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Azi la Moscova

Meciul Dmgimo Moscova- Arsenal Londra
MOSCOVA 4 (Agerpfps).—TASS 

transmite :
La 4 octombrie a sosit la Mosco

va echipa engleză de fotbat „Arse
nal” Londra.

Echipa „Arsenal” Londra va în- 
tllinri astăzi echipa „Dinamo" Mos
cova. Jocul se va desfășura au în
cepere de la ora 19, în nocturnă.

Aceasta estje a doua tottfatre din

tre cele două echipe. Im anul 1945, 
la Londra, fotbaliștii sovietici au 
întrecut echipa engleză cu scorul 
de 4—3.

In ultimii 16 ani. Arsenal a cu
cerit de șapte orj titlul de cam
pioană a Angliei, inclusiv competi
țiile de ligă dim anii 1952 și 1953. 
Nu există o altă echipa engleză 
care să fi înregistrat un asemenea 
record.
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Concursurile populare, mijloc de angrenare 
a maselor în activitatea sportivă

]N DRUMUL spre ridicarea nive
lului său calitativ, spre creș

terea numărului sportivilor fruntași, 
mișcarea noastră de cultură fizică 
și sport a înregistrat și înregistrea
ză succese însemnate. Dacă astăzi 
ne mîndrim cu rezultatele pe care 
sportivii noștri le obțin în întrece
rile din țară și de peste hotare, 
dacă pe lista recordurilor nu mai 
întîlnim nici unul care să fi fost 
stabilit înainte de 23 August 1944, 
este bine să ne gîndim că toate a- 
ceste performanțe își au izvorul, în 
mare parte, în competițiile cu carac
ter de mase. Acestea au dat sportu
lui nostru tinere talente care, pregă- 
tindu-se metodic și științific, au 
urcat cu repeziciune pînă la cele 
mai înalte trepte ale măiestriei 
sportive. Ion Opriș, llona Micloș, 
Ilie Savel, Iolanda Balaș, Nicolae 
Vasilescu, Matei Gantner, Carol 
Meder — iată nume noi și totuși 
atît de cunoscute. Sînt tineri care 
s-au afirmat cu prilejul competiții
lor de mase și al concursurilor 
populare și care, prin muncă con
tinuă, au ajuns să cucerească tit
luri de campioni, să obțină victorii 
răsunătoare în marile întreceri spor
tive.

Competițiile de mase au însă un 
caracter periodic și, firește, din 
cauza amploarei lor, nu pot fi or
ganizate la intervale foarte scurte 
de timp. In scopul de a stimula 
interesul uriaș pe care masele largi 
de oameni ai muncii îl manifestă 
pentru sport, pentru a-i angrena în- 
tr-o activitate sportivă permanentă, 
s-a trecut la organizarea concursu
rilor populare, factor important în 
dezvoltarea activității noastre de 

î cultură fizică și sport. Concursurile 
populare organizate de secția C F.S. 

" idin C.C S. s-au bucurat de o largă 
participare. Anul acesta, spre deo
sebire de ceilalți ani, organizarea 
concursurilor populare a reven t ca 
sarcină asociațiilor sportive, con
duse și coordonate direct de consi
liile sindicale regionale. Concursu
rile populare, acest mijloc de a- 
tragere în activitatea sportivă a 
maselor largi de oameni ai muncii, 
sînt folosite cu succes de consiliul 
sindical regional Craiova. Din timp, 
secția de cultură fizică și sport din 
cadrul C.S.R Craiova a făcut pre
lucrarea regulamentului cu consi
liile sportive regionale ale asocia
țiilor care, mai apoi, l-au prelucrat 
pînă Jos, în comitetele de întreprin
dere pe ramură de producție și în 
colectivele sportive. Dat fiind fap
tul că pregătirile au fost tăcute din 
timp, la concursurile populare or
ganizate în regmnea Craiova au 
participat un număr însemnat de 
concurenți. Astfel, la concursurile 
de atletism au participat 1527 de 
sportivi, la cele de volei 327, la ci
clism 58

Sn mod deosebit s-a evidențiat 
consiliul sportiv regional Recolta, 
care a reușit să- mobilizeze un nu
măr de 1023 oameni ai muncii. De 
asemenea, consiliul sportiv regio
nal Progresul a mobilizat, în cadrul 
concursurilor populare, 672 partici
pant. Au fost însă — din păcate — 
și consilii sportive regionale care 
nu au prezentat nici un concurent 

’ și pe această linie se situează con
siliile sportive regionale Metalul, 
Constructorul, Avîntul, Flacăra.

Mai sînt consilii s:ndicale regio
nale care au dovedit o preocupare 
atentă față de organizarea concur
surilor populare și dintre acestea 
amintim consiliul sindical regn nai 
Pitești și consiliul sind cal regional 
Baia Mare. Dar numărul lor este 
foarte mc și aceasta denotă că 
cele mai multe din cele 18 consilii 

sindicale regionale din țară au pri
vit cu nepăsare organizarea con
cursurilor populare, au îndrumat in
suficient și în unele cazuri deloc 
consiliile regionale ale asociațiilor 
și colectivele sportive. C.S R. Con
stanța, de exemplu, nu a făcut ni- 
nfc. Este, deci, normal ca cele mai 
multe colective sportive să nu miș
te măcar un deget pentru organ za- 
rea concursurilor populare.

O nepermisă lipsă de preocupare 
au manifestat față de organizarea 
concursurilor populare consiliile 
sportive regionale din regiunea Ti
mișoara. In afară de Flamura roșie, 
care a organizat un concurs de na- 
tație la care au participat 32 de 
concurenți, celelalte consilii n-au 
făcut nimic. La Reșița, uinde mun
cesc atîtea mii de oameni, colecti
vul Metalul a organizat un singur 
concurs de natație la care au luat 
parte doar 28 de concurenți. O vină 
importantă are aci C.S.R. Timișoa
ra, care avea sarcina să ia iniția
tiva și să îndrume.

Situația se prezintă prost și în 
celelalte regiuni ale țării. C.S.R. 
Galați, de exemplu, se ocupa în t m- 
pul verii de organizarea unui cen
tru de schi și de problema echipa
mentului de iarnă, cînd accentul 
trebuia pus pe organizarea con
cursurilor populare de canotaj, na
tație și volei, dișc:pline atît de în
drăgite de oamenii muncii din re
giunea Galați.

In București, situația nu e;te mai 
îmbucurătoare. La concursurile 
populare de ciclism, care și așa 
sînt organizate foarte rar, mobili
zarea este foarte slabă. In mod o- 
bișnuit, la un concurs de ciclism 
se prezintă 8—10 și uneori 12 aler
gători. Aceasta nu dovedește decît 
o totală delăsare, arată o slabă 
preocupare față de angrenarea oa
menilor muncii în activitatea spor
tivă. Situația este identică și în 
celelalte ramuri sportive, atletism, 
canotaj, volei, natație.

Se observă o slăb're pe plan ge
neral a activității concursurdor 
populare. Este necesară o grabnică 
îmbunătățire a acestei situații și, 
de aceea, asociațiile sportive trebuie 
să pornească hotărît la treabă. Co
lectivele sportive au datoria să co
laboreze între ele cît mai strins, 
să-și împărtășească experiența, să 
conlucreze pentru organizarea cît 
mai bună a ultimei etape a concur
surilor populare.

Consiliile sindicale regionale, care 
îndrumă direct organizarea de că
tre asociații a concursurilor popu
lare, să lase Ia o parte nepăsarea, 
activiștii să pornească mai des pe 
teren și acolo să controleze și să 
conducă direct colectivele sportive 
și consiliile sportive regionale ale 
asociațiilor.

Organizațiile U.T M., comitetele 
de întreprindere și comitetele re
gionale de cultură fizică și sport, 
care nu au acordat suficient ajutor 
au datoria să sprijine cu hotărîre 
organizarea concursurilor populare.

Secția de cultură fizică și sport 
din C.C.S. să îndrume prin instruc
taje și activiști trimiși pe teren, 
secțiile C F.S. ale consiliilor sindi
cale, să ia măsuri față de cei care 
privesc cu nepăsare această pro
blemă.

Numai desfășurind o intensă 
muncă mobilizatorică, numai înlă- 
turînd formalismul din munca unor 
colective sportive, vom reuși să a- 
tingem scopul pe care-1 urmăresc 
concursurile populare : atragerea 
maselor largi la practicarea sportu
lui. creșterea de noi elemente ca
pabile să urce spre cele mai înalte 
culmi ale măiestriei sportive.

Emanoil Fodoreanu supraveg hind mersul uneia din mașinile pe care le are în grija sa.

Intimpină cu cinste
Pe întreg cuprinsul patriei noas

tre, în uzine, fabrici și pe ogoare, 
oamenii muncii caută să obțină 
noi succese pentru a întîmpiraa cu 
cinste cel de al II-lea Congres al 
P.M.R. și cea de a 37-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

întrecerea socialistă care se 
desfășoară în cinstea acestor mă
rețe evenimente, cuprinde și pe 
muncitorii de la fabrica de țiga
rete din Cluj. Această fabrică a 
fost evidențiată pe țară în urma 
frumoaselor realizări obținute în 
producția bunurilor de larg con
sum. Astfel, de la 1 ianuarie și 
pînă la 16 septembrie această fa
brică a depășit planul cu 3,48 la 
sută, a mărit productivitatea mun
cii cu 3,63 la sută, a redus 
timpul de reparații capitale La ma
șini cu 5 la sută și a realizat o 
economie de 426.000 lei.

In cadrul unei ședințe, munci
torii fabricii și-au luat noi anga
jamente, printre care cele mai im

Campionatele internaționale de tir ale R. P, R.
Părerile specialiștilor

In toată agitația care dom
nește la Tunari în zilele Cam
pionatelor Internaționale de 
tir, am găsit totuși răgazuri 
pentru a discuta cu oaspeții 
despre desfășurarea acestei fru
moase întreceri. Iată ce ne-au 
declarat:

Korolkicwicz Zbigniev, (an- 
1 renorul echipei poloneze): „Am 
încărunțit pe poligoanele de tir. 
Am cutreerat Europa, în lung 
și-n lat, tuînd parte la con
cursuri dintre cele mai mari. 
Dm 1936 n-am scăpat aproape 
nici o competiție mai impor
tantă. Mai mult, la ultimele 
Olimpiade, fie că am fost con
curent, fie că am fost antrenor, 
am trăit cele mai frumoase 
zile ale marilor întreceri.

Bucureștiul mi s-a arătat 
încă din prima zi deosebit de 
interesant și aceasta în primul 
rînd în privința atmosferei din 
juru' tirului. Pe de altă parte, 
mi-atn dat seama că am în fața 
mea un concurs de o valoare 
excepțională, recunoscînd prin
tre particiipanți figurile centrale 
ale tirului european. Luăm par

Congresul Partidului și
portante sînt: realizarea unei eco
nomii de 71.500 lei și terminarea 
planului anual pînă la 17 decem
brie. In cadrul cercului sportiv, 
care numără cinci secții pe ramură 
de sport, a fost luat angajamen
tul de a se depăși cu 10 la sută 
numărul de particiipanți propus 
pentru crosul „Să întâmpinăm 7 
Noiembrie".

Unul dintre cei mai cunoscuți 
și iubiți muncitori din fabrică este 
comunistul Emanoil Fodoreanu, 
fruntaș în întrecerea socialistă, 
distins cu Medalia Muncii. El lu
crează în secția de împachetarea 
țigaretelor, unde îndeplinește sar
cina de responsabil a trei brigăzi, 
caTe își depășesc zilnic planul de 
lucru. Ca mecanic, el are în grijă 
trei mașini pe care, în cazul cînd 
se defectează, le repară într-un 
termen mult mai scurt decît cel 
prevăzut.

Emanoil Fodoreanu desfășoară 
totodată o bogată activitate spor
tivă. .El este unul din cei mai 
buni popicari din fabrică și, de

te la o competiție excelent or
ganizată ale cărei rezultate se 
arată din prima zi la înăl
țime. Există cîteva mici amă
nunte organizatorice de retu
șat, dar faptul că ați reușit din 
capul locului un asemenea suc
ces, dovedește că la anul la 
Campionatele Europene, la care 
ne vom întîlni tot aici în Bucu
rești, va fi asigurat totul".

Saetter Lassen (conducătorul 
echipei daneze) :

„încă de la sosirea noastră 
în Romînia am declarat ziariș
tilor că așteptăm o întrecere 
de înalt nivel și bine organi
zată, țin iad seama de valoarea 
la care se află tirul din aceas
tă țară. Se pare însă că zia
riștii au așteptat ca desfășu
rarea întrecerii să confirme spe
ranțele. noastre. De fapt e și 
mai bine pentru că aoum vor
besc despre lucruri care s-au 
întîmp.lat. De două zile poligo
nul Tunari găzduiește cea mai 
mare competiție de tir europea
nă a anului. Cea mai mare din 
punct de vedere al organizării, 
dar și din punct de vedere al

ziua de 7 Noiembrie
altfel, răspunde de secția de po
pice a colectivului sportiv. Cîte 
odată, toy. Fodoreanu poate fi vă-, 
zut jucînd și tenis de masă. „Asta, 
pentru destindere", cum spune el.

La fel de harnic este și Iosif 
Szasz care, în cinstea celui de al 
Il-lea Congres al P.M.R. și a zilei 
de 7 Noiembrie, și-a luat o serie de 
angajamente privind îmbunătățirea 
calității produselor, eliminarea tim
pilor. morți, îngrijirea mașinilor în 
cele mai bune condiții, economisi
rea de materie primă și deipășirea 
planului de producție.

In ceea ce privește sportul, Io
sif Szasz se numără printre cei 
mai activi membri ai secțiilor de 
fotbal, popice și tenis de masă. Ei 
nu se mulțumește numai cu aceas
ta, ci caută să atragă pe tovarășii 
toi în practicarea diferitelor spor-, 
turi.

R. FISCH
E. BOCOȘ

de >a subredacția noastră 
din Cluj

performanțelor. Sînfem numai 
la cîteva ore de cînd M. Itkis 
a întrecut cu un punct recor
dul mondial al probei combinate 
la armă liberă și au trecut nu- ' 
mai cîteva minute de cînd re
prezentantul vostru. Henri Her- 
școvici a trimis 40 de gloanțe 
în cercul de „10“. Un aseme
nea campionat merită asemenea 
rezultate 11“

Lars Nordahl (conducătorul 
lotului norvegian) :

„Am remarcat că și alți an
trenori și conducători s-au a- 
dresat ziariștilor pentru a vorbi 
despre aceste campionate. Sînt 
convins că au avut de spus 
numai cuvinte de laudă, pentru 
că și eu am vrut încă mat de 
mult să fac acest lucru. Deși 
n-ar mai fi nevoie, totuși sub
liniez că este o organizare 
foarte bună care asigură tră
gătorilor toate condițiile pen- ,
tru a-și pune în valoare cali
tățile și posibilitățile lor. De 
aceea se obțin asemenea per- •
formanje care depășesc recor- ’
durile mondiale" J



Antrenorul de 1a Progresul 
' Orașul Stalin

...Antrenamentul stațiilor de la
Progresul Orașul Stata era pe
sf-îrșite. In cercul de aruncări se 
afla un tînăr înalt, bine dezvoltat. 
Lingă el, antrenorul Ion Cristorian 
îi urmărește cu atenție mișcările 
„Ține brațul întins bine. Ai grijă, 
cînd faci pirueta. — îi spune antre
norii’. Apoi, tînărul aruncă discul, 
care sboară......Acuim a fost bine",
îi mai spune antrenorul. „încearcă 
încă odată".

...Pe margine, alături de câțiva 
atați, un spectator urmărește cu 
atenție antrenamentul. Cu ei, vor
bește atletul Dumitru Furnică, unul 
din elevii antrenorului Cristorian. 
■„Trebuie să-l cunoști de aproape 
pe antrenorul nostru, ca să-ți dai 
seama că ai de aface cu un om 
modest, cu o fire deschisă, cu multă 
răbdare și dragoste pentru sport, 
calități la care se adaugă și expe
riența dobîndită în cei 14 ani de 
activitate pe tărîm sportiv. Pentru 
noi, care avem prilejul să-l cunoaș- 
4eim mai bine, să lucrăm împreună 
cu ef, este o adevărată bucurie să-l 
evem alături în întrecerile sportive 
la care participăm. La concurs, știe 
întotdeauna să-i încurajeze pe „bă
ieții" lui, chiar atunci cînd au obți
nut rezultate slabe; el știe să-ți a- 
rate, atunci cînd te vede descurajat, 
că drumul spre măiestria sportivă 
nu e presărat numai cu bucurii. E 
prietenul și todrumătoruț cel mai 
apropiat al tinerilor atleți de a că
ror pregătire se ocupă.

Și băieții antrenați de Ion Cris- 
tortan obțin rezultate frumoase. In 
rezultatele acestea găsești cuprinsă 
perseverența și dragostea cu care 
a muncit antrenorul. Antrenorul se 

gm-dește întotdeauna cu bucurie că 
el a aj-utiat pe mulți alleți de frunte 
ai țârii să urce treptele măiestriei 
sportive. Printre ei sînt Pandrea, 
Victor Pop, Irina Tacorian, Aurei 
Coman, Dumitru Zamfir, Ion Opriș 
și alții.

Corespondentul nostru, Chirițes- 
cu, căoi el era vizitatorul cu care 
vorbea atletul Furnică, a ascultat 
cu atenție cele de mai sus. A ur
mărit apoi mai de aproape activi
tatea antrenorului Ion Cristorian,l-a 
văzut atît la concursuri cît și la 
antrenamente alături de elevii lui 
și a înțeles de ce sportivii colecti
vului Progresul Orașul Stalin îl 
apreciază și îl iubesc atît de mult 
pe antrenorul lor de atletism.

A așternut pe hîrtie cele aflate 
despre antrenorul .Cristorian și a 
trimis cele scrise redacției noastre ..

Așa am aflat și noi și vor afla 
mu’ți alții despre activitatea rod
nică a unui antrenor din Orașul 
Stalin.

Koi purtători ai insignei G-M.A. 
la Sibiu

Unul dintre colectivele sportive 
cu o activitate rodnică din ora
șul Sibiu este și colectivul Loco
motiva. Săptămîna trecută, un nu
măr de 13 tineri, membri ai acestui 
colectiv, au devenit purtători ai 
insignei G.M.A. In cadrul „Lunii
G.M.A. “( care a început la 20 sep
tembrie, un mare număr de tineri 
și tinere, de la unitățile C.F.R. 
din localitate, și-au trecut normele 
G.M.A. De asemenea, elevii școlii 
profesionale de tracțiune din Si
biu au trecut numai în prima săp
tămână a „Lunii G.M.A." 60 de 
norme. La școala profesională de 
vagoane C.F.R. din Sibiu, un nu
măr de 25 elevi și-au trecut în 
prima săptămînă a lunii ultimele 
norme G.M.A.

Odată cu bătălia pentru reali
zarea unui număr cît mai mare de 
purtători G.M.A., conducerea colec
tivului Locomotiva Sibiu se preo
cupă îndeaproape de întrecerile din 
cadrul primei faze a crosului „Să 
întîmpinăm 7 Noiembrie". In ca
drul cercurilor sportive a fost pre-- 
lucrat la timp regulamentul com
petiției și a fost efectuat controlul 
medical al tuturor participanților.

In același timp. în colectiv se 
fac pregătiri intense pentru activi
tatea sportivă de iarnă.

VASILE CIOLACU 
corespondent

Din viața colectivelor sportive
SINT MINDRI DE COLECTI

VUL LOR

Daca, rn/tr-o dimineață, vei co
borî din tren în gara Fetești și 
te vei interesa unde se află sta
dialul Locomotiva, construit de 
curind, nu-ți va fi de loc greu să 
afli. De la cel mai tînăr dintre 
ceferiști și pînă la cel cu tîmplele 
ninse de ani, fiecare se va grăbi, 
cu bunăvoință, să te îndrume. Și 
nu se va mulțumi doar cu atît. Iți 
va spune că acest stadion a fost 
construit prin munca obștească de 
către muncitorii ceferiști, că are o 
pistă de toată frumusețea pe care 
deseori au loc întreceri și că ce
feriștii de aci iubesc mult sportul. 
Iți va spune, plin de mîndrie. că 
mai mult de 60 la sută din sala- 
rlații ceferiști din Fetești practică 
sportul.

