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0 nouă victorie internațională 
a cucerit tinăra atletă lolanda 

Balaș. Iat-o trecînd cu ușurință 
peste ștacheta ridicată la 1,63 m., 
cifră cu care ea a ocupat ieri pri
mul loc.

După trei zile de frumoase în
treceri, cea de a VlI-a ediție a cam
pionatelor internaționale de atletism 
ale R. P. Romîne a luat sfîrșit a- 
seară, în aceeași atmosferă entuzias
tă care a domnit în tot timpul a- 
cestei competiții devenită o frumoa
să tradiție a mișcării atletice din 
țara noastră.

Timp de trei zile, pe pista de 
alergare, la locurile de aruncări 
și la gropile de sărituri, atleții din 
15 țări s-au întrecut pentru cuceri
rea titlurilor de campioni internațio
nali ai R.P. Romîne. A fost o luptă 
sportivă de ridicat nivel, o întrecere 
tinerească, în care conciirențij nu 
au precupețit nici un efort în lupta 
lor cu secundele și centimetrii.

Aproape 100.000 de spectatori au 
urmărit, în aceste trei zile, cu 
interes fiecare probă, au aplau
dat c<u căldură pe învingători 
și învinși. Ei au avut de ad
mirat performanțe de mare valoare 
ca și numeroase recorduri ale țări
lor participante.

Dar deasupra recordurilor și a 
victoriilor de pe stadion, se ridică 
însemnătatea prieteniilor care s-au 
legat în aceste zile ale întrecerilor. 
Ele sînt prietenii trainice care con
tribuie la buna înțelegere între po
poare. Această mare competiție s-a

Colectivul sportiv, unitatea de bază a mișcării noastre 
de cultură fizică și sport

1" NSPIRATĂ din glorioasa 
experiență a sportului sovietic, 
cei mai avansat dn lume, miș- 

țarea sportivă din țara noastră este 
organizată pe principiul sportului 
e mase, are ia baza ei activitatea 
e zi cu zi a sutelor de mii de

■' inortivi încadrați în nenumăratele 
, olective sportive de la sate și di?

a orașe. Acolo, lingă ogor sau 
îngă uzina lui dragă, tînărul pa
liei noastre se călește in întrecerile 

_ jiortive, acolo., alături de ceilalți 
jovarăși de muncă, și ei membri ai 
olectivului sportiv, el se bucură 
in plin de binefacerile sportul* * i, 
,)espre colectivele sportive, despre 
Scurile acestea unde se plămădește 
portul de mase, putem spune că 

.. le sînt de fapt unitățile de bază
.le mișcării sportive din țara 
oastră. Aci pătrunde tînărul care 
iorește să facă spoit, aci învață 

-a prețuiască exercițiile fizice, aci 
e deprinde cu viața sportivă în 

■ olectiv și tot aici se pun bazele 
ducației lui sportive. Fără îndoială 
el mai important aspect al muncii 
olectivelor sportive este acela al an
grenării continue a maselor de oa- 
neni ai muncii int<3o activitate 
portivă permanentă și organizată. 
>e asemenea, odată organizată mo. 
iilizarea maselor de oameni ai mun
ții, în cadrul colectivului sportiv 
rebuîe să existe o preocupare per- 

- îanentă pentru creșterea trep- 
- ită a măiestriei lor sportive. A- 

jest lucru poate fi făcut gradat, 
rin angrenarea proaspeților membri 
ii colectivului sportiv în secția de 
regătire fizică generală, în trecerea 
Îtnelor complexului G.M.A. și a- 

prin încadrarea lor intr-un a din 
țîile pe rannîră de sport ale co. 
tivului sportiv. Aci intervine ro- 
important al antrenorului, care

: frumoasa sarcină de a se ocupa 
numai de pregătirea tehnică a 

■portivilor ci și de educația lor. O- 
iată cu creșterea măiestriei lui spor- 
îve, tînărul va trebui să devină și 
Ai membru de frunte al colectivului 
rortiv, bine educat, sîrguincios, dis- 
iplinat, într-un cuvînt, un exemplu 
emn de urmat pentru toți tovarășii 
ii de muncă și de sport. Pentru 

„intinua dezvoltare a mișcării 
e cultură fizică și sport din 
ira noastră, colectivele sportive 
ebuie să ridice întreaga lor activi- 
ite Ia nivelul importantelor sarcini 
î le revin.
Sînt multe colective sportive cu 

are se mîndrește mișcarea de cul- 
iră fizică și sport din țara noastră, 
a Arad, colectivul sportiv Flamura 

Îșie U.T.A. are o rodnică activi- 
te, în care zi de zi sînt cuprinși 

. ute de muncitori și muncitoare, de 
ehnicîeni sau de funcționari. Ne- 
umăratele secții pe ramură de 
port ale acestui colectiv sportiv 
u sute de membri, activitatea spor- 
vă de mase a colectivului cu- 
rinde mereu mai mulți muncitori, 
ir sportivii fruntași ai acestui co- 
:ctiv sînt binecunoscuți de iubitorii 
portului. Și exemple de acestea 

, îai pot fi date multe. Colectivul 
portiv Voința Tg. Mureș și-a a- 

■ îenajat prin posibilități locale 6 
•umoasă bază sportivă, care a con- 
ibuit mult la întărirea activității 
in cadrul acestui colectiv sportiv. 
)e asemenea, colectivele sportive 
.vîntul Simo Geza din Tg. Mureș, 
locomotiva C.T.F.T. București și 
’rogresul Timișoara au un mare 
umăr de membri, a căror activi
ste este deosebit de bogată.

La Brăila, colectivul sportiv Me

talul U. M. Progresul, de unde piuă 
nu cu multă vreme în urmă nu a- 
vea decît o singură preocupare : e- 
chipa de fotbal, acum are multe 
secții pe ramură de sport, unde ac
tivează sute de muncitori.

Numeroase sînt și colectivele 
sportive in care activiștii consilii
lor colectivelor arată o grijă deo
sebită pentru ridicarea cadrelor t- 
nere. Un exemplu pozitiv în această 
privință îl constituie colectivul 
sportiv Constructorul Petroșani.

Din păcate, mai există însă co
lective sport ve care nu au înțeles 
nici pînă astăzi importantele lor 
sarcini și rolul hotărîtor pe care îl 
au în dezvoltarea sportului de 
masă și, în general, în dezvoltarea 
mișcării de cultură fizică și sport 
din țara noastră. Spre exemplu co
lectivul sportiv Flamura roșie F.C. 
din Capitală nu are nici un fel de 
preocupare pentru sportul de mase, 
nu face nimic pentru întărirea bazei 
materiale a colectivului și, mai 
mult, manifestă mereu o tendință 
dăunătoare de a-și orienta activita
tea spre sportul de performanță cu 
ajutorul elementelor străine de în
treprindere și de colectiv. De alt
fel. acest colectiv sportiv nu este, 
singur în această privință. Colectiva 
sportive ca: Metalul Electroputere 
Craiova, Minerul Lupeni, Locomo
tiva lași, Metalul 23 August, Me
talul S.R-N. Galați, Flamura roșie 
Buhuși, Știința Galați, Știința Cra
iova, manifestă în activitatea lor 
aceeași tendință dăunătoare de a 
avea cu orice chip sport de perfor
manță, chiar dacă cei ce reprezintă 
culorile colectivului sportiv nu au 
fost crescuți acolo, nu au legături 
trainice cu întreprinderea sau insti
tuția pe care o reprez'ntă pe terenul 
de sport. Și toate acestea duc, în 
cele mai multe cazuri, la o totală 
subapreciere a sportului de masă.

Aceste lucruri probează că o bună 
parte din colectivele noastre spor
tive, lipsite de îndrumare, se mai 
orientează încă greșit. Accentul nu 
trebuie pus numai pe sportul de 
performanță, ci în mod deoseb t pe 
sportul de mase.

Sarcina orientării generale a co
lectivelor sportive, a permanentei 
lor îndrumări spre cunoașterea ce
lor mai importante sarcini și pen
tru lichidarea lipsurilor manifestate 
în muncă revine desigur consiliilor 
regionale ale asociațiilor dar și con
siliilor centrale ale asoc:ați lor. A- 
ceasta cu atît mai mult atunci 
cînd este vorba de unele asociații 
în care colectivele sportive au 6 
bogată activitate și unde în genere 
întîlnești foarte multe lipsuri. (Me
talul, Știința, Flamura roșie și 
chiar Progresul, — altă dată aso
ciație fruntașă — care are un nu
măr de colective sportive fără nici 
un fel de activitate). -

Sarcina de frunte a tuturor acti
viștilor sportivi este aceea de a se 
ocupa de organizarea activ tății 
colectivelor sportive, de întărirea 
bazei lor materiale, de ridicarea 
prestigiului acestor unități de bază 
ale mișcării noastre sportive. Co
mitetele C.F.S., organizațiile U.T.M. 
și sfaturile populare au sarcina de 
a ajuta asociațiile sportive în a- 
ceastă privință. Pentru că numai 
atunci cînd toate colectivele noa
stre sportive își vor duce activita
tea pe principul! sportului de masă 
vor fi înregistrate succese și mai 
frumoase, succese care vor contribui 
la dezvoltarea mereu mai largă a 
mișcării noastre de cultură fizică 
și sport.

★

IERI S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE CELEI DE A VlI-a 
A CAMPIONATELOR INTERNATIONALE DE ATLETISM ALE

EDIȚII
R. P. R.

Peste cîteva clipe cioca nul pornit din mîinile atletului ma
ghiar iozsef Csermak se va opri la 60,82 m., cea mai bună 

perjormanfă a Campion ațelor Internaționale.

situat cu totul sub semnul păcii și 
al prieteniei între popoare.

N-au fost precupețite aplauzele în 
tot timpul zilelor de concurs; dar 
ele au crescut în val nestăvilit în 
ultimele clipe ale competiției, atunci 
cînd cu prilejul solemnității de în
chidere atleții și atletele își luau 
rămas bun de la stadionul și prie
tenii lor din tribună. O însuflețire 
f'erbinte a cuprins masele de spec
tatori în timpul ultimului tur de 
pistă pe care concurenții îl făceau 
la defilarea de închidere. In aceste 
momente, într-o pornire spontană, 
sute de spectatori au invadat pur 
și simplu stadionul, făcînd un cor
don viu, prietenesc, în jurul oaspe
ților noștri. Ei au îmbrățișat cu căl
dură pe solii atletismului din țările 
de democrație populară și pe cei 
din țările din vestul și nordul Eu
ropei.

Așa a luat sfîrșit această mare 
întrecere care marchează o dată 
importantă a atletismului european. 
Căci prin amploarea sa, prin ma
rele număr al țărilor partic'pante, 
campionatele internaționale de atle
tism ale R.P. Romîne au fost una 
dintre cele mai mari competiții d'n 
sezonul internațional al anului 1954.

Dintre multele rezultate de va
loare înregistrate acum la Bucu
rești, c’teva ies mai puternic în evi-

dență. Astfel, sînt rezultatele obțf-' 
nute de Iozsef Csermak și T. Rut 
la aruncarea ciocanului, lanus 'Sidlo 
și Kauhonen la suliță, Ferenc Klics 
la disc. Rene Bonino la 100 m., Ja
ques Goudeau la 400 m., Gunnar 
Nielsen la 1.500 in., Gabriel Geor
gescu la greutatș, Virgil Zăvădes- 
cu la triplu salt, D. Paraschivescu 
*a. 10 km. marș și rezultatele
tobținute de Gizela Kohler la 100, 
200 m. și 80 m. garduri, lolanda 
Balaș la săritura în înălțime, Maria 
Feher la aruncarea greutății, etc.

In această întrecere avîntată, a- 
tleț i diferitelor echipe au căutat să 
aducă țărilor lor cit mai multe ti
tluri de campioni internaționali ai 
R.P. Romîne. Ei au luptat cu dîr- 
zenie pcntri.i medaliile de aur ale 
campionatelor. In această luptă o a- 
firmare puternică au avut repre
zentanții Republicii Populare Ro
mîne care au adus culorilor noas
tre numeroase victorii. Astfel, ei au 
ieșit biruitori în opt probe, cucerind 
primul loc în clasamentul — neofi- 
c,al ■— pe țări. Iată de altfel cum 
arată acest clasament al titlurilor; 
cucerite la cea de a Vil-a ediție a 
campionatelor internaționale de 
atletism ale R.P.R.:

1. R. P. Romînă 8 titluri.
2. Franța 6 titluri.
3. R. D. Germană 5 titluri.
4. R. P. Polonă 4 titluri.
5. R. P. Ungară 3 Titluri.
6. Danemarca 2 titluri,
7—to. R. P. Bulgaria, Belgia» 

Olanda și Luxemburg un titlu.
Multe titluri de campioni au re

venit atk-ților și atletelor din ță
rile de democrație populară. Cu 
atleți de valoarea lui Sidlo și a 
lui Iwanski, precum și cu atlete 
în plin progres cum sînt Ilwicka 
și Majka, echipa R. P. Polone a 
fost pe plan fruntaș al întreceri
lor. De asemenea atletele din R. D. 
Germană ne-au demonstrat încă 
odată pregătirea lor excelentă, cara 
a avut ca rezultat firesc obținerea 
unor performanțe de înaltă va
loare. Curajul și buna pregătire a 
alergătorului bulgar Peter Spasov
i-au  adus nu numai un binemeritat 
loc întîi îl» proba de 3.000 m. ob
stacole și un nou record al țării 
sale, ci și simpatia spectatorilor 
eare i-au făcut o adevărată ovație.

De data aceasta, atleții și atle
tele din R. P. Ungară au urcat 
doar de trei ori pe treapta cea 
ina*i  înaltă a podiumului învingă
torilor. Desigur că dacă la Bucu
rești ar fi fost reprezentată de un 
lot complet, R. P. Ungară și-ar fi 
înscris mai mulți învingători pe 
tabloul de onoare al întrecerilor.

Din cele 32 de titluri de cam
pioni, atleții francezi au reușit să 
cucerească 6. Ei au arătat în a- 
cest concurs o bună valoare teh-*  
nică, o clasă înaltă. Atleții în tri
couri albastre au cules numeroase 
aplauze și simpatiile spectatorilor.

Reprezentanții țării noastre au 
apărat cu cinste culorile patriei în 
aceste mari întreceri internațio
nale, reușind o serie de victorii
remarcabile. Faptul acesta pro
bează în mod evident că atletis
mul romînesc se află pe Hnim-ul

(Continuare în pag. 8-a^ /'



11 jocuri susținute, 1 cîștigat sî 10 pierdute

Activitatea sportivă de vară se apropie de sfîrșit. In vederea iernii, colectivele sportive trebuie 
să se îngrijească din timp de aprovizionarea magaziilor de materiale și echipamente sportive. E- 
chipamentul de iarnă trebuie pregătit din timp, trebuie curățat, re condiționat și reparat, trebuiesc 
pregătiți bocancii, hanoracele, scudurile, ceara pentru schiuri, pentru ca imediat ce condițiile atmos
ferice vor fi prielnice, sportivii să poată începe antrenamentul de iarnă. Deci, atenția colectivelor 
sportive trebuie îndreptată spre buna gospodărire a echipamentelor și materialelor. Odată cu încheie
rea activității de vară, materialele și echipamentele trebuie st rinse cu grije ca să nu se strice. Tri
courile, spălate și călcate, bocancii reparați și pregătiți în rafturi, pentru ca la anul ele să fie tot 
atît de bune și să poată fi din nou folosite...

Tot mai multe stadioane și terenuri de sport...
Orașul, care pînă mai ieri se 

mîndrea cu pista de atletism a 
colectivului Flamura roșie, are 
astăzi terminată o nouă pistă : cea 
a colectivului sportiv Locomotiva. 
Curînd, încă o bază sportivă și o 
nouă pistă cu șase culuare, care 
este în refacere, va fi dată în fo
losință sportivilor arădeni de către 
colectivul sportiv Progresul. A- 
ceastă pistă de .atletism va putea 
fi folosită și la mari îmiîlniri in
ternaționale. Peste tot, la Pădurița, 
pe malul Mureșului, în centrul 
orașului Arad, sînt zeci de baze 
sportive, undie sub îndrumarea te
meinică a unor antrenori bine pre
gătiți, cresc cadrele de mîine ale 
sportului.

...E duminică după amiază. Spre 
stadionul din marginea orașului 
Cluj se îndreaptă grupuri de oa
meni dornici să urmărească meciul 
de fotbal al echipei locale. Dar nu 
numai acolo, în marginea orașului, 
există teren de sport. In Cluj au 
înflorit de curînd zeci de baze spor
tive, bine amenajate, curate și în
grijite. La terenul Flamura roșie 
Ianoș H-erbak s-a terminat recent 
construirea unei tribune de beton 
cu o capacitate de 2000 locuri. Te
renul de fotbal a fost gazonat. Pe 
unde treci, Ia sala de gimnastică 
sau la bazinul d!e înot, la poligo
nul de tir sau la arena de popice, 
la stadionul Gh. Gheorghiu-Dej sau 
la parcul sportiv Victor Babeș, a- 
celași îmbucurător tablou. Terenuri 
curat îngrijite, cu utilaj modern, 
pe care se întrec și fac antrena
ment sute de sportivi. Dacă ai 
să-ți oprești pașii într-o duminică 
în orașul Cluj,-îți va fi greu să te 
hotărăști la ce întrecere sportivă 
să asiști. Căci peste tot, la baschet 
sau Ia volei, la tir sau la popice, j 
la lupte sau la haltere, la scrimă | 
sau la handbal, vei găsi întreceri 
viu disputate pe zecile de baze 
sportive puse la dispoziția acelora 
care au îndrăgit sportul.

...Despre bazele sportive din 
Gheorgheni, din Timișoara, din To- 
plița, din Uneam și din alte zeci 
și zeci de localități, s-ar putea 
scrie multe. Zeci de pagini, care 
să vorbească despre dragostea oa
menilor care-și amenajează tere
nurile, despre sutele și chiar miile 
de ore de muncă voluntară pentru 
construirea unei noi baze sportive, 
despre mîndria de a fi construit cu 
proporiile puteri un nou stadion', 
0 nouă bază snorLivâL 'S._,

ÎNTREG 
CUPRINSUL ȚÂRII...

Sportivii din raionul Zimnicea 
vor fi angrenați într-o serie de în
treceri festive car£. se vor desfășu
ra între 26 septembrie .și 1 noiem
brie, în organizarea comitetului 
O.F.S. raional. In această perioadă 
vor avea loc concursuri de ciclism, 
călărie, fotbal, tir, precum și con
cursuri pentru Trecerea normelor 
G.M.A., ne informează coresponden
tul nostru Spirea Buduru.

*

Cu concursul colectivelor spor
tive Progresul, Flamura roșie și 
Metalul se vor desfășura la Si
biu întreceri sportive de atletism, 
gimnastică și canotaj. La aceste 
trei competiții vor lua parte nume
roși tineri și tinere, printre care și 
cei mai buni sportivi din oraș. Or
ganizatorii .acestor întreceri, subli
niază tov. Vasile Oiolacu corespon
dent, au luat toate măsurile pentru 
ca probele să se desfășoare în cele 
mai bune condițiuni.

★
In toate colectivele sportive din 

raionul Toplița ne scrie tov. Nerva 
Popa, sportivii se pregătesc în ve
derea întrecerilor care se vor des
fășura în cinstea zilei de 7 Noiem
brie.

