (An
glia) și Macko (R. Cehoslovacă)1, 
va chema la întrecere următoarele 
formații:

Uniunea Sovietică: Iașin-Tiș-
cenko, Bașașchin, Kuznețov (sau 
Sedov) — Paramonov, Netto ' 
Tatușin, Gogoberidze, Simonian, 
Salnikov, Ilin.

R. P. Ungară: Grosits—Buzan- 
szki, Lorant, Lantos—Bozsik, Ko- 
tazs—Budai II, Kocsis, Hidegkuti, 
Puskaș, Toth Mihaly.

★
La Budapesta, se vor întîlni re

prezentativele B ale celor două 
țări. In jocul de la Budapesta e- 
chipa U.R.S.S. va fi alcătuită ast
fel: Makarov (Dinamo Kiev) — 
Golubev (Dinamo Kiev), Porhu- 
nov (Ț. D. S. A.), Lorionov 
(Ț.D.S.A.)—Karpov (Aripile So

vietelor), Mihalina (Dinamo 
Kiev) — Linkovatov (Dinamo 
Kiev), Voroșilov (Aripile Soviete
lor), Zazraev (Dinamo Kiev), 
Roman (Dinamo Kiev), Fomin 
(Dinamo Kiev). Echipa maghiară 
a anunțat următoarea formație: 
Gulyas—Kalmar, Bdrzsei, Dalnoki 
—Szabo, Dekany—Sandor, Toth 
II, Szilagyi, Aspirany, Czibor.

Intîlnirile de la Moscova și Bu
dapesta vor constitui un impor
tant prilej de verificare pentru 
fotbaliștii sovietici care se în- 
tîlnesc cu renumiții fotbaliști 
maghiari.

VICTOR FROLOV

3-1 , Jugoslavia — Germania Oc
cidentală 2‘/2—l'/2; R. P. Bulgaria 
— Suedia 2’/2—l’/2; Ang>ia — 
R.P.U. 2-1 (o partidă întreruptă); 
Olanda — Islanda 2-2. înaintea 
ultimei runde care programează 
întîlnirile U.R.S.S. — Olanda ; Ar
gentina — Germania Occidentală; 
R. Cehoslovacă — Jugoslavia; 
R. P. Bulgaria — Anglia; R. P. 
Ungară — Israel și Suedia — Is
landa clasamentul este următorul:

1. U.R.S.S.-30‘/2 p.; 2-3. Argen
tina, Jugoslavia 24‘/2 p.; 4. R. Ce- 
hos'ovacă 22 p. (1); 5. Germania 
Occidentală 22 p. ; 6 R. P. Un
gară 21 p. (1) ; 7. Olanda 2O’/2 
p.; 8. Israel 19 p. ; 9. R. P. Bul
garia 15'A p.; 10. Ahglia 14’/2 p. 
(1) ; 11. Suedia 13 p.; 12 Islanda 
11 p. (1).

mai ușoară ; 8 X. ora 19: între
cerile în cadrul cat semi-ușoară, 
9 X. ora 14: întreceri în cadrul 
categoriei ușoare; ora 19: întrece
rile din cadrul categ. mijlocii. 10. 
X.: întrecerile din cadrul catego
riilor semi-grea și grea. După cum 
reiese din program, lipsesc întrece
rile din cadrul Categoriei semi-mij- 
locie.

Honved Budapesta 
de ia Sofia

de îndîrjit. După ce Honved a 
condus cu 3—0, fotbaliștii bulgari 
au avut o puternică revenire, reu
șind să egaleze. Cele 6 goluri au 
fost înscrie, în ordine, de Banyai 
din 11 m., Szoviak, și Macsali pen
tru Honved. Milanov, Stefanov din 
11 m. și Kolev din 11 m

Arbitrul Iordan Spakov a con
dus următoarele formații :

Honved : Farago— Rakoczi, Pa- 
licsko, Kovăcs — Toredi, Banyai 
— Szoviak, Machos, Tichi, Macsa
li, Babolcsai.

Ț.D.N.A. : Iosipov — Goranov, 
Manolov, Eliseinov — Tanov, Sto- 
ianov — Milanov I, Stefanov. Pa- 
naiotov, Kolev, Ianev.

In urma acestor jocuri clasa
mentul final se prezintă astfel:
Honved Budapesta 4 3 10
Ț.D.N.A. Sofia 4 2 2 0
Tankista Praga 4 2 11
Partizan Tirana 4 10 3
Ba-i Pekin 4 0 0 4

17: 6 7
10: 5 6
8: 5 5
6:12 2
3:16 0

A. LE8ANOV
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