Colectivul Locomotiva C.F.R. Fe
tești este unul din colectivele 
sportive fruntașe ale regiunii Con
stanța. Datorită felului în care își 
duce munca conducerea colectivu
lui sportiv, un mare număr de 
m-uncitori ceferiști au fost atrași 
în practicarea activă a sportului. 
D’nt-re aceștia, 320 de tineri sînt 
purtători G.M.A. gr. I și II. In
structorul sportiv Sandu Roibu a 
fost premiat de către consiliul cen
trai! al asociației Locomotiva pen
tru felul în care și-a dus munca 
în domeniul complexu’ui G.M.A. 
Colectivul a depășit de pe acum 
cu 50 la sută angajamentul luat 
la începutul anului, cu privire la 
realizarea de noi purtători de in
signă.

In toate secțiile pe ramură de 
sport se desfășoară o rodnică ac
tivitate. Ceferiștii din Fetești în
drăgesc mult fotbalul. Echipa co
lectivului, clasată pe locul IV in 
campionatul regional, se bucură 
de multă simpatie. Cei mai mulți 
dintre jucători sînt exemple în 
muncă și în sport. Ei au fost prin
tre primii din colectiv care au cu
cerit insigna G.M.A. gr. II, consti
tuind un bun exemplu pentru toți 
ceilalți sportivi. Dar simpatia și 
sprijinul de care se bucură fotba
lul nu a d>us la o preocupare uni
laterală din partea conducerii co
lectivului, Ia dezinteres față de 
alte ramuri sportive, așa cum se 
întîmplă în multe colective. Secția 
de volei are 4 echipe, în secția de 
atletism activează mulți tineri 
care au obținut rezultate destul de 
frumoase, iar în ultima vreme o 
dezvoltare serioasă au luat sec
țiile de box și gimnastică.

Sprijinul primit din partea or
ganizației de partid, a comitetului 
de întreprindere și a organizației
U.T.M. contribuie la bunul mers 
al activității co’ectivului.

Ceferiștii din Fetești cunosc bine 
rezultatele obținute de sportivii 
din colectivul tor și se mîndresc 
cu ele.

O ADEVĂRATA „VERIGĂ
DE BAZĂ”

In aceste zile de toamnă, la fel 
ca în timpul verii, Stadionul Tine

Sfaturi folositoare pentru concurenții la cros

In fiecare primăvară și toamnă, 
sute de mii de tineri și tinere par
ticipă la marile întreceri de cros, 
organizate în cinstea zilelor de 
1 Mai și 7 Noiembrie. Aceste com
petiții, care au devenit atît de 
populare în rîndurile oamenilor 
muncii de la orașe și sate, consti
tuie un excelent mijloc de întărire 
a sănătății, de sporire a puterii de 
muncă, precum și o minunată o- 
cazie de destindere duipă orele de 
producție. Aceasta însă, cu o sin
gură condiție: să fie respectate 
regulile elementare de igienă spor
tivă.

Lucrul acesta a fost spus de 
multe ori și nenumărați sînt as
tăzi alergătorii de cros, care știu 
ce trebuie să facă înaintea, în 
timpul și după întrecere. Cu toate 
acestea, este necesar să arătăm 
pe scurt cum ar trebui să se com
porte, din punct de vedere a’ igie
nei medico-sportive, un concurent 
la întrecerile de cros.

In primul rînd, este bine să nu 
se mai facă nici un antrenament 
în ziua premergătoare concursului. 

retului din Orașul Statin pare ne
încăpător pentru marele număr de 
tineri și tinere dornici să facă 
sport. Cei mai mulți poartă tri
couri albastre : sînt membrii colec
tivului Progresul Orașul Stalin. 
Le poți vedea aici, la antrena
ment, pe fetele din echipa de hand
bal, campioană regională. Printre 
ele pot fi recunoscute Mora Windt, 
Inge Klucs, Ana Starck, Ana Ba- 
lint, care fac parte și din lotul 
R.P.R. Aici își fac antrenamentul 
și atleții, voleibaliștii, fotbaliștii 
și alți sportivi ai colectivului. Ală
turi de ei, pot fi văzuți și cei ce 
se pregătesc pentru trecerea norme
lor G.M.A. Numărul acestora este 
foarte mare.

Pînă în prezent, colectivul și-a 
depășit cu 10 la sută angajamen
tul anual privitor ’a realizarea de 
purtători G.M.A. gr. II. Esteaproa- 
pe îndeplinit și angajamentul la 
purtători G.M.A. gr. I. Rezultate 
frumoase au fost obținute și în 
alte domenii. In cercurile sportive 
ale colectivului se duce o activi
tate deosebit de intensă. Organi
zarea întîlnirilor intercercuri a dat 
rezultate frumoase. Au fost orga
nizate întreceri la fotbal, volei, po
pice, atletism și tenis de masă, în
treceri care au întrunit un mare 
număr de participanți. Secțiile își 
trăiesc cu adevărat viața. Una din 
secțiile cu activitate bogată este 
ce,a de natație. De curînd, tinerele 
Hanelore Kraus și surorile Bolonvi 
an reușit să cucerească titlurile de 
campioane ale țării. Membrii sec
ției de gimnastică, condusă de 
antrenorul Simalcik, au realizat 
în ultima vreme frumoase pro
grese. Un element care contribuie 
la bunul mers al .activității secții
lor este analiza periodică a mun
cii. Cu puțină vreme în urmă, a 
avut loc o asemenea analiză a sec
ției de baschet.

Despre felul în care muncesc 
antrenorii și instructorii voluntari 
ai colectivului se pot spune multe 
lucruri bune. Antrenori ca I. Cris- 
tortan, Popesctu Col iha și, Sima'lcik, 
aplică metode științifice în pre
gătirea sportivilor lor, se bucură 
de respectul și aprecierea acestora. 
Același lucru se poate' spume des
pre instructorii voluntari Edgar 
Pinke, Alexandru Handrea și Ște
fan Mitoc, al căror a.port în mun
ca G.M.A. este deosebit de pre
țios. De asemenea, sportivii frun
tași ai colectivului sprijină munca 
de pregătire a aspiranților G.M.A. 
Bune exemple în această privință 
sînt atleții Peter Sekey și Con
stantin Teodosiu.

Apreciind frumoasele rezultate 
obținute de colectivul Progresul 
Orașul Stalin, se poate spune că 
el este cu adevărat o verigă de 
bază în dezvoltarea activității dfc 
cultură fizică și sport din Orașul 
Stata.

„REZULTATE" LA MINERUL 
PETRILA

— „Colectivul nostru este frun
taș în activitatea G.M.A. Avem 
locul 2 din 22 de colective din a- 
cest raion și... mai avem și alte 
rezultate..."

In această zi este deosebit de fo
lositor ca — în grup — concuren
ții să facă o recunoaștere a tra
seului, ceea ce va însemna de fapt, 
o bună plimbare în aer liber, care, 
va influența în bine sistemul ner
vos al coincurenților.

In sfîrșit, în ziua concursului, o 
atenție specială trebuie dată ali
mentației, în sensul că, cel puțin, 
cu patru ore înainte de cursă, 
poate fi luată ultima masă, care 
va fi compusă, în general, din ali
mente ușor digerabile, evitîndu-se 
ciorbele, mîncărurile grase, sosu
rile, pîinea multă, etc. De ase

menea, echipamentul trebuie pre
gătit din vreme, în funcție de con
dițiile atmosferice. Dacă este cald 
se va alerga numai în maieu, chi- 
loți și pantofi de tenis, in schimb 
dacă este frig, peste această îm
brăcăminte va putea fi pus și tre
ningul. Un alergător de cros este 
dator ca, înainte de a pleca în 
cursă, să-și verifice echipamentul 
și în special pantofii, care, dacă 
au rupturi sau cuie, pot produce 
răni în timpul alergării.

Așa ți~ar răspunde președintele 
colectivului sportiv Mimeruil Pe
trila, tov. Iosif Szuhan, sau ori
care dintre membrii conducerii co
lectivului, dacă i-ai întreba care 
este activitatea colectivului tor, 
Dacă însă ai insista să afli acele 
„alte rezultate” în afară de suc
cesele pe linie G.M.A., ai vedea 
cu mirare că nimeni mu va găsi 
răspuns. Și nici n-ar avea cum 
să-ți răspundă. Afară doar de cazul 
cînd ar trece la capitolul „rezul
tate" cele ce urmează :

1. „Interesantele" meciuri de po
pice disputate pe bani de către ju
cători ca Hristan, Kovacs, Krag- 
nel, Ștefan și alții, în văzul pre
ședintelui colectivului sportiv și al 
celorlalți membri din conducere, 
care par a nu observa nimic.

2. Și mai interesanta combinație 
de fotbal, box și lupte, cu care se 
termină mai fiecare antrenament 
al echipei de fotbal. Aici este vor
ba, de fapt, despre obișnuitele 
scandaluri cari au Ioc între jucă
torii echipei de fotbal cu prilejul 
„pregătirilor" ce se fac pentru 
meciuri. Arbitrul acestor curioase 
„întîlniri" este chiar responsabilul 
secției de fotbal. Ion Oprea, care 
pare a fi un arbitru cu totul im
parțial. Nu intervine niciodată cu 
nimic. Avî.nd în vedere toate aces
tea, oricine își poate închipui cîtă 
coeziune morală există între mem
brii echipei. Nici nu e de mirare 
că echipa se ațflă pe ultimul loc 
in campionatul regional.

3. Mai are colectivul nostru și o 
sală de gimnastică. Mai bine zis, 
avea. Căci așa cum e acum — 
(geamuri sparte, uși fără zăvoare 
și cu ploaia care pică neîncetat 
prin tavan) — numai sală de sport 
nu se poate numi. Și totuși, sala 
nu e complet părăsită. Ea ser
vește, ca și terenul de volei, drept 
local pentru vesele reiraiuni și pe
treceri...

4. Despre starea echipamentului 
mi s-ar putea spune că e proastă. 
Este extrem de proastă. E de a- 
jutns să pomenim despre bocancii 
de fotbal, care au stat toată iarna 
cu. noroiul pe ei și care au fost 
dați în aceeași stare jucătorilor, 
în primăvara acestui an.

Ar mai fi multe de spus despre 
cete/ ce se petrec în colectivul 
sportiv „Minerul" Petrila, despre 
frînarea elementelor tinere și al
tele. De această stare de lucruri 
este vinovată, în primi»’ rînd, con
ducerea colectivului sportiv. Nu 
mai puțin vinovat este însă și co
mitetul de întreprindere, care nu 
a tras niciodată la răspundere 
conducerea colectivului pentru fe
lul în care muncește.

Este necesar să se ia toate mă
surile pentru a îndrepta această 
stare de lucruri, pentru ca bravi
lor mineri din Petrila să nu te 
mai fie rușine cu colectivul lor 
sportiv.

Cu 30 de minute înainte de 
cursă se va face încălzirea. Dacă 
nu există antrenor sau instructor 
sportiv, concurenții începători pot 
face încălzirea alături de alergă
torii mai avansați. In nici un caz 
însă, nu trebuie făcută o încălzire 
prea puternică, pentru că atunci 
sînt risipite forțele necesare ob-ți: 
nerii unui bun rezultat în concurs.

In timpul cursei nu se aleargă 
cu batista în gură și în cazul 
cînd se ivește „punctul mort" nu 
trebuie să ne speriem. Acest „punct 
mort" apare la toți concurenții și, 
printr-un efort de voință, poate fi 
depășit.

După terminarea concursului, a- 
tergarea trebuie continuată, răriri-, 
du-se treptat ritmul, pînă cînd se 
ajunge la mers, pînă în clipa cînd 
respirația revine la norma-’.

Este recomandabil ca, la termi
narea cursei, să se facă un duș 
cald, care, p-rovocînd dilatarea .va
selor de sînge, ale pielii, contribuie 
la activizarea circulației sanguine 
și la înlăturarea rezidurilor efortu
lui muscular.

Din nou despre terenuri.,.
Despre terenurile sportive lăsate 

în paragină prin „grija" unor sfii 
turi populare, comitete C.F.S. ți 
colective sportive, s-a scris de mul
te ori în coloanele ziarului nostru.
S-ar părea, deci, că o revenire la 
acest subiect mu ar mai prezenta 
interes. Pe de o parte, pentru că 
această temă a ocupat, la vremea 
ei, destul spațiu în ziar, iar pe d.e 
alia, pentru că după tot ce s-a scris 
despre terenurile pno-st îngrijite 
...„și-or fi băgat oamenii mințile 
în cap"! Din păcate, situația nu se 
prezintă tocmai așa.

Să vedem, de pildă, care este .. 
starea terenului sportiv din orașul 
Tulcea. Desigur că pentru Tulcea, \ 
un orășel mic și cu puține baze ț 
sportive,., un teren sportiv bine a- 
menajat și Utilat înseamnă mult - 
Chiar foarte mult. Sfatul popular 
al orașului Tulcea nu pare a fi 
însă de acord eu aceasta. In con
secință, secția culturală a susa-nin- 
titului sfat popular a hotărît ea, 
în timpul verii terenul sportiv al 
orașului să fie folosit pentru ba
luri și chermeze. In vedere-a acestei 
opere de „culturalizare", s-a dis
pus scoaterea și îndepărtarea inie-’ 
diată a stupilor de pe terenul de 
volei și a im-stalațilflor pentru cursa 
cu obstacole G.M.A. Aproape că 
nu a existat sfîrșit de săptămînă 
fără un bal pe terenul sportiv. Cei 
de la secția culturală își frecau 
bucuroși mîinile: treaba mergea 

strună. Cît despre teren, să nu mai 
vorbim de halul in care ajunsese 
după cîteva asemenea manifestații 
,,culturale”... ! ;

Odată cu reînceperea școlilor, 
elevii din localitate au pus din 
nou mina pe teren și a-u pornit 
să-l reamenajeze. Dar sfatul popu
lar și aceeași secție culturală, „nu 
s-au lăsat" nici de data aceasta. 
Lnitr’adevăr, s-a întîmpat ca la Tul
cea să sosească un circ. „Foarte; 
bine, au spus cei de la secția cul
turală. Să-l Instalăm pe terenul de 
sporit...” Zis și făcut. Aici însă a 
intervenit si comitetul raional
C.F.S.  După îndelungi discuții s-a 
ajuns la o tranzacție: jumătate te
ren pentru circ, jumătate pentru 
sport.!

Așa se prezintă în momentul do 
față’ situația terenului sportiv din 
orașul Tulcea, după cum ne sezi- 
sează corespondentul nostru Nico- 
lae Anghelidis. întrebarea este: va 
mai dăinui mult această atitudine 
condamnabilă față de nevoite spor
tivilor din Tulcea?

Campionatul
de cros pe echspe al RPH 

„Să întîmpinăm 7 noiembrie”
Datorită unei largi popularizări 

a campionatului de cros, la faza • 
pe colectiv au luat startul nume- 
roși sportivi din orașul Focșani.-
S-au remarcat în mod special Mi- . 
hai Beica, Vasile Ghilea, Aurelian 
Iacob, Nicolae Crăciun de la școa
la medie tehnică de cooperație, 
care și-au trecut totodată și nor
mele de ■ cros pentru insigna 
G.M.A.

ILIE VASILE - 
corespondent

In organizarea întrecerilor d< 
cros din raionul Botoșani s-au re
marcat in deosebi colectivele spor 
tive sătești G.A.S. Popăuți, G.A.S 
Căiinești, comunele Sulița și Buce 
cea, unde numărul participanților 
a trecut de 80. La colectivele spor
tive Voința, S.M.T.S., L. T. 4 
L. F. 1 din orașul Botoșani, nu
mărul concurenților a fost de a- 
pioape 300.

BENO ZUMMER 
corespondet

Colectivul sportiv Flamura roșie 
Comerț Alimentara a organizat e-, 
tapa pe colectiv a crosului „S: 
întîmpinăm 7 Noiembrie", la care 
au participat 450 tineri din co 
merțul de stat și industria al’men 
tară. Acest cros s-a bucurat de < 
largă popularizare. Traseul a fos 
bine marcat, contribuind la bun; 
desfășurare a întrecerii. S-au evi 
dențiat, la categoria junioare, Au 
relia Opriș (Grivița conserve), ca 
tegoria senioare P. Diamari 
(București zaharoase) categorii 
juniori Puiu Dumitrescu (l.C.S 
Victoria) și categoria seniori Du* 
mitru Geniu (Alimentara T. Via 
d'mirescu).

I. KAUFMAN 
corespondent



In aplauzele și uratele a mii de iubitori ai sportului pedalei s-a 
dat plecarea în a 4-a ediție a Circuitului ciclist al R.P.R.

Tînărul candidat de partid Pavei Alexandru

Cu o excepțională medie orară de peste 46 km.

ECHIPA C. C. A. I A CIȘTIGAT ETAPA A ll-i 
DIN CIRCUITUL CICLIST AL R. P. R,

Ion Constantinescu (C.C.A, I) și echipa (Dinamo 1) 
conduc in clasamentul general

Nu poți să vorbești despre Pavel 
Alexandru fără a aminti de rezul
ta te le excelente pe care vrednicul 
u tem ist Ie obține în munca sa la 
Depozitul Combinat Petroșani, fără 
să arăți dragostea deosebită față de 
activitatea sportivă, simțul lui or
ganizatoric. Vorbind despre elpvul 
Pavel Alexandru din clasa X-a a 
liceului serail din Petroșani, tre
buie să remarci calificativele exce
lente obținute de el încă din pri
mele zile de școală. Deși nu are 
de cit 20 de ani, Pîvel Alexandru 
reușește să-și îndeplinească cu 
c'nste nenumăratele sarcini care
i-au  fost încredințate.

Ca orice t’năr, Pavel Alexandru 
îndrăgește foarte mult sportul. 
Cunoscut ca unul din cei mai buni 
instructori G.M.A., Pavel Alexandru 
se bucură de respectul! și admira
ția tovarășilor săi de muncă de 
la Depozitul Combinat Petroșani, 
car^ l-au ales în consiliul de con
ducere al colectivului sportiv Fla
mura roșie Petroșani. Ej îți vor
bește cu pasiune despre tenis de 
masă, despre ciclism, însă cel mai 
mult despre natație. Aceasta este 
ramura sportivă pe care o practică 
și pe care a îndrăgit-o încă de 
mic copil. înotul a făcut din Pavel 
Alexandru un tinăr vînjos, plin de 
viață, dornic de muncă. El a obți
nut succese în toate întrecerile la 
care a luat parte, dar cele mai im
portante sînt cele de la faza regio
nală unde a ocupat primul loc și 
de la faza interregională a campio
natului republican de natație de la

Vești din regiunea Bacău
In satele și orașele regiunii Ba

cău pulsează și o vie activitate 
corn petiționară. Echipele partici
pante dornice de a obține rezultate 
cît mai bu<ne se pregătesc cu con
știinciozitate în vederea întrecerilor. 
Cele mai bune din ele și-au văzut 
eforturile încununate de succes. 
Echipa Progresul Tg. Ocna de pil
dă a devenit campioana regională 
la bascheit. Formațiile de handbal 
Flamura roșie Buhuși și Progre

Lugoj ,unde a sosit pe locul III.
Atît pe linie profesională, cît și 

pe linie politică, Pavel Alexandru 
s-a nipnținiut în permanență la 
înălțimea sarcinilor care i-au stat 
în față. Alai în toți anii el a fost 
secretarul organizației de bază

U.T.M., sarc.r.a pe care a uus-o cu 
cinste la îndeplinire. In primăvara 
acestui an Pavel Alexandru a trăit 
cele mai înălțătoare clipe alevieții 
sale : în adunarea generală a orga
nizației de bază P.M.R, tinărul 
Pavel Alexandru a fost confirmat 
candidat de partid.