Astfel, colectivul sportiv Avîntul, 
întocmește actualmente regulamen
tul și fixează amănuntele de dis
putare ale competițiilor de popice, 
atletism, ciclism, șah, volei și fot
bal. Aceste întreceri au un carac
ter popular și vor îi dotate cu 
..Cupa 7 Noiembrie”. De asemenea 
comitetul raional C.F.S. acordă o 
atenție deosebită organizării „Șta
fetei Prieteniei” care va porni din 
fiecare sat al raionului. Astfel, ti
nerii săteni vor aduce la Toplița 
mesagiul din patru părți ale raio
nului. La Toplița ștafeta va fi 
tiansmisă sportivilor din regiune.

★
Colectivul sportiv Pnogresul 

Suceava a obținut în ultima vre
me o serie de frumoase succese. 
Astfel, o muncă temeinică și pli
nă de roade s-a desfășurat pe 
linia complexului G.M.A. Mărtu
rie sînt cei 68 purtători ai in
signei G.M.A. gradul I și 12 pur
tători ai insignei G.M.A. gradul 
II care fac parte din acest co
lectiv. Aceste cifre depășesc anga
jamentele luate de colectiv.

De asemenea, colectivul Pro
gresul Suceava a participat cu 
numeroși sportivi la întrecerile 
Spartach iMei sijjdicak. .J

Metalul Bacău... O echipă care 
activează în campionatul regional 
de fotbal.

Metalul Bacău pare o echipă obiș
nuită. Un lucru este însă curios: a. 
ceasta formație nu prea reușește 
să obțină victorii în meciurile pe 
care le susține. Parcă este un fă
cut, ori fuge victoria de ei, ori 
n-au deloc... noroc. Antrenorul e- 
cliipei nu știe nici el ce să mai 
creadă. Clipe fericite au trăit jucă
tori de la Bacău doar o singură 
dată, în 18 aprilie la începutul 
campionatului... A fost prima dar 
și ultima victorie...

De atunci, pe capu.1 echipei s-au 
abătut numai necazuri. In poarta 
apărată de Palade au întrat multe 
goluri: 8 cu Metalul Bicaz, 4 cu
Avîntul Reconstrucția din Piatra 
Neamț, 3 cu Avîntul S.R.L. din 
P. Neamț, 4 cu Flacăra Moiinești...

Nu este deci de mirare că după 
terminarea turului, clasamentul 
campionatului se prezintă cam ne
plăcut: locul 12... Metalul Bacău... 
unsprezece jocuri... unul cîștigat... 
0 nule... 10 pierdute.. Total puncte 
realizate: ...2!

Gum este și normal, toată aceas
tă stare de lucruri are o cauză, sau 
mai bine zis, mari multe.' cauze.. 
Unele izvorâte din atitudinea nedis
ciplinată a jucătorilor, altele din 
atitudinea nepăsătoare a conducerii 
colectivului sportiv.

„Avem, o echipă de fotbal în cam
pionatul regional”... așa începe 
să-ți vorbească oricare dintre con
ducătorii colectivului sportiv. Foar
te bine, zicem noi, e frumos să te 
mîndrești cu o echipă de fotbal în 
campionatul regional, dar numai 
atunci oînd pui suflet și te zbați 
pentru ea.

Să vedem însă care este situa
ția.cu această echipă, In compo
nența ei intră 8 salariați de la u- 
zinele S.R.U.P,, un inginer de la 
intreprinderea Electro-Montaj, un 
funcționar de la gara Bacău și... 
doi cofetari particulari.

— Băieți buni, cofetarii, spune 
tovarășul Boacă, președintele colec
tivului sportiv. Sînt doi frați, Ion 
și Dumitru, unul joacă mijlocaș și 
celălalt extjemă Au ei o prăvălioa
ră lîngă gară, dar știu fotbal și

— antrenorul nu le spune nimic ?
;— Le-ar spune, daca-r putea: el e cel din mijloc...

• Consiliul sportiv regional 
București al asociației Reedita or
ganizează în cinstea celui de al 
doilea Congres al Partidului și a 
Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice, 
o serie de concursuri la mai multe 
discipline sportive. Astfel, cu acest 
prilej, sportivii asociației Recolta 
vor avea prilejul să se întreacă 
la călărie, șah, volei și tenis de 
masă. Concursurile care se vor des
fășura în două etape, încep la 1 
octombrie. In prima etapă se vor 
desfășura întrecerile pe colectiv, iar 
în etapa Il-a, pe oraș.

9 Tot în cinstea Congresului 
Partidului, consiliul sportiv regio
nal aii asociației Flamura roșie — 
București a organizat un campionat 
de fotbal și o competiție de volei 
la care participă echipele tuturor 
colectivelor sportive Flamura roșie 
din Capitală. Competiția este în 
curs de desfășurare.

e In organizarea consiliului 
sportiv regional Flamura roșie, au 
toc în fiecare luni și miercuri pe 
stadionul „Veseliei" concursuri spe
ciale pentru trecerea normelor 
G.M.A. z

1- am ,,băgat” la noi... știți, aveniF 
mare nevoie de băieți tineri.

Fără comentarii!
★

Antrenorul echipei, Mihai LarișX 
se rezumă numai la pregătirea teh-L 
nică. El lasă total în părăsire toc-i 
mai ceea ce este mai important:! 
munca educativ. Așa se poate în-f 
tîmpla ca Miron Buzoi, un jucător! 
cu posibilități, să se ducă în fip-E 
care sîmbătă seara la bal, unde., 
chefuiește pînă fîrziu. Palade, por-h 
tarul echipei, are numai 18 ani. A-E 
cestuia îi p'ace însă să fie rugat/ 
absentează la antrenamente și În4 
tîlniri oficiale. Se obișnuiește four-»' 
te des ca la unele meciuri, pe lîn-l 
gă Palade să nu se prezinte și alții,
2— 3 jucători !

Această stare de lucruri nu o poal' 
te însă îndrepta un antrenor lipsi® 
de autoritate ca Mihai Lariș. Ntf- 
poate, fiindcă însuși el este părtași 
la asemenea atitudini. Astfel, s® 
întâmplă de multe ori ca dupăh 
meci, sau antrenamente, antrenorul; 
Lariș să „tragă” la un restaurant' 
și, acolo, în tovărășia „băieților’!, 
din echipa lui, să rămână ore nț 
șir în jurul bateriilor cu vin 1;T 
gheață...

Echipa din Bacău stă prost și cir 
echipamentul. Bocancii sînt foart.f. 
vechi și se găsesc într-o stare dej 
plîns. In lipsă de alții, jucătorii îl 
întrebuințează și pe aceștia, înssE 
sînt nevoiți să-i repare cîte odată» 
chiar... în timpul jocului. Iar daci- 
cu tricourile și ■ chiloții stau . maț 
bine, în schimb nu au decît o sin-L 
gură pereche de... jambiere 1 . I

Nici comitetul de întreprinderi 
și nici direcțiunea uzinei nu se of 
cupă de situația echipei de fotbalf. 
Trebuie să arătăm că jucătorii card 
fac parte dim echipa de fotbal, sini 
titulari și în echipa de... handbal. Si! 
intîniplă deseori ca cele două echipa 
să fie programate în aceeași zi și aj 
tunci fiecare are de ales : unii la 
fotbal, alții la handbal ! Amândouă 
echipe sînit descompletate și s-L 
„■completează” cu spectatori oca-j 
zionali. Numai fotbal și handball 
Acestea sînt sporturile care sd 
practică la uzinele S.R.U.P. dirt 
Bacău și numai de către 8 membri 
ai colectivului. Ceilalți sînt adunați 
de unde se i^te...

PETRE MIHAI

© Primele întreceri de cros îr> 
orașul Galați au fost organizate d< b 

colectivul sportiv Voința. Pentri. 
deplina reușită a întrecerilor, con | 
siliul colectivului sportiv Voința | 
Galați a alcătuit o comisie special; I 
care să se ocupe de această pro- ■' 
blemă, comisie alcătuită din 9 to-1' 
varăși. Cel dintîi cerc sportiv can 
a organizat etapa I-a a crosulu
„Să întâmpinăm 7 Noiembrie" ;
fost cercul „Dumitru Chicuș". „

A. SCHENKMAN ’ 
și GR. BTRSAN I 

corespondenți
ra Consiliul sportiv regional Bucu 

rești al asociației Flamura roșie 
organizează astăzi în sala Șc 
Med.-Teh. Alimentare (str. Spătari 
Preda) etapa treia a Spartachia 
dei sindicale la gimnastică. La în 
treceri participă echioe ale ca'.cc 
tivelor Industria Bumbacului B.
Cauciucul Quadrat, F. C. Gheor . 
ghiu-Dej și altele.

■ Mîine, după amiază, va ave; |? 
loc la ștrandul Steaua roșie ur | 
concurs G.M.A. organizat tot dt 
consiliul sportiv regional Flamur;;

’ ....Au amenajat un nou teren de
®port 1“... „Recent, s-a construit un 
stadion în orașul nostru!"... Une
ori, chiar în dimineața aceleiași zile 
ne sosesc vești din mai multe sate 
și orașe despre alte noi și fru
moase construcții și amenajări 
sportive.

Nu de mult, am aflat astfel și 
despre tinerii din Nisipeni sau din 
Stoicănești, care și-au construit uri 
stadion al lor, am aflat că în Nă- 
ruja, un sat mărunt din munții 
Vr ancei, tinerii țărani muncitori au 
lucrat zile în șir ca să termine 
micul lor stadion cu pistă de atle- 
1ism și terenuri de volei și fotbal, 
acolo sus pe tăpșan, unde înspu
mată apă a Nărujei își poartă a- 
pele repezi. Răsfoind alte cores
pondențe, venite din Arad și Tîr- 
goviște, din Dorohoi și Timișoara, 
din Nisipeni și Gheorgheni, de pre
tutindeni, unde sportul a devenit 
m prieten drag al celor mulți, ci- 
rtim parcă în rîndurile acelea scrise 
lot mai rar cu stîngăcie, frînturi 
>din minunata istorie a sportului 
mostru nou.

...Orașul Bacău se poate mîndri 
<cu bazele sportive răsărite aici. In 
.■ftimp ce sala de sporturi a colec
tivului Avîntul e gata să-și pri- 
■jnească sportivii, pe stadionul Ti
neretului munca e în toi. Se In
ferează acum ila tribuna de 10.000 
Tocuri, care va fi curînd gata și pe 
•care iubitorii de sport vor avea 
■posibilitatea să urmărească jocurile 
echipelor locale de fotbal. Dacă treci 
■uneori seara prin orașul luminat 
•de sute de becuri, poți auzi 
rîs cristalin și glasuri pline de 
jyoie bună, răsunând prin ferestrele 
Târg deschise ale sălii de gimnasti
că a Rezervelor de Muncă.

...Aradul e un oraș cu veche tra- 
«diție sportivă. Aci o serie de baze 
sportive au fost reamenajate, iar 
altele noi au fost puse la dispozi
ția sportivilor. O veste sosită de 
icurrnd din Arad, de la corespon
dentul nostru Iosif Sonoc, ne vor- 
jbește despre noua pistă de atletism 
Terminată recent prin munca ob
ștească a muncitorilor feroviari din 
IA rad.

In orele libere, Florea Sandor, 
Ioan Suhar, Francisc Scheth și 
Francisc WintheT, s-au remarcat 
în mod deosebit Ia re amenaja re a 
Stadionului, terminînd ei singuri 
tea. 60 m. din pista de atletism. 
^Economiile, realizate Ta această 
nouă lucrare s-au ridicat la 5.000 
lei.
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# a 3U€ei de T^eie
In dorința de a întîmpina cu re-

jultat-e din cele mai frumoase Gon- 
resul Partidului și ziua de 7 No- 

bmbrie, comitetul regional C.F.S.

z

iiîrlad a inițiat organizarea unor 
Competiții sportive menite să con- 

•ibuie și mai mult la dezvoltarea 
activității sportive din această re- 

' Hune. Astfel, mulți dintre cei 13000 
e țărani muncitori' care au luat 
arte în acest an la Spartachiada 
ateilor au acum din nou prilejul 
ă se întreacă în cadrul unei in- 

7 ‘‘resante competiții: „Cupa Satelor 
' 'S e anul 1954“ competiție, organiza- 

pe întinsul regiunii Bîrlad la
i iscipl inele atletism, gimnastică, 

Aj)tbal, oină, trîntă etc.
. Sprijinit îndeaproape de Comite- 
al regional U.T.M. ca și de con- 
iliul sportiv regional Recolta și 
pmisiile de femei, comitetul regio- 
al C.F.S. Birlad a organizat în 

.același timp întreceri sportive pen- 
fu femei la disciplinile: atletism, 
iimnastică, volei și cursa cu obsta
cle G.M.A. Fără îndoială că noua

- bmpetiție „Spartachiada feminină 
,954“ va contribui într-o largă mă- 
iiră la atragerea elementului fe- 
linin din regiunea Bîrlad în ac- 
ivitatea sportivă.

Și în acest an, sportivii din re
punea Bîrlad vor cinsti ziua de 7 

_ loiembrie prin dîrze întreceri spor

nsemnăii pe marginea ultimului concurs republican
i< .lialt

- ’ ....

Concursul republican de călărie de 
Ploești s-a desfășurat la un 
t nivel tehnic. Fiind ultimul 

loncurs republican din acest an, 
Jrganizatorii au creat condiții mai 

, - -irele de desfășurare a probelor 
"-,’ientru a verifica astfel posibilitățile 

haxime ale. călăreților și cailor.
Concurenții au corespuns așteptă- 

lor înviingînd dif'cultățile probe- 
>r și reali.zînd performanțe supe- 
ioare.
Făcînd b'lanțu1 competițiilor din 

nul acesta putem constata după a- 
ast ultim.concurs republican că pla- 
ul de perspectivă al anului 1954 a 
>st în întreg’me îndeplinit. Astfel,

*1 dresaj era prevăzut să ajungem în 
-t.

.' 3
• , Oil'd l>. rxc.ib.o ociiciiia a
T ■ ap Unită. Nicotae Mihalceia
sskH

în
că- 
ca- 
cu

ursul anului aceXla ou călăreții și 
aii la un nivel corespunzător cate- 
oriei B. Această sarcină a fost

i cu 
îl Mi'hnea, Em. Gabrielescu cu 
al Palatin și Constantin Zahei 
aiul Dahoman au prezentat întreg 
rogramul de dresaj categoria B 
n cond țiuni bune. In plus, N Mi- 
aleea a prezentat cu oalui Mihnea 

~ J bună parte d'n programul de dre- 
aj categoria C (olimpică), pro- 

. ram a cărui realizare constituie o
• ■ arcină foarte importanta pentru ac- 

i ivitatea anului 1955. T.s*e  de remar- 
i at faptul că, în general, dresajul 
“ marcat anul acesta un progres

I alttat'v și cantitativ. Astfel, la pro. 
J a combinată de la concursul din r'>loești s-au prezentat 26 concurenți 

| ață de cei 10—12 Je la celelalte 
| oncursuri, la proba de dresaj înce- 
- ător> au fost 12 concurenți ifață 

' . r e 5—6) La aceste probe au apărut 
ai noi cu aptitudini deosebite și 
ine pregătiți, d'intre ei remaircîn- 
ti-se în mod spec'al calul Pelinaș, 
prezentat de N. Marcoci și calul 
Jecaz, prezentat de Gh. Teodorescu

tați ic la asociația Recolta.
La probele de obstacole era pre- 

ăzut în planul de perspectivă 6ă 
jungem în cursul anului 1954 la 
ărituri de 1,50 m. înălțime și 1,80 

‘ i „rivtena“ de 4,50 m. 
n plus, era prevăzut să se intro-

ii mai com- 
care să pună probleme mai

î. lăTgime și la
Hr .' ' .

ucă în probe combinații mai cam- 
.ilicate care să pună probleme mai 

... lirele în conducerea calului. Con
ta :ursul de la Ploești a consemnat 
■. ealizarea în întregime a tuturor

■ icestor sarcini.
Față de aceste rezultate, antre- 

torii și călăreții pot să pornească 
■u toată încrederea la pregătirea

nălțime pe 2,20 m. lărgime și „ri-

viilor pe combinații cît mai compli
cate și la dimens unile cît mai co- 
espunzătoare probei olimpice : 1,60

E r
... jviera" de 5 m., astfel îneît în cursul 

inulu' 1955 călăreții noștri să fio 
bata pregătiți pentru a face față 
Ju cinste oricărui concurs interna
țional. Pe lîngă aceste rezultate, 
trebuie să remarcăm și alte aspecte 
fozitive ale concursului de la Plo-, 
'ști. Astfel, au apărut cîteva gru- 

tive la :atletism, volei, baschet, tir 
și fotbal. Competiția este dotată cu 
tradiționala cupă „7 NOIEMBRIE" 
a regiunii Bîrlad care va fi înmî- 
nată celor mai buni concurenți în 
ziua de 24 octombrie cînd va avea 
loc finala.

AURELIAN AXENTE 
corespondent

★

In aceste zile întrecerea socialis
tă se desfășoară cu avînt în toate 
secțiile uzinei Oțelul Roșu. Reali
zările obținute pînă în prezent de 
turnătorii de cilindri din fontă de
pășesc de două ori pe cele dinain
tea pornirii întrecerii.

Printre harnicii muncitori se gă
sesc și numeroși sportivi, hotărîți 
să întîmpine Congresul Partidului 
și cea de a 37-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie 
cu noi și tot mai frumoase succese. 
Astfel, turnătorul Iosif Waluch, 
fruntaș al întrecerii socia'iste, și 
în același timp unul dintre jucă
torii cei mai buni ai echipei de 
fotbal, s-a angajat să depășească 
planul de producție cu 3% și să 
reducă rebuturile cu 5%. Numeroși 
sportivi urmîndu-i exemplul, și-au 
luat și ei frumoase și însemnate 
angajamente. De asemenea, colecti

pări noi din care remarcăm echipa 
din Călărași și călăreții Constantin 
Murăraș și Constantin Vreme, echi
pa d’n Tr. Severin cu călăreții Gh. 
Nemea și Nicolae Panu, echipa d n 
Buzău dintre care remarcăm pe Gh. 
Bistreamu. O deosebită itnpresta a 
făcut echipa asociației Recolta (Plo- 
ești), care, deși înființată numai de
3—4 luni, avînd cai și călăreți ab
solut începători, s-a prezentat în 
condițiuni foarte bune față de timpul 
lor de pregătire, la toate genurile de 
probe: dresaj, obstacole și ștafetă. 
Remarcăm în special pe Gh. Teo- 

.dorescu la dresaj, și pe Gh. Lupan- 
cu, Ion Sîrbu și Gh. Robu la obsta
cole. Aceleași merite are și asocia
ția Metalul București care a prezen
tat o serie de călăreți tineri ca :
I. Dorojian, care a 
frumos în proba 
Șoltiș, I. Mocan u 
rie de cai tineri 
dresaj.

Despre echipele și călăreții cuno>s- 
cuți, pe lîngă buna pegătire a. lui 
Mihai Timu, N. Marcoci, Dumitru 
Velicu, Gh Ghițur.an, N. Mihalcea, 
Felix Țopeiscu, Emil Gabrielescu, 
trebuie să remarcăm îndemînarea 
lui Nicolae Niculeseu de a lua tur
nante foarte scurte în special cu 
calul Nor.