Pavel Alexandru va munci cu și 
mai multă hotărîre și convingere 
pentru a fi demn de cinstea și în
crederea acordată de part'd.

AL. NEGUȚ
(subredacția din Petroșani)

sul Bacău ocupă în prezent primul 
loc în clasamentul campionatului 
regional și respectiv orășenesc.

Demnă de evidențiat este munca 
pe care o depun consiliile colecti
velor Avîntul P. Neamț, Progresul 
Tg. Neamț, Minerul Contenești, 
Constructorul Bicaz, Flamura roșie 
Bacău și Voința Bacău

(de la subredacția noastră 
din Bacău)

BRAILA 4 (prin telefon dela 
trimisul nostru). — Deși lipsită 
de fazele variate și spectaculoase, 
pe care Ie oferă de obicei etapele 
cu plecarea în bloc, totuși cea de 
a doua etapă, disputată pe dis
tanța Buzău—Brăila, 102 km., cu 
plecări separate pe echipe, a pri
lejuit o luptă deosebit de îndîrjită. 
Se poate spune, fără să exagerăm, 
că am asistat la o veritabilă cursă 
de urmărire.

Șoseaua asfaltată, timpul fru
mos, vîntul ușor favorabil pe o 
porțiune din traseu, ca și însufle
țirea concurenților au contribuit 
la realizarea celei mai mari medii 
orare înregistrate p'nă acum la 
noi: 46,190 km pe oră, rezultat 
care stă alături de cele mai bune 
performanțe din lumel

Se aștepta un duel strîns între 
echipele R. P. Bulgaria și Dinamo
1. Dar, pe teren, o pană de cau
ciuc, suferită de echipa bulgară a 
făcut ca, pe primul plan, să se si
tueze disputa dintre echipele 
C.C.A. I și Progresul C.P.C.S. 
Astfel, Cristev din echipa bulgară, 
sparge la km 15 și tace apoi cursa 
de unul singur. Un serios handicap 
l-a înregistrat șt echipa Flamura 
roșie care a pierdut timp prețios 
aștepîndu-1 pe C. Șandru. care 
spărsese Ia km 45.

La km 50, cronometrul nostru 
înregistrează următorul clasament 
intermediar: I. C.C.A. I 1:16,20,
2. Dinamo I f:16,3O. 3. C.C.A. II 
1:18, 4. Flamura roșie 1:18,30

La Brăila, mii de oameni ai 
muncii au făcut cicliștilor o pri

Cu cîteva săptărtenî în urmă, am 
primit o scrisoare din Govora. Ne 
scria un muncitor. Petre Buzoianui 
îinpărtășindu-ne necazurile sate. 
Pasionat adept al boxu'ui. Petre 
Buzoianu întîrnpina unele greutăți 
din pir tea colectivului Progresul 
Govora care nu prea vroia să audă 
de box.

„Si e păcat, tovarăși, ne scria 
Petre Buzoianu, căci la noi în oraș 
sînt multi tineri care vor să facă 
lx>x. și s'nt mu'ți oameni ai muncii 
care ar dori să vadă meciuri ami
cale”.

Ziarul nostru a luat hotărirea 
să-l sprijin.' pe tov. Buzoianu. I-am 
scris imediat, sfătuindu-1 să nu 
se lase biruit de greutăți, să lupte 
eu perseverență pentru a ajuta dez

mire entuziastă, pe velodromul 
Vasile Roaită, unde cronometrate 
au stabilit următorul clasament 
pe echipe: 1. C.C.A. 2:12,33, 2. 
Progresul C.P.C.S. 2:13,42, 3. Di
namo I 2:13,56, Flamura roșie 
2:16,06, C.C.A. II 2:16.18.

Primul loc în clasamentul indi
vidual al etapei a revenit din Ion 
Vasile (C.C.A. I) cu timpul de 
2:12,33. A fost urmat, cu acelaș 
timp., de D. Țupa și Ion Hora, 
din aceiași echipă.

După 2 etape clasamentul gene
ral individual are următoarea în
fățișare.

1. I. Constantinescu (C. C. A, I) 
5:35, 31; 2. Victor Georgescu (Di
namo I) 5:36,05; 3. Șt, Ștefu (Di
namo I) 5:36,50; 4. Ion Hora
(C.C.A. I) 5:36.51; 5. N. Maxim
(Dinamo I) 5:36,54; 6. Gheorghiev 
(R. P. B.) 5:36,55; 7. Hristov
(R. P. B.) 5:37,10; 8. C. Istrate 
(Progr. C.P.C.S.) 5:37,17; 9. I. Va
sile (C.C.A.I) 5:37,18; 10. N. Va- 
silescu (Dinamo 1) 5:37,31; 11. C. 
Dumitrescu (Progr. C. P. C. S.) 
5:38,00.

Clasamentul general pe echipe: 
1. Dinamo I 12:21,49; 2. C.C.A. I 
12:24,03; 3. C.C.A. II 12:26,53; 4. 
Progresul C. P. C. S. 12:27,08; 5. 
Flamura roșie 12:27,23; 6. Dinamo 
II 12:29,56.

După cum reiese chiar din cif
rele de mai sus disputa devine din 
ce în ce mai strînsă .toți cicliștii 
vădind un dezvoltat spirit de luptă 
și o vie dorință de victorie. Extra
ordinara medie orară stabilită ieri,

ZIARUL AJUTA...
voltarea acestei discipline sportive 
în orașul său. Tot odată am sezisait 
Asociația Progresul!, publicînd o 
notă în ziarul nostru

In scurtă vreme, am avut bucu
ria să înregistrăm urmările favora
bile ale atitudinii ziarului nostru. 
Ne-a sosit o nouă scrisoare. Tot 
din parte i tov. Petre Buzoianu. 
P'.ln de bucurie, el ne scrie: ..Da
torită sprijinului acordat de ziarul 
Sportul popular, tov. președinte al 
colectivului sportiv Progresul Go
vora, a hotărît să ajute efectiv ac
tivitate! secției de box. Ni s-au 
procurat materiale. Avem acum un 
sac 3e box, echipament și oglinzi 
în care tinerii ptigiliști își pot stu- 

! dia mișcările. In scurt timp, boxul 

este răsplata eforturilor deose
bite pe care le-au făcut cicliști 
pentru a răspunde chemării lui G. 
Șandru de a realiza cea mai mare 
medie orară de la noi, în cinstea 
Congresului Partidului.

In mod special, trebuie remar-* 
câți alergătorii tineri, care au dat 
mereu bătălia pentre primele Iom 
curl în aceste două etape. Ion Va* 
sile. I. Hora, I. Constantinescu 
și Țupa, bine îndrumați de Er. 
Norhadian, au luptat cu multă 
ambiție în special în a doua e- 
tapă. De asemenea echipa Dinamo 
1. a vădit omogenitate, avînd în 
Victor Georgescu, N. Maxim, N. 
Vasilescu și P. Nuță excelcnți oa
meni de echipă. De notat că pai 
primele locuri în clasamentul ge
neral se află 5 cicliști tineri.

Și pe celelalte planuri ale curset 
sînt de remarcat o serie de ele
mente tinere care își croiesc drum 
cu multă însuflețire spre măcs- 
tria sportivă. Astfel, Tudor Marii» 
(Flacăra), Mimilescu (Avîntnl),
D. Munteanu (Locomotiva), Ber
nard Rosenberg (Constructorul), 
Ion Sima (Dinamo II). Virgil Mi
litare (Metalul) ca și întreaga e* 
chipă de tineri de la Recolta ma
nifestă o vie dorință de afirmare 
și ,în bună măsură, izbutesc com
portări meritorii.

Astăzi se dispută etapa a 3-a: 
Brăila—Buzău—Focșani 170 km., 
iar mîine etapa a 4-a, Focșani— 
Piatra Neamț 153 km., Joi, je» 
de repaus la P. Neamț.

PAULA NAVREA

a căpătat o extindere mare în loca
litate. Tot maj numeroși sînt tinerii 
care vor să învețe tainele acestei 
discipline sportive”.

Tov. Petre Buzoianu a organizat 
cu sprijini.,1 colectivului sportiv 
Progresul Govora o gală de box 
la care au asistat aproape ÎOOO de 
oameni ai muncii vetiiți ,1a odihnă. 
Greutăți mai sînt, ele... De pildă to
varășii de la stația de amplif c ire 
au refuzat să dea concursul autre* 
norului Buzoianu cu prilejul aces
tei reuniuni.. Totuși, sîntiîm convinși 
ca pînă la urmă toate piedicii,.- vor 
fi înlăturate iar boxul va căpăta o 
tot mai mare extindere în această 
frumoasă stațiune balneară.

In urma analizei activității des
fășurată pînă în prezent de aso
ciația Recolta, am putut constata 

. că, deși a trecut un timp scurt 
de la data înființării asociației, 
s-au înregistrat totuși unele suc-

■ cese. Astfel, au fost înființate circa 
2.000 collective sportive cu 8.710 
secții pe ramură de sport, în ca-

; drwl cărora își desfășoară activita
tea peste 150.000 de membri.

Datorită îndrumărilor date de 
asociație și acțiunilor întreprinse 
de colectivele sportive ca și din 
inițiativa membrilor lor, baza ma
terială a colectivelor sportive să-

■ tești a fost considerabil lărgită. 
, Numai în aniul acesta au fost ame

najate sau construite peste 1.350 
baze sportive simple și complexe 
pentru practicarea diferitelor spor-

I turi.
Asociația Recolta a organizat 

Spartachiada satelor, cea mai mare 
competiție de masă a oamenilor 
muncii de la sate, reușind să facă 
față sarcinilor, cu toate lipsurile 
cară au existat. In cadrul finalelor 
Spartachiadei sindicale, asociația 
Recolta s-a clasat înaintea asocia
țiilor Avîntnl, Flacăra și Minerul, 
tare au o activitate mai îndelun
gată.

Toate acestea au" făcut ca aso
ciația Recolta să-și cîștige o largă
popularitate în rîndul maselor de 
oameni ai muncii de la sate. Dar,

. .cu toate acestea, activitatea des'ă- 
șurată pînă in prezent de asocia-

Cuvântul
ți.a Recolta nu este pe deplin sa
tisfăcătoare, în deosebi din cauza 
unor lipsuri de orientare.

Din cauza slabei preocupări pen
tru sportul de masă și a orientării 
mai mult către sportul de perfor
manță, a fost neglijată munca or
ganizatorică de atragere a colecti
velor sportive din G.A.C.-uri și 
Cămine Culturale în asociația noas
tră, p.e bază de adeziune voluntară, 
ca și munca de consolidare orga
nizatorică a colectivelor sportive 
de la sate. Astfel se expâică fap
tul că, după mai mult de un an 
de la crearea asociației Recolta, 
peste 3.000 colective sătești nu 
sînt încă cuprinse în cadrul aso
ciației, iar o mare parte din cele 
cuprinse nu sînt îndrumate și spri
jinite în suficientă măsură, din 
care cauză desfășoară o activitate 
slabă.

Nici metoda de instruire și în
drumare .a organelor regionale și 
raionale și a colectivelor n-a fost 
cea mai justă. Această lipsă por
nește de la consiliul central al a- 
scciației, care s-a rezumat la tri
miterea de instructaje scrise sau 
la prelucrări în ședințe, fără a 
face o instruire practică pe teren. 
Din cauza acestei situații, în unele 
regiuni s-au comis abateri de la 
statutul asociației și regulamen
tului de organizare și funcționare

asociației
a colectivelor sportive. De exem
plu, în regiunile Galați, București 
și altele, au fost lăsate să func
ționeze mai multe colective spor
tive în aceeași localitate, iar co
lectivele sportive dc pe lingă 
G.A.C.-uri și Cămine Culturale au 
fost încadrate în asociația Recolta 
fără cerere de adeziune, contrar 
prevederilor statutului și regula
mentului asociație.

Activitatea competițională de 
mase, care are rolul de a atrage 
noi mase de oamenii ai muncii pa 
terenurile de sport, s-a rezumat 
nuniaj la Spartachi jJa satelor. 
Nici aici nu au fost utilizate cete 
mai bune metode de mobilizare, 
din care cauză activitatea colecti
velor sportive de la sate este spo
radică și se rezumă, în unele locuri, 
în special Ia fotbal.

Ca urmare a lipsei de preocu
pare a organelor asociației față de 
instructorii sportivi voluntari de la 
sate, din cei peste 2.000 instruc
tori existenți în colectivele spor
tive ale asociației Recolta, numai 
290 sînt angrenați în muncă.

Acțiuni'e de popularizare a cul
turii fizice și sportului, duse de 
către asociația Recolta, s-au des
fășurat, de asemenea, fa un nivel 
nesatisfăcător, rezumindu-se mat 
mult la agitația vizuală.

Recolta
Astfel, a fost tipărit un afiș, 

care, din cauza difuzării organi
zată în mod birocratic de consi
liile noastre regionale, nu a pă
truns în toate comunele și satele 
tinde există activitate sportivă. D:n 
această cauză, în regiunile Galați, 
Pitești și altele, sînt comune 
unde tinerii nu au aflat încă 
de existența asociației Recolta.

In privința lărgirii bazei mate
riale a colectivelor sportive, avem, 
de asemenea, lipsuri serioase, de 
care, în cea mai mare măsură, vi
novat este consiliul central. al a- 
sociației. Cotizațiile nu sînt înca
sate decît în foarte puține colec
tive sportive. La centralii za rea pe 
țară, fondul prevăzut în bugetul 
asociației la acest capital, a fost 
realizat pînă în prezent doar în 
proporție de 10 la «ută.

Toate aceste lipsuri sînt în dau
na dezvoltării activității de cul
tură fizică și sport la sate și a 
bunului mers al activității colecti
velor sportive. Iată de ce ne an
gajăm să lichidăm cît mai repede 
aceste lipsuri și să muncim cu tot 
elanul pentru ca, în cinstea Celui 
de al doilea Congres al Fartîdulul 
Muncitoresc Romîn și a zifei de 7 
Noiembrie, să dezvoltăm și să în
tărim activitatea sportivă la sate. 
Ne propunem ca obiective princi

pale în viitoarea noastră activi
tate :

— Cuprinderea în cadrul asocia
ției noastre a tuturor colectivelor 
sportive dir» mediul sătesc pînă la 
sfîrșitul anului 1955 și întărirea 
lor din punct de vedere organi
zatoric.

— îndrumarea activității noas
tre spre competițiile sporii e de 
mase, pentru a da posibilitate tu
turor colectivelor sportive sătești 
să desfășoare o activitate sportivă 
în diferite discipline sportive.

— Folosirea tuturor mijloacelor 
posibile pentru popularizarea aso
ciației și a activității de cal vră 
fizică și sport în rîndurile ocmc-ni- 
lor muncii de la sate.

— Acordarea unei atenții deoses 
bite folosirii resurselor locale pen* 
tru lărgirea bazei materia’e a C3- 
lectivelor sportive.

Pentru realizarea acestor angr-’ 
jamente ne vom strădui să folos bri 
cete mai bune metode de muncă* 
Apropierea cehii de al doilea Con* 
greș al Partidului Muncitoresc 
Romîn înseamnă pentru noi un 
imbold în muncă, un îndemn de a 
lichida lipsurile care ne frîncază 
activitatea și de a obține noi și 
însemnate realizări,

ION CHIRCA 
președintele consiliului centre! 

al asociației Recolta



De h 35,25 m. din 1839 la 45,86 m. din 1954! PE MARGINEA PARTIDEI DE LA CLUJ
O nouă duminică de atletism. 

Alte rezultate noi au venit să mo
difice tabelele de recorduri ale țării. 
La sfîrșitul săptămînii trecute, pe 
aceste tabele de recorduri au fost 
înscrise patru noi rezultate. Dintre 
acestea o mențiune specială meri
tă performanța maestrei sportului 
Lia Manoliu, care a aruncat discul 
la 45,86 m. Este al doilea record 
stabilit de atleta noastră fruntașă 
în acest sezon.

Pentru a vă putea da seama de 
valoarea acestei performanțe este 
suficient să amintim fantul că dacă 
Lia Manoliu ar fi realizat acest 
rezultat la Campionatele europene 
de la Berna, ea s-ar fi clasat pe 
locul al doilea, după Nina Pono
mareva (48,02 m.), dar înaintea Eli- 
sabetei Begleacova (45,79 m.).
1 Evaluat în puncte după tabela in
ternațională de punctaj, noul nos
tru record republican valorează 
1032 p.

Recordul țării noastre la această 
probă a avut o evoluție interesantă. 
Pînă în 1947, acest record era de
ținut de F. Ongerth cu 35,25 m. 
din 3.9.1939. Ab'a la 8.9.1947 Ileana 
Medrea obține 35,28 m. In anul ur- 
tnător, la Budapesta, Elsa Goldner 
aruncă 35,48 m. dar chiar în ace
lași concurs Irina Tacorian obține 
36,00 m. (5.9.1948). In toamna a- 
celuiași an, la 26 sept., Ileana Me- 
drea redevine recordmană cu 36,05 
m. In sezonul următor, Aline Poe- 
naru aruncă, la Cluj, 36,28 m. (10 
iulie), dar numai după două săp-

Despre organizarea ediției a Vll-a 
a campionatelor internaționale de atletism
Mai mult ca la oricare ailt con

curs atletic desfășurat în țara 
noastră în ultimii ani, organiza
rea tehnică a ediției a" șaptea 0 
campionatelor internaționale de 
atletism a însemnat o preocupare 
specială și una din problemele 
cele mai importante, la rezolvarea 
căreia s-a muncit cu multă sîr- 
guință, cu mult entuziasm.

Astfel, stadionul Republicii, lo- 
ciil de desfășurare a concursurilor, a 
fost bine pregătit. Pista a fost ni
velată și tăvălugită .Păcat insă că 
ploaia a căzut înaintea întreceri
lor și a muiat, intr-o oarecare mă. 
sură, pista. Gropile pentru sări
turi au fost refăcute, schimbîndu- 
li-se bordurile și nisipul. Toate ma
terialele au'fost completate și vop
site.

Organizarea concursurilor a fost 
'dintre cele mai bune. Oaspeții noș
tri au fost impresionați de ordinea 
care a existat pe teren, de numă
rul arbitrilor, de cunoștințele lor 
tehnice ca și de faptul că au exis
tat comisii speciale pentru fiecare 
probă în parte.

Ceea ce a lipsit totuși, pen
tru ca organizarea să fie fără 
cusur, a fost tabel’, a <to afi
șare a rezultatelor. Actuala tabela 
cu care este înzestrat stadionul Re
publicii este necorespunzătoare. Ar fi 
bine dacă s-ar putea realiza o ta
belă de afișaj electrică, cum este 
cea de pe stadionul Popul ar din 
Budapesta. După cite știm, tehni
cienii noștri au imaginat un model 
pentru o asemenea tabelă electrică; 
ea însă nu a putut fi realizată. Iată 
de ce credem necesar ca tehnicie
nilor noștri să le fie acordată mai 
multă atenție și mai mult sprijin. 
G altă lipsă a organizării este le
gată de existența unei celule foto- 
electrice adecvată, care să înregis
treze perfect ordinea sosirilor din 
curse. Să ne amintim, de pildă, că 
au fost necesare ore întregi pentru 
stabilirea ordinoi de sosire în semi
finalele și finalele probei de 100 m 
(bărbați și femei) în timp ce prin 
jpelula fctoelectrică astfel de pro

Campionatul republican feminin de șah
r Ieri după amiază a avut loc în 
sala Constructorul reluarea parti
delor întrerupte din cadrul run
delor a XlI-a și a XIII-a a cam
pionatului republican feminin de 
șah. Cu încheierea acestor partide 
rezultatele tehnice ale rundelor suit 
următoarele :

Runda XI l-a Giuroiu-Manoles- 
cu 1—0, Filfoescu-Ududec 1—0, 
Hodoș-Barbu 1—0, Manoliu-Teodo- 
rescu 0—1, Reicher-Diaconeseu 
0—1, Tarapanov-Kiescu 0—1, Sziat- 
mari-Graboviețchi ’/a—V2, Wein- 
stein-Ionescu 0—1, Pentek-Bajai 

tâmini, din nou Ileana Medrea este 
aceea care întrece recordul aruncind 
discul la 36,80 m. La 11 sept., în 
cadrul campionatelor internaționale, 
Aline Poenaru se clasează a doua 
cu 39,33 m. performanță care con- 
stitue și un nou record. Acest re
cord așteaptă un an pentru a fi 
întrecut. La 22 octombrie 1950, în 
cadrul meciului Prieteniei dintre a- 
tleții sovietici și cei romîni, Lia 
Manoliu are o comportare excelentă 
aruncînd 41,44 m. Din acest moment 
ea va Ii aceea care va corecta sin
gură, de cinci ori, recordul țării, 
urcîndu-1 în mai puțin de patru ani 
<-ii 4,42 m. Ea a făcut următoarele 
îmbunătățiri acestui record: 42,08 
m. (21.5.1952); 42,56 m. ('25.5.1952); 
43,68 m. (21.6.1952); 44,85 m.
(30.5.1954) și acum 45,86 m.
(2.10.1954) .

Dar nu numai Lia Manoliu a rea
lizat însemnate progrese în ultimii 
ani, ci și celelalte aruncătoare ale 
noastre. Iată cum se prezintă lista 
celor mai bune performere: 45,86 m. 
Lia Manoliu (1954); 40,58 m. Geta 
Georgescu (1953); 39,33 m. Aline 
Poenaru (1949); 39,23 m. Paraschi- 
va Lucaci (1954); 38,84 m. Rozalia 
Nagy (1954); 38,59 m. Elisabeta 
Aranyosi (1953), 37,50 m. Irina Kal
man (1953); 36,80 m. Ileana Me
drea (1949); 36,00 m. Irina Taco
rian (1948); și 35,85 m. Hortensia 
Magdin (1950).

Este fără îndoială un frumos pro
gres al atletelor noastre.

ROMEO VILARA

bleme se rezolvă în cîteva minute, 
lucru ce contribuie la buna desfă
șurare a concursurilor.

lin altă ordine de idei, se cuvine 
a remarca modul bun în care au 
fost prezentate buletinele de rezul
tate. De asemenea, vom remarca și 
faptul că prin grija I.S. Frono- 
sport, au fost editate programe de 
concurs pentru fiecare zi de între
ceri. Din programe a lipsit însă uin 
amănunt destul de important. Ele 
n-au cuprins ordinea exactă a a- 
tleților la sărituri și aruncări, și 
nici Culoarele pe care urma să se 
alerge.

★
Cu ocazia recentei ediții a cam

pionatelor internaționale de atle
tism, a „debutat” oficial, în con
curs, și acel prag electric, despre 
care noi am scris în z;leie premer
gătoare întrecerilor. Fără îndoială 
că acest „debut” a fost așteptat cu 
emoții, mai cu seamă de cei doi 
tehnicieni Toma Ghițulescu și Titu 
Mateescu, care au conceput mode
lul. Și, într-adevăr, acest pirag 
electric, care semnalizează per
fect toate săriturile depășite, a fost 
cercetat cu atenție de fiecare din
tre oaspeții noștri. Mai mult chiar, 
secretarul onorific al Comisiei eu
ropene din I.A.A.F., Seurin (Fran
ța), a cerut schițele și o fotogra
fie 3 acestei invenții, pe care a 
considerat-o foarte reușită.

Iată, ‘de. pildă, ce ne-a declarat 
atletul Henk ’Visser, recordmanul 
Olandei la săritura în lungime: 
„Este o idee minunată, care sim
plifică foarte mult munca arbitri
lor de Ia lungime și triplu-salt. In 
același timp, ea ajută atîeților să 
vadă imediat că săritura a fost 
depășită și să nu mai forțeze; după 
cum și spectatorilor le ușurează 
observarea probei. Pragul a func
ționat perfect... Păcat însă că toc
mai eu a trebuit să constat acest 
lucru, deoarece, la fiecare din cele 
trei sărituri ale meje, a trebuit să 
se aprindă becul roșu și să sune 
soneria , întrucît le-am depășit, 
rînd pe rînd, pe toate trei”.

1—0, Simiu-Albufeț V2—V2, Giuroiu- 
Manolescu 1—0.

Runda XllI-a: Albuleț-Filipesou 
1—0, Manolescu-Simu V2—V2, Iltes. 
cu-Femtek V2—V2, Diaoonescu-Ta- 
rapanov 0—1, Teodorcscu—Reicher 
0—1, Graboviețchi-Weinstern 1—0, 
Ududec-Hqdoș V2—V2, Barbu-Szat- 
marj V2—V2, Ianescu-Manoliu 1—0, 
Bajai-Gkrroiu V2—'A-

După 13 runde, în clasament con
tinuă să conducă Lidia Giuroi-u cu 
11 puncte, urmată de Elisabeta Io. 
nescu 10, Maria Tara pa nov 9, Ro
dită Reicher și Natalia Iliescu 8.

Runda următoare are loc în aula 
Bibliotecii Centrale Universitare-

Clujenii vorbeau despre meciul 
Științei Cluj cu C.C.A. ca despre 
„meciul sezonului"... Și. ca ur
mare a atmosferei de mare inte
res creată în jurul acestui joc, sta
dionul a fost mai plin ca orieînd. 
Miile de spectatori au avut satis
facția de a asista la o victorie a 
echipei locale, dar nu și pe aceea 
de a urmări un joc de calitate, 
pentru că atît Ștința Cluj, cît și 
C.C.A. s-au comportat, sub ra
port tehnic șl tactfe mult sub aș
teptări. Așa că spectacolul propriu 
zis s-a redus la asaltul dat, pe 
rînd, cite o repriză, de liniile de 
atac, apărărilor adverse. In prima 
repriză, au dominat categoric lo
calnicii; tot atît de categorică a 
fost însă și presiunea pe care au 
exercitat-o bucureștenii, în re
priza a doua, la poarta gazdelor. 
Diferența dintre cele două domi
nări,—și acesta este elementul ca
racteristic jocului și care ne face 
să afirmăm că localnicii au meri
tat victoria — a constat în agre
sivitatea în plus la fazele de 
poartă a clujenilor. Aceștia au 
avut în jocul de duminică mai 
multe și mai clare ocazii de a în
scrie în „repriza lor", și chiar în 
repriza a doua, adică în „repri
za C.C.A." au avut cîteva contra
atacuri periculoase dintre care u- 
nul s-a terminat cu șutul tras de 
Avram pe lîngă poarta goală.

Duminică, Știința Cluj a jucat

Atacul dinamovist și apărarea metalurgii 
au hotărit rezultatul jocului de la Hunedoara

Săptămîna trecută, la Hunedoara, 
subiectul discuțiilor obișnuite era 
meciul dintre Metalul Hunedoara 
și Dinamo București. Susținătorii 
echipei gazdă au așteptat cu în
credere acest joc. Și, pe bună drep
tate, pentru că în etapa precedentă, 
Metalul cîștigase două puncte la 
Orașul Staiin și încă două puncte 
îi erau deosebit de prețioase pentru 
a ieși din zone retrogradării...

Pe de altă parte, se știa însă că 
Dinamo, una din cele mai bune e- 
chipe din campionat, cu numeroși 
jucători internaționali, va fi un ad
versar greu pentru gazde, mai ales 
că și el avea nevoie de cele două 
puncte pentru a se menține în cursa 
pentru titlul de campion.

Duminică, la ora 14, stadionul 
era arhiplin. Hunedorenii au venit 
„cu mic-cu mare" pentru a-și încu
raja echipa. Alături de ei erau și 
numeroși spectatori sosiți din lo
calitățile învecinate.

...La ora 17,30, cînd s-a terminat 
meciul, scorul indica o victorie cla
ră pentru Diniamo: 5-2. In oraș, 
după meci, rezultatul acesta a fost 
mult comentat. Desigur că multe 
din aceste aprecieri au fost juste, 
dar cele mai multe aprecieri au 
fost făcute prin prisma unui local

Și ceva despre rolul antrenorului
Spre marea amărăciune a ini

moșilor ei suporteri, Locomotiva 
Grivița Roșie a părăsit din nou 
învinsă terenul de joc, pierzînd 
meciul cu Dinamo Orașul Stalin. 
Față de cum, au jucat, față de 
nenumăratele greșeli tehnice co
mise, ca și de orientarea tactică 
eronată pe care au adoptat-o fe
roviarii. nu puteau spera într-un 
alt rezultat decît cel obținut.

Ca și în meciurile cu C.C.A. — 
deși nu într-o măsură atît de ca
tegorică — Locomotiva Grivița 
Roșie a dominat mai mult, a fost 
mai mult timp în jumătatea de 
teren a adversarilor, dar ca și a- 
tunci atacul feroviar n-a știut cum 
să procedeze pentru a străpunge 
apărarea adversă.

In partida cu Dinamo Orașul 
Stalin, feroviarii s-au complăcut 
într-un joc steril, cu foc-rte puține 
(12) șuturi la poartă, slabe și ne- 
precise, cu pase greșite, și în ge
neral cu execuții tehnice defectu
oase. Dar unde au greșit mai grav 
este la capitolul tacticei. Intr-a
devăr, concentrînd marea majori
tate a acțiunilor pe aripa stingă 
sau uneori pe centru feroviarii au 
ușurat sarcina apărării dinamo
viste, care sezisînd aceste acțiuni 
șablon, au întărit acest sector re
ușind astfel să anihileze printr-un 
marcaj sever orice tentativă de 
pătrundere spre poarta lor. Este 
cu adevărat de neconceput cum 
jucători rutinați de talia unor Ma
rian, Lungu, Ferenczi și Fiilote 
nu au sezisat această gravă la
cună a jocului lor, după cum efte 

mai bine în primele 45 de minute. 
In a doua repriză, studenții n-au 
mai avut resurse fizice. Credem 
că pregătirea fizică a echipei, și 
mai ales a interilor și a lui Do- 
brescu, expl’că în mare măsură 
comportarea slabă a Științei Cluj 
în repriza II. In ceea ce privește 
comportarea individuală a jucă
torilor trebuie să remarcăm felul 
curajos și bunele rezultate cu care 
Suciu a luptat cu Apo’.zan, acțiu
nile rapide ale lui Dragoman și 
Avram pe extreme (ultimul a fost, 
totuși, insuficient „jucat" în re
priza primă), jocul ordonat și te
nace al lui Szekeli, calmul și pla
samentul lui Luca. Multe greșeli 
în pase au comis Zeană și Lutz.

C.C.A. s-a comportat mai slab 
în pr>ma repriză, cînd apărarea a 
avut multe ezitări și bîlbîieli 
(chiar Toma și Apolzan, de atîtea 
ori „stîlpi" ai echipei, au făcut 
neașteptate greșeli), iar înain
tarea n-a putut înjgheba nfei-un 
atac. înaintașii de la C.C.A. n-au 
tras în prima repriză decît o sin
gură dată pe poartă: în minutul 
44, un șut de la marginea careu
lui, al lui Alexandrescu 1 In rest, 
cîteva încercări timide ale lui Tă- 
taru, Bone, P. Moldoveanu, depar
te de țintă. Aripa stingă în com
ponența Bone — Tătaru n-a co
respuns sub nici o formă, iar Za- 
voda I, incomplet restabilit, a fost 
departe de randamentul lui nor

patriotism exagerat. „Țap ispăși
tor" a fost ca de obicei, arbitrul...

Realitatea este însă, că Dina
mo a cucerit o victorie meritată. 
Meritul jucătorilor dinamoviști con
stă în faptul că nu s-au pierdut 
nici un moment nici cînd adversa
rii remontaseră la 2-1 și 3-2, și 
au fost foarte eficaci în atac. Di- 
namoviștii au jucat cu mult calm 
în momentele în care ataca Meta
lul, au combinat bine în cîmp și 
ceea ce este mai important, au se- 
zisat forma slabă a portarului Ni- 
culescu, trăgînd de la distanță la 
poartă. Echipa Dinamo a avut 

însă puncte slabe în formație. Bir- 
tașu — de pildă — a fost nesigur 
în intervenții, Băcuț I a fost u- 
neori prea încet, iar Călinoiu a 
arătat din nou că nu s-a acomo
dat în postul de inter. Lipsa lui 
Ozon și a lui Nicușor a fost sim
țită în atac. In schimb, Suru și 
Barta au jucat excelent în prima 
repriză iar în apărare Băcuț II și 
Toma au dat cel mai bun randa
ment.

Metalul a pierdut la acest scor 
pentru că apărarea în frunte cu 
portarul Niculescu, a fost în zi 
proastă. Din cele 5 goluri, trei au 
fost parabile. Din cele 10—12 șu

Fază din jocul de juniori Locomotiva Grivița Roșie — Dinamo 
Bacău.

inadmisibil ca aceste greșeli să 
nu fi fost de îndată observate și 
remediate de către antrenorii Ro- 
nay și Ghiurițan, care stăteau pe 
tușe privind cu tristețe șirul ne
sfârșit de erori săvârșite de echipa 
lor,’ fără să intervină. Este desi
gur o greșeală care trebuie anali
zată temeinic pentru a se putea 
lua măsuri de grabnică îndrepta
re.

In ce privește Dinamo Orașul 
Stalin, a cărui performanță nu 
este totuși știrbită de slaba com
portare a feroviarilor, vom arăta 
că a simțit din plin sprijinul an
trenorului Gh, Teodorcscu. Acesta 

mal. După pauză, C,C.A. a jucat 
bine în cîmp, dar la marginea „ca
reului de 16 m.“, acțiunile s-au 
împotmobt; numai 3—4 au fost 
șuturile la care portarul Științei a 
trebuit să intervină. Față de „cri
za" tehnică prin care trece echipa 
noastră campioană — criză deter
minată în largă măsură și de in
disponibilitățile ivite — jocurile 
următoare vor ridi a în fața aces
tei formații probleme dificile de 
rezolvat. Cu atit mai mult, cu cît, 
la C'luj, chiar apărarea, comparti
mentul care a fost totdeauna un 
exemplu de pregătire tehnică, de 
tenacitate, de siguranță, „punctul 
forte" al echipei, a manifestat șo
văieli, o oarecare nesiguranță. Un 
exemplu de atașament pentru cu
lorile colectivului l-au dat Zavo- 
da II și Onisie. Primul, deși făcea 
vizibile eforturi în alergare, re- 
simțindu-se de pe urma unei lovi
turi anterioare, n-a vrut să pă
răsească lupta, pentru a nu-și lă
sa echipa descompletată. (C.C.A. 
pierduse în repriza I dreptul de 
înlocuire). Cel de al doilea a ju
cat bolnav.

Și acum o proolemă de arbi
traj : colegiul de arbitri trebuie să 
privească cu mai multă seriozitate 
problema delegărilor la tușe. Băi- 
mărenii L. Barcsi și A. Galambos 
n-au corespuns cerințelor unui joc 
atît de greu.

RADU URZ1CEANU

turi trase la poartă, Dinamo a în
scris de cinci ori. Este adevărat că 
un portar nu poate excela atunci 
cînd apărarea imediată este sla
bă. Și în cazul de față, Mălăieru 
(care a depășit de multe ori li
mitele unui joc bărbătesc) și FI. 
Marinescu (cu mult sub posibili
tățile sale) au fost trecuți în repe
tate rînduri de cele două extreme 
dinamoviste.

Atacul Metalului a funcționat 
destul de bine. Animatori au fost 
Meghie și în special Voinescu II, 
care 6-a dovedit un jucător cu 
mare pătrundere și eficace. In 
schimb Huzum, Marin Apostol (în
locuit apoi cu Costea) și Zapis au 
fost prea înceți și acțiunile lor au 
fost fără finalitate. Fiind lipsit 
de calm, Huzum a ratat la 0-0 și 
apoi la 2-3 situații favorabile, care 
ar fi putut schimba rezultatul fi
nal al jocului.

î-iji putem trece cu vederea ar
bitrajul neautoritar al lui Adalbert 
Kincs care a lăsat jocul uneori 
prea liber. El nu a fost ajutat su
ficient de arbitrii de tușă și din a- 
ceastă cauză nu a acordat un gol 
marcat de Barta, deși mingea a 
depășit regulamentar, adică în în- 
întregime linia porții.

ION OCIISENFELD

văzînd că jucătorul Călin nu este 
întrebuințat (în repriza a Il-a a 
primit patru pas-e) i-a trimis pe 
Florescu să ajute apărării dina
moviste în sectorul unde Filote, 
Marian și Olaru se încurcau în 
minge. Dinamoviștii — după cum 
am arătat și în cronica meciului 
— s-au orientat bine- în atac, ac
ționând cu pase lungi și precise, 
care au căutat întotdeauna echi
pierul cel mai bine plasat, au fo
losii cu succes schimburi de lecuri 
și au șutat precis și puternic, însă 
puțin (11 lovituri la poartă în tot 
meciul).

s, massler, ,
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Un mare campion i

Mihail Itkis
Mihail Itkis a fost pentru spec

tatorii primei zile a Campionate
lor Internaționale de tir, un nume 
mai puțin cunoscut, deoarece tînă- 
ru'l sportiv sovietic participă abia 
pentru a doua oară la o compe
tiție internațională. A fost un răs
timp în care rezultatele sale nil 
erau dintre cele mai strălucite și 
aceasta în special la poziția de 
tragere culcat. De fapt, stîrud de 
vorbă chiar cu el și am întind u-i 
de această perioadă l-am făcut să 
dea cu ciudă din cap și să pe
treacă mina peste un orizont în
depărtat și de care nici n-ar vrea 
să-și amintească.

— „Ei, spune el, a fost... Acum 
e attceva“.

Cînd am voit însă 6ă aflăm 
cum a reușit să iasă din acest
impas, leningrădeanul Itkis a tă
cut. Au intervenit atunci antrenorii 
povestind de munca formidabilă a 
lui Mihait. Am aflat că, zi de zi, 
aproape cu îndărătnicie, acesta s-a 
antrenat ceasuri de-a rindul pen
tru poziția de tragere culcat, cea 
care-1 trimitea la fundul clasamen- 

. telor. Și într-o zi, nu de mult a- 
ceasta, Itkis s-a arătat pe primul 
plan, acolo unde cu doi ani în 
urmă reușea cu greu să ocupe lo
cul 15. Mihail Itkis devenise și un 
hun trăgător la „culcat". Atît de 
bun, îneît la campionatele orașului 
său, Leningrad, a cucerit locul în- 
tîi la proba de armă liberă com
binată cu 596 de puncte. Tocmai 

. la această probă care cere concu
rentului să tragă din poziția cul
cat 30 de focuri la 50 metri și a- 

: poi tot atitea la 100 de metri. 
Rezultatul obținut duminică a fost 
și el o confirmare strălucită. Chiar 
și recordul mondial al fost între
cut, făcînd ca prima probă a 
Campionatelor noastre Internațio
nale să se termine cu o perfor
manță peste recordul lumii.

E într-adevăr minunată povestea 
de muncă și dîrzenia pe care și-a 
făurit-o sportivul de pe malurile 

' Nevei. El a scris prima pagină a 
ei la 16 ani, cînd a luat parte la 
un concurs popular organizat pen
tru școlari. Apoi, cînd a ajuns in 
Tîndurile armatei sovietice a por 
nit cu și mai multă rîvnă să-și 

> desăvîrșeiască pregătirea sportivă
Trebuie să-l privești pe Itkis și 

nu-ți va fi greu să înțelegi cum a 
reușit să realizeze acest progres 

' * uluitor. Un tînăr bine făcut, cu 
, trăsăturile feței hotărîte și care 
de la prima privire îți zîmbește prie
tenește. E atîta siguranță în fiecare 
gest al ’ui, e atîta forță în fiecare 

.- mișcare a lui 1 Chiar arma, cît de 
grea este ea, pare o jucărie în mîi- 
nile acestui voinic.