Pe lîngă părțile pozitive și rezul
tatele bune înregistrate în concursul 
de la Ploești s-au constatat, din pă
cate, numeroase lipsuri. De exemplu, 
mulți călăreți nu știu încă să 
un obstacol larg și în special 
pla". Aceasta arată lipsa de 
sare pe asemenea obstacole și 
de conducere 'bună din partea 
rețului. De cele mai multe ori 
a „bătut" prea departe și a căzut 
pe obstacol. In unele cazuri, situația 
ar fi putut fi salvată dacă concuren
tul ar fi fost mai suplu, dacă ar Ii 
lăsat mai multă libertate calului „în

făcut un parcurs 
de juniori, Neli 
precum și o se- 

în probele de

sară 
„tri- 

exer- 
lipsa 
călă- 
oalul

GH. NICULESCU
antrenor

Z. Negoiță, unul din tinegii călăreți ai asociației Dinamo.

vul sportiv de aci și-a propus să 
mobilizeze la crosul „Să întîmpî- 
năm 7 Noiembrie" 250 de tineri și 
tinere, să realizeze 30 purtători ai 
insignei G.M.A. gradul I și 10 
purtători gradul II.

Și la mi neta de fier din Ghelar, 
întrecerea socialistă se desfășoară 
cu avînt în cinstea Congresului și 
a zilei de 7 Noiembrie. Mircea Bo- 
tar. șef de echipă-abataj, împreună 
cu tovarășii din secția sa, depă
șesc zilnic planul de producție. Pe 
lingă aceste Inimoase realizări e- 
chipa lui s-a angajat să cucereas
că insigna G.M.A. pînă la 26 oc
tombrie.

*

Cercel Teodor este un priceput 
instalator de forță și lumină la 
Uzinele 1 Mai din Ploești. El a 
fost ales secretar al organizației de 
bază U.T.M. la Secția Il-a, și e 
iubit de tovarășii săi de muncă nu 
numai pentru hărnicia și îndemî- 
narea sa, dar și pentru însuflețirea 
cu care luptă în echipele de fotbal 
și volei.

In cinstea Congresului Partidului 
și al zilei de 7 Noiembrie, Teodor 
Cercel și-a luat angajamente de 
cinste, pe care, cu siguranță că le 
va duce la îndeplinire.

de călărie din acest an

CU 
se

că

gură" și dacă s-ar fi dus mult îna
inte cu calul pe săritură. Cu aseme
nea cai care bat prea departe la 
„triplă", trebuie lucrat mult pe ob
stacol, avînd o „inv’tâ" în față la 
7 m. Prin acest exero’țin calul ve
nind mereu la o bătaie regulată își 
va automatiza săritura pe „triplă". 
De asemenea, calul trebu’e condus 
în impulse suFctaată astfel îneît el 
să sară în aceeași trenă obstacolele 
dinainte și după „rivieră". O gre- 
șală care persistă și care ihiluen- 
țează mult asupra preciziei și impul
siei calului este trena exagerată în 
care se conduc unii cai, nervoz'ta- 
tea și agitația calului și a călăre
țului. Mergînd cu calul nervos, că
lărețul nu-1 va putea conduce 
precizie, iar sărirea obstacolelor 
face la întîmplare.

In lunii mari se poate spune 
„Cupa Dinamo" a prilejuit o luptă 
îndîrjită între cei mai buni călăreți. 
Din prima zd și pînă în ultima zi 
nu se știa a cui va fi Cupa. Ziua 
treia . era decisivă și ar fi pu‘ut in
duce o răsturnare totală a rezultate
lor din primele două zile, mai ales 
în proba de categorie grea, care a- 
ducea cîștigătorului 50 de puncte și 
în proba de ștafetă care aducea ce
lui mai bun călăreț din echipa câș
tigătoare tof 50 de puncte. Lupta a 
fost strînsă pînă la ultima probă și 
s-a terminat cu rezultate destul de 
apropiate: Mihai Tiimu cu 195,5 punc
te (cîștigătorul Cupei), Felix Țo. 
pescu la egalitate cu Gh. Ghițuran 
185 puncte.

Față de interesul și dîrzenia ară
tate de călăreți în disputarea acestei 
Cupe, se poate trage concluzia că 
în anul viitor este necesar să se 
organizeze cît mai multe asemenea 
concursuri.

0 frumoasă acțiune a alpiniștilor din Reghnea 
Autonomă Maghiară in cinstea Congresul Partidului

La Lacul roșu. în fața grupului de cabane „Floarea Republicii" a 
avut loc de curînd festivitatea dedicată acțiunii unui grup de alpi- 
nișți din Regiunea Autonomă Maghiară care au înălțat pe piscul 
Piatra Altarului de la intrarea în Cheile Bicazului o stea metalică 
in cinci colțuri. Alpiniștii au muncit timp de 34 dte zile la transpor
tarea materialelor și la înălțarea stelei, avînd adeseori de îniîmpinat 
obstacole naturale care le-au cerut mari eforturi.

Grupul alpiniștilor a închinai această realizare celui de al II-lea 
Congres al P.M.R.

In fotografie: alpiniștii lingă steaua înălțată pe Piatra Altaru
lui. (Foto: P. Roman).

H. BOLDUR 
corespondent

Tineretul se ține de cuvînt...
De multe ori privirile îți sînt 

atrase de un tînăr purtînd uni
forma albastră a Rezervelor de 
muncă. In privirea elevului ci
tești bucuria și încrederea în vii
tor. Acum învață cu sîrguință pe 
băncile unei școli profesionale. 
Mîine, el va ajunge un iscusit 
electrician sau strungar și cu toa
tă energia și prospețimea tinere
ții va contribui la viitorul fericit 
ai! patriei noastre. Prieten și a- 
jutor de preț tf este astăzi, spor
tul. Aceste zeci de mii de tineri 
fac sport apărînd culorile Asocia
ției Rezervele de muncă. Desigur, 
nu trebuie să așteptați de la ei 
recorduri și performanțe excepțio
nale. Sînt încă tineri. încep șco
lile profesionale la 14 ani iar 
după doi ani devin absolvenți. De 
abia de aci încolo ei pot obține re
zultate de valoare în cadrul colec
tivelor sportive de pe lîngă uzi
nele unde muncesc. Dar ei nu 
vor uita niciodată Asociația spor
tivă a Rezervelor de muncă. Aci 
au învățat să iubească sportul, 
aci au cunoscut minunata emoție 
a primelor întreceri...

Acum, harnicii sportivi din Aso
ciația sportivă a Rezervelor de 
muncă au pornit, cu forțe noi la 
înfăptuirea unui vis măreț. Con- 
struesc pe strada Oltețului nr. 20, 
în preajma lacului Tei, baza lor 
poli-sportivă. In cinstea Congre
sului Partidului și a zilei de 7 
Noiembrie, ei muncesc cu rîvnă 
deosebită pentru a termina bazi
nul de înot și clubul. In fiecare 
zi, poți vedea sute de tineri la 
luoru. Sînt elevi ai școlilor profe
sionale care în orele lor libere 
dau ajutor la construcția acestui 
stadion. In curînd, el va fi gata. 
Și atunci, mii de elevi din cadrul 
Rezervelor de muncă, se vor în- 
tîlni aci. Ii vor aștepta arena de 
fotbal, cele șase terenuri de volei, 
baschet și tenis poligonul de tir, 
bazinul de înot, popicăria, sala de 
tenis de masă, aceea de șah și 
lectură, precum și zeci de schituri 
și caiace cu care vor brăzda apa 
lacului Tei.

Tinerii se ajută acum la crea
rea acestei baze pdli-sportive, pun 
mult suflet în munca lor. Intr-o 
singură zi au lucrat aci voluntar 
peste 800 elevi și eleve. Au venit 
cei de la școala 15 de energie 
electrică, în frunte cu directorul 

Paul Luțescu și instructorul Ed. 
Bianu, apoi elevii de la școala me
talurgică nr. 3 conduși de prof.
N. Cruțescu, tinerii și tinerele de 
la școala metalurgică nr. 6 și 
mulți alții.

Toată această armată a tinere
ții a muncit cu însuflețire. Tine
rii se luau la întrecere transpor- 
tind pietriș, nisip și pămînt, nive- 
lînd terenul de fotbal, împînzind 
întreg șantierul cu voioșia și cin-» 
tecul... care îi stă atît de bine tk 
nereții.

Printre tinerii din Asociația Re
zervelor de muncă ce și-au luat 
angajamente în cinstea Congresu
lui Partidului și a zilei de 7 No- 
iembrie se numără și Constanța 
Cîmpeanu elevă la școala 25 e- 
lectrotehnică. Ea n-are decit 17 
ani dar a cucerit titlul de cam- 
pioană a R.P.R. la proba de 400 
m. liber, junioare. Elevi fruntași 
și înotători curajoși sînt și tine
rii C. Țintea, Virgil Cupeș, Al. 
Stoian din Capitală, precum și 
Nic. Suciu de la școala profesio
nală Teleajen care s-a clasat al 
11-lea la sărituri de pe trambulină 
din cadrul campionatului R.P.R; 

de juniori. Nu trebuie să-l uităm,- 
de asemenea, pe Ion Balotescu de 
la centrul școlar profesional din 
Orașul Stalin, care a cucerit ti
tlul de campion R.P.R. la cros 
juniori. I. Balotescu, este iubit 
și stimat de tovarășii săi din 
școală pentru hărnicia |i dragos-» 
tea cu care învață.

In momentul de față tinerii 
din Asociația Rezervelor de mun
că se pregătesc pentru demonstra
ția de gimnastică ce va avea loc 
la 10 octombrie cînd se va des-> 
chide sărbătorește, Luna Priete4 
niei Romino-Sovietice. 120 de fete 
și 700 de tineri vor executa în 
cadrul demonstrației sportive un 
program de gimnastică de ansam
blu. Elevii și elevele și-au luat 
angajamentul ca în cinstea aces
tui măreț eveniment să se pregă
tească cu sîrguință, arătîndu-și 
astfel dragostea și puternicul ata-i 
șament față de prietenul și eli
beratorul tării noastre, marele po
por sovietic.

Și ei își vor ține cuvîntul dat*

G. MIHU



DESFĂȘURAREA PROBELOR DIN ZIUA III-A
(CEA MAI BUNA PERFORMANȚA 

ÎNREGISTRATĂ VREODATĂ 
IN ȚARA NOASTRĂ...

...este cea realizată eri după 
amiază de campionul olimpic Ioz- 
sef Csermak (R.P.U.)’ la arunca
rea ciocanului — 60,82 metri.
Csermak s-a detașat astfel net 
din lotul aruncătorilor de ciocan 
care și-au disputat întîietatea. 
.Cele șase aruncări ale sale ilus
trează elocvent valoarea acestui 
atlet: 60,68 m. — 59, 21—60, 82— 
58, 36—54, 64—dep. O compor
tare foarte frumoasă a avut-o po
lonezul Rut, care a aruncat 59,71 
m., apropiindu-se astfel la 16 cm. 
de recordul țării sale stabilit de 
el de curînd.

Reprezentanții noștri au fost și 
ei la înălțimea pretențiilor unui 
concurs de însemnătatea acestuia. 
Fiecare dintre ei a obținut perfor
manțe bune. Cel mai în formă

Virgil Zăvădescu a îmbună
tățit din nou recordul țării noas
tre la proba de triplusaif, întrecin- 
du-și propriul recopd cu un cen
timetru. Performanța lui Zăvădes- 
cu : 15,09 m.

s-a dovedit Constantin Spiridon 
care a aruncat 56,90 m. Dumitru 
Constantin a avut două aruncări 
peste 56 m. Nicolae Rășcănescu 
a avut patru aruncări peste 55 
m. Deși a aruncat 54,86 m., tî- 
nărul nostru aruncător Daniel 
Grafcnstein nu s-a calificat în 
finală. In schimb el are satis
facția de a fi realizat cel mai 
bun rezultat al său. REZULTA
TE- 1. Csermak (R.P.U.) 60,82
m.; 2. Rut (R.P.Pol.) 59,71 m. 
(56. 98—56, 69—59. 71-59.. 37— 
56, 86—56, 79) 3. Spiridon
(R.P.R.) 56,90 m. 4. Dumitru
(R.P.R.) 56, 44; 5. Rășcănescu
(R.P.R ) 55,53 m. 6. ' Niklas
(R.P.Pol.) 54.95 m. 7. Granfen- 
Stein (R.P.R.) 54,86 m. 8. Ce-
derqvist (Danemarca) 54,61 m. 9. 
Jacoveanu (R.P.R) 50,89 m.

NEDERHAND: UN TNVINGA-
' TOR NEPREVĂZUT

Cursa de 110 m. garduri se 
anunța foarte interesantă, ținînd 
seama de valoarea ridicată a con- 
curenților dar și de echilibrul de 
forțe care exista între ei. Și, în- 
tr-adevăr, chiar din serii s-au în
registrat rezultate foarte bune. 
Iată-le: Seria l-a: 1. Nederhand 
'(Olanda) 14,6 sec.; 2. Opriș 
ȚR.P.R.) 14,6 sec. Record al 
R.P.R. egalat: 3. Naudet (Fran
ța) 14,7; 4. Thorsteinsson (Islan
da) 14,9; Seria Il-a: 1. Roudnits- 
ka (Franța) 14,5 sec. (cel mai 
bun rezultat francez al anului, la
0.1  sec. de recordul Franței); 2. 
Bugala (R.P. Pol.) 14,8; 3. Ber
nard (Elveția) 14,8; 4. Wittman 
((R.P.R.) 15,5; 6. Moarcăș (R.P.R.) 
15,8, record al R.P.R. de juniori, 
cat. 17-18 ani.

Se părea că vom asista la o fi
nală dintre cele mai spectaculoa
se, și eram nerăbdători să-l ve
dem pe Opriș, în forma sa bună 
ide eri .concurînd alături de Roud- 
nitska, Bernard, Nederhand, șî 
celilalți. Cele mai multe șanse i 
se acordau francezului Roudnits
ka. cîștigătorul de anul trecut, și 
Tealizatorul celui mai bun timp 
în serii. Cu toate acestea, lupta 
pentru primul loc rămînea des
chisă.

lată-i pe cei șase concurenți a- 
liniați la start. Avînd o plecare 
excelentă, Opriș trece cel dinții 

peste primul gard, conducînd cu 
autoritate pînă la gardul cinci. 
Aci, se împiedică, se desechili- 
brează, nu-i mai ies pașii și se 
oprește în fața celui de al șase
lea gard, abandonînd. Puțin mai 
apoi, abandonează cursa și Ber
nard. Intre timp, Nederhand tre
ce la conducerea cursei și, spre 
surprinderea generală, îl învinge 
pe Roudnitska. REZULTATE: 1. 
Nederhand (Olanda) 14,8 sec.;
2. Roudnitska (Franța) 14.9; 3.
Naudet (Franța) 15.0; 4. Bugala
(R.P.Pol.) 15,0.

DANEZUL NIELSEN
A CÎȘTIGAT LA 1500 m.

Șapte concurenți au luat ștar- 
tul la întrecerea finală a cursei 
de 1500 m. Printre ei, renumitul 
alergător danez Gunnar Nielsen, 
— cel de al doilea clasat Ia cam
pionatele europene de la Berna: 
atleții maghiari Rozsavolgyi și 
Mikes, creditați în acest «n cu 
rezultate de sub 3:48,0; polonezul 
Witulski, etc. Cursa a fost aștep
tată cu mare interes și, >ntr-a- 
devăr a oferit un spectacol atle
tic de neuitat.

De la plecare, țîșnește în frun
te alergătorul maghiar Mikes, care 
trece la 200 m. în 29,5 sec. El este 
urmat de finlandezul Pistinen și 
polonezul Witulski. Nielsen se 
află în acest timp pe ultimul Ioc. 
Această ordine se păstrează și 
la 400 m., unde Mikes trece după 
68 sec. La capătul celui de al 
doilea tur de pistă, primul se află 
finlandezul Pistinen care trece 
după 2:07,0 de la plecare. El men
ține conducerea cursei pînă la 
1000 m. (2:40,0) cînd pe primul 
loc trece polonezul Witulski, iar 
Nielsen ajunge pe locul trei. Ulti
ma parte a cursei a fost cea mai 
interesantă. Witulski a continuat 
să conducă, Nielsen trece al doi
lea și în imediata lui apropiere 
se află cei doi atleți maghiari. La 
jumătatea ultimei turnante, Niel
sen atacă decisiv, trece pe primul 
plan și, fără să forțeze prea mult, 
ciștigă cursa, stabilind cu acest 
prilej un nou record al campio
natelor internaționale.

REZULTATELE: 1. Nielsen
(Danemarca) 3:49,8; 2. Rozsa-
volgui (R.P.U.) 3:50,4: 3. Witulski 
(R.P.Pol.) 3:50,8; 4. Mikes (R.P.U.) 
3:51.0; 5. Sutter (Elveția) 3:53,6; 
6. Danailov (R.P.B.) 3:54,0; 7.
Pistinen (Finlanda) 3:55.8.
MARTIN DU GARD CTSTIGATOR 

LA 200 nr. PLAT
Cele două semi-finale au prile

juit întreceri echilibrate, lupta 
pentru calificare în finală fiind 
deosebit de strînsă.

Semi-finala l-a: 1. Haarhoff 
(Franța) 21,8 sec.; 2. Schulz 
(R.D.G. 21.8; 3. Szmidt (R.P.Pol.) 
22,0 4. Eichenberger (Elveția) 
22,0; Wimmer (Austria) descali
ficat.

Semi finala a 11-a: 1. Martin
du Gard (Franța) 21,8 sec.: 2. 
Schroder (R.D.G.) 21,9: 3. Măg- 
daș (R.P.R.) 21,9: 4. Haraldsson 
(Islanda) 22,0; 5. Ahjcn (Sue

dia) 22,5.
In finală, asistăm la o plecare 

foarte bună a celor șase concu
renți care par hotărîți să lupte cu 
toate resursele pentru victorie. Pe 
prima sută de ruetri conduce po
lonezul Szmidt, dar la ieșirea din 
turnantă el este întrecut de Schro
der și de Schulz. Alura în care 
alerga Schroder îl indica drept 
învingător aproape sigur al 
cursei. Dar revenirea extrem de 
puternică a atletului francez Mar
tin du Gard a înlăturat orice în
doială în ceea ce privește persoa
na cîștigătorului. De remarcat că 
Martin du Gard și-a corectat dp 
două ori în această zi recordul 
personal la această probă (în se
mifinală și în finală). Rezultatul 
său din finală este cea mai bună 
performanță franceză din acest an. 
Reprezentantul nostru, Ilarie Măg- 
daș a concurat cu mult curaj, în fi
nală ocupînd un loc onorabil.

REZULTATELE FINALEI: 1.
Martm du Gard (Franța) 21,6 

sec.; 2. Schroder (R.D.G.) 21,7;
3. Haarhoff (Franța) 21,8; 4. Măg-
daș (R.P.R.)' 21,9; 5. Schulz
(R.D.G.) 21,9; 6. Szmidt (R.P.Pol.) 
22,0.