— „N-am fost totdeauna așa 
— povestește Mihail. Dar mi-a 
plăcut să străbat cu schiurile în
tinderile de zăpadă, am urcat pe 
ring unde mi-am întărit brațele, 
iar vara, cînd pe la noi briza mă
rii aduce căldura binefăcătoare, 
am pedalat de zor pe drumurile 
de pădure, unde vîntul cîntă în 
creangă de mesteacăn, în creangă 
de brad..."

,> De aceea la 25 de ani, Mihail 
Itkis, este atît de vesel, puternic, 
încrezător, și-i gata de noi isprăvi. 
| Ieri, a și reușit să cucerească încă 
două titluri de campion internațio
nal al R.P.R. și să întreacă alte 
două recorduri mondiale.

PROGRAMUL ULTIMELOR 
DOUĂ ZILE DE CONCURS

Programul ultimelor două 'rtîe 
de concurs ale Campionatelor 
International^ de fir ale R.P.R.:

MARȚI 5 OCTOMBRIE ; ora 
9: armă liberă calibru mare 
(3x40 focuri); era 9: pistol li
ber calibrji redus (60 focuri); 
ora 9: talere-manșa l-a (1G0 
Talere).

■MțEftCURl 6 OCTOMBRIE: 
ora 9 : pistol liber calibru mare 

,Ț30 focuri precizie + 30 focuri 
viteză); ora 9: talere-manșa 
a Il-a (100 bucăți); ora 9: armă 
militară (3x20 focuri); ora 9: 
armă liberă calibru redus femi
nin (3x40 focuri).

Mai mult decit recordurile mondiale!
Excelentele performante realizate eri. Henri Herșcovici (R. P. R.) a realizat 400 din 400

„Cu 398 puncte, deci numai două 
puncte pierdute din 400 posibile, 
ocupi locul 121“

Iată exclamația elvețianului 
Fritz Liechtti, care cu toate că 
a obținut un excelent rezultat de
398 de puncte, se află pe locul 12 
în clasamentul probei de armă 
liberă calibru redus, poziția culcat 
al Campionatelor Internaționale. 
Rezultate ca acestea n-au mai 
fost obținute în nici o întrecere 
internațională, în nici un campio
nat mondial și nici la jocurile o- 
limpice.

Aceasta dovedește înalta va
loare a întrecerii de ieri, în care 
primul clasat la această poziție, 
reprezentantul nostru Henri Herș
covici, obținînd 400 de puncte a 
reușit să se înscrie pe lista a- 
celora care au realizat această 
performanță maximă. Nu numai 
locurile fruntașe au asemenea 
performanțe strălucite, ci pînă 
spre sfîrșitul clasamentului întîl- 
nești doar rezultate dintre cele 
mai bune.

Rezultatul cîștigătorului vor
bește de la sine prin cifra sa. Re
prezentantul nostru s-a comportat 
excepțional, s-a întrecut pe el, 
dînd dovadă de mult calm și si
guranță ,a luptat din toate pu
terile pentru a aduce patriei noa
stre un titlu de campion inter
național într-o competiție la care 
au luat parte cei mai buni tră
gători europeni.

De altfel, aceștia și-au dovedit 
clasa lor mondială, cinci din ei 
obținînd performanțe de 399 punc
te, iar șase cea de 398 puncte. 
A fost nevoie de multă migală din 
partea arbitrilor pentru a număra 
„muștele1* ,al căror număr stabi
lesc clasamentul între cei cu per
formanțe egale, și nu numai atît, 
fiind și situații de egalitate de 
„muște1*, arbitrii au fost nevoiți 
să folosească rigla pentru a mă
sura poziția ultimului foc față de 
centrul țintei.

Clasamentul acestei probe atît 
de frumoase, este următorul pe 
primele 12 locuri: 1. HERȘCOVICI 
HENRI (R.P.R.) — 400 puncte — 
campion internațional de tir al 
R.P.R. pe anul 1954; 2. Jansen 
Oile Hvid (Dan.) — 399 p. (28 
muște); 3. Frîetsch B. (Fin.) —
399 p. (27 m.); 4. Knudsen Willy 
(Norv.) — 399 p. (25 m.); 5. 
Sannes Odd (Norv.) — 399 p. 
(22 m. și ultim foc central) ; 
6. Kvisberg Anders (Sued.) — 
399 p. (22 m. și foc periferic); 7. 
Bogdanov Anatoli (U.R.S.S.) — 
398 p. (28 m. și foc central) ; 
Cișmigiu Petre (R.P.R.) 398 p. 
(28 m. și foc periferic); 9. Bo
risov Vasili (U.R.S.S.) 398 p. (27 
m.); 10. Luzin Grigori (U.R.S.S.) 
— 398 p. (25 m.); 11. Balogh Am- 
bruș (R.P.U.) — 398 p. (23 m.);

Astăzi vă vorbim despre 
oameni...

Și numai despre oameni, pen
tru că în ziua a doua a con
cursurilor mulți dintre participan- 
ți au reușit performanțe strălucite. 
Faptele s-au petrecut pe rînd.

Mai întîi, la ținta 24, semnaliza
torul Stan Cărbunaru a fost ne
voit ca. foc de foc, să arate cu 
mica-i paletă că gloanțele stră
pung numai cercul lui „IO1*. In 
același timp, în spatele trăgăto
rului de pe „patul11 24; observato
rul Ion Chican înregistra pe ta
bela de afișaj numai „decari11. Și 
cum gloanțele continuau să per
foreze ținta în același loc, Căr
bunaru și Chican au făcut de 40 
ori același lucru. In spatele celui 
Care, stînd culcat, realiza „aceas
tă ispravă, se strîngea mereu mai 
multă lume. La al 20-lea cartuș, 
speram. La al 30-lea eram emo
ționați și apoi, odată cu fiecare 
foc, pînă la al 40-lea, eram din 
ce în ce mai copleșiți. Va fi o 
performanță egală cu recordul 
mondial ?

A fost ! Dar tocmai despre cel 
care a reușit-o n-am vorbit încă. 
N-am vorbit despre al doilea re
prezentant al țării noastre _ care 
reușește extraordinara cifră 400 
din 4001 Acesta este Henri Herș
covici, care, ieri dimineață, în 53 
min. și 54 secunde a reușit să ega
leze recordul lumii. Da, în 53 mi
nute și 54 secunde, Herșcovici a 

12. Liechtti Fritz (Elv.) — 398 p. 
(21 m.).

La terminarea poziției genunchi 
a probei de armă liberă calibru 
redus (3x40), după calculul atent 
al arbitrilor, suedezul Kvisberg 
realizase 395 de puncte la egali
tate cu concurenții sovietici A. 
Bogdanov și M. Itkis. Numărîn- 
du-se „muștele", Anatoli Bogda
nov a ocupat locul întîi, urmat de
A. Kvisberg și Mihail Itkis.

Faptul că trei trăgători au reu
șit să tragă — cu 2 puncte — pes
te numărul punctelor recordului 
mondial, vorbește de la sine des
pre valoarea competiției de ieri.

La numai 4 puncte de aceștia, 
din nou rezultatele egale a trei 
trăgători n-au putut fi despărțite 
decît prin barai. Astfel, au venit 
în ordine: B. Pereberin, J. Sund- 
berg și G. Kupko. Primele 12 per
formanțe sînt: 1. BOGDANOV A- 
NATOLI (U.R.S.S.) — 395 p. (23 
muște) — campion internațional 
de tir al R.P.R. pe anul 1954; 2. 
KVISBERG ANDERS (Sued). — 
395 p. (21 m.); 3. ITKIS MIHAIL 
(U.R.S.S.) — 395 p. (19 m.); 4. 
PEREBERIN BORIS (U.R.S.S.)

— 391 p. (18 m.); 5. SUNDBERG 
JOHN (Sued.) — 391 p. (17 m.); 
6. KUPKO GRIGORII (U.R S.S.)
— 391 p. (16 m.); 7. LIECHTTI
FRITZ (Elv.) — 389 p. (18 m.);
8. AVILOV PETR (U.R.S.S.)—389 
p. (17 m.); 9. MANTTAR1 TOIVO 
(Fini.) — 389 p. (13 m.) ; 10.
VOGT ERVIN (Elv.) — 388 p. 
(17 m.); 11 HAUGESTOEL EI
NAR (Norv.) — 388 p. (12 m.); 
12. HERȘCOVICI HENRI (R.P.R.)
— 388 p. (10 m.).

rSr
După două zile de întreceri a 

fost desemnat campionul interna
țional al probei de pistol viteză, 
în persoana trăgătorului sovietic 
Viktor Nasonov care a reușit să 
obțină cel mai bun rezultat în fie
care din cele două manșe. Tînărul 
concurent sovietic a dovedit o 
înaltă măiestrie, o pregătire irepro
șabilă remarcată în special prin 
cadența declanșării focurilor. In 
cele 60 de siluete pe care le-a lo
vit. el a realizat 585 de puncte, 
o performanță superioară cu 3 
puncte recordului mondial. Dealtfel, 
în această probă trăgătorii sovie
tici s-au impus cu autoritate, pa
tru dintre ei clasîndu-se pe pri
mele patru locuri : V. Nasonov, 
N. Kalinicenko, E. Cerkasov și P. 
Septarski. Reprezentantul nostru 
Gh. Lichiardopol nu a putut re
aliza performanțele așteptate pen
tru că în prima manșă și în cea 
de a doua a avut defecțiuni teh
nice la pistol.

Clasamentul primilor zece este 
următorul: 1. Viktor Nasonov
(U.R.S.S.) — 60/585 campion in
ternațional de tir al R.P.R. pe 
anul 1954; 2. Kalinicenko Nicolai 

Pe carnetul de reporter la campionate
trecut prin atîtea emoții, le-a în 
vins, și mai puternic, mai dîrz, 
mai bine pregătit decît adversarii 
săi, a reușit să-și înscrie numele 
pe lista celor care au realizat 
400 puncte.

Am vrea să vă redăm fiecare 
moment din lanțul întâmplărilor de 
ieri, am vrea să-1 punem pe Herș
covici să vă povestească tot ce 
a trăit și a simțit, dar învingăto
rul probei de armă liberă calibru 
redus poziția culcat a campiona
telor internaționale de tir ale 
R.P.R., este încă, în clipa cînd 
aceste rînduri trebuie să ia drumul 
tipografiei, în concurs la același 
pat 24. Ne-a făgăduit însă, într-o 
scurtă pauză, că va face aceasta 
pentru cititorii ziarului nostru în 
numărul de joi. Pînă atunci, 
trăim cu toți cei de pe poligon, 
fericirea lui, a sportivilor romîni 
și a oaspeților pentru această per
formanță. Iar Stan Cărbunaru e 
tare mîndru printre ceilalți sem
nalizatori, de parcă el ar fi tras 
400 din 400. Cînd se va întoarce 
între ai săi, în sat la Scărlătestii 
Călmățuiului, va avea ce povesti...

★
Apoi, la patul 6, suedezul An

ders Kvisberg făcea, așa cum se 
glumea pe poligon, o confuzie în
tre poziția „genunchi11 și cea 
„culcat**, pentru că pînă la focul 
37 nu pierduse decît 3 puncte. 
Este, intr-adevăr, extraordinar, de

(U.R.S.S.) 60/581; 3. Cerkasov 
Evghenie (U.R.S.S.) 60/579; 4.
Septarski Petr (U.R.S.S.) 60/578
5. Takacs Karoly (R.P.U.) 60/576;
6. Dobșa Alada.- (R.P.U Ț 60/576;
7. Deak Zoitan (R.P.R.) 60/574;
8. Kun Szilard (R.P.U.) 60/573;
9. Manicatide Titus (R. P. R.) 
60/573; 10. Frolov Vasili (U.R.S S.) 
60/570,

Mihail Itkis (Uniunea Sovietică) 
a cîștigat cel de al doilea titlu de 
campion internațional, clasîndu-se 
primul la poziția picioare. El a 
cucerit acest titlu cu performanța 
de 383 puncte, ceea ce înseamnă 
o depășire cu un punct a recordu
lui mondial. Următoarele 2 locuri 
au fost ocupate tot de 2 trăgă
tori sovietici, G. Luzin și V. Bo
risov. Suedezul J. Sundberg s-a 
clasat pe locul 4 cu 380 p. Pri
mele 12 locuri au fost ocupate de :
l. Mihail Itkis (U.R.S.S.) — 383
— campion international de tir 
al R.P.R. pe anul 1954; 2.
G. Luzin (U.R.S.S.) — 382 p.;
3. V. Borisov (U.R.S.S.) — 381 p.;
4. J. Sundberg (Sued.) — 380 p ;
5. A. Bogdanov (U.R.S.S.) — 379
p.; 6. P. Avilov (U.R.S.S.) —
378 p.; 7. O. Jensen (Dan.) — 
377 p. (13 m.) ; 8. R. Jorgensen 
(Dan.) — 377 p. (12 m.) ; 9. B.
Pereberin (U.R.S.S.) — 376 p. ;
10. E. Larsen (Dan.) — 375 p.
(7 m.) ; 11. M. Lenz (Elv.) — 
375 p. (6 m.) ; 12. A. Balogh
(R.P.U.) — 374 p.

In urma rezultatelor parțiale de 
la cele trei poziții, clasamentul 
general al probei de armă liberă 
calibru redus 3x40 focuri are pe 
primul loc pe reprezentantul Uniu
nii Sovietice, Mihail Itkis care 
cucerește cel de al treilea titlu de 
campion internațional a cărui per
formanță de 1174 puncte depășește 
cu 7 puncte recordul mondial al 
probei. Și următorii doi clasați, A. 
Bogdanov (U.R.S.S) și J. Sund
berg (Sued.) au obținut rezultate 
ce întrec recordul mondial, iar 
cei clasați pe locurile 4 și 5, res
pectiv A. Kvisberg (Sued.) și G. 
Luzin (U.R.S.S.), au performanțe 
egale cu recordul lumii. Primii 10 
clasați la 3x40 sînt: 1. Mihail 
Itkis (U.R.S.S.) — 1174 p. —
campion international de tir al 
R.P.R. pe anul 1954; 2. A. Bog
danov (U.R.S.S.) 1172 p.; 3. J. 
Sundberg (Sued.) 1168 p.; 4. A. 
Kvisberg (Sued.) 1167 p. (51 m.) ; 
5. G. Luzin (U.R.S.S) 1167 p. (48
m. ) ; 6. B. Pereberin (U.R.S.S)
1162 p.; 7. O. Jensen (Dan.) 1161 
p. (52 m.);8. V. Borisov (U.R.S.S.) 
1161 p. (49 m.) ; 9. P; Avilov
(U.R.S.S.) 1160 p. ; 10. G. Kupko 
(U.R.S.S.) 1159 p.; 11. H. Herș
covici (R.P.R.) 1158 p. (47 m.) ; 
12. T. Mânttari (Fini.) 1158 p. 
(41 m.).

M. Itkis (U.R.S.S.)

Toivo Mănttări (Finlanda)

Rhyner Beat (Elveția)

oarece pînă la sfîirșit a și întrecut 
cu două puncte, împreună cu Ana- 
tolie Bogdanov și Mihail Itkis, re
cordul mondial al probei de armă 
liberă calibru redus poziție ge
nunchi. „Cine este acest Anders 
Kvisberg ?“ Am întrebat pe Lau- 
rențius Lomberg, conducătorul e- 
chipei suedeze, care, fiind și el 
redactor de tir al unui ziar din 
Stockholm, s-a grăbit să ne dea 
amănunte.

Așa am aflat' că Anders Kvisberg 
face parte dintr-o familie de tră
gători. Cu 15 zile în urmă, fra
tele său mai mic, Gustav, a cu
cerit titlul de campion la între
cerile școlărești ale Suediei. Alt 
frate al său s-a făcut și el re
marcat în concursurile de tir, dar 
cel mai renumit este, fără îndo
ială, Anders. In 1952 la Oslo, el. 
a devenit campion al lumii la 
armă militară poziția genunchi. 
Anders Kvisbr-g este învățător în 
localitatea Mutala, din centrul 
Suediei. Și meseria aceasta este o 
chestiune de familie, pentru că și 
soția lui Anders este învățătoare.

' Puține pasiuni mai are Anders în 
afară de școală și tir. Ba chiar 
numai una singură : ti place să 
învețe limbi străine.

Și cînd te gîndești că desena
torul ziarului nostru, Matty, spu
nea duminică seara că Anders nu 
este... o figură „interesantă", pen
tru caricatură ■ —* poate...

Henri Herșcovici (R.P.R)



După etapa a patra a campionatului republican de lupte pe echipe Campionatul de șah al R.P.R.
In întrecerea pentru primul ioc al 

campionatului de lupte pe echipe 
numai Dinamo București și G.C.Â., 
păstrează șanse egale. Duminică, 
echipa C.C.A. a întrecut Dinamo 
Orașul Stalin, unul din cei mai 
importanți concurenți la titlu, iar 
Dinamo București nu a întîmpinat 
prea mari dificultăți la Oradea, 
unde a învins cu scorul maxim 
(8—0) pe Progresul.

S-a remarcat inconstanța forma
țiilor noastre, care, de la etapă la 
etapă, au altă comportare. Astfel, 
echipa Metalul Baia Mare, care 
săptămîna trecută fusese întrecută 
la Cluj, a obținut duminică o pre
țioasă victorie' la Lugoj, iar Fla
mura roșie Cluj, învingătoarea 
Metalului din Baia Măre, a pierdut 
la scor la Arad. Acest fapt trebuie 
să dea de gîndit colectivelor res
pective, care urmează să ia măsuri 
pentru o pregătire continuă și uni
tară a lotului lor de lupte și, ceea 
ce este deosebit de Important, să 
alinieze — pe cît posibil — a- 
ceeași formație de-a lungul întregu
lui campionat.

In această etapă a ieșit în evi
dență lipsa de interes cu care unele 
asociații privesc întrecerile acestui 
campionat și, ca o consecință, lip

Joi încep întrecerile 
celor mai huni popicari din țară

Joi dimineața, patru echipe mas
culine și tot atîtea feminine se 
vor întîlni la Sibiu în ultimele 
dispute ale campionatului republi
can de popice.

Ca și în anii precedenți, între
cerile actuale stîmesc un viu in
teres în rîndurile iubitorilor spor
tului de popice. Timp de trei zile 
ei vor putea urmări la lucru pe 
jucătoarele de la Flamura roșie 
U.T.A. Arad, Locomotiva P.T.T. 
București, Flacăra Mediaș, Flamu
ra roșie Ludovic Minszki Tg. Mu
reș, ca și pe popicarii de la Fla
căra Ploeștî, Voința Arad,» Progre
sul Roman și Metalul Cluj.
Fără îndoială că întrecerile de la 

Sibiu vor prilejui întîlniri pasio
nante. Echipele finaliste au în com
ponența lor tinere elemente care 
în ultima vreme s-au afirmat prin 
dîrzenie ca și printr-o excelentă 
pregătire fizică.

Iată cîteva amănunte asupra 
pregătirii cîtorva echipe finaliste.

• FLACARA PLOEȘTI poate fi 
considerată „veterana" campiona
tului republican. Popicarii acestei 
echipe dintre care cei mai buni 
(Tvan Victor, I. Dinescu, Gh. 
Săndulescu) au reușit să ajungă
tn trei ediții consecutive pînă 

în faza finală a competiției. De 
fiecare dată ei au fost numai la un 
nas de a aduce prețiosut titlu în 
orașul Ploești. Acum ei se vor în
tîlni din nou la Sibiu cu cei mai 
buni popicari ai țării. In vederea 
acestor jocuri Flacăra Ploești s-a 
pregătit cu multă ambiție.