FERENC KLICS. DIN NOU 
ÎNVINGĂTOR

Printre cei nouă concurenți 
care au intrat ieri pe stadion pen- 

tru a-și disputa finala probei de 
aruncarea discului, se afla și cu
noscutul atlet maghiar Ferenc
Kites, care participa pentru a 

7-a oara la aceste tradiționale în
treceri atletice. El reușise să cîș- 
tige această probă la toate cele
lalte ediții. Și ieri, Ferenc Klics 
și-a înscris pentru a 7-a oară nu
mele pe lista campionilor inter
naționali de atletism ai țării noa
stre, cucerind primul loc în a- 
ceastă probă.

Dacă, imediat după primele a- 
runcări, superioritatea lui Klics a 
fost clară, lămurîndu-se deci și 
lupta pentru locul I, în continuare 
am putut asista la o dispută ex
trem de interesantă pentru ocu
parea locurilor următoare. Arun- 
cînd la prima încercare 46,44 m., 
reprezentantul nostru Romeo Co- 
veianu s-a menținut pe locul al 
Il-Iea pînă la a patra încercare, 
cînd concurentul maghiar K. Le- 
vay a reușit 46,88 m. Cu o arun
care înainte de sfîrșit finlandezul 
Karlsson reușește 46,65 m., tre- 
cînd astfel pe locul al treilea. 
Trebuie să remarcăm aci că re
zultatul lui Romeo Coveianu con
stituie un nou și valoros record 
personal.

IATA REZULTATELE: 1. F. 
Klics (R.P.U.) 50,94 ni. (47.71- . 
50 94—49,65—dep —47,74—49,58) ;
2.’ K. Levay (R.P.U.) 46,88 m.

(44,18—43,50—45.43—46,88—43,84 
—46,72) ; 3. T. Karlsson (Finlan
da) 46,65 m. (46,40—46,22—44,17— 
45,90—46,65—44,46) ; 4. R. Coveia
nu (R.P.R.) 46,44 m.: 5. M. Raica 
(R.P.R.) 45,95 m.; 6. E. Piatkow
ski (R.P.P.) 44,30 m.; 7. 1. Mais- 
sant (Franța) 44,02 m.; 8. D: 
Milev (R.P.B.) 42,67 m.; 9. Th. 
Loeve (Islanda) 41,22 m.
EDITH TREYBAL A REINTRAT 

PRINTR-0 VICTORIE
Chiar din primii metri ai cursei, 

în fruntea celor șapte concurente 
s-a instalat reprezentanta noastră 
Edith Treibal, care a reintrat după

Comisia de organizare a celei 
de a VH-a ediții a Camp ona- 
telor Internaționale de atletism, 
a oferit cupe la sfîrșitui întrece
rilor celor mai buni trei atleți 
și atlete.

Iată numele acestora: BĂR
BAȚI: lozsef Csermak (R.P.U.) 

60,82 m. la ciocan — 1318 p.;
Ianus Sidlo (R.P.Pol.) 76,05 m. 
la suliță — 1196 p.; Gunnar 
Nielsen (Danemarca) 3:49,8 ia 
1500 m. — 1115 p. FEMEI: Gi
sela Kohler (R. D. Germană) 
11.2 sec. la 80 m. garduri — 
1075 p.; lolanda Balaș (R.P.R.) 
1,63 m. la înălțime — 1048 p.; 
Maria Feher (R.P.U.) 13,46 m. la 
greutate — 970 p. 

proba. Ștacheta a căzut însă la 
toate cele 3 încercări reglementare 
și chiar și la cea de a 4-a, afară 
din concurs. Astfel, lolanda Balaș 
a cucerit titlul de campioană in
ternațională cit 1,63 m. un rezultat 
valoros care constituie un nou re
cord al campionatelor internațio
nale. Ea a trecut această înălțime 
la a doua încercare după ce în 
prealabil sărise la prima încercare, 
cu multă ușurință, 1.60 m.

La 1,55 m. se mai afla în con
curs daneza Rode care folosește a- 
celași stil ca Balaș dar are un 
elan mai scurt. Rode a doborît în 
toate încercările așa că a ocupat 
locul ]I cu 1,50 m., înălțime trecută 
din prima încercare ca și de Io- 
landa Balaș care a început con
cursul de aici.

Pe locul III s-a clasat Handtke 
(R.D.G.) cu 1,45 m. rezultat obținut 
din prima încercare. La a doua în
cercare au trecut 1,45 m. E. Mayer 
(R.P.R.) și F. Pont nen (Finlanda) 
singura concurentă care a folosit 
rostogolirea.

Clasamentul probei se prezintă 
astfel:

1. I. Balaș (R.P.R.) 1,63 m.; 2.
P. Rode (Danemarca) 1,50 m.; 3.
D. Handtke (R.D.G.) 1.45 m.; 4-5.
E. Mayer (R.P.R.) si S. Pontinen 
(Finlanda); 6. E. Karbach (R.P.R.)
l, 45 ni.

O CURSA EMOȚIONANTA: 
4x100 ni. FEMEI

Reprezentantele a patru echipe 
au luat startul în proba de ștafetă 
4x100 m. Făcînd o cursă bună, 
Alexandra Sicoe își depășește ad
versarele și predă ștafeta schim
bului doi, Ileana Marks, cu un 
apreciabil avantaj. Aceasta alear
gă destul de bine însă principala 
ei advepsară Gisela Kohler (echi
pa Motor Jena-R. D. Germană) re
face mult din handicap. In schimbul 
al treilea însă, Klausner preia con
ducerea pentru echipa germană 
care se va menține în frunte și 
în al patrulea schimb. Pe această 
ultimă parte a cursei Claudia Du
mitrescu face lăudabile eforturi și 
se apropie de atleta germană We
ber. Cu 40 de m. înainte de so
sire atleta noastră suferă însă un 
clacaj. Cu o excepțională voință 
Claudia Dumitrescu continuă cursa 
și trece linia de sosire cu prețul 
unor eforturi vizibile.
IATA REZULTATELE: 1. R. D. 
Germană-Motor Jena (Fritzsche, 

Kohler, Klausner, Weber) 47,6, re
cord al R.D.G. egalat.; 2. Austria 
(Steurer, Geist, Jenni, Kapp) 49,5;
3. R.P.R. (Sicoe, Marks, Copin- 
deanu, Dumitrescu) 49,8; 4. Da
nemarca (Larsen, Rode, Petersen, 
Roolshoy) 50,5.

O VICTORIE FĂRĂ EMOȚII
De la primul și pînă la ultimul 

schimb al ștafetei de 4x400 m. echi
pa franceză, aceeași care nu cu 
multă vreme în urmă a cîștigat tit
lul de campioană europeană a pro
be’, a condus cu autoritate. Specta
torii bucureșteni au putut admira 
cu acest prilej omogenitatea ca 
echipă și ușurința în alergare a ce
lor patru alergători francezi. Vom 
remarca aci că cel mai bun timp 
dintre componenții acestei echipe 
l-a înregistrat Goudeau: 47,2 sec.

Deși a ocupat locul, al treilea 
echipa noastră de ștafetă a termi
nat proba cu un timp care înseamnă 
un nou record al R.P.R. Sîntem 
datori totuși să precizăm că dacă 
schimburile pe care le-au făcut cei 
patru alergători romîni ar fi fost 
bune, rezultatul ar fi fost la rîndul 
lui si mai valoros.

IĂTA REZULTATELE: 1. Franța 
(Haarhoff, Degats Martin du 
Gard, Goudeau) 3:14,6; 2. Sued.’a 
(Jonsson, Ahlen, Lindgren. Carls- 
son) 3:16,6; 3. R.P. Romînă (Boi- 
toș, Grobe:, Sudrigean, Savel) 
3:16-8 — nou record al R. P. R.;
4. Danemarca (Christenssen, Jor- 
gen, Roholm, Nielssen) 3:20,8.

O SOSIRE FOARTE STRlNSĂ 
LA 10.000 m

De la început, pe primul plan se 
află un gruo din care fac parte- 
Jogerssen (Danemarca), Ahlbom 
(Finlanda), Rotzer (Austria), 
Schudel (Elveția)-, Mahaut (Franța) 
și Grecescu. La 1000 m„ în frunte 
se găsește Rotzer care la această 
distanță marchează timpul de 
3:01,0. Tot el trece primul la 2000
m. (6:07,2) și. 3000 m. (9:16.0). 
Conducerea în cursă este apoi pre- 
lyată de Jogerssen care înregistrea

ză la 4000 m. timpul de 12:20,8, 
iar la 5000 m. 15:26,2. Este rîndul | 
lui Ahlbom să conducă plutonul. 
Concurentul finlandez trece la 6000,/ 
m. în 18:37,0, iar la 7000 m. în • 
21:48,2. Intre timp, după cca. 3500 
m. Grecescu rămăsese din plutonul 
fruntaș.
Cei cinci alergători continuă curss| 

îrrtr-un ritm constant. Nici unul din-| 
tre ei nu încearcă să evadeze și 
toți își păstrează ultimele resurseH 
pentru sprintul final. Situația ră-L 
mîne neschimbată pînă în ultimul ' 
tur. încordarea din tribune creștea 
cu fiecare metru pe care îl străbă- 
teau cei cinci atleți. Care din ei va:. 
cîștiga? Se părea că Mahaut, cell 
care dezlănțuie la cca. 300 ni. înainte 
de sos're primul atac, va fi învin-ț 
gător. Totuși, atacul se .dovedeșteR 
prematur. Un răspuns prompt nț 
dă Jogerssen care are suficiente re-R 
surse pentru a rezista lui Ahlbom • 
— venit puternic din urmă — și 
pentru a trece primul linia de sosire^

Ferenc Klics a cucerit pentru a 
șaptea oară titlul de campion in-' 
ternațional al R.P.R. la proba de: 

aruncarea discului.

în această pasionantă probă. RE-/
ZULTATELE; 1. Jogerssen (Dane
marca) 31:00,6; 2. Ahlbom (E'inlan-
da) 31:01,2; 
31:01,4; 4.
31:01,6; 5.
31:02,4; 6.
31:41.4.

3. Rotzer
Schudel
Mahaut
Grecescu

(Austria) 
(Elveția) 
(Franța) 
(R I’.R.)

UN NOU RECORD
Șl O VICTORIE FRUMOASĂ
Proba de triplusalt a oferit o 

dublă satisfacție spectatorilor: o 
victorie romînească și un nou re
cord al țării. Virgil Zăvădescu, în i 
bună formă și de o constanță rc- : 
marcabilă (săriturile lui au variat ( 
într-un interval de 30 cm.) s-a * 1 2 * * * * * * 
situat în fruntea celor cinci concn-1 
renți, de la a doua încercare care ș 
măsura 15.05 m.— la 3 cm. sub re- ! 
cordul R.P.R.

multe luni de absență, fiind ur
mată de Mapia Miclea și Florica 
Dumitru. La 200 m. de la plecare 
croniometrele au înregistrat 32,5 

sec. și ordinea primelor concurente 
este aceeași. Abia la intrarea in 
ultimul tur finlandeza Nyquist for
țează și se apropie de Edith Trei
bal și Florica Dumitru care con

tinuau să conducă cu autoritate. 
De-a lungul ultimelor 400 de m. ai 
probei Edith Treibal se menține în 
frunte și cu toate eforturile fă
cute de Florica Dumitru și Nyquist 
ea reușește să treacă prima linia 
de sosire.
LATA REZULTATELE TEHNICE:

1. E. Treibal (R.P.R.) 2:16,6;
2. FI. Dumitru (R.P.R.) 2:17,0; 3.
L. Nyquist (Finlanda) 2:18,0; 4. 
E. Mikkinen (Finlanda) 2:21 2; 5.
M. Cuțui (R.P.R.) 2:21,4; 6. M.
Miclea (R.P.R.) 2:22,6; 7. M.
Metz (R.P.R.) 2:28,1.

A 3-a VICTORIE A IOLANDEI 
BALAȘ

Victoria Iolandei Balaș const’tuia
una din certitudinile actualelor 
campionate. Așa a și fost de fapt 1 
Rămînea de văzut cu ce performan
ță își va înscrie ea pentru a treia 
oară consecut'v numele în l'sta 
campionilor internaționali de atle
tism ai R.P.R. lolanda Balaș a do
rit desigur ca această cifră să 
fie un nou record al țării: 1,66 m. 
Același lucru l-au dorit și specta
torii d'titre care multi s-au înghesuit 
pur și simplu în peluza din ve
cinătatea locului unde se desfășura

Campionul R.P. Polone, S. Wein- [ 
berg, principalul favorit al probei, 
depăș’se în a doua încercare, iar în 
cea de a treia sărind cu teamă rea- 
l’zează numai 14,45 m. Cîteva mi
nute mai tîrziu, în cea de a treia ■ 
încercare a sa, Zăvădescu reqșcște 
cea mai bună săritură: 15,09 m. 
care reprezintă un nou record al 
țării (vechiul record: 15,08 m.).

Weinberg continuă să asalteze 
primul loc și în ultima săritură se 
pare că a reușit o performantă de 
peste 15 m. Spectatorii așteaptă cu 
încordare comunicarea rezidentului. 
„Este mai bun sau mai slab decît 
cel realizat de Zăvădescu ?“ Răs
punsul îi au înainte de a apare 
cifrele pe tabela de afișaj: cam- 
p'onul polonez se îndreaptă spre 
recordmanul nostru s!-l feEc’tă pen
tru victoria obținută. Performanța 
lui Wehiberg era îmtr-ad-'văr de 
peste 15 m. dar numai cu 2 cm.

Pe locul III s-a clasat un alt 
reprezentant al țării noastre. Sorin 
Ion cu 14,50 ni. Clasamentul pro
bei se prezintă astfel:

1. V. Zăvădesc. /-'.P p? I5.no m. 
— nou record R.P R. (14 79—15 04 
—45,09, — 15 05 — 1487); 2. S. 
Weinberg (R.P.P.) 15,02 m. (14,90 
m. — dep. — 14.45 m. — 14 97 — 
14,68 — 15,02); 3. Sorin fon
(R.P.R.) 14.50 m. (14.97 m.—1’ 42— 
dep. — 14.39 — 14.94 — 14.50); 
4 J. Peura (Finlanda) 14 36 m.;
5. R. Lickert (R.P.R.) 13,28 ni.

Cronicile au fost redactate de: 
Călin Antonescu, Sebastian Bo- 
nifaciu, Iacint Mano’iu și Romeo 
Vilara.



LA RELUAREA CAMPIONATULUI CATEGORIEI A DE FOTBAL
Reluarea campionatului catego

riei A, după o întrerupere de o 
lună și jumătate, s-a făcut în mij
locul unui interes general. Din 
nou tribunele au fost pline de mii 
și mii de spectatori care, — din 
păcate — n-au avut prilejul să 
urmărească jocuri de calitate. In 
schimb, etapa de duminică s-a sol
dat cu cîteva rezultate-surpriză, 

unele chiar prin proporția scoru
lui. In rîndul echipelor care au ob
ținut rezultate neașteptate trebuie 
trecute Metalul Hunedoara, învin
gătoare la Orașul Stalin, Știința 
Cluj, care a „scos" un punct la 
Ploești, Locomotiva Timișoara, ca
re a reușit un valoros rezultat de 
egalitate la Petroșani. Scoruri 
surprinzătoare ca diferență au fă
cut Știința Timișoara, Casa Cen
trală a Armatei și Dinamo Bucu
rești...

Marea majoritate a echipelor din 
categoria A, chiar și cele învin
gătoare la scoruri mari, și-au fă
cut o slabă reintrare. Ca nivel ge
neral jocurile etapei a treia a re
turului, au fost nesatisfăcătoare, 
scoțînd în evidență pregătirea in
suficientă a formațiilor,' ca și in
suficiența multora dintre jucăto
rii noștri de frunte. Cauzele com
portării slabe a echipelor în an
samblu, ca și ale lipsurilor indivi
duale ale fotbaliștilor noștri frun
tași trebuie căutate în orimul rînd 
în pregătirea incompletă, superfi
cială, dusă în cadrul colectivelor, 
precum și în lipsa de continuitate 
în desfășurarea campionatului ca
tegoriei A, o competiție de regula
ritate ptin excelență.

Este un fapt constatat că munca 
de instruire și antrenament în co
lective nu este dusă în bune con- 
dițiuni, că unii antrenori cad în 
greșeala majorității conducători
lor de a urmări numai rezultate 
imediate, că jucătorii dau dovadă 
de lipsă de interes și conștiinciozi
tate la antrenamente, că echipele 
nu au la dispoziție o competiție 
de regularitate, deoarece campio
natul este întrerupt ori de cîte ori 
se organizează un meci interna
țional. Taberele de pregătire de 
lungă durată nu numai că nu dau 
rezultatele scontate, în ce privește 
comportarea echipelor reprezenta
tive, dar și dăunează mai ales ac
tivității echipelor de colectiv. Aces
tea ajung în situația de a avea jucă
tori cu nivel diferit de pregătire. 
Jucătorii care au fost în k>t nu 
revin la colective în formă; dim
potrivă. unii sînt teșiți din formă. 
Duminică, de pildă, Suru, Apol- 
zan, Zavoda II etc., au jucat sub 
posibilitățile lor. Serfozo nici nu 
a jucat.

Ca o concluzie, se desprinde de 
aici faptul că pe viitor trebuie să 
se pună un accent deosebit pe 
îmbunătățirea muncii de inslru’re 
și antrenament în colective, dîr.-

Victoria a revenit echipelor care au luptat!
In seria Il-a a categoriei B, lup

ta pentru primul loc a continuat cu 
multă înverșunare. In etapa de ieri 
Metalul Baia Mare, deși nu a ju
cat și-a menținut totuși primul loc, 
deoarece celelalte pretendente la 
șefia clasamentului au pierdut 
puncte prețioase: Flacăra Me
diaș la Dinamo 6 iar Avântul 
Reghin a făcut meci nul cu 
Constructorul la Arad. Gazdele 
au jucat bine în special în partea 
a dou.a a jocului cînd au condus 
cu 2—1 (prin punctele înscrise 
de Barabas și Oprea) pînă în 
miri. 87 cînd Carpin-eț (Con
structorul) a trecut de apărare și 
a înscris punctul egalizator. Echi
pele au Jucat în general bine. De 
lă arădani s-a remarcat apărarea 
în frunte cu Popescu și Iacob, iar 
de l.i înaintare Carpineț și Acs. Din 
echipa oaspe s-au evidențiat Kato- 
na, Veszi și Bărbulescu.

Flacăra Mediaș a. jucat foarte 
s'ab la București. Este semnificativ 
faptul că în cele £0 minute de joc 
înaintarea medieșană a tras foar
te puțin la poartă. Cu o astfel de 
înaintare Flacăra nu putea obține 
tun rezultat mai bun în fața dina- 
moviștilor. Despre Metalul Reșița

Un nou
Duminică a avut loc în Capitală 

un concurs de haltere organizat 
de asociația Flamura roșie la care 
au participat halterofili din colec
tivele Flamura roșie Comerț și Fla
mura roșie Mătasa Populară. In 
cadrul acestui concurs, halterofilul 

du-se antrenorilor toată libertatea 
de acțiune și întreaga răspundere 
a pregătirii jucătorilor. Cu cît 
vom avea echipe de colectiv mai 
bune și mai bine pregătite, cu 
atît mai mult va progresa fotba
lul nostru, iar echipa repre
zentativă va avea elementele cele 
mai bine antrenate. Pe de al
tă parte, trebuie acordat campio
natului importanța și atenția cu
venită. Această competiție trebuie 
să se desfășoare cu cea mai mare 
regularitate, devenind uri criteriu 
principal de selecționare a jucă
torilor. Asigurînd regularitate 
campionatului (deci, scurtînd la 
minimum perioada de pregătire a 
loturilor R.P.R.) echipele vor a- 
vea continuitate în pregătire și în 
activitatea competițională, condiție 
esențială în progresul lor tehnic.