• PROGRESUL ROMAN sa 
afirmat și anul acesta printr-o 
perfectă omogenitate. Această echi-

Sport
■ TENIS. Sîmbătă și duminică 

s-a desfășurat pe terenurile Știin
ța Politehnica din Capitală întîl- 
nirea de tenis din cadrul campio
natului republican, categoria A, 
dintre echipele C.C.A. și Știința 
Politehnica. Victoria a revenit mi
litarilor cu scorul de 8—3. Rezul
tate tehnice: Gh. Cobzuc — I. 
Dancea 6—1, 5—7, 6—0, 6—1; 
Marin Viziru — V. Turdeanu 6—2,
6—0, 6—3; Irina Ponova — 
Julieta Namîan 11—9, 2—6, 6—4; 
Ec. Roșianu — S. Resu 6—3,
6—0; M. Viziru — 1. Dancea
6—4, 6—3, 6—0; Gh. Cobzuc — 
V. Turdeanu 6—3, 6—3, 6—3; 
Năstase — Mita 6—3, 6—4, 6—0; 
Lia Doboșiu, Eleonora Roșianu — 
Julieta Namian, Sibila Resu 7—9, 
6—3, 5—7; Cabzuc, Năstase — 
Dancea, Turdeanu 9—7, 4—6, 7—5,
6— 3; Ec. Roșianu, Cobzuc —; J. 
Namian, Turdeanu 5—7, 4—6; 
Chivaru — Slapoiu 4—6, 4—6,
7— 5, 2—6.

In aceleași zile pe terenurile Di
namo, echipa Progresul I.T.B. a 
întrecut cu 6—5 formația Dinamo. 
Rezultate tehnice: Șt. Anghelescu 
— I. Rakosi 6—4, 6—4, 6—0; Al. 
Teodorescu — C. Vasilescu 2—6,
3— 6, 6—2, 6—1, 3—6; Șt. An
ghelescu — C. Vasilescu 3—6, 
6—L 6—1, 6—2; Al. Teodorescu 
—î I. Rakosi 6—3, 2—6. 7—9,
4— 6; I. Kiselefj — Al. Bardan 
1-6, 5-7, 6-4, 4-6; Prundeanu—C. 
Viziru 4—6, 6—4. 3—G, 2—6; Eva 
Stăncescu — Elena Stan 6—2, 

surile — numeroase — care in
fluențează întâlnirile. Astfel, la Bu
curești, meciul Constructorul Bucu
rești — Constructorul Ploețti a în
ceput tîrziu, serviciul medical a fost 
„asigurat" de un medic care se 
găsea întîmplător în sală, iar sal
telele și materialul de protecție au 
fost necorespunzătoare. Ce are de 
spus asociația Constructorul?

Pe lîngă aceste lipsuri. în ultima 
etapă sînt de scos în evidență și 
multe lucruri bune. De pildă, com
portarea unor elemente tinere, ca 
Gh. Dumitru (Constructorul Bucu
rești), sau arbitrajele bune prestate 
la meciurile desfășurate în Capi
tală (arbitrii: A. Klein-Arad, I. 
Staicu-Sinaia, R. Traian-Timișoara 
și I. Toezser-Oradea).

★
La București, Constructorul Plo- 

ești s-a impus în fața colegiilor de 
asociație, .cărora le-a cucerit cinci 
victorii prin: N. Preșa (cat. 52 
kgr.) prin tuș în min. 2, V. Gal 
(cat. 57 kgr ), D. Pană (cat. 62 
kgr.) V. Bularca (cat. 73 kgr.) și 
S. Szasz (cat. grea) la puncte. 
Pentru bucureșteni au realizat vic
torii: Gh. Dumitru (cat. 67 kgr.), 
St. Simionescu (cat. 79 kgr.) prin

■ pă este alcătuită din jucători de 
forțe sensibi/t egale cu o bună 
pregătire tehnică și fizică. Cioba- 
nu, care de obicei trage în primul 
schimb este un om cu multă vo
ință, constituind un exemplu pen
tru perseverența cu care se stră
duiește să-și ridice nivelul tehnic. 
Cojocaru, Dr. Rusu și Andrușca ca
re se succed pe pistă in ordine 
sînt elemente care s au impus în 
mod deosebit printr-un joc gîndit 
și o bună precizie în aruncări.

Ceilalți doi popicari Săvescu și 
Buhăescu trag în ultimele manșe. 
Primul este un bun cunoscător al 
celor trei stiluri de lansare a bi
lei și știe să lupte în orice situa
ție pentru victorie. Buhăescu care 
deobiceî pecetluiește soarta echipei 
este un bun tactician a vi nd multă 
inițiativă în joc și o mare pre
cizie în loviturile izolate.

Toți acești jucători care vor for
ma la Sibiu echipa Progresul Ro
man s-au pregătit intens în ve
derea finalei, deciși să obțină un 
rezultat cît mai bun.

e ECHIPA FEMININA FLAMU
RA ROȘIE LUDOVIC MINSZKI 
TG. MUREȘ se prezintă cu mari 
șanse. Este o formație tînără, cu 
mare putere de luptă care a obți
nut prețioase victorii în compania 
unor valoroase echipe. Componente
le ei posedă cunoștințe avansate în 
tehnica celor trei stiluri de arun
care a bilei, în mod deosebit re- 
mareîndu-se prîn jocul lor con
stant, Ileana Nagy și Margareta 
Szemany.

I. TRAIAN

la zi
6—3; Rodica Andreescu — Maria
na Niculescu 2—6, 6—3, 7—9; 
Anghelescu, Schmidt —- Rakosi, 
Bardan 4—6, 9—7, 6—0, 6—2;
E. Stăncescu, R. Andreescu — E. 
Stan, M. Niculescu 6—3, 6—0; E. 
Stăncescu, Anghelescu — M. Ni
culescu, Vasilescu 6—0. 6—3.

■ ȘAH. — Joi după amiază va 
avea loc la sediul Comitetului oră
șenesc pentru cultură fizică și 
sport din str. V. Alecsandri 6 o 
consfătuire cu arbitrii de șah din 
Capitală și cu elevii școlii de ar
bitri.

■ FOTBAL. — Jocul restanță 
dintre Flamura roșie Bacău și 
Dinamo Bacău (seria a III-a a 
categoriei B) se dispută mîine, 
miercuri 6 octombr:e la Bacău.

■ RUGBI. — Comisia orășe
nească de rugbi a inițiat o nouă 
formulă de disputare a campiona
tului orășenesc și de juniori. Pen
tru discutarea acestei situații toți 
antrenorii și delegații colectivelor 
interesate vor fi prezenți mîine la 
ora 19 la sediul comisiei orășe
nești (comitetul orășenesc C.F.S.)'.

O POLO. (prin telefon de la 
subredacția noastră). Duminică s-a 
disputat la Timișoara în cadrul 
campionatului republican meciul 
dintre Flamura roșie—Dinamo Tg. 
Mureș. După un joc spectaculos, 
victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 3—2 (0—2).

Au marcat : Torok (2), Stănes- 
cu pentru învingători și Rujinski, 
Csordas pentru învinși. 

tuș în min. 7 și D. Eliad (cat. 87 
kgr.) la puncte.

La Arad, Flamura roșie din loca
litate a obținut cele șase victorii 
individuale prin: St. Nemeth (cat. 
52 kgr.) învingător prin tuș în min. 
10, Tr. Crișan (cat. 57 kgr.) ia 
puncte, M. Șandor (cat. 62 kgr) 
prin tuș in min. 14, Szebeni (cat. 
67 kgr.) la puncte, M. Saghi (cat. 
73 kgr.) la puncte și Curela (cat. 
87 kgr.) fără adversar. Șt. Gal 
(cat. 79 kgr.) învingător la puncte 
și Gh. Marton (cat. grea) învin
gător fără adversar au realizat 
punctele Flamurii roșii Cluj.

La Reșița, Metalul a întrecut Lo
comotiva prin victoriile reușite de: 
P. Popescu, V. Aăicula, D. Grozavu,
W. Konecinic și Gh. Palișka, în
vingători ia puncte, iar Schuster. 
Gh. Popovici învingători la puncte 
și O. Forai prin tuș în min. 6, au 
realizat punctele Locomotivei Ti
mișoara. Victoria — deosebit de 
prețioasă — realizată de Metalul 
Baia Mare la Lugoj, a fost obținută 
de către: C. Szabad, A. Kornreich, 
Gî Toros, V. Ujlaki și T. Vigh în
vingători la puncte. Pentru Pro
gresul Lugoj au învins: A. Struber,
H. Stockl, Ia puncte și I. Cădariu 
prin tuș în min. 9.

Din ce in ce mai multe surprize 
in campionatul categoriei A 

la handbal
Nu de mult scriam în coloanele 

ziarului nostru că în cadrul cam
pionatului categoriei A la hand
bal a început o luptă pasionantă 
pentru evitarea retrogradării, luptă 
în care echipele din urma pluto
nului dau mult de lucru forma
țiilor din fruntea clasamentului. 
Și de atunci, fiecare etapă a aces
tei importante competiții sportive 
a confirmat cele scrise die noi.

Nu mai departe decît în ultima 
etapă s-a înregistrat un rezultat 
Ia caire nimeni nu s-ar fi așteptat: 
Știința I.C.F. a învins pe Dinamo 
Orașul Stalin, la Orașul Stall in. 
O asemenea performanță n-a reu
șit pînă acum decît echipa Casei 
Centrale a Armatei.

Victoria aceasta are însă și un 
alt aspect, în afară de cel al sur- 
prizii propriu zise. Este vorba de 
felul în care au jucat studenții 
bucureșteni. Din primul și pînă în 
ultimul minut ei au luptat cu 
elan, nelăsîndu-se intimidați de re- 
numele și valoarea adversarilor 
lor.

Cu toate că a obținut victoria 
Ia Orașul StaMn. Știința I.C.F. mu 
se poate considera scăpată de re
trogradare. Lupta din coada clasa
mentului campionatului este extrem 
de îndîrjită. Plutonul echipelor a- 
mentnțale îl conduce Flacăra Plo
ești, care are 18 puncte, urmată 
îndeaproape de Dinamo București 
cu 17 puncte, apoi de Flamura 
roșie C îs n adie și Știința Iași cu 
cîte 15 puncte și însfîrșit de Știin
ța Timișoara și Știința I.C.F. cu 
14 puncte. Din acest pluton ur
mează să retrogradeze două echi
pe, celelalte două fiind Recolta 
G.A.S. Variaș și Știința Cluj, care 
au situații foarte grele.

Desigur, faptul acesta deschide 
perspective interesante campionatu
lui categoriei A la handbal, care 
dintr-o competiție lipsită de dina
mismul caracteristic marilor între
ceri, devine de la o etapă la alta 
din ce în ce mai pasionantă. O 
situație pe deplin consolidată o 
are echipa Casei Centrale a Ar
matei, care după 19 etape conduce 
cu autoritate în clasament, fiind 
pînă în prezent neînvinsă.

Revenind la faptul că die acum 
înainte campionatul categoriei A 
la handbal se anunță din ce în ce 
mai disputat, trebuie acordată o 
atenție deosebită în special jocu
rilor dintre echipele amenințate de 
retrogradare. Comisia centrală de 
handbal are datoria să delege la 
aceste jocuri pe cei mai compe- 
tenți arbitri, iar colectivele spor
tive respective vor trebui să întă
rească munca educativă cu jucă
torii pentru a se putea asigura o 
normală desfășurare a acestor me
ciuri. In ultima vreme au existat 
unele manifestări nesănătoase pe 
care comisia centrală are datoria 
să le pedepsească cu toată seve
ritatea.

A. CALIN

CRAIOVA (prin telefon). — Ulti
mele întîlniri din cadrul semifina
lei de la Craiova s-au desfășurat 
în aceeași notă 'aprigă,' care a dom
nit in tot cursul competiții. Pri
mele două locuri în clasament au 
fost împărțite de maestrul sportului 
V. Ciocîltea și candidatul de maes
tru B. Soos, amîndoi avînd 
cîte 9 puncte (din 13 posi
bile). In ultima rundă, Ciocî-- 
tea a făcut remiză cu S. Ne
grea, iar Soos l-a învins pe Radar. 
Aiaestrul Ciocîltea a avut o puterni
că revenire în a doua jumătate a 
concursului. Un frumos „finiș" a 
reușit și fostul campion G. Alexan- 
drescu. Acumulând 2 puncte din ul
timele 3 partide, el l-a egalat în 
clasament pe S. Negrea. Amîndoi au 
acumulat cîte 8’/2 puncte, dar G. 
Alexandrescu are un punctaj Sone- 
born-Berger mai bun. Pe următoa
rele locuri în clasamentul fnal se 
găsesc: B. Lieberman și F. Tocă
niță 8, L. Rieger 7*/2, V. Dnnărea- 
nu și Z. Naghi 6'/2, Gh. Rotarii 
57a, L. Horvath și F. Wellman 5, 
A. Radar 37a, Tarnovschi 0.

C. MOTOC 
corespondent 

★
ORAI7EA (prin telefon). — 12 

runde s-au încheiat în această se
mifinală. înaintea ultimelor par
tide. clasamerutuil arată astfel: Pali 
9, Șt. Szabo, Raracsony și Halic 
8'/2, Nacht și I. Horvath 7, T. Popa 
6’/2, Pichler, Kiss și Furman 5, 
Borbely, Fischer, Petrescu și Rocsis 
4V2, Conrad si Molnar 3, Susman 2.

I. SINGER 
corespondent

In turneele de șah din Capitală 
ContFnd pentru campionatul repu
blicam masculin, ieri a fost zi de 
jucarea 'partidelor întrertipre. S-au 
încheiat astfel 14 runde, rămânând

Faza de zonă a campionatului republican 
dc canotaj academic

Duminică s-au desfășurat întrece
rile fazei de zonă a campionatului 
republican de canotaj academic. 
Sportivii bucureșteni s-au întrecut 
pe lacul Snagov. Au participat la 
cete 12 probe peste 150 de concu- 
renți din 9 asociații sportive. S-au 
remarcat sport vii de la Dinamo și 
C.C.A., care au cîștigat 5 și respec
tiv 4 probe. După cum ne informea
ză corespondentul nostru C. Todea, 
probele au fost influențate de vîntul 
puternic în rafale și de valuri. Iată 
rezultatele înregistrate:

Schif 2 b. cu vîsle 2000 m.: 1.
C.C.A. (D'. Moldovan, I. Trăită) 8.29
2. Ști nța Politehnica. 3. Știința
1. C.F.

Sehif 2 b. cu rame 2000 m.: 1.
Dinamo (Gh. Spiță, I. Spiță) 9.04.
2. Constructorul.

Schif simplu fete, 1009 m.: 1.
Fiorica Constantin Butearm (Dina
mo) 4.47.2 2. M. Laub (FI. roșie) 
4.48.6, 3. Magda Jifcu (Metaihilj.

Schif 2+1 băieți: I. C.C.A. (Vit- 
covici, F. Rapier+Giurcăneanu) 
8.36.6 2. Știința I.C.F. 3. Construc
torul.

Schif 4 + 1 fete, vîsle, 1000 m.: 1. 
Metalul 5.39. 2. Progresul F. B.

Schif 4 + 1 băieți, 2000 hi.: Dina
mo 7.50.5 2 Știința I.C.F. 3. Pro
gresul F.B.

Schif 8 + 1 fete, 1000 m.: Știinta 
I.C.F. 4.25. 2. Metalul.

Schif simplu b. 2900 m.: 1. Ca

INFORMAȚII
La ora cînd închidem ediția din 

cele 311.492 buletine depuse la con
cursul de duminică, la triere a fost 
găsit doar un buletin cu 12 pronos
ticuri exacte. Buletinul poartă nu
mărul 3634 și a fost depus Ia Ora
dea. De asemenea au fost găsite 
zece buletine cu cîte 11 pronosticuri 
exacte. Mai sînt de triat aproxima
tiv 50.000 buletine.

a In conformitate cu comunica
tul dat de I. S. PRONOSPORT 
în Programul PRONOSPORT Nr. 
24, care cuprinde și regulamentul 
concursului, la fiecare concurs 
participanții care au cîte 12 pro
nosticuri exacte sînt obligați să 
anunțe lunea telegrafic fulger a- 
cest lucru la I. S. PRONOSPORT 
căsuța poștală 102

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 27

Etapa din 10 octombrie 1954
I. R. P. Ungară (A) — Elveția
II. Scoția — R. P. Ungară (B)
III. Știința Cluj — Locomotiva 

Timișoara

numai 3 pînă la terminare. Iată 
rezultatele obținute :

GRUPA l-a : Runda 13 a, Topa- 
Icliim 7»—7î. Grețuiescu-Samariam 
7?—7j, Ghițescu - Dascălu 1—0, 
Braunstein-Șuteu 'h—'h, Menas- 
Ciuciue 72—7’. Milescu-Isra'lovici 
0—1, Broazu-Georgescu 0—I, Ni- 
eoleanui-Rădulescu 7s—72; Runda 
14-a, Ichim-Breazu I—0, Satnarian- 
Topa 7î—7*. Dascălu-CrețulesoM 
0—1, Siiteu-Ghițescu 'li—'/1, Ciu- 
ciuc-Braunstein 72 — 72. Israilovici- 
Menas I—0, Georgescu-Nicofoanu 
0—1, Prcgerman-Rădulescu 0—I.

Clasament: Radulescu 1072, Cre- 
țtilescu 10, Israilovici 972, Sama
rian și Georgescu 9, Nicoileanu ș» 
Ghîțescu 8 etc.
GRUPA Il-a : Partide întrerupte : 

Urseanu-Drîmer Va —72, Urseanu- 
Radovici 0—1, Suta-Urseanu 7î—7z, 
Drimer-Puscașu 'h—'h, Frățilă- 
Suta 0—1, Suta-Stanc;u I—0, An- 
drițoiu-Văcărpscu 1— 0, Rusecescu- 
Andrițoiu 1—0; Runda 12 a : Andri- 
țoiu-Drimer 7î—72, Gonstantinescu- 
Văcărescu 1—0, Radovici-Pușoașu 
1—0, Botez-Frățilă 1—0, Zetlin-Ur. 
seaniu 'h—'h, David-S-tanciu 0—1, 
Negrea-Berbecaru 0—1, Rusenescu- 
Pavlov 72—7’ ; Rtmda 13-a : Pavlov 
Andrițoiu 72—72, Berbecaru-Rusp- 
nescu 7s—V2. Stanciu-Negrpa 1—0, 
Urseanu-David 1—0, Frățilă-Zetlin 
0—1. Pușcașu-Suta 0—1, Văcăres- 
cn-Rndovici 0—I, Drimer-Oonstain- 
tinescu 1—0; Runda 14-a: Andri- 
țoiu-Conștantioescu 0—1, Radovtci- 
Drâner 72—7a, Suta-Văcănescu 
1—0, Botez-Piișcașu 0—1, David- 
Frății'ă 72—7î, Negrea - Ursea nu 
'li~lh, Rusenescu-Stanciu 7s—7a, 
Pavlov—Berbecaru 0—1 ; Clasa
ment: Drimer 1072. Suta 10, Rado
vici 97a, Rusenescu 9V2 (o partidă 
mai mult), Zetlin 87a, Urseami 8.

rol Vereș (C.CiA.) 9.01,2. 2. N. Na- 
vasart (Constructorul) 3. S. Stossel 
(Metalul).

Schif 2 fete, 1000 m.: Dinamo (M. 
Maimon, V. Udrescu) 4.52.3 2.
Constructorul.

Schif 4 băieți, 2000 m.: 1. Dinamoj 
7.45. 2. Constructorul 3. Locomo
tiva.

Schif 4 + 1 Tete, rame. 1803 m.:
1. Constructorul 4.35.4. 2. Progresul 
I.C.A.S. 3. Recolta.

Schif 8 + 1 băief, 2000 m.: 1.
C.C.A. 7.08. 2. Știința I.C.F. 3. Con
structorul.

Cel mai mare număr de concu
renți l-a prezentat Știința: 35. Me
talul și Constructorul au avut Î11 
concurs cîte 26 de concurenți. Pro-’ 
bele cele mai d’sputate au fost sim
plu 1000 m. si schif 4+1 vîsle 
1000 m.