★
In ultima vreme, tot mai dese 

sînt aprecierile negative la adre
sa arbitrajelor. Lucrul este cu a- 
tît mai grav, cu cît unii dintre ar
bitrii noștri ■ socotiți printre cei 
mai competenți, sînt pe lista celor 
care conduc slab. De ce tocmai 
unii arbitri de frunte n-au co
respuns în ultima vreme ? Am con
statat, la o serie de arbitri, confir
mați ca arbitri buni cu ocazia unor 
meciuri grele, că ajung să conducă 
jocurile cu un aer de superioritate, 
de îngîmfare, că se deplasează in
suficient pe teren, că dau decizii 
„plictisiți", într-un cuvînt, că nu 
dovedesc interes pentru toate me
ciurile la care sînt delegați. Pe li
nia aceasta, exemplele oferite de 
arbitrii Mihai Popa. C. Mitran, N. 
Szego și, de curînd, și D. Schul- 
der sînt edificatoare. Noi socotim 
că, dimpotrivă, unui arbitru frun
taș i se ceie mereu mai mult, că 
el trebuie să fie tot atît de atent 
în conducerea unui joc din campio
natul orășenesc, ca și*  în conduce
rea unei partide internaționale. 
Iar Colegiul Central de Arbitri 
are datoria să delege la conduce
rea jocurilor pe arbitrii care s-au 
dovedit bine pregătiți în ultimele 
jocuri și să ofere „perioade de 
odihnă" arbitrilor care n-au co
respuns.

★
Trecînd la unele observații a- 

supra jocurilor din Capitală, ne 
vom opri mai întîi asupra parti
dei C.C.A. — Locomotiva Grivița 
Roșie. Odată în plus, C.C.A. ne-a 
arătat că este o echipă specifică 
de campionat: joacă sobru, atent 
și calm, luptă pentru fiecare min
ge, știe să tină un rezultat. Du
minică, mulțumită tocmai jocului 
calm și decis, unui joc de apăra
re dîrză în repriza a doua, echipa 
campioană a reușit să cîștige o 
partidă în care a cedat inițiativa 
timp de o repriză întreagă. Vor
bind despre jocul defensiv al e- 
chipei C.C.A.. nu se poate însă să 
trecem cu vederea faptul că echi

am mai arătat, că se prezintă slab, 
că jucătorii nu depun nici un. efort 
pentru a obține rezultate bune. Este 
un lucru bine cunoscut că atunci 
cînd o echipă nu știe să lupte, re
zultatul meciului nu îi poate fi de
cît nefavorabil. Din această cauză 
Metalul Reșița a pierdut la 
București în meciul cu Dinamo
6. Așa s-a întîmplat și în e- 
tapa de duminică. Metalul a 
pierdut pe teren propriu două punc
te foarte prețioase si ca urmare, 
a ieșit din pluton jl echipelor frun
tașe. Locomotiva Arad, o echipă 
în revenire de formă, a știut să 
lupte și după ce a înscris un gol 
a menținut rezultatul de 1—0.

Corespondentul nostru din Satu 
Mare ne transmite că jocul Progre
sul Satu Mare — Metalul. Oradea 
(0—0) a fost de slabă factură teh
nică. înaintarea gazdelor a ratat 
multe ocazii prin Ambrus, Gabriel 
și Ferenczi, dar pe de altă parte 
portarul orădan Sugar, în formă 
bună a salvat multe situații critice.

Meciul a avut și unele aspecte 
negative. Astfel, unii jucători din 
ambele echipe a-u avut ieșiri ne
sancționate de arbitrul Nicolae 
David.

record republican Ia
Gh. lenciu a doborît recordul țării 
la categoria ușoară, proba împins, 
realizînd performanța de 90 kg. 
Vechiul record stabilit în 1949 a- 
parținea lui Pavel Gospodinov cu 
87,5 kg. La această reuniune s-au 
mai evidențiat Florea Nicolae care 

pa a abanuonat cu totul atacul 
din momentul rănirii lui A'exan- 
drescu. Apărarea s-a mulțumit să 
respingă atacurile feroviare, să de
gajeze balonul la întîmplare. Lă
săm la o parte faptul că, în mo
dul acesta, adversarul intra din 
nou în posesia balonului, cu mai 
multă ușurință, dar ceea ce n-au 
sezisat duminică decît foarte tîrziu 
jucătorii de la C.C.A., a fost că 
orice acțiune, cît de cît organiza
tă, găsea descoperită apărarea Lo
comotivei. Așa s-a întîmplat la 
singurul contraatac al C.C.A.-ului, 
cînd Caricaș a și marcat. Acestea 
trebuie să fie învățămintele pen
tru echipa C.C.A., care nu putea 
desfășura un joc complet în 10 
oameni, dar care nici nu trebuia 
să se rezume la o apărare stric
tă.

Locomotiva Grivița Roșie a con
firmat, prin jocul prestat în re
priza a doua, un lucru cunoscut 
în fotbal : că nu e suficient să 
domini, pentru ca să marchezi... 
Feroviarii au fost cu întreaga e- 
chipă în jumătatea de teren ad
versă, au obținut multe rornere, 
dar n-au fost în stare să-și creeze 
situații de a înscrie. înaintașii au 
jucat tactic greșit, fără orizont, 
încîlcit; au greșit pasele, n-au efec
tuat pătrunderi, n-au tras la poar
tă. Din întregul atac, singurul care 
a încercat poarta — și acesta de 
la distanțe mari și fără precizie — 
a fost Csegezi. O altă greșeală 
mare a echipei feroviare a fost 
aceea că a jucat prea mult cu pa
se pe sus, ceea ce a ușurat sarcina 
apărătorilor de la C.C.A., superi
ori în jocul de cap. In apărare, fe
roviarii ău greșit jucînd prea îna
inte și oferind deci, adversarului 
posibilitatea de a contraataca e- 
ficace, cum s-a și întîmplat.

In întrecerea îndîrjită și nervoa
să de duminică, un aspect nega
tiv l-au constituit unele neregula- 
rități și acte nesportive ca de e- 
xemplu : intrări la om dure, peri
culoase (Macri, Cristescu, Ivănes- 
cu), aruncarea mingii în aut în 
mod intenționat (Zavoda II, Ivă- 
nescu), așezarea în fața balonului 
la executarea loviturilor libere, 
etc.

★
Oarecum asemănător cu Loco

motiva a jucat și Progresul Ora
dea. Numai că, în vreme ce fero
viarii au avut o sarcină mai grea 
în fața apărării închise a C.C.A. 
orădenii ar fi putut să se descurce 
mai ușor în fața apărării dinamo- 
viste, care a jucat mai deschis. 
Nu au reușit pentru că au jucat 
foarte slab în atac, lipsiți de ori
ce perspectivă, hotărîre și nerv. 
Progresul nu a luptat cu ardoarea 
unei echipe care este amenințată 
de retrogradare. Comportarea for
mației orădene explică locul ocu
pat în clasament.

Un joc important s-a desfășurat 
la Cluj între Flamura Roșie și Mi
nerul Lupeni. După o luptă pasio
nantă, victoria a revenit gazdelor 
care au dominat mai mult și au pus 
în dificultate apărarea minerilor. 
După ce Nagy a înscris primul 
punct pentru clujeni Filimon a ega
lat dintr-o lovitură liberă, iar mai 
apoi Kallo a marcat punctul victo
riei. Cealaltă echipă clujeană Loco
motiva a jucat foarte bine la Ora
dea și a obținut o meritată victorie 
în fața feroviarilor din localitate. 
Clujenii au deschis scorul prin 
Radu, apoi în repriza doua 
Cardrea a egalat, iar în min. 90 
Rădulescu a înscris punctul victo
rios pentru oaspeți.

J Caracteristica etapei de dumi
nică a fost lupta îndîrjită pentru 
victorie. Au învins echipele 
care au știut să lupte mai hotărît 
și în această direcție trebuie evi
dențiate formațiile Dinamo 6, Lo
comotiva Ar>ad și Locomotivă Cluj. 
Exemplul lor trebuie îuat de echi
pele Flacăra Mediaș, Metalul Reși
ța și de celelalte formații care nu 
luptă cu suficientă convingere pen
tru obținerea unui rezu'tat cit mai 
bun.

haltere
a totalizat 262,5 kg., Dumitru Pre- 
deteanu, Maier Schwartz și Ion 
Mitroi. Concursul a fost urmărit de 
un numeros public și a constituit 
o bună popularizare pentru sportul 
cu ha’tere.

I. KAUFMAN 
corespondent

La poarta lui Toma In repriza doua. Apărarea echipei C.C.A. 
respinge un nou atac al Locomoti vei Gr. Roșie. Toma. jenat vizibil 
de Călin, respinge cu pumnul sub privirile atente ale lui Ivănescu, 
Apolzan și Onisie.

Campionatul republican de lupte pe echipe
Etapa de duminică a fost prima 

în care au concurat toate cele 12 
echipe participante la campionatul 
republican de lupte pe echipe. Cu 
mult interes a fost așteptat startul 
celor mai bune formații, care în 
anul trecut se clasaseră pe primele
3 locuri ale campionatului. Aces
tea, Dinamo București, Dinamo 
Orașul SlaLn și C.C.A., au învins 
cu acel aș scor: 7-1, ceea ce ne 
arată că și in acest an lupta pen
tru titlu se va da tot între ele. Cu 
toată superioritatea acestor trei 

formații, nu trebuie însă neglijat 
rolul celorlalte echipe chiar în de
semnarea campioanei. Această con
statare apare ca o urmare firească 
a comportării celor mai multe din
tre echipele participante în cam
pionat și în special a tineretului, 
utilizat în număr mare. Din rîn- 
durile tineretului se ridică elemente 
valoroase care, chiar în decursul 
campionatului progresează necon
tenit. Remarcabile sînt în această 
privință victoriile obținute în eta.pa 
de duminică de către L. Beke și 
V. Periu asupra foștilor campioni 
ai țării 1. Popescu și respectiv 
Gh. Șuteu.

La Orașul Stalin, Dinamo a în
trecut ușor Constructorul Bucu
rești, singura victorie a bucurește- 
nilor fiind obținută de către „greul" 
R. Făgărăișanu, căruia dinamoviștii 
nu i-au opus adversar. In rest — 
în ordinea categoriilor — localnicii 
au obținut victoriile prin : Ferencz 
(la puncte), L. Ferdinand (prin 
tuș în min. 12), I. Zentai (la 
puncte), Fr. Harri (la ipunicte), I. 
Bătrîn, I. Mureșan (Ia puncte) și 
V. Onoiu (fără adversar).

întrecerile de la Timișoara au 
fost viu disputate, terminindu-se 
cu o singură excepție — la sfîrși- 
tul timpului regulamentar. Rezul
tatele tehnice sînt următoarele: 

cat. 52 kgr.: A. Ruzsi (C.C.A.) în
trece la puncte pe C. Ofițerescu, 
(L.), cat. 57 kg.: D. Pîrvulescu 
(C.C.A.) învinge prin tuș în min.
4 pe Schuster (L), cat. 62 kgr.: 
L. Beke (L.) întrece la puncte pe 
I. Popescu (C.C.A), cat. 67 kgr.: 
I. Gaspar (C.C.A.) întrece la 
puncte pe Madli (L.), V. Pop 
(C.C.A.) învinge la puncte pe Pe
trov II (L.), cat. 79 kgr.: V. Po- 
povici (C.C.A.) întrece la puncte 
pe Gh. Popovici (L.), cat. 87 kgr.:

Campionatul republican
ARAD 27, (prin telefon). Intîl- 

nirea din cadrul categoriei A, a 
campionatului de tenis al R.P.R., 
dintre echipele Știința Politehnica 
București și Flamura Roșie Arad 
care s-a desfășurat sîmbătă, dumi
nică și luni în orașul nostru, s-a 
terminat, după o luptă dîrză cu 
scorul de 6—5 în favoarea studen
ților. Demn de subliniat este fap
tul că deși reprezentanții colecti
vului Știința Politehnica București 
au fost conduși cu 5—2 la meciuri, 
totuși ei au continuat să lupte cu 
eforturi sporite, reușind să .recu
pereze handicapul și chiar să cîș- 
tige. In formă foarte bună s-a ară
tat în toate partidele susținute tî- 
nărwl Viorel Turdeanu (Știința), 
care a jucat cu multă însuflețire, 
pf&tiînd un joc modern cu atacuri 
continue și puternice de la fileu.

Rezultate tehnice: I. Dancea 
(Știința)-Empric Grunwald (FI. 

I. Ciosa (C.C.A.) întrece ia puncte 
pe Petrov I (L.). cat. grea: I. Cor- 
neanu (C.C.A.) cîștigă prin ne- 
prezentarea adversarului.

O victorie netă a obținut forma
ția Constructorul din Ploești în 
intîlnirea cu Progresul Oradea. 
Cele șase victorii ale ploeștenilor 
au fost obținute de: N. Preșa 
(cat. 52 kgr.) prin tuș în min. 9, 
D. Pană (cat. 62 kgr.) la puncte, 
V. Perju (cat. 67 kgr.) la puncte; 
V. Bularca (cat. 73 kgr.) prin tuș 
în. min. 12, Gh. Niculae (cat. 87 
kgr.) prin tuș în min, 4 și S. Szasz 
(cat. grea-) prin tuș în min. 7. 
Victoriile Progresului au fost rea
lizate de T. Pașca (cat. 57 kgr.) 
prin tuș în min. 14 și Fr. Todor 
(cat. 79 kgr.) la puncte.

Flamura roșie Cluj a întrecut 
greu Metalul Baia Mare, iar vic
toriile sale au fost obținute de: 
Vereș (cat. 52 kgr.) prin tuș în 
min. 7, G. Ferdinand (Cat. 57 
kgr.) prin tuș în min. 7, Crișan 
(cat. 67 kgr.) la puncte, St. Gali 
(cat. 79 kgr.) la puncte și Gh. 
Marton (cat. grea) la puncte. Pen
tru Metalul au învins: Bîrz (caL 
62 kgr.) prin tuș în min. 10, G. 
Toros (cat. 73 kgr.) la puncte și 
V. Uilaki (cat. 87 kgr.) prin ne- 
prezentarea adversarului.

Singura întî'lnire care s-a termi
nat la egalitate a fost aceea dintre 
Flamura roșie Arad și Metalul 
Reșița, — Șt. Nemeth (cat. 52. 
kgr.), M. San-dor (cat. 62 kgr.), 
M. Saghi (cat. 73 kgr.) care au 
învins la puncte și I. Curela (cat. 
87 kgr.) învingător prin tuș în 
min. 3 au rer’lzat victoriile ară- 
danilor, iar C. Stoica (cat. 57 kgr.), 
D. Grozavu (cat. 67 kgr.), V. 
Cenda (cat. 79 kgr.) — învingători 
la puncte — și C. Oșan (cat. grea), 
care a obținut victoria prin tuș 
în min. 4, au reușit victoriile Me
talului.

De remarcat faptul că în cate
goriile mari de greutate, majori
tatea echipelor duc lipsă de luptă
tori și sînt nevoite fie să nu pre
zinte oameni, fie să improvizeze 
„grei" din luptători eu greutate 
prea mică față de cea regulamen
tară.-Este o problemă nerezolvată 
încă de co’ective și credem că este 
cazul ca să i se dea mai multă 
atenție.

de tenis pe echipe
roșie) 4—6. 6—3, 3—6, 4—6 ; V. 
Turdeanu (Știința)-Lowinger (FI. 
roșie) 1—6, 7-5, 6—3, 7—5;
I. Dancea — Lowinger 6—2. 
6—3, 8—6; V. Turdeanu-E. Grun
wald 6—4, 6—2, 2—6, 2—6, 6—2; 
Slapciu (Știința)-Wilier (FI. roșie) 
6—4, 6—3, 9—7; Mita (Știința)- 
Piroș (FI. roșie) 0—6, l—6, 3—6; 
Julieta Namian (Știință)-Maitilda 
Glatt (FI. roșie) 6—4, 1—6, 2—6; 
Sibjla Resu (Știința)-Judith Grun-i 

wald (FI. roșie) 6—8, 2—6; I. Dan. 
cea, V. Turdeanu — E. Grunwald, 
Pi roș 6—3, 6-1, 3—6, 3-6, 6—3
(aradanii au condus în setul deci
siv cu 3—1): Julieta Namian, St- 
bila Resu-Matilda Glatt, Judith 
Grunwald 2—6, 8—10; Julieta Na
mian, V. Turdeanu-Matilda Glatt, 
E. Grilnwald 4—6, 9—7, 6—2 (în
vinșii au avut un set, 5—3 și 
meci-bal în setul doi).

EMERIC GRUNWALD, 
corespondent



Programul returului campionatului 
de baschet la categoria

masculin
A

Finala campionatului de regularitate, rezistentă și turism 
se va încheia cu un circuit de viteză

întrecerile de baschet din cadrul 
returului campionatului la categoria 
A, masculin, se vor desfășura după 
următorul program:
ETAPA I-a 10 OCTOMBRIE 1954

Galați: Știința Iași — Locomo
tiva P.T.T. București.

Cluj: Flamura roșie — Progresul 
Casa Scînteii București.

Tg. Mureș : Progresul — Dinamo 
București.

Oradea : Dinamo — C.C.A.
București: Progresul Finanțe

Bănci — Știința Timișoara.
București: Știința I.C.F. — Pro

gresul Orașul Stalin.
12 OCTOMBRIE 1954

Galați; Știința Iași — Știința 
Timișoara.
ETAPA Il-a 17 OCTOMBRIE 1954

Oradea: Dinamo — Locomotiva 
„P.T.T. București.

Orașul Stalin: Progresu' — Pro
gresul Tg. Mureș.

Timișoara: Știința — Flamura 
roșie Cluj.

București: Știința I.C.F. — 
C.C.A.

București: Dinamo — Progresul 
F. B. București.
ETAPA IlI-a 24 OCTOMBRIE 1954

Cluj: Fi. roșie — Dinamo Bucu
rești.

Tg. Mureș : Progresul — C.C.A.
București: Locomotiva P.T.T. — 

Progresul C. S. București.
București: Progresul F. B. — 

Progresul Orașul Stalin.
București: Știința I.C.F. — Di

namo Oradea.
ETAPA IV-a 31 OCTOMBRIE 1954

Oradea: Dinamo —■ Progresul 
Tg. Mureș.

Timișoara: Știința — Progresul 
C. S. București.

Orașul Stalin: Progresul — Fla
mura roșie Cluj.

București: Știința I.C.F. — Lo
comotiva P.T.T. București.

București: C.C.A. — Progresul
F. B. București.

Galații Știința Iași — Dinamo 
Bucureștii

2 NOIEMBRIE 1954
Galați: Știința Iași — C.C.A.

ETAPA Va 7 NOIEMBRIE 1954
Galați: Știința Iași •— Progre

sul Orașul Stalin.
Cluj: Flamura roșie — C.C.A.
Tg. Mureș: Progresul — Știința 

I.C.F.
București: Locomotiva P.T.T. —; 

Știința Timișoara.
București: Progresul C. S. — 

Dinamo București.
București: Progresul F. B. — 

Dinamo Oradea.
9 NOIEMBRIE 1954

București: Dinamo — Știința Ti
mișoara.