® La Arad, din cauza nivelului 
scăzut al Mureșului, întrecerile s-au 
disputat contra-timp. Iată rezultatele 
comunicate de corespondentul nos
tru Em. Grunwald :

S mplu b: Locomotiva Arad. 
Dublu b.: Metalul Arad. 4 + 1 bă
ieți: Locomotiva Arad. 4 fără cîr- 
maci; Metalul I. Rangheț. 8+1 bă
ieți: 1. Locomotiva 2. Metalul 3. 
Școala de tineret Simplu fete: Me
talul. Dublu fete: Metalul. 4 + 1 fete 
cu rame: Flamura roșie U.T.A. 
4 + 1 fete cu vîsle: Flamura roșie 
U.T.A.

onosport
IV. Știința Timișoara — Mine

rul Petroșani
V. Dinamo Or. Stalin — Dina

mo București
VI. Metalul Cîmpia Turzii — 

Locomotiva București
VII. Locomotiva Tg. Mureș — 

Flamura roșie Arad
VIII. Flacăra Ploești—Progre

sul Oradea
IX. C.C.A. — Metalul Hunedoa

ra
X. Metalul Cîmp'na — Progre

sul Sibiu
XL Dinamo Btrlad — Flamura 

roșie Bacău
XII. Metalul Baia Mane — Fla

căra Mediaș

MECIURI DE REZERVA:

A. Minerul Lupeni — Progresul 
Satu Mare

B. Locomotiva Oradea — Avin- 
tul Reghin

C. Metalul Brăila — Locomoti
va Iași

D. Constructorul Arad — Fla
mura roșie Cluj.



Fotbalul peste hotare

In ultima duminică a lunii septembrie atenția iubitorilor de fotbal din lumea întreagă a fost atra
să de cele două meciuri dintre reprezentativele Uniunii Sovietice și R. P. Ungare. După cum se știe, 
primele echipe au terminat la egalitate, la Moscova (1—1), iar reprezentativa secundă a U.R.S.S. a în
trecut la Budapesta cu 3—O echipa maghiară „B". Fotografia noastră, luată pe stadionul Popular din 
Budapesta, înfățișează una din rarele ocazii de marcare ale înaintașilor maghiari. In min. 6, Aspirant) 
ajuns în careu alunecă în fața portarului sovietic Markov, care prinde balonul protejat de mijlocașul 
Karpov. ' .

Schiorii
A nins în Bucegi... 1 Primii 

fulgi au poposit zilele acestea 
sus pe stîncă, în timp ce în vale 
s-a arătat abia arămiul toamnei. 
Dar vintul rece învolbură din 
ce în ce mai des norii, care în 
curind, vor așterne peste creste 
strat gros de nea. Vom porni 
atunci spre pantele ninse, vom 
aluneca pe schiuri, trăind bu
curia zilelor de iarnă. Dar chiar 
și în zilele acestea, dacă urci 
pe valea Prahovei sau cracă faci 
popas în Poiană, ai să-i înlîl- 
nești pe munte pe schiori, pre- 
gătindu-se cu sîrguință. Schiu- 
rite n-au fost scoase încă la 
lumină, dar ei au și început să 
lucreze cu temei. Cei mai har
nici sînt schiorii dinamoviști 

și tocmai de aceea l-am rugat 
pe antrenorul lor Dumitru Sa
lică, să ne vorbească despre 
pregătirea „elevilor" săi.

Analizînd rezultatele obținute de 
schiorii noștri fruntași în sezonul 
trecut ca și seria- de articole pu
blicate în primăvară de ziarul 
„Sportul popular", sub titlul „După 
sezonul de schi", am ajuns, ca 
de altfel și ceilalți antrenori la con
cluzia că trebuie să se producă 
schimbări structurale în munca de 
pregătire a celor care practică a- 
ceastă disciplină. Problema este 
vastă, avînd infinit de multe as
pecte și eu cred că ea trebuie să 
fie discutată, analizată, pentru ca, 
printr-un bogat schimb de expe
riență, să se ajungă la cele mai 
bune metode de lucru. Ziarul poate 
să dea un ajutor prețios din a- 
cest punct de vedere, nu numai pu- 
blicîndu-ne articolele, dar criticînd 
cu asprime pe cei care folosesc me
tode învechite, care nu se inspiră 
din experiența sportivilor sovietici.

Eu, de pildă, am înțeles că se 
pot obține performanțe numai mun
cind cu seriozitate în timpul verii 
și toamnei. Pregătirea de vară este 
hotărîioare pențru (perfecționarea 

schiorului. Ea constituie baza pre
gătirii fizice, ajutînd mai tirziu la 
dezvoltarea elementelor de tehni
că și tactică. In această perioadă 
pregătitoare, cea de vară, se pune 
baza pregătirii viitoare. In anii tre
cuți acordam o importanță mult 
mai mică acestei pregătiri pe... us
cat. Astfel, în 1952, schiorii dina
moviști care participau la probele 
alpine și-au început antrenamentele 
la 1 septembrie; anul trecut, pre
gătirea a început la 20 august, în 
timp ce în acest an am început să 
ne antrenăm încă de Ta 13 tulip.

Pentru antrenamentele făcute în 
acest an ne-am fixat ca scop 
pregătirea fizică generală, pregăti- 
tirea fizică specială și apoi aco
modarea pe care urmează s-o facem 
pe zăpadă. Perioada pregătitoare, 
începută la 13 iulie, va dura pînă la 
25 noiembrie și ea a fost împăr
țită, de la început, în mai multe 
etape. Pînă la 15 august ne-am 
ocupat de pregătirea fizică gene
rală, pînă la 26 septembrie am 
continuat pregătirea fizică gene
rală, dar am trecut și în etapa pre
gătirii fizice speciale. In etapa a 
3-a, de la 27 septembrie la 31 oc
tombrie, urmărim pregătirea fizică 
specială. De la 1 noiembrie la 25 
noiembrie vom face acomodarea pe 
zăpadă, vom revedea și corecta e- 
lementele tehnice. Față de anii tre- 
cuți, vom acorda o atenție deosebi
tă etapei de acomodare pe zăpa
dă, căutînd să începem cît mai de
vreme această etapă.

la lucru
In perioada pregătitoare ne-am 

desăvîrșit pregătirea fizică generală, 
făcînd gimnastică, înotînd, .jucînd 
baschet, alergînd prin nisip, prin 
apă pînă la genunchi. In perioada 
pregătirii fizice speciale am făcut 
gimnastică la aparate, coborînd 
printre copaci cu bețe de schiuri, 
alpinism, alergări în viteză pe te
renuri plate, coborînd pe distanțe 
scurte, sărind cu coarda etc. In 
cea de a doua etapă, am jucat 
de foarte multe ori baschet, deoa
rece am ajuns la concluzia că a- 
cest joc este foarte folositor pentru 
coborîtori și slalomiști.

In același timp, am verificat pro
gresele pe care le-au făcut schio
rii, ținînd seama de anumite norme. 
Vă voi da numai cîteva exemple 
pentru a arăta cît de folositoare 
sînt ele, nu numai în activitatea 
schiorilor ci în a oricărui sportiv. 
Gheorghe Cristoloveanu parcurgea, 
în 1953, 1000 metri în 3:29,4. Anul 
acesta, peiformanța sa s-a îm
bunătățit simțitor: 3:19,0. Același 
lucru l-am constatat Ia tînărul Ion 
Letcă. El a coborît de la 3 39 la 
3:24. La săritura în înălțime de pe 
loc, Ion Bîrsan a reușit. în 1953, 
85 cm. Anul acesta el a trecut 
ștacheta așezată la 95 cm. Un alt 
exemplu în legătură cu schiorul 
Ion Letcă este acela privind creș
terea vitezei sale : in 1953—14,6 
pe 100 m. iar în 1954—13,8. Se 
vede din aceste cifre progresul în- 
registat de schiorii pe care îi 
pregătesc, în timpul primei perioa
de. Desigur însă, că ani constatat 
și unele scăderi.

Este interesant de urmărit și du
rata pregătirii sportivilor. La înce
putul perioadei pregătitoare, deci 
în prima etapă, ei au făcut două 
antrenamente pe săptămînă. Du
rata antrenamentelor a crescut de 
la 60 la 90 minute, ca de altfel, 
și intensitatea lor. In cea de a 
doua etapă (de la 16 august la 
26 septembrie) numărul ședințelor 
a crescut la 3, durata de la 30 la 
120 minute și tot așa intensitatea. 
De la 27 septembrie la 31 octom
brie, facem 4 ședințe de antrena
ment pe săptămînă. menținem du
rata, dar intensitatea crește pînă 
la 22 octombrie, iar de la data 
aceea începe să scadă. Pînă la 22 
octombrie, intensitatea crește pînă 
la 100 la sută, iar de atunci scade 
cu 20 la sută.

In alcătuirea acestor programe de 
antrenament am ținut seama de 
pregătirea făcută în anii trecuți, de 
greșelile care au dăunat pregă
tirii sportivilor. Antrenamentele fă
cute în perioada pregătitoare din 
acest an sînt individualizate și 
tocmai de aceea, ținerea unui jurnal 
de antrenament este de o necesi
tate deosebită. Studiind jurnalele 
de antrenament ale fiecărui schior 
din secția mea, îmi dau seama de 
progresele pe care le face și dc 
eventualele modificări care trebuie 
aduse în piogramul lui de pregă
tire. Sînt convins, ținând seama 
de rezultatele obținute de schiori 
odată cu trecerea normelor de con
trol, că în perioada actuală ei sînt 
cu mult mai bine pregătiți decît în 
anii trecuți. Aștept din partea ce
lorlalți antrenori și specialiști, su
gestii în legătură cu munca mea, 
aștept ca și ei să ne împărtășească 
din experiența lor.

DUMITRU SULICA 
maestru al sportului

Prima etapă 
a campionatului mondial 

de șah 1957
Odată terminată Olimpiada de 

șah de la Amsterdam, care a vă
zut victoria categorică a echipei 
Uniunii Sovietice, noua campioa
nă mondială, atenția . iubitorilor 
de șah din lumea întreagă este a- 
trasă de desfășurarea campionatu
lui mondial individual. După cum 
se știe, prima etapă a acestei lun
gi competiții are loc în acest an, 
prin desfășurarea turneelor zona
le. Primii clasați în aceste turnee 
urmează să participe în anul vii
tor la turneul inter-zonal. In 1956, 
primii 6 clasați în turneul inter
zonal împreună cu marele maes
tru V. Smislov, fostul challenger 
al lui Botvinik, vor disputa „tur
neul candidaților", al cărui învin
gător va întîlni în meci pe actua
lul deținător al titlului mondial, 
în anul 1957.

Prin încheierea primelor tur
nee zonale, se cunosc actualmente 
majoritatea celor 21 participanți 
la turneul din 1955. Două turnee 
zonale europene s-au desfășurat 
la Praga — Marianske Lazne și 
Munchen. După cum se știe, în 
competiția din R Cehoslovacă 
s-au clasat pe primele patru locu
ri: L. Pachman (R. Cehoslovacă),
L. Szabo (R. P. Ungară), B. Sli- 
wa (R. P. Polonă) și G. Stahl- 
berg (Suedia). Al cincilea, la ega
litate de puncte cu Stahlberg, s-a 
clasat maestrul cehoslovac M. Fi
lip și viitorul congres al Federa
ției internaționale de șah va de
cide dacă acesta va fi admis la 
turneul inter-zonal, sau va figura 
numai ca „rezervă".

A doua zonă europeană a dat 
alți patru calificați: germanul U7. 
Unzicker (care a cîștigat turneul 
de la Munchen cu 15 puncte din 
19 posibile, neînvins), Donner (O- 
landa) și Rabar (Jugoslavia) 14'A 
puncte. Fuderer (Jugoslavia) 14 
puncte. Pirc, Golombek, Toran, 
Kramer urmau în clasament.

Finala campionatului U.R.S.S. 
care se va desfășura la sfîrșitul 
acestui an trebuie să desemneze 
încă 4 participanți la turneul in
ter-zonal.

Recent s-a desfășurat la Mar 
del Plata (Argentina) turneul re
zervat șahiștilor din țările Ameri- 
cii de Sud. El a văzut victoria 
surprinzătoare a campionului mon
dial de juniori Oscar Panno (Ar
gentina cu 17'A puncte din 21 
posibile (fără înfrîngeri), care a 
lăsat în urmă pe concetățenii săi
M. Najdorf 17 H. Pilnik și C. 
Guimard 16’/?. Nu s-au calificat 
Eliskases și Rossetto, clasați pe 
locurile următoare.

Campionatul Statelor Unite a 
confirmat ascensiunea numelor 
noi: D. Bisguier (10 puncte din 
13 posibile) și L. Evans (9). Cum 
S.U.A. are rezervate 3 locuri la 
turneul inter-zonal, se prevede și 
participarea marelui maestru S. 
Reshevsky.

In sfîrșit, se mai așteaptă de
semnarea a cite unui concurent 
din Canada și din America Cen
trală.

Astfel, la sfîrșitul acestui an, 
lista participanților la turneul in
ter-zonal din 1955 va fi complec
tă 1

R.P. UNGARĂ

In etapa de duminică a campio
natului de fotbal al R. P. Ungare 
s-iau înregistrat dm nou o serie de 
surprize.

Vasas Budapesta într-o puternică 
revenire de formă, a învins cu ca
tegoricul scor de 4-0 (0-0) echipa 
Gyori Vasas una din cele mai pu
ternice echipe din provincie. Echi
pa Dcxzsa a suferit o înfringere 
pe teren propriu din partea echi
pe» Diosgyori Vasas cu 3-2 (0-1). 
Echipa Kinizsi și-a confirmat din 
nou forma constantă și a învins cu
2-1  pe Lokomotiv la Szombathely. 
O victorie la limită a obținut Sal- 
gotarjan Banyasz cu 1-0 în fața 
ultimei clasate, echipa Vasmii din 
Stalinvaros. Două meciuri s-au 
terminat cu scocuri albe (0-0) Va. 
sas Izzo—Cse-peli ^Vasas și Sze
ged i Haladas—Dorogî Bâoyâsz.

Derbiul campionatului s-a desfă. 
șurat între echipele fruntașe Hon- 
vod Budapesta'și Voros Lobogo 
Budapesta. Peste 80.000 de specta
tori au urmărit această interesan
tă, partidă, desfășurată pe Nepsta- 
diion, care a opus dou» din cele 
mai puternice echipe de f«»tbal din 
campionatul R.P. Ungare. In ria
dul lor se numără cunoscuții inter
naționali Puskas. Kocsis, Grosits, 
Bozsik. Hidegkuti, Geller, Palotas, 
Zakarias ș. a.

Această întîlnire a corespuns aș
teptărilor. Ambele echipe au des
fășurat un joc de o factură exce
lentă, iar inițiativa a aparținut 
alternativ ambelor echipe. In pri
ma repriză Honved a jucat exce
lent și a obținut primul gol în 
min. 8 cînd, Puskas a preluat o 
piasă de la Kccsis și a înscris im- 
parabil. In continuare, tot echipa 
Honved e6te în atac, dar apărarea 
adversă în frunte cu Borzsei și 
Zakarias resping acțiunile ofen
sive ale militarilor. La un ocnitra- 
atac al echipei Voros Lobogo Hi
degkuti primește mingea de la 
Palotas și aduce egalarea pentru 
echipa sa (în min. 34.) Cu acest 
scor ia sfirșif prima repriză, iar în 
partea a doua a Jocului ,cu toate 
atacurile insistente aie.,. ambelor e. 
chipe, meciul se termină la egali
tate: 1-1.

Au jucat următoarele formații:
HONVED: Grosits-Rakoczi, Lo. 

rant, Policsko-Bozsik, Banyai-Szo. 
viak, Kocsis, Machos (Babolcsay), 
Pu6kas, Czibor.

VOROS LOBOGO: Geller-Koviacs 
II, Borzsei, Lantos — Kovacs I. 
Zakarias-Sanlor, Hidegkuti, Palo
tas, Szolnok, Kovacs IV.

In urma acestor 
nientul se prezintă

jocuri,
astfel:

clasa-

V^ros Lobogo 15 9 3 3 48:15 21

Honved 11 9 1 1 40:12 19

Kinizsi 15 9 1 5 27:19 19

Vasas Budapesta 15 7 4 4 30:25 18

Vasas Izzo 14 5 6 3 19:20 16

Dozsa 15 5 4 6 29:29 14
Csepeli Vasas 15 4 6 5 20:28 14
Diosgyori Vasas 14 6 2 6 21:31 14
Gyori yasas 14 4 5 5 19:27 13
Salgotarjani

Banyasz 15 4 4 7 18:21 12
Szombathely

Lokomotiv 15 4 4 7 18:30 12
Dorogy Banyasz 15 S 5 7 21:32: 11
Szegedi Haladas 15 4 3 81 21:42! lî
Stalin Vasmii 16 4 2 10 20:30 10

BUDAPESTA (prin tefcfon). — 
Apropiatul meci internațional din
tre reprezentativele de fotbal ale 
R.P. Ungare și Elveției stirnește 
un. deosebit interes în capitala R.P. 
Lhigare Duminică, pe Stadionul 
Popular din Budapesta reprezenta
tivele celor două țări sp întîlnesc 
în meci revanșă. Anul trecut la 
Berna, echipa maghiară a învins 
cit 4-2.

In vederea acestui meci, echipa 
EJvețKi și-a anunțat următorul Kt 
de jucători: Parlier, Perumian (por
tari); Neury, Butoit, Flitckiger 
(fundași); Biegler, Egiinan, Fesse. 
let, K'rnpn (mijlocași); Antenen, 
BiHaman, Mauron, Hflgyi II, Me
yer și Penei Volauthen (înaintași).

Echipa Elveției a făcut săptămâ
na trecută un antrenament în com

pania unei combinate a echipelor 
italiene F.O. Milan și Internaționale 
din Milano, Elvețienii au desfășu
rat un joc tehnic și au Învins cu 
2-1. In formația Milan-Inter au ju
cat cunoscuții fotbaliști Ghighia, 
Schiaffirno, Nordhal, Nyers, ș i

Echipa de fothal a Elveției va 
sosi sîmbătă la Budapesta.

Arbitrul meciului R.P. Ungară. 
Elveția va fi olandezul Van der 
Meer.

R. P. BULGARIA

SOFIA 4 '(prin teWon de fa 
corespondentul nostru).

Pe stadionul Armatei Populare 
din Sofia s-a desfășurat duminică 
întîlnirea internațională de fotbal 
dintre reprezentativele de surdo- 
muți ale R. P. Bulgaria ți R. P. 
Ungară. Victoria a revenit fot
baliștilor bulgari care au înscris 
unicul punct prin Borisov în mi
nutul 16 de joc.

R. CEHOSLOVACA

PRAGA 4 (prin telefon). Du
minică s-a desfășurat o etapă în 
campionatul de fotbal al țării, 
care a programat numai trei întîl- 
niri. La Olomirac, echipa aviato
rilor. „Kridla Vlasti", a întîlnit 
echipa J'skra Zilina de care a 
dispus cu scorul de 3—1. La Pra
ga, echipa Tankista reîntoarsă de 
curînd din turneul de la Sofia, a 
terminat Ia egalitate cu Banik- 
Kladno: 2—2. Ruda Hevzda Bra
tislava a întîlnit pe teren propriu 
echipa Tatran dm Preșov. Gaz
dele au cîștigat cu scorul de 1—0. 
Iată cum se prezintă clasamentul:
Spartak Sokol.