Galați: Știința Iași — Progresul 
C. S. București.
ETAPA VI 14 NOIEMBRIE 1954 

Tg. Mureș: Progresul — Loco
motiva P.T.T. București.

Cluj: Flamura roșie — Dinamo 
Oradea.

Orașul Stalin : Progresul — Pro
gresul C.- S. București.

București: Știința I.C.F. — Pro
gresul F. B. București.
ETAPA Vll-a 21 NOIEMBRIE 1954

Timișoara: Știința — Progresul 
Orașul Stalin.

Galați: Știința Iași — Dinamo 
Oradea.

Cluj: Flamura roșie — Știința 
I.C.F.

București: Locomotiva P.T.T. — 
Dinamo București.

București: Progresul C. S. — 
C.C.A.

București: Progresul F. B. — 
Progresul Tg. Mureș.

23 NOIEMBRIE 1954 
Galați: Știința Iași — Progresul 

Tg. Mureș.
ETAPA VIII-a 28 NOIEMBRIE 1954

Tg. Mureș: Progresul — Flamura 
roșie C’uj.

Orașul Stalin: Progresul — Di
namo București.

Oradea: Dinamo — Progresul 
C. S. București.

București: Progresul F. B. —
I Locomotiva P.T.T. București.
• București: Știința I.C.F. — Știin

ța Iași.
București: C.C.A. — Știința Ti

mișoara.
30 NOIEMBRIE 1954

București: Progresul F. B. — 
Știința Iași.

București: Știința I.C.F. — Știin
ța Timișoara.
ETAPA IX-a 5 DECEMRIE 1954

Timișoara: Știința — Dinamo 
Oradea.

Cluj: Flamura roșie — Progre
sul F. B. București.

București: Locomotiva P.T.T. — 
Progresul Orașul Stalin.

București: Progresul C. S. — 
Știința I.C.F.

București: Dinamo — C.C.A.
7 DECEMBRIE 1954

București: C.C.A. — Progresul 
Orașul Stalin.
ETAPA X-a 12 DECEMBRIE 1954

Cluj: Flamura roșie — Locomo
tiva P.T.T. București.

Tg. Mureș : Progresu' Tg. Mureș 
— Progresul C. S. Buc.

Oradea: Dinamo — Dinamo
București.
ETAPA Xl-a 19 DECEMBRIE 1954

Galați: Știința Iași — Flamura 
roșie Cluj.

Timișoara: Știința -r- Progresul 
Tg. Mureș.

Orașul Stalin: Progresul — Di
namo Orade«-

București: Progresul C. S. — 
Progresul F. B.

București: Locomotiva P.T.T. — 
C.C.A.

București: Dinamo — Știința 
I.C.F.

SPORT
e HANDBAL. — Astăzi se dis

pută la Iași meciul din campiona
tul categoriei A dintre Știința Iași 
și C.C.A.

Rezultate înregistrate duminică 
în campionatul republican feminin : 
Progresul Arad — Știința Bistrița 
3—2 (0—2), Știința Timișoara — 
Avîntul Vișeu 6—0 (forfait). 
Progresul Tg. Mureș — Știința 
Cluj 11—0 (8—0), Voința Tîreo- 
viște — Progresul Orașul Stalin 
3—0 (3'—0), Avîntul Ccdlea — Lo
comotiva Ploești 5—0 (4—0), Ști
ința Invățămînt București — Fla
mura roșie Constanța 3—2.

— Asociația „Avîntul" organizea
ză, intre I și 5 octombrie, „Cupa 
Avîntul" la handbal feminin. La a- 
ceastă competiție participă cele 
mai bune echipe din țară, reprezen
tative de asociație. Competiția se 
va desfășura la .Măgura Codlei, sis
tem eliminatoriu.

— In campionatul masculin de 
' calificare s-au înregistrat rezulta

tele : Progresul Bacău — Flamura 
roșie Iași 7—8, Metalul U.P. Reși
ța — Recolta București 4—9.

© VOLEI. — Clasamentul echi- 
! pelor participante la finala campio- 
! natului masculin de calificare, in*  
I cheiat duminică la Bacău, este ur- 
■ mătorul : 1. Dijiamo IX București 
| 12 pct. : 2. Flamuia roșie Tg. Mu- 
i reș 11 pct.; 3. Voința Bacău 9 pct.;

• RUGBI. — Mîine după amiază 
la ora 16, pe Stadionul Dinamo, 
se va desfășura meciul restanță 
din cadrul campionatului categoriei 
A la rugbi, dintre Dinamo Bucu
rești și Minerul Petroșani.

— ORAȘUL STALIN (prin tele
fon). Meciul de rugbi Constructo
rul Orașul Stalin — Știința Bucu
rești s-a încheiat cu victoria echi
pei Constructorul cu 5—0 (0—0). 
Partida s-a desfășurat in general 
cu multe durități și neregularități, 
la care au contribuit în egală mă
sură jucătorii ambelor formații. 
S-au remarcat: Ștefănescu, Cîrs- 
tea și Lipăi de la Constructorul și 
Marinescu și Mărculescu de la 
Știința.

Punctele au fost înscrise de Cîrs- 
tea (min. 73) iar transformarea a 
fost realizată de Ștefănescu.

• SCRIMA. In cadrul campio
natului republican pe echipe, du
minică în București, Știința Poli
tehnica București a întrecut la flo
retă bărbați și la sabie pe Dinamo 
Oradea. In ambele întîlniri, Știința 
a cîștigat. cu scorul de 9—7. Tot 
în București, s-au întîlnit Progre
sul Arta și Știința Cluj. La floretă 
bărbați și sabie meciurile s-au ter
minat la egalitate (8—8), iar la 
floretă femei a învins Știința Cluj 
cu 10—6.

Pregătirile pentru finala cam
pionatului motociclist de regulari
tate, rezistență și turism, au in
trat în faza finală. Alergătorii și-au 
reglat și pregătit mașinile, au a- 
coirdat o deosebită atenție întări
rii părții carosabile a motocicle
telor și au efectuat ieșiri de 
antrenament pe mașini pentru a-și 
desăvîrși pregătirea fizică. De a- 
semenea, organizatorii și-au înche
iat și ei o bună parte din pre
gătirile necesare bunei desfășu
rări a întrecerii. Ieri s-a întors de 
pe circuit cea de a doua comisie 
de tehnicieni, care au stabilit ore
le precise de sosire și de ple
care ale alergătorilor, în orașele 
de etapă.

Finala campionatului motociclist 
de regularitate din acest an, care 
se dispută conform noilor pre
vederi incluse în regulament 
mai prdzintă încă o noutate și a- 
nume, aceea că alergarea respec
tivă se încheie printr-un circuit 
de viteză care se va desfășura 
chiar imediat după sosirea moto- 
cicliștilor în București în ultima 
etapă. Acest fapt, desigur că ri
dică în fața alergătorilor noștri 
o serie întreagă de noi probleme

INFORMAȚII
Noul regulament al concursurilor 

„PRONOSPORT", mult așteptat de 
masele de participanți, a apărut 
de cîteva zile în „Programul 
PRONOSPORT" nr. 24 și este di
fuzat la această oră în toate lo
calitățile din țară.

Incepînd cu concursul nr. 25, 
etapa 26 septembrie, se acordă 
45% premiului trei, 30®/o premiu
lui doi și 25% premiului întîi. 
Suma pe care o poate încasa un 
premiat poate să treacă peste 
plafonul de lei 15.000.

Asta nu ar însemna însă o 
veste care bucură pe deplin dacă 
concomitent cu îmbunătățirea fă
cută prin noul sistem de împăr
țire a fondului destinat premiilor, 
plata lor s-ar face tot atît de 
anevoios ca și pînă acum.

Pînă astăzi, ia fiecare etapă, 
pentru fiecare premiat se întoc
mea o dispoziție de plată indivi
duală care cuprindea toate datele 
personale și adresa lui. Vă închi
puiți — e lesne de imaginat — 
că operațiunea comporta sute de 
ore de lucru și cum numărul pre- 
miaților era în permanentă creștere, 
operațiunea în acest fel se pro
ducea cu mari întîrzieri.

Cjim se procedează astăzi și 
cum va fi în viitor ?

Stabilirea calității de premiat 
se face de către o Comisie Spe
cială care vizează talonul 1 al 
buletinului de participare, acela 
pe care participanții înșiși notea
ză numele și adresa. Imediat după 
aceea acest talon se expediază u-

LA ZI
4. Fiamuia roșie Sibiu 8 pct.; 5. 
Locomotiva Constanța 8 pct.; 6. 
Locomotiva Craiova 6 pct. ; 7. Pro
gresul Timișoara 5 pct. Echipele 
Dinamo IX București și Flamura 
roșie Tg. Mureș vor juca anul viitor 
în campionatul masculin al cate
goriei A în locul ultimelor două 
clasate în acest an.

— Ieri au început 'a Tg. Mureș 
finalele campionatului feminin de 
calificare pentru campionatul ca
tegoriei A. La aceste întreceri par
ticipă următoarele șapte echipe : 
Voința Sibiu, Voința Tg. Mureș, 
Voința Botoșani, Locomotiva Con
stanța, Constructorul București, 
Flamura roșie Cluj și Voința Ora
șul Stalin. Sistemul de desfășurare 
este turneu (numai tur), urmînd 
ca primele două clasate să joace 
în anul 1955 în categoria A.

© BASCHET. — Cele mai impor
tante jocuri d n cadrul campionatu
lui orașu'ui București s-au încheiat 
cu următoarele rezultate: Recolta 
— Voința (mase.) 66—69 ; Progre 
sul F.B. — Știința I.C.F. (fem.) 
61—41 : FI. roșie M.I.U. — Știința 
Politehnica tmgsc.) 79—73 : Fla
mura roșie MIU — Dinamo (fem.) 
80—46; Progresul F.B. — Loco
motiva P.T.T. (mase.) 50—38.

© BOX. — La Pitești s-au desfă- 
rat o întîlnire pugilistică între re
prezentativele orașelor Pitești șl 
Cîmpina. Boxerii din Cîmpina au 
cîștigat meciul cu 10—8. S-au re

în ceea ce privește reglarea ma
șinilor lor. In noua situație crea
tă nu mai este vorba de un sim
plu reglaj pentru cursele de re
gularitate și rezistență, ci de ceva 
mai complex, de o îmbinare a re
glării mașinilor, astfel încît aces
tea să poată da randament și în 
circuitul de viteză. Reglarea ul
terioară a mașinilor pentru cir
cuitul de viteză — și aci ne refe
rim la reglarea care ar fi posi
bilă după sosirea în București din 
ultima etapă, a cursei de regulari
tate — nu este posibilă, deoarece 
regulamentul competiției prevede 
că încă de la Cluj toate motoa
rele alergătorilor vor fi sigilate. 
In această privință campionul și 
recordmanul nostru N. Sădeanu, 
motociclist care a cucerit medalia 
de aur în cnrsa internațională de 
6 zile desfășurată anul trecut în 
R. Cehoslovacă, face următoarele 
recomandări : „Mașinile vor tre
bui reglate nu ca pentru o cursă 
de viteză, ci ca pentru o compe
tiție de motocros. Prin acest re
glaj motocicletele vor putea face 
cu succes față atit drumurilor rele 
și a intemperiilor atmosferice și, 
desigur, într-o mai mică măsură,

onosporî
nității plătitoare C.E.C. din loca
litatea de reședință a premiatului, 
care la prezentarea respectivului 
premiat cu buletinul de identitate 
îi face plata. De la o etapă la alta 
toate premiile vor fi lichidate in
tegral, toți premiații își vor în
casa imediat "banii cuveniți.

★

Numărul buletinelor participante 
în concursul 25 etapa 26 septem
brie a fost de 227.881, din care 
77.429 au fost depuse la București, 
iar restul în diversele localități din 
țară.

In conformitate cu prevederile 
noului regulament al concursurilor 
Pronosport, valoarea premiilor a- 
tribuindu-se după un nou procen
taj, suma premiilor acestui con
curs, reprezintă :

Premiul I (25%) lei 56.970,25. 
Premiul II (30%) lei 68.363,30. 
Premiul III (45%) lei 102.546.45. 
La ora cînd închidem1 ediț'a. 

operațiunea trierii buletinelor par
ticipante în concursul 25, este hi 
curs, înregistrîndu-se pînă acum, 
un singur buletin cu 11 pronosticuri 
ex acte.

In cazul că acest buletin rămâne 
singur premiat cu premiul I, ur
mează a primi contravaloarea în
tregii sume afectată — 56.970 lei, 
întrucît prin noul regulament s-a 
desființat plafonul maximal al pre
miilor.

Rezultatele delinitive ale con
cursului 25 se vor publica în nu
mărul de joi 30 sept. a. c.

marcat : P. Zăinescu, Pavel Rînjea, 
M. Moldoveanu, Stan Trifan (Cîru; 
pina) și D. Pândele, V. Moțoc, și 
Al. Trifu (Pitești).

GR. VARABIESCU, corespondent 
e FOTBAL. — Biletele pentru 

meciul de fotbal C.C.A.-Locomoliva 
Tg. Mureș se pun în vînzare as
tăzi la casele de bilete (Stadionul 
Republicii) din Bd. Hașdeu, agen
ția Pronosport și la casa de bilete 
instalată vis-a-vis de panoul Pro
nosport, din Bd. Nk. Bălcescu.

a POLO Duminică la ștrandul 
Tineretului din Capitală Tînărul 
Dinamovist a repurtat o victorie 
la limită asupra echipei Progresul 
București 6:5. învingătorii au pă
cătuit printr-o lipsă totală de tac
tică, în timp ce învinșii au arătat 
serioase deficiențe tehnice. Conduși 
la un moment dat cu 3-1, tinerii 
dinamoviști au reușit să egaleze 
situația și apoi să-și depășească 
adversarul. A arbitrat cu multă com
petență Nelu Blidaru (București), 
următoarele formații : TINARUL 
DlNAMOV1ST: Samoilă, Kelemen, 
Zahan, Aurel lonescu, Bordi, Po
pescu, Cociuban. PROGRESUL 
BUCUREȘTI: Precup, Angelescu, 
Dima, Popescu, Bădiță, Dumitru. 
Vasiliu
— La Cluj, Casa Centrală a Arma

tei a întrecut Metalul Cluj cu 6-3 
(3-3). După cum arată și scorul 
mctalurgiștii au opus o serioasă 
rezistență în fața redutabilei for
mații bucureștene. Au marcat : 
Nagy (3), losim (2). Patriciii neu
tru C.C.A. șr Schuler, Drotlef, Baz- 
sa pentru Metalul. 

vor putea da randament și în cir
cuitul de viteză. O mașină re
glată numai pentru viteză nu poa
te aduce acesteia decît strică
ciuni".

Circuitul de viteză cu care se 
va încheia finala campionatului de 
regularitate, rezistență și turism 
se va desfășura pe traseul de la 
Arcul de Triumf. Acest circuit este 
obligatoriu pentru toți participan- 
ții în finala de campionat și va 
avea loc la mai puțin de o oră 
de la sosirea alergătorilor din 
cursa de regularitate. Organizarea 
acestui circuit a fost încredințată 
asociației Locomotiva. Circuitul de 
viteză are drept scop departajarea 
motocicliștilor în clasamentul in
dividual și pe echipe al compe
tiției, în cazul de paritate de 
puncte între concurenți. Alergăto
rilor, în raport cu mașinile pe 
care concurează, li se vor da un 
timp limită, în cadrul căruia vor 
trebui să acopere un număr de 
ture prevăzut în regulamentul 
campionatului. Orice îmbunătățire 
a timpului limită acordă moto
cicliștilor un număr de puncte, 
pe baza căruia se va întocmi un 
clasament.

Â doua intilnire
dintre reprezentativele de box

Metalul și Locomotiva
B RAI LA 26 (prin telefon) Sîm- 

bătă seara a avut loc în «rașul 
nostru întîlnirea revanșă dintre 
selecționatele de box ale asociații
lor Metalul și Locomotiva. După 
cum se știe, primul meci disputat 
la Galați s-a terminat cu victoria 
boxerilor metalurgiști.

Gala de la Brăila s-a desfășu
rat în fața a peste 4.000 specta
tori pe arena Locomotiva. Orga
nizarea s-a dovedit bună, iar me
ciurile disputate la un bun nivel 
tehnic au fost viu aplaudate de 
spectatori.

Primul meci din cadrul cat. 
hîrtie a adus în ring pugiliștii 
Al. Bariciu (Metalul) și M. Ghen- 
cea (Locomotiva). Al. Bariciu a 
terminat învingător la puncte. A 
urmat întîlnirea dintre C. Do- 
brescu (Metalul) și V. Filiuță 
(Locomotiva) desfășurată in limi
tele cat. muscă. C. Dobrescu a 
obținut o victorie clară la puncte.

In cadrul cat. cocoș s-au întîl
nit tînărul /. Boceanu (Locomo
tiva) și experimentatul Petre Du
mitrescu (Metalul). Feroviarul a 
boxat curajos lovind mai des. El 
merita victoria. Totuși juriul a de
cis un rezultat de egalitate. S-au 
întîlnit apoi în cadrul cat. pană, 
Matei Godeanu (Locomotiva) și 
Gh. Zamfirescu (Meialul) care au 
reeditat splendida lor -partidă de 
la Galați. Și de data aceasta me
ciul ș-a terminat la egalitate.

I. Chendreartu (Locomotiva) l-a 
învins la puncte pe V. Eșanu 
(Metalul) în cadrul cat. semi-u- 
șoară, iar Ed. Păiș (Metalul) 
boxînd în limitele categoriei ușoare 
a terminat la egalitate cu Ion 
Sorescu (Locomotiva).

Au urcat apoi treptele ringului 
„semi-mijlocii“ Dumitru Rizea 
(Metalul) și Ion Vasilov (Locomo
tiva). Decizia juriului a fost de 
meci nul. Tot cu un rezultat de 
egalitate a luat sfîrșit și partida 
dintre N. Legrade (Locomotiva) și 
Tor a Tudor (Metalul) din cadrul 
cat. mijlocie ușoară, după ce Le- 
grade avusese, după părerea noa-' 
stră, un avantaj suficient pentru 
a termina învingător. La cat. 
mijlocie, Ionel Buzea (Locomotiva)’ 
a depășit la puncte pe tînărul 
Petre Deca (Metalul) după o îtv 
trecere spectaculoasă. In ultima 
întîlnire a serii, desfășurată în 
cadrul cat. semi-grea, Bătrîriu Tă- 
nase (Metalul) și Petre Zaharia 
(Locomotiva) au sfîrșit meciul lor 
la egalitate.

întîlnirea între selecționatele ce
lor două asociații s-a terminat la 
egalitate (10—10). Dintre pugiliști 
s-au evidențiat: I. Bocianu, Matei 
Godeanu, 1. Buzea (Locomotiva) 
și D. Rizea și Gh. Zamfirescu 
(Metalul). Slab s-au prezentat 
P Zaharia, 1. Chendreartu (Loco
motiva) precum și Ed. Păiș și V. 
Eșanu (Metalul). Meciurile au 
fost arbitrate de Ion Firu, M. 
Ghinescu (Buc.) și Mihăilescu 
(Brăila).

VAL. STOIU, corespondent.



Din istoricul circuitului ciclist al R. P. R.
Duminică 3 octombrie începe cir

cuitul ciclist al Republicii Popu
lare Romîne. In clipa cînd 
steagul cu pătrățele negre și albe 
din mîna starterului va cădea, cei 
mai buni cicliști ai țării vor porni 
să străbată în 12 etape cei peste 
1.700 km. ai probei. Timp de două 
săptămîni, pe șosele de plat sau 
de munte, pe urcușuri grele sau 
pe văi în serpentine, ca și pe dru
muri dure, cu pietre și praf, ci
cliștii își vor disputa întîietatea în 
vederea cuceririi titlului de cam
pion de mare fond pe anul 1954.

Această probă de lung kilome
traj se află, la a 4-a ediție, dacă 
includem și*  cursa de mare fond 
„Lupta pentru Pace", desfășurată 
în 1950, pe un circuit în mare 
parte asemănător cu cel din acest 
an.

In 1950 s-a disputat competiția 
„Lupta pentru Pace", care a fost 
de fapt un circuit al R.P.R. In 
acest an, Marin Niculescu cîștigă 
5 etape, dar primul loc în clasa
mentul general îl ocupă tînărul 
Constantin Șandru (C.C.A.). Cîști- 
gătorul probei, a trecut primul 
linia de sosire în două etape, ca

Miine începe întrecerea ciclistă 
„Cursa Prieteniei”

TIMIȘOARA (de la subredacția 
noastră).

Comitetul regional C.F.S. Timi
șoara, organizează în cinstea Con
gresului P.M.R. și a Lunii Prie
teniei Romîno-Sovietice un con
curs ciclist pe etape: „Cursa Prie
teniei". Competiția începe in ziua 
de 29 septembrie și se termină la 
3 octombrie.

Traseul probei este următorul:
Etapa I: Timișoara — Buziaș

Lugoj — Reșița 135 km.
Etapa II:—Reșița—Caransebeș— 

Teregova — Caransebeș 115 km.

Învățăminte de la concursul republican de aeromodele
Particiipanții la campionatul repu

blican de aeromodele din acest 
an au așteptai cu mintă nerăbdare 
evoluția aeromodelelor de viteză. 
Și acest interes era pe deplin în
dreptățit, întrucît noul gen al con
strucției aeromodelelor de viteză 

este cunoscut maselor noastre de 
aeromodeliști de puțină vreme.

Pînă mai anul trecut, cu con- 
strrjcția aeromodelelor de viteză 
se îndeletnicea doar un număr in
fim de tineri care puteau fi chiar 
numărați pe degete. Incepînd însă 
din primăvara acestui an, cea mat 
modernă ramură a aeromodelismu- 
lui a încetat a mai fi preocuparea 
unui grup restrîns de aeromode
liști. Datorită condițiilor create și 
interesului larg manifestat de către 
Aeroclubul Central, aeromodelele de 
viteză au căpătat în scurt timp o 
largă răspîndire în cadrul tuturor 
cercurilor de aeromodelism. Și do
vada cea mai elocventă o consti
tuie însuși faptul că la actualul 
concurs republican au fost prezem 
tate un număr de 13 modele, față 
de cele trei prezentate la ediția 
precedentă.

Așa cum am .arătat și la rubrica 
noastră „Din joi în joi", unde însă 
nu am intrat în amănunte, în pri
mele lansări nici unul din modelele 
prezentate nu a luat startul. Conj 
curenții nu s-au descurajat însă 
nici un moment. Ei au muncit ore 
întregi, zile și chiar nopți, fără 
un pic de odihnă, numai și numai 
ca să găsească secretul acestui in
succes de moment. Și roadele aces
tei strădanii s-au văzut în scurt 
timp. De unde, în primele zile, 
Ia această categorie nu avusese 
loc nici o decolare, spre sfîrșitul 
concursului o parte însemnată de 
aeromodele au reușit să decoleze, 
efecluînd, ce~i drept, numai două, 
trei tururi de pistă. în schimb, mo
delul prezentat de M'rcea Geano- 
glu (Constanța) a înconjurat pista 
de decolare de 16 ori, realizînd o 
medie orară de circa 144 km. și 
incadrîndu-se astfel în regulamen
tul de concurs, care prevede ca mo
delele de viteză să poată intra în 
clasament numai după zece ture de 
pistă.

Comisia de organizare a apre
ciat acest fapt ca un lucru pozitiv, 
mai ales pentru că aeromodelul 
concurentului din Constanța a fost 
unicul model construit într-un cerc 
re.<rianal care s-a clasat într-o co.-n- 
pet:tie republicană. Meritul talen- 
lafaihii constructor de aeromodele 

și Norhadian, iar Pantazescu într-o 
singură etapă. Alergarea a măsurat 
1.560 km., pe care învingătorul i-a 
parcurs în 47 ore 25 min și 14 
sec., realizînd o medie orară de 
aproape 33 km. Pe echipe a cîști- 
gat Casa Centrală a Armatei.

2.160 km. a măsurat cea de a 
2-a ediție a circuitului. De data 
aceasta traseul a fost două treimi 
nea-sfaltat și drumurile excepțional 
de dure .au constituit un obstacol 
deosebit de sever. De unde și media 
orară scăzută: 28,300 km. Din cele 
13 etape ale cursei, M. Niculescu a 
cîștigat 6, iar Ioniță, Norhadian, 
Naidin, Doncu, Nuță, C. Stănescu 
și M. Ștefănescu cîte una. Victoria 
a revenit lui M. Niculescu și echi
pei Flamura roșie. Cei '2.160 km. 
au fost acoperiți în 76 ore 27 min. 
și 19 sec. In clasamentul general, 
după M. Niculescu, s-au clasat în 
ordine: N. Chicomban, G. Șandru. 
M. Ștefănescu și P. Nuță.

Anul, trecut s-a alergat a 3-a 
ediție. Cu începere din acest an, 
competiția a fost denumită campio
natul de mare fond. Desfășurarea 
probei a prilejuit succesul categoric 
și neașteptat al tînăruluii Nkolae

Etapa IU : Caransebeș — Lugoj 
— Făget 84 km.

Etapa IV: Făget — Săvîrșin — 
Arad — Timișoara 166 km.

După etapa a Il-a, cicliștii vor 
avea o zi de repaus.

La această competiție vor parti
cipa cicliști din regiunile Arad, 
Timișoara, Hunedoara, Cluj, Ora
dea, Regiunea Autonomă Maghia
ră, Regiunea Stalin și Craiova. 
Regiunile vor fi reprezentate de 
echipe alcătuite din 5 alergători, 
dintre care primii trei sosiți la eta
pe contează în clasament.

A. GROSS

Mircea Geanoglu este cu atît mai 
mare cu cît de la startul între
cerilor au lipsit specialiștii acestei 
probe (aflați la concursul interna
țional de la Moscova), tocmai acei 
aeromodeliști care la competiția 
anterioară au reușit să intre în 
configurația clasamentului general.

Mircea Geanoglu a obținut a- 
cest rezultat datorită unei munci 
neobosite, perseverente, care la dus, 

însfîrșit, la un rezultat remarca
bil. De altfel, pe toată durata con
cursului reprezentantul regiunii 
Constanța s-a dovedit un harnic și 
priceput aeromodelîst, participînd 
în mod activ Ia îndrumarea și 
sprijinirea concurenților cu mai 
puțină experiență în tehnica de 
construcție a acestui gen de aero
modele. Exemplul său a însuflețit 
și pe alți participant, care, deși 

nu au reușit să obțină cele mai 
bune performanțe, au avut totuși 
o comportare meritorie și au acu
mulat un serios bagaj de cuno
ștințe pe care îl vor folosi în mun
ca lor de zi cu zi.

Lăsînd la o parte unele lip
suri manifestate în desfășurarea 
probei respective, care, de altfel, 
au și fost sezisate de către co
misia de organizare, socotim, 
totuși, că și la această catego
rie s-a făcut un pas înainte fie 
chiar și numai prin prezența la

jJn aerpmodel de viieză îțițiijiiede a lua startup

Vasilescu, de la Dinamo. El a,fosf 
urmat în clasamentul general de 
P. Nuță, Gh. Șandru, C. Istrate și 
I. Hora, un alt tînăr care s-a re
marcat în acest concurs. Pe echipe, 
Dinamo s-a clasat pe primul loc 
In acest an C. Istrate a obținut 
cel mai mare număr de victorii în 
etape: 3, iar M. Niculescu a cîști
gat două etape. Sebe, Nuță. Vasi
lescu, Norhadian, Ștefu și Maxim 
au cîștigat cîte o etapă din cele 11 
cîte a avut proba. Traseul de 1.760 
km. a fost străbătut de cîștigător 
în 56 ore 59 min. și 35 sec. Media 
crară : 31 km.

In cele trei ediții, cel mai mare 
număr de victorii în etape îl dețină 
Marin Niculescu: 13. Este urmat 
de Norhadian cu 4 victorii. C. 
Istrate 3, Nuță și C. Șandru cu 
cîte 2. Pînă acum au fost parcurși 
5.180 km. Timpul : 180 ore, 52 min. 
și 8 sec. Media orară : 30 km. Din 
cei 5.480 km., 2.200 au fost par
curși pe drum asfaltat. Porțiunile 
de traseu asfaltat au totalizat cîte 
700 km. în 1950 și 1951 și 800 
km. în 1953. Anul acesta, din cei 
1.760 km. ai probei, 1.200- km. se 
vor desfășura pe traseu asfaltat.

Cursa ciclistă Brăila — Galati
Cu prilejul împlinirii a 10 ani 

de la apariția ziarului „VIAȚA 
NOUA” din Galați, colectivul re
dacțional, în colaborare cu comi
tetul C.F.S. regional, a organizat 
o competiție ciclistă pe distanța 
Brăila — Galați.

La categoria curse, victoria a re
venit alergătorului Ilie Nica (Me
talul Brăila) urmat de Tudor Nea- 
gu (Metalul Brăila) și Ilie Udrea 
(Voința Brăila). La semi-curse 
primul loc a fost ocupat de Petre 
Vlădescu, urmat de Ilie Tănăsescu 
și Simian Mihai, toți de la Voința 
Brăila. Competiția feminină a reve
nit alergătoarei Elena Focșa.

start a unui număr de 13 modele. 
Trebuie să înțelegem că aeromo
delele de viteză sînt o categorie 
nouă și ele cer constructorului o 
temeinică pregătire teoretică și o 
îndelungată activitate practică. De 
altfel, nici cei mai talentați aero
modeliști nu sînt scutiți de surpri
ze. Bunăoară, la concursul inter
național de la Moscova, modelul 
reprezentantului nostru Anania 
Moldoveanu a reușit să decoleze 
de-abia în ultimele minute ale celei 
de a treia lansări. Ne-am folosit 
de acest exemplu tocmai pentru a 
demonstra încă odată greutățile pe 
care le întîmpină constructorii a- 
cestui gen de aeromodele, care 
în țara noastră sînt cunoscute de 
relativ puțină vreme.

Construcția aeromodeleilor de vi
teză va fi, în curînd, accesibilă 
unor mase cît mai largi de aeromo
deliști. Și lucrul acesta ni-1 dove
dește însuși faptul că demonstra
țiile aeromodelelor de viteză nu 
sînt urmărite numai de locuitorii 
Capitalei, în pauza obișnuitelor par
tide de fotbal, ci și de cei de pe 
stadioanele din alte orașe ale țării, 
la Bîrlad, Bacău, Pitești sau Con
stanța.

întrecerile tinerilor aeromodeliști 
de viteză din cadrul campionatu
lui republican au fost pline de în
vățăminte. In viitor, Aeroclubul 
Central va trebui să consolideze 
acest succes și să se preocupe ca 
la următorul campionat să' decoleze 
nu 4—5 ci 30 de modele de viteză.

B. MARICA

Un aspect din ediția de anul tr ecut a circuitului R. P. R. La ple
carea în etapa a II-a, Focșani—Iași, Ștefan Sebe, cîștigătorul pri
mei etape, București—Focșani, îmbracă tricoul alb, semnul distinct 
al primului in clasamentul gen erai.

In preajma campionatelor internaționale 
de tir ale R.P.R.

O SINGURA zi ne mai des
parte pînă la sosirea primilor 
participanți din străinătate la cam
pionatele internaționale, de tir ale 
R.P.R. Pentru miine, în jurul orei 
15, este așteptată delegația spor
tivilor suedezi. Cei 10 trăgători 
care compun lotul. Suediei au ple
cat din Stockholm astăzi diminea
ța, urmînd ca mîine să sosească 
la București cu avionul de la Pra
ga-

© ODATA cu echipa Suediei va 
sosi și Karl August Larsson, secre
tarul general al Federației Inter
naționale de tir, care va fi oaspe
tele țării noastre pe toată durata 
acestui concurs.

h IN ZILELE de 25, 26,și 27 sep
tembrie a avut loc la Sofia un con
curs internațional de talere la care 
au participat reprezentativele R. 
P. Polone, R. Cehoslovace, R. P. 
Ungare și două echipe ale R. P. 
Bulgaria. Pe echipe, concursul a 
fost cîștigat de R. P. Polonă care 
a totalizat 714 p. din 800 posibile. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
în ordine: R. Cehoslovacă 701 p., 
R. P. Bulgaria I 697 p., R. P. Un
gară 673 p. și R P. Bulgaria II 
672 p„ La cele 200 de talere, cîte 

.s-au tras Ia proba pe echipe, cel 
mai bun rezultat a fost realizat de 
trăgătorul polonez Zagsevski cu 
184 p. Trăgătorii din R. Ceho
slovacă și R. P. Ungară, care vor 
participa peste cîteva zile la cam
pionatele internaționale de tir ale 
R.P.R., au realizat în cadrul acestei 
probe următoarele rezultate: Capek 
R. Ceh.) 183 p., Lumnitzer (R.P.U.) 
178 p., Jicha (R. Ceh.) 176 p„ 
Zahazal (R. Ceh.) 174 p.

s CONCURSUL internațional de 
talere organizat de R. P. Bulgaria 
a fost un bun prilej pentru verifi
carea lotului care se va deplasa 
la București. R. P. Bulgaria va 
prezenta un lot de 12 trăgători : 
Tako Krestev, Naiden Puhov, Kres- 
tio Ivanov, Nicola Hristozov, Ianaki 
Ivanov, Todor Stankev, Gheorghi 
Keranov, Ilia Ivanov, Todor Koz- 
lovski, Nicola Djurov, Nicola Mos- 
cov și Ivan Tohkov. Mulți dintre 
aceștia au mai participat în anul

Scurte stiEsî exteriue
CAMPIONATUL DE FOTBAL 

AL R. CEHOSLOVACE

Praga, 27 (prin telefon). — Du
minică s-a desfășurat în toată țara 
etapa de campionat. La Praga, 
Dynamo a primit vizita minerilor 
din Kladno. Meciul Dynamo — 
Banik s-a terminat cu un rezultat 
de egalitate: 2—2. Echipa Casei 
Centrale a Armatei (U.D.A.) a ju
cat cu Slovan din Bratislava de 
care a dispus cu scorul de 2—0. 
Spartak Stalingrad Praga jucînd 
pe teren propriu cu echipa Tatran 
din Preșov a pierdut la limită 
2—3. La Zilina echipa locală, Ji-s- 
kra a dispus la scor de Banik 
Ostrava : 3—0. La Bratislava, 
Ruda Hvezda a jucat în compania 
echipei Kridla Vlasti din Olomouc 
de care a dispus cu scorul de 
1—0.

SPARTAK SOKOLOVO 
ÎNVINGĂTOR IN SCOȚIA

Praga, 27 (prin telefon). — E- 
chipa cehoslovacă de fotbal Spar
tak Sokolovo Praga care se află 
în prezent în turneu în Scoția a 
susținut cel de al doidea meci în- 
tilnin-d echipa F.C. Dundee. După 
un joc disputai victoria a revenit 

1952 la campionatele internaționale 
ale R.P.R. reușind performanțe bu
ne, pe care le-au îmbunătățit însă, 
între timp.

• TRĂGĂTORII R. P. Bulgaria 
vor sosi în țara noastră în dimi
neața zilei de 30 septembrie, ve
nind cu trenul de la Sofia. Odată 
cu ei vor veni la București și cei 
6 trăgători cehoslovaci, Capek, Za
hazal, Radotin lgor, Jicha, Lubomir 
lanota și Milos Papezik, care au 
participat la concursul internațio
nal de talere de la Sofia. Tră
gătorii R. P. Ungare (Lumnitzer, 
Szomjas Ede, Kulin Nagy și Ber- 
zetey Gyula) care au fost de ase
menea prezenți la Sofia, vor sosi 
în Capitala țării noastre, cu a- 
vionul în ziua de 30 septembrie.
• CEILALȚI sportivi care alcătu

iesc loturile R. Cehoslovace și R. 
P. Ungare vor veni la București 
tn ziua de 30 septembrie de la 
Praga și — respectiv — Budapesta. 
Tot pentru ziua de 30 septembrie 
este anunțată și sosirea echipelor 
celorlalte țări participante.

• La CAMPIONATELE interna
ționale de tir ale R.P.R. vom avea 
ca oaspeți și doi reprezentanți ai 
R. P. Chineze ca-re nu vor parti
cipa în concurs ci vor urmări des
fășurarea probelor.

® PROGRAMUL campionatelor 
internaționale care seva desfășura 
la poligonul Tunari între 3 și 6 
octombrie este următorul: 3 Oc
tombrie: Pistol viteză (manșa I-a) 
și armă liberă combinata masculin 
și feminin; 4. octombrie: armă 
liberă calibru redus 3x40 focuri 
masculin și manșa Il-a pistol vi
teză ; 5 octombrie: armă liberă 
calibru mare 3x40 focuri, pistol li
ber calibru redus și talere manșa
I- a; 6 octombrie: pistol militar
(viteză și precizie), talere manșa
II- a armă militară 3x20 focuri și 
armă liberă calibru redus 3x40 
focuri feminin.

Acest program care a fost sta
bilit de către comisia de organizare 
va fi discutat și definitivat în șe
dința tehnică a delegațilop lotu
rilor participante, care va avea loc 
în seara zilei de 1 octombrie.

fotbaliștilor cehoslovaci cu scorul 
de 3—2 (0—2). Astăzi fotbaliștii 
cehoslovaci susțin cel de al trei
lea meci, cînd vor întîlni în noc
turnă echipa Kiltnaroce.

FOTBALIȘTII CEHOSLOVACI 
IN OLANDA

Praga, 27 (prin telefon). — După 
ce va termina, turneul de fotbal 
din Scoția echipa Spartak Soko- 
lovo va susține o nouă tatîlmre, 
de data aceasta ta Olanda. La 3 
octombrie la Amsterdam, fotbaliș
tii praghezi vor întîlni echipa nai 
țională a Olandei.

LA 23—24 OCT. ARE LOC 1NTTL- 
NIREA DE ATLETISM R. CE

HOSLOVACĂ—UNIUNEA 
SOVIETICA

Praga, 27 (prin telefon). — In 
zilele de 23—24 octombrie se va 
desfășura la Praga întîlnirea inter
națională de atletism dintre repre
zentativele R. Cehoslovace și Uniu
nii Sovietice.



Ecouri după meciurile de fotbal de la Moscova, 
Bu dapesta și Bruxelles...

Duminică seara, comentatorul 
sportiv al postului de radio Roma 
și-a început cam în felul următor 
emisiunea: „Astăzi la Moscova for
midabila echipă maghiară a primit 
replica puternicei reprezentative 
ruse care s-a arătat a fi prin acest 
meci pe treapta cea mai de sus 
a fotbalului mondial. Cam în ace
eași vreme cînd pe stadionul Di
namo Intîlnirea celor puternici lua 
sfîrșit cu un rezultat de egalitate, 
la Bruxelles modesta echipă a Bel
giei învingea fără drept de apel pe 
campioana mondială oficială, echi
pa Germaniei Occidentale, din care 
n-au lipsit stelele sale, Rahn, Mor- 
lock, Otmar Walter, etc.".

Toți specialiștii prezenți dumi
nică pe stadionul Dinamo d'in 
Moscova sînt unanimi în. a recu
noaște că • meciul dintre primele 
reprezentative ale U.R.S.S. și 
R. P. Ungare s-a ridicat la un 
spectacol fotbalistic de mare clasă: 
90 de minute die fotbal tehnic și 
rapid au ținut în permanență în
cordată atenția zecilor de mii de 
spectatori, dar și a milioanelor 
de ascultători care au urmărit 
transmfSa prin radio și televiziune 
această întîlndre prietenească des
fășurată bărbătește, dar într-un 
spirit de perfectă sportivitate.

„Echipa maghiară a jucat tehnic, 
ridicindu-se uneori la nivelul său 
cel mai bun, a declarat arbitrul 
meciului, Arthur Ellis-Anglia. Re
zultatul este just".

Sub titlul : Intîlnirea prietenească 
dintre echipele U.R.S.S. și R. P 
Ungare s-a desfășurat de la început 
ți pînă la sfirșit într-un spirit 
de înaltă sportivitate, ziarul Nep- 
sport scrie în numărul său de du
minică seara: „Echipa sovietică a 
jucat exceptional in apărare. Dar 
de la defensiva în 6-7 oameni ea 
a știut să treacă fulgerător la con
traatac, punînd în pericol poarta 
apărată de Grosiis, prin schimbu
rile rapide, și neașteptate. Rezultatul 
de 1-0 In favoarea echipei U.R.S.S., 
cu care s-a încheiat prima repriză, 
este perfect just pentru că în a- 
ceasta parte a jocului înaintarea 
maghiară nu și-a găsit cadența în 
fafa zidului de netrecut al apărării 
echipei sovietice. In repriza a doua,

On «ou și strălucit succes al școlii șahiste sovietice 
Echipa U. R. S. S. campioană mondială de șah

In ultima rundă a celei de a 
Xl-a olimpiadă de șah echipa 
U.R.S.S. a întrecut categoric echi
pa Olandei, cîștigind intîlnirea cu 
scorul de 3’/2—'/2. In felul acesta 
reprezentativa Uniunii Sovietice 
totalizează 34 puncte (din 44 po
sibile) și ocupă locul I, devenind 
pentru a doua oară consecutiv 
campioană a lumii. Este un succes 
strălucit, care vine să confirme 
încăodată superioritatea zdrobi
toare a școlii șahiste sovietice pe 
tărîm internațional și neîntrecuta 
virtuozitate a maeștrilor săi. E- 
chipa U.R.S.S. campioană a lumii 
a fost alcătuită din marii maeștri 
internaționali Mihail Botvinik, cam
pion mondial, Vasili Smîslov, Da
vid Bronștein, Paul Keres, Efim 
Gheller și Alexandr Kotov.

Lupta pentru locul II s-a dat 
între echipele Jugoslaviei și Ar
gentinei aflate la egalitate de 
puncte înaintea ultimei runde. La 
încheierea jocurilor echipa Argen
tinei, acumulînd 2’/2 puncte în

ieri s-au încheiat întrecerile celei de a Vila ediții 
a campionatelor internaționale de atletism ale R. P. R.

(Urmare din pag. l-a) 
succesului, ca o consecință fi
rească a aplicării în mod creator 
a învățămintelor și . experienței 
înaintatei școli sovietice de atle
tism. Buna lor pregătire tehnică 
și tactică a fost dublată și de un 
înalt spirit de patriotism care le-a 
dat aripi celor mai mulți dintre 
ei. Va rămîne pildă comportarea 
plină de abnegație a alergătoarei 
noastre Claudia Dumitrescu, care 
deși a clacat în timpul ultimului 
schimb din ștafeta 4 X 100 m. a 
continuat totuși să alerge aproape 
jumătate din distanță, pentru a 
asigura echipei noastre un loc 

echipa noastră a egalat și a atacat 
mai mult, dar insuficient pentru 
victorie".

Interul dreapta al echipei 
U.R.S.S., S. Salnikov a declarat: 
„A fost un meci greu. A trebuit să 
muncim mult pentru fiecare minge, 
să luptăm cu toate resursele. Fot
baliștii maghiari sînt tehnicieni de- 
săvîrșiți. Rezultatul este just".

„Bașașkin, Salnikov, Ilin, Netto 
sînt jucători de clasă mondială —• 
a declarat Sebeș Gustav, conducă
torul lotului maghiar. Din echipa 
noastră au corespuns Pușkaș și ti
nerii Fenyvesi, Szojka, Varhidi și 
Kotasz. Varhidi a suplinit cu succes 
absența din apărare a lui Lorant 
care incomplet restabilit nu a putut 
ieși pe teren".

Antrenorul de stat al U.R.S.S. V. 
Sokolov a spus după meci: „Sînt 
mulțumit de jocul echipei noastre. 
In special apărarea a demonstrat 
o dîrzenie și un plasament deo
sebit, care a anihilat majoritatea 
atacurilor. Nu pot trece cu vederea 
tehnica individuală înaltă a echipei 
R.P.U. care și-a cucerit pe merit 
o faimă mondială. Maghiarii au 
greșit însă tactic concentrind tot 
jocul pe centru și au ușurat sar
cina apărării echiDei noastre, în 
care Bașașkin a fost un veritabil 
stîlp. Rezultatul este just".

★

• La Budapesta, după cum se știe, 
echipa secundă a U.R.S.S. a repur
tat o strălucită victorie întrecînd 
cu 3-0 echipa B a R. P. Ungare.

„Fotbaliștii sovietici au jucat stră
lucit — scrie ziarul Nepsport din 
Budapesta. După un oarecare 
echilibru în prima repriză, sovieticii 
au pus definitiv stăpînire pe joc în 
partea a doua a meciului, domi- 
nind cu autoritate. Inexpugnabili 
în apărare, unde au jucat cu 7-8 
oameni, ei au contraatacat fulgeră
tor cu cinci și chiar șase jucători, 
încheinda-și acțiunile cu șuturi pu
ternice la poartă. Trei din acestea 
au atins plasa.

Ca și în meciul de la București, 
echipa noastră a jucat slab, fără 
însuflețire, neridieîndu-se la va
loarea puternicilor lor parteneri, 
care au fost superiori tactic și teh
nic".

meciul cu Germania Occidentală a 
trecut înainte, căci Jugoslavia a 
făcut meci nul (2—2) cu echipa 
R. Cehoslovac^. Celelalte rezul
tate ale rundei au fost: Suedia — 
Islanda 2—2, Anglia — R. B. Bul
garia 2>/2—l’/s. Israel — R. P. 
Ungară 3—1. *

Intîlnirea R. P. Ungară — An
glia din runda X-a a luat sfîrșit 
cu scorul de 2—2, iar R. Ceho
slovacă — Islanda cu scorul de 
2*/ 2—1’/2.

In felul acesta clasamentul final 
al celei de a Xl-a olimpiade de 
șah este următorul:

1. U.R.S.S. 34 puncte; 2. Ar
gentina 27 p.; 3. Jugoslavia 26‘/2 
p.; 4. R. Cehoslovacă 24!/2 p.; 5. 
Germania Occidentală 23’/2 p.; 6. 
R. P. Ungară 23 p.; 7. Israel 22 
p.; 8. Olanda 21 p.; 9. Anglia 17 
p.; 10. R. P. Bulgaria 17 p.; 11. 
Suedia 15 p.; 12. Islanda I3'/2 p.

Singura echipa neînvinsă a cam
pionatului este reprezentativa 
Uniunii Sovietice.

în clasament De asemenea, ti
neri .ca Virgil Zăvădescu, Ro
meo Coveianu, Daniel Grafen- 
ștein. Ion Knaler, Iulius Ior
dan, Constantin Crețu, Gabriela 
Stoica, Ana Roth, Erica Scherer, 
ca și alții mai vechi în ale atle
tismului ca Dumitru Paraschi- 
vescu, Ion Soter, Mircea Dumi
trescu, etc. s-au depășit fiecare pe 
sine realizînd performanțe de o 
certă valoare. Felul în care s-au 
comportat merită toate laudele.

Ca și la toate marile competiții 
atletice pe care le-a găzduit Capi
tala țării noastre și la cea de a 
VH-a ediție a campionatelor in

Iată declarația antrenorului e- 
chipei secunde a U.R.S.S., maes
trul emerit al sportului O. Oșenkov: 
„Neavlnd experiența întîlnirilor in
ternaționale, echipa noastră, cu 
mulți tineri în formație, a început 
timid. Abia în repriza a dcua ea 
și-a putut face jocul, care ne-a 
mulțumit pe deplin".

Vicepreședintele Federației In
ternaționale de Fotbal a spus după 
joc: „Comportarea reprezentativei 
secunde a U.R.S.S., alcătuită din 
jucători tineri, afirmați cu prile
jul campionatului unional, merită 
laude. Echipa R. P. Ungare deși 
alcătuită din individualități de va
loare r.u a putut forma un colectiv 
sudat. Toth II, Czibor, Sandor s-au 
comportat sub așteptări. Echipa 
maghiară a greșit exagerînd în 
pase laterale. Nu se pot marca 
goluri fără să se tragă la poartă..."

Arbitrul italian Orlandini are și 
el cuvinte de laudă la adresa e- 
chiipei sovietice : „Reprezentativa 
U.R.S.S., pe care o văd prima oară, 
a meritat pe deplin victoria. Un
gurii au jucat cu mult sub posibi
litățile lor".

★
Iată acum cîteva amănunte des

pre meciul de la Bruxelles dintre 
reprezentativele Belgiei și Germa
niei Occidentale.

Presa din lumea întreagă co
mentează pe larg victoria fotba
liștilor belgieni asupra echipei 
campioane mondiale. Ziarele subli
niază că Germania, Occidentală 
nu confirmă cu nimic titlul pe care 
l-a cîștigat cu cîteva luni în urmă 
la Berna.

Belgienii au atacat tot timpul 
depășindu-și adversarii tehnic și 
tactic. In min. 6 Kopens a înscris 
primul gol, iar în repriza a doua 
Anoul (min. 51) stabilește scorul 
de 2-0 cu care a luat sfirșit par
tida. Arbitrul olandez Brohort a 
condus următoarele formații:

BELGIA: Gernaey — Pries, 
Carre, Van Brandt — Huysamns, 
Mees — Van den Bosch, Anoul, 
Kopens, Houf, Mormans.

GERMANIA OCCIDENTALA: 
Herhenradt — Erhardt, Liebrich, 
Kohlmeyer — Posiipal, Mai — 
Rahn, Morlock, Ottmar Walter, Die
singer, Klodt.

i Boxerii dinamoviști 
se pregătesc 

pentru intîlnirea 
cu Dozsa Budapesta

La 10 octombrie va avea loc în 
parcul sportiv „Dinamo" o intere
santă reuniune de box cu caracter 
de selecție la care vor participa 
cei mai valoroși pugiliști din ca
drul asociației „Dinamo". Această 
reuniune are ca scop desemnarea 
echipei „Dinamo" care va întîlni 
în cursul lunii octombrie la Bu
dapesta echipa maghiară „Dozsa".

Programul cuprinde o serie de 
partide interesante dintre care se 
remarcă în special întîlnirile: 
Toma Constantin — Iulian Mihai; 
O. Bostiog — V. Filiuță ; Ilie 
Gheorghe — G. Iamandi; M 
Trancă — O. Gharasim; I. Man- 
toma —< I. Demeter; N. Linca — 
V. BogoiI. Dragnea — D. Țur- 
lui; N. Herman — I. Relevici.

(Agerpres)

ternaționale de atletism ale R.P.R. 
a asista^xUn public numeros care 
a susținu*  cu căldură pe concu- 
renți. In tribunele stadionului Re
publicii pe lîngă spectatorii o- 
bișnuiți ai concursurilor de atle
tism au luat loc numeroși oas
peți sportivi de seamă, mem
bri ai Comitetului Olimpic In
ternațional, ai Federației Interna
ționale de Atletism Amator. Ei au 
putut asista astfel la această mare 
sărbătoare sportivă a țării noastre 
și a prieteniei între popoare.

ROMEO VILARA 
RADU VOIA

S-a intimplat la Caracal...
Nu este un secret pentru nimeni 

cit de atașat este tov. Marin Con- 
stantinescu de colectivul sportiv 
Voința Caracal. Este atașat de cu
lorile colectivului, de membrii lui, 
dar și mai mult este... atașat de 
materialele colectivului! Nu se 
desparte de ele nici ziua, nici 
noaptea, nici iarna, nici vara. Va
ra trece țanțoș pe străzile orașu
lui, încălțat cu ghete de box, îm
brăcat în pantaloni de trening și 
în tricoul colectivului Voința. Iar
na, firește, omului i se face frig. 
Deci, își revizuiește și... ținuta.

Ghetele de box, treningul și tri
coul intră la loc în magazia colec
tivului; în schimb, tov. Constanti- 
nescu apare cu un hanorac nou 
nouț, cu pantaloni și bocanci de 
schi. Dacă în magazia colectivului 
sportiv ar exista și niscaiva pija
male, ar fi raiul pe pămînt: ar 
avea omul., trusoul complet I

Dar să nu uităm să spunem cî
teva cuvinte și despre spiritul de 
familie al lui Marin Constantines- 
cu. Ce e drept, e drept: ține la 
familie t Dacă nu credeți, întreba- 
ți-l pe cumnată-su, Prună I Nu i-a 
dat și lui un trening complet și 
o pereche de pantofi de tenis ? 
I-a dat! Și dacă mai avea vreo 
trei, patru cumnați, n-aveți nici 
o grijă, îi echipa și pe ei din 
cap pină-n picioare !

Ce să spunem, e o adevărată 
fericire să fii rubedenie cu Marin 
Constantinescu! Vrei trening, ai 
trening. Vrei pantofi, ai pantofi. 
Vrei să mergi gratis cu trenul, 
mergi gratis. Nea Marin să tră
iască ! Uite, nu mai departe decît 
acum cîteva zile, după cum ne re
latează corespondentul nostru Vio
rel Păunescu, echipa de handbal 
a colectivului Voința, care se cla
sase pe locul II în campionatul 
de calificare pe regiune, urma să 
se deplaseze la București pentru 
turneul final. Ce și-a zis atunci 
Marin Constantinescu: „bine că 
am pus mina pe niște foi de drum. 
Ia să-mi mai plimb puțin familia,

IN PATRU RINDURI
In meciul cu C.C.A., Locomotiva Grivița Roșie a 

dominat, a dominat, a dominat, dar n-a fost în stare 
să marcheze măcar un gol.

Noroc că spre amiaz a fluierat arbitrul
Și Stadionul a-nceput a se goli,
Că altfel, așteptînd să „maree” ceferiștii,'
Ne apuca acolo anul... 2.000.

JACK BERARIU 
GEORGE MIIIALACHE

MÎINE: TREI JOCURI RESTANTE IN CATEGORIA A
La București Locomotiva Grivița Roșie Minerul Petroșani 

și C. C. A. — Locomotiva Tg. Mureș
Din etapa a doua a returului 

campionatului categoriei A — dis
putată la 8 august — au rămas 
de jucat trei meciuri. Aceste jocuri 
au loc mîine: două în București 
și unul la Timișoara. Fiecare din 
ele interesează de aproape situa
ția în clasament.

C.C.A.,  a doua clasată, întîlnește 
la București, pe Stadionul Repu
blicii, echipa Locomotivei din Tg. 
AJureș. Faptul că mureșenii au 
pierdut duminică la Timișoara la 
scor, ar pleda pentru victoria si
gură a bucureștenilor. Aceștia 
însă, au încă un jucător acciden
tat din linia de atac: Alexandres- 
cu, care s-ar putea să nu joace 
mîine. In aceste condițiuni, Loco
motiva poate face față înaintării 

că n-a mai ieșit din Caracal de 
luni de zile

Zis și... făcut. O oră mai tîrziu 
era alcătuit „lotul" care se de
plasa la București:

a) Marin Constantineșcu, în ca
litate de conducător.

b) nevasta, în calitate;.de... ne
vastă.

c) Calciu. în calitate de preșe
dinte al colectivului sportiv, dar 
mai ales de... rudă cu Marin Con
stantinescu.

d) Buiculescu, în calitate de ca
sier și... prieten.

e) Gheorghe Calciu în calitate 
de... chibiț.

f) Alți doi cetățeni... fiindcă a 
vrut Marin Constantinescu.

g) 8 jucători, fiindcă totuși tre
buiau să plece și niște jucători.

Veți întreba, probabil, dece au 
plecat numai 8! Păi nu erau mai 
multe foi de drum și nu se putea 
să rămînă în Caracal tocmai... ru
dele I

Și restul de jucători ? Nu-l cu
noașteți pe Marin Constantinescu ! 
A făcut el ce-a făcut, a mai ținut 
seama de regulament, a mai ui
tat el de el cînd a fost nevoie, și 
pînă la urmă a intrat pe teren cu 
11 jucători!

Complicațiile ar fi luat sfîrșit 
aici, dacă handbalul ar fi prezen
tat o cit de mică atracție pentru 
nevasta lui Marin Constantinescu. 
Dar neplăcîndu-i handbalul, ea a 
plecat la Orașul Stalin, bineînțe
les, nu pe jos, căci mai erau doar alî- 
tea foi de drum... La drept vor
bind, chiar atît de multe nu mai 
erau, așa că după terminarea me
ciului, Marin Constantinescu a... 
șters-o cu trenul de 17,15, lăsînd... 
amanet in gara de nord, doi jucă
tori cărora le spusese să fie în 
gară „fix" la orele 19...

Cu alte cuvinte, „veniți voi la 
11, că eu plec de acasă la 10 l".

Așteptăm ca asociația sportivă 
Voința să intervină hotărît în a- 
cest caz. Trebuie doar... voință. 
Ceea ce la „Voința" ar trebui să 
să se găsească, nu ?

echipei C.C.A. Jocul va începe la 
ora 16.

La aceeași oră, dar pe Stadionul 
Giulești, se dispută o partidă mai 
echilibrată între Locomotiva Gri
vița Roșie și Minerul. Petroșani. 
Feroviarii sînt acum în zona peri
culoasă a retrogradării, astfel că 
trebuie să lupte din răsputeri pen
tru victorie. Dealtfel, și Minerul 
trebuie să joace dîrz pentru uni 
rezultat bun pentru că deși are un 
punct mai mult decît Locomotiva, 
nu este ferit de surpriza unei a- 
propieri de ultimele locuri.

Al treilea joc și cel mai intere
sant are loc la Timișoara între 
Locomotiva și Dinamo București. 
In perspectivă un spectacol pasio
nant și poate un meci nul.
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