Praga 15 16 3 2 36:12 23
Ruda Hvezda

Bratislava 16 10 2 4 26:12 22
Slovan Bratislava 17 8 5 4 25:18 21
U.D.A. 17 7 6 4 29:20 20
Banik Ostrava 16 7 5 4 30:21 19
Banik Kladno 17 5 8 4 27:23 18
Jiskra Zilina 17 6 4 7 19:27 16
Dynamo Praga 17 7 2 8 25:43 10
Tatran Preșov 17 6 1 10 18:35 13
Tankista 16 3 5 8 21:25 11
Kridla Vlasti

Olomouc 16 3 4 9 14:21 10
Spartak Stalingrad

Praga 17 3 3 11 28:41 9

★
Cu prilejul Zilei armatei ceho

slovace, duminică s-a desfășurat 
la Praga întîlnirea internațională 
de fotbal dintre echipele militare 
U.D.A. din localitate și C.W.K.S. 
din Varșovia. Fotbaliștii ceho
slovaci și-au însușit victoria cu 
categoricul scor de 4—0 (1—0). 
Punctele învingătorilor au fost în
scrise de: Prada, Jakubcik, Boro- 
vicka și Dobay.

★
Echipa de fotbal Spartak-Soko- 

lovo care a întreprins un turneu 
în Scoția, a sosit Ia Amsterdam 
unde va întîlni miercuri echipa na
țională a Olandei.

R. P. POLONA

VARȘOVIA (prin telefon). Du
minică s-a desfășurat cea de a 
14-a etapă a campionatului de fot
bal. La Varșovia, echipa Gwardia 
a primit vizita echipei Ognhvo din 
Krakovia. Meciul s-a terminat cu 
scorul de 2—1 în favoarea jucă
torilor de la Gwardia. Kolejarz 
Poznan a terminat la egalitate cu 
Budowlam Chorzow : 0—0. Gor- 
nik Radlin a dispus la limită de 
Ogniwo Bytom : 2—1. Unia Chor
zow a învins Wlokniarz Lodz cu 
scorul de 2—0. Gwardia Bydgos
zcz a dispus în deplasare de G- 
wardia Krakow cu scorul de 3—0.

In urma acestor rezultate clasa-
meniul se prezintă astfel:
Unia Chorzow 14 8 2 4 19:14 18
Gwardia Warșovia 14 8 1 5 17:17 17
Wlokniarz Lodz 14 6 4 4 23:14 16
Ogniwo Bytom 13 6 3 4 25:13 15
Kolejarz Poznan 14 6 3 5 10: 8 15
Gwardia Krakow 13 6 1 6 13:13 13
Budowlani Chorzow 13 4 5 4 19:23 13
Ogniwo Krakow 13 4 3 6 14:10 11
Gornik Radlin 13 4 3 6 13:17 11
Gwardia Bydgoszcz 14 4 3 7 11:13 11
C.W.K.S. 12 3 2 7 8:19 9
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Circuitul motociclist al R. P. R.
Etapa III-a

MEDIAȘ 4 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Luni, moto
cicliștii care au pornit în Circuitul 
R.P.R. au avut de străbătut o e- 
tapâ relativ ușoară (328 km) tre- 
cind prin orașele Arad, Deva, 
Orăștie, Sebeș, Sibiu și Mediaș.

Motocicliștii au luat startul cu 
for(e noi după ce se bucuraseră de 
o binemeritată zi de odihnă, du
minică, la Arad. Ei au folosit a- 
ceste ore pentru a-și verifica cu a- 
tenție mașinile și a le pune la 
punct, pregătindu-le pentru viitoa
rele eforturi care le așteaptă.

Etapa IlI-a a cuprins porțiuni 
foarte bune de drum, majoritatea 
asfaltate (de categoria l-a). In 
rest, motocicliștii au trecut prin 
porțiuni de categoria II-a, fără 
prea multe părți „accidentate". 
Drumul bun și asfaltat a ajutat 
alergătorilor să treacă pe la punc
tele de control cu medii orare des
tul de ridicate și un prețios bagaj 
de minute rezervă. Totuși, și în 
această etapă, destul de comodă 
pentru alergători, mai multe defec
țiuni mecanice i-au silit pe patru 
motocicliști să părăsească întrece
rea. Pînă in prezent s-au înregis
tra în total 11 abandonuri.

Următoarele două etape: Mediaș. 
Blaj, Alba lulia, Abrud, Brad. 
Beiuș, Oradea. Cărei, Salu Mare

Căpitanii echipelor masculine de baschet ale R.P. Romine și Bel
giei — Andrei Folbert și Georges Baert — schimbă tradiționalele bu

chete de flori.

După jocurile de baschet cu reprezentativele Belgiei (I)
Jocul prestat de reprezentativa 

noastră masculină în partida cu 
echipa națională a Belgiei nea 
oferit satisiacția de a constata că 
cei mai buni jucători ai noștri sînt 
în stare să realizeze meciuri de 
înaltă valoare tehnică.

După unele comportări nesatis
făcătoare ale naționalei noastre în 
ultimii ani, partida cu Belgia, vine 
să confirme părerea majorității teh
nicienilor noștri și a celor din 
străinătate, că ceea ce a determi
nat prezentarea la un nivel slab 
a baschetbaliștilor noștri a fost, 
înainte de toate, insuficienta pre
gătire morală, atmosfera din sinul 
echipei noastre naționale, modul în 
care fiecare jucător a privit întîlni- 
rile cu redutabilele echipe de peste 
hotare.

Arbitrul cehoslovac Kuro Uberal, 
spunea, după întîlnirea de dumi
nică: „Eram convins, mai ales după 
recentul turneu internațional „Mare
le Premiu al Orașului Sofia", că 
echipa romlnă poate realiza mult 
mai mult decit ne-a arătat In me
ciurile susținute în capitala Bulga
riei. Ceea ce bănuiam acolo, s-a 
adeverit aici: baschetbaliștii romlni 
au jucat la Sofia Umorali, con
tractați, preocupați parcă prea mult 
să realizeze exact o acțiune tactică 
sau alta. In meciul cu echipa Bel
giei insă, am văzut parcă alți jucă
tori. De data aceasta, naționala ro- 
mină a jucat — după părerea 
mea — la adevărata ei valoare. 
Dind dovadă de multă maturitate 
și siguranță in realizarea acțiuni
lor, baschetbaliștii din R.P.R. au 
știut să-și depășească cu autoritate 
adversarii".

Cele spuse de Kuro Uberal in
dică însuși punctul asupra căruia 
trebuie insistat Este nevoie ca ju
cătorii noștri, care au de acum ex
periența meciurilor internaționale, 
să dea dovadă și în viitoarele între

(493 km) precum și Salu Mare, 
Baia Mare. Vad. Săcele, Vatra 
Dornei, Bistrița. Beclean, Dej, 
Cluj (495 km) se vor dovedi de
cisive pentru această grea aler
gare. Motocicliștii vor fi supuși 
unor eforturi deosebite, atît din 
cauza lungimii mari a etapelor, cit 
și în ce privește terenul dificil și 
înălțimile ce vor trebui să fie tre
cute.

Pentru a se evita deficiențele or
ganizatorice semnalate în etapa 
II-a, o parte din arbitri au rămas 
la Arad. De aci, oficialii vor por
ni spre Oradea pentru a organiza 
punctele de control, în vreme ce 
alții vor pleca din Mediaș.

Pretutindeni, populația orașelor 
întîmpină cu dragoste și însuflețire 
pe motocicliști. Aceste dovezi de 
simpatie dau puteri noi sportivilor 
care parcurg sute de kilometri 
zilnic, uneori ei fiind nevoiți să 
treacă prin-gropi adinei și bălți 
cu apă. Cei mai bine pregătiți 
din ei, vor reuși, fără îndoială 
să ducă la bun sfîrșit această di
ficilă întrecere. Cine vor fi acei 
ce vor sosi din Circuitul motociclist 
fără penalizări, sau cu cele mai 
pujine, vom afla duminică 10 oc
tombrie, cînd caravana motocicliș- 
tilor va sosi în București.

GH. ȘTEFĂNESCU

ceri de stăpînirea de sine, de încre
derea, de calmul pe care ni le-au 
arătat în meciul cu Belgia. Este, 
după părerea noastră, cheia succe
selor viitoare.

Și cînd afirmăm aceasta, ne ba
zăm pe constatările ce se desprind 
de pe urma acestei ultime partide 
internaționale. De pildă, aruncările 
la coș, care sînt, în ultimă instan
ță, elementul determinant în bas
chet. Siguranța și relaxarea cu 
care au aruncat la coș jucătorii 
noștri au făcut ca cei mai mulți 
dintre ei să înregistreze procentaje 
mulțumitoare. Dintre acestea tre
buie să cităm pe cele reușite la 
aruncările din acțiune de Răducanu 
(50 la sută) și Folbert (48 la sută). 
Mult mai precise au fost aruncările 
libere, la care s-a înregistrat un 
procentaj general de 73 la sută.

Un alt aspect pozitiv al jocului 
echipei noastre a fost concepția tac
tică. Am văzut, în fine, realizată 
îmbinarea dintre aplicarea princi
piilor tactice generale și puterea 
de creație a jucătorilor. De data a- 
ceasta s-a respectat, atît cît era 
nevoie, o acțiune tactică pregătită 
la antrenament. De cele mai multe 
ori. jucătorii au acționat în funcție 
de faza respectivă, renunțînd, în 
favoarea surprizei și eficacității, la 
executarea rigidă a acțiunii învăța
te. Exemplu în sprijinul afirmației 
noastre îl constituie — înainte de 
toate — colaborarea dintre pivoți și 
jucătorii de cîmp, care a prezentat 
de foarte multe ori noutăți prin mo
dul cum a fost executată, punînd 
în permanență noi probleme jucă
torilor belgieni. O remarcă specială 
pentru Răducanu. care s-a înțeles, 
în sfîrșit, ct» Folbert, arătînd că 
știe să joace inventiv, simplu și 
eficace. Aci trebuie menționată de
clarația conducătorului sportivilor 
belgieni Alphonse Vanderus, care 
spunea despre Răducanu: „Jucăto
rul cu numărul 7 din ■ echipa ro

La tenis:
R. Cehoslovacă-Austria 1-1
PRAGA 4 (prin telefon). Astăzi 

a început la Praga întîlnirea in
ternațională de tenis dintre echi
pele masculine ale R. Cehoslovace 
și Austriei. In primul joc al zilei 
s-au întîlnit Krajcik (R. Ceh.) și 
Hlaika (Aus). Partida a revenit 
jucătorului austriac cu scorul de
3—2 (4—6; 7—5; 4—6; 6—4;
7—5). Cel de al doilea meci a 
opus lui Javorsky pe jucătorul 
Redl (Aus.). Javorsky jucînd foarte 
bine a reușit să-și adjudece vic
toria în trei seturi: 6—4 ; 6—2 ;
7—5. După prima zi scorul este 
egal: 1—1.

întîlnirea continuă.

Scurte știri
CLASAMENTUL CELOR MAI 

BUNI JUCĂTORI DE TENIS DE 
MASĂ DIN LUME

Federația Internațională de t'nis 
de masă (I.T.T.F) a publicat cla
samentul celor mii buni jucători 
și jucătoare din lume pe anul 1954. 
Bărbați 1. Ogimura (Japonia); 2. 
Andreadis (R. Cehoslovacă); 3. 
Fliesberg (Suedia); 4. Bergman 
(Anglia); 5. Sido (R.P. Ungară);
6. Tomita (Japonia); 7. Dolinac 
(Jugoslavia); 8. Roothoft (Franța);
9. Milles (S.U.A.); 10 Harangozo 
(Jugoslavia-. Femeij: 1. Rozeanu 
(R.P. Romîttă); 2. Eguchi (Japo
nia); 3 Wertl (Austria); 4. Gervai- 
Farkas (R.P.U ); 5. Tanaka (Japo
nia); 6. R. Rowe (Anglia); 7. Wa
tanabe (Japonia); 8. Koczian 
(R.P.U.); 9. Pritzi (Austria); 10. 
D. Rowe (Anglia).

„SPARTAK" MOSCOVA 
ÎNVINSA DE ..DINAMO" KIEV 

ÎN „CUPA U.R.S.S." LA FOTBAL

MOSCOVA (Agerpres). — Pe 
stadionul ,.Dinamo" din capitala 
Uniunii Sovietice a avut loc du
minică în cadrul „Cupei U.R.S.S;" 
de fotbal una din cele mai intere
sante întîlmri din cadrul acestei 
populare competiții : jocul dintre 
echipele „Spartak" Moscova și 
„Diniamo" Kiev. Jucînd excepțional, 
fotbaliștii de ia „Dinamo" au reu
șit să-și adjudece victoria cu sco
rul de 3—1 (1—1). In urma aces
tei victorii, dinamoviștii din Kiev 
s-au calificat în sferturile de fi
nală ale competiției, urmînd să în- 
tilnească pe învingătorul jocului 
ȚDSA—Torpedo Moscova.

mlnă a făcut un baschet de forță, 
de viteză, dar a dovedit, in același 
timp, și multă imaginație și putere 
de creație". La acestea, noi adău
găm că Răducanu trebuie să vadă 
în cuvintele elogioase aile conducă
torului belgian nu un motiv de 
îngîmfare, de supraapreciere a posi
bilităților proprii, ci, dimpotrivă, 
un îndemn pentru o pregătire mai 
serioasă, pentru un joc îmbunătățit.

Cei doi antrenori ai echipei noa
stre, Vasile Popescu și Szigisz- 
mund Ferencz, s-au achitat foarte 
bine de sarcina ce le-a revenit. Ei 
au știut să insiste asupra lacunelor 
din pregătire semnalate în meciu
rile turneului de la Sofia, au știut 
să creeze o atmosferă de optimism 
real în cadrul lotului. Un cuvînt 
în plus pentru conducătorul tehnic, 
Vasile Popescu, care a dirijat echi
pa noastră cu calmul și maturita
tea unui antrenor cu experiență.

O singură victorie și o comporta
re care deschide — e drept — per
spective, nu înseamnă însă totul. 
In fața echipei noastre naționale, 
ca și a echipelor noastre fruntașe, 
se așterne drumul greu al confir
mării celor dovedite în meciul de 
duminică. Pentru aceasta, este ne
voie ca atît în acțiunea de pregă
tire a lotului nostru reprezentativ, 
cît și în antrenamentele colectivelor 
să se producă revirimentul pe care 
îl impune victoria echipei noastre 
naționale. La capitolul pregătire a-* 
echipei reprezentative, asupra că
ruia vom reveni în mod special, tre
buie trecute ca obiective principale 
urmărirea și selecționarea unor noi 
elemente, utile echipei reprezenta
tive (Mokoș, Rădulescu, Popovici, 
etc ), ca și îmbunătățirea procenta
jului în aruncările la coș. care nu 
este încă la nivelul pretins de ma
rile întreceri internaționale.

F.FTIMIE ÎONFSCU 
D. STANCULESCU

PE... GHICITE
De la Cluj la Timișoara nu e 

distanță prea mare. Cîteva ore, 
cu acceleratul... Ce și-a zis a- 
tunci tov. Dionisie Kiss, delegat 
să arbitreze la Timișoara meciul 
de lupte dintre Locomotiva-Ți- 
mișoara și Progresul-Oradea ?

— „Meciul e duminică di
mineața... Dacă sînt simbătă 

seara la Timișoara, tocmai bi
ne 1 Ii trag un somn zdravăn 
și dimineața la 7 sînt la cin- 
tar I"

Zis și... făcut. Și-a băgat o- 
mul echipamentul in valiză, și-a 
scos biletul de tren și seara 
cobora în gara Timișoara. Bine 
înțeles, s-a îndreptat spre ho
tei să-și lase valiza, să ia o 
gustare și apoi să se culce. Dar 
iată că n-a apucat să facă decît 
cîțiva pași și privirile i-au fost 
atrase de un afiș pe care scria 
mare: LUPTE. Curios să afle 
sala și ora cînd începea reu
niunea a doua zi de diminea
ța, tov. Kiss s-a oprit din 
drum și a început să citească. 
Citea... citea și nu-i venea să 
creadă ochilor! Se schimbase 
data reuniunii. Dar nu fusese 
amînată de duminică pe luni 
sau pe marți, ci dimpotrivă a- 
vea loc cu o zi mai devreme, 
adică simbătă.

Tov. Kiss s-a uitat la ceas. 
Era cam tîrziu. Totuși, a renun
țat la hotel, a renunțat la ma
să și s-a dus Intr-un suflet la 
sală. Gala era pe sfîrșite. Mai 
rămăseseră de disputat numai 
două meciuri

Organizatorii se simțiră în-

PRE
Au luptat, nu glumă, tinerii vlslași 

de la colectivul Flamura roșie 
UTA, dar eforturile nu le-au fost 
zadarnice: au ciștigat proba de 
schif 8+1 din cadrul campionatului 
republican de canotaj rezervat ju
niorilor...

Plini de emoție și de nerăbdare, 
așteptau acum momentul distri
buirii premiilor. Nu e un moment 
ca oricare altul... II (ii minte toată 
viața...

Să sperăm Insă, de data aceasta, 
că vîslașii arădani au mai puțină... 
ținere de minte. Altfel, își vor a- 
minti mereu că nu li s-au dat tri
courile de campioni. Au întrebat: 
dece ? Li s-a răspuns însă că juni
orilor nu li se acordă tricouri de 
campioni. „Dar la lupte, dece li 
s-au dat juniorilor tricouri de cam
pioni ?“ au insistat ei. La această 
a doua întrebare nu li s-a mai dat 
nici un răspuns...

Totuși, li s-au dat cevașilea pre
mii. Numai că în loc să facă pre
mierea Intr-un cadru festiv, în fața 
spectatorilor, reprezentantul inspec
ției de sporturi nautice i-a invi
tat intr-un colț mai... dosnic. Cîteva

In preajma meciului atletic
Moscova — Londra

MOSCOVA (Agerpres).—TASS 
transmite :

In legătură cu apropiata întîl- 
nire de atletism dintre echipele 
selecționate ale orașelor Londra 
și Moscova care va avea loc în 
Anglia la 13 octmobrie, la Mos
cova pe stadionul Dinamo au 
loc concursuri de antrenament ale 
atleților din capitala sovietică. In 
urma rezulta telor înregistrate în 
cadrul acestor concursuri vor fi al
cătuite echipele selecționate ale o- 
rașului Moscova.

Șeful secției de atletism din Co
mitetul unional pentru cultură fi
zică și sport, Leonid Homenkov a 
declarat următoarele unui cores
pondent al Agenției TASS: „De
legația atleților din Moscova care 
urmează să plece la Londra va fi 
alcătuită din 70 de persoane. Din 

curcați în momentul cînd tov. 
Kiss se apropie de ei.

— Cum... a-ați știut că... în- 
sfîrșit noi am căzut de acord 
cu cei dela Oradea ca reuniu
nea să nu albe loc duminică, 
ci simbătă ?

— De unde să știu asta ? Ce 
sînt... ghicitoare ?

Fire liniștită, tov. Dionisie 
Kiss nu s-a supărat prea tare, 
ci a cerut doar să i se resti
tuie cheltuielile.

— Bani ? se mirară organiza
torii. Păi n-ați arbitrat...

Și iată-l pe tov. Kiss luptîn- 
du-se să-i convingă pe organi
zatori să-i dea măcar bani de 
drum, ca să poată să se întoar
că acasă. Oricît de aproape e 
Timișoara de Cluj, nu era s-o 
ia pe jos de-a lungul liniei 
ferate...

Dar stăruințele tov. Kiss n-au 
ajutat la nimic. Și poate că și 
astăzi l-am găsi alerglnd de 
colo pînă colo pe străzite Timi
șoarei, dacă (așa cum ne in
formează subredacția noastră din 
Cluj) nu i-ar fi sărit în ajutor 
niște cunoștințe din oraș, care 
au pus mină de la mină și au 
încropit banii de tren...

Cel puțin acum arbitrii vor fi 
precauți. Vor veni la Timișoara 
de la începutul săptămînii, că 
deh! poți să ști cînd are loc 
gala și în orice caz vor lua cu 
el șl carnetul de depuneri la 
CEC.

M 11...

clipe mai tîrziu, vîslașii se lămu
reau dece tov. inspector ținea să 
fie atît de... discret. Echipamentul 
ce le fusese rezervat drept premii 
era Intr-un hal fără de hal, murdar 
și chiar rupt. Vis lașul loan Hei
drich s-a pomenit cu doi pantofi de 
tenis pe același picior — pe drep
tul — iar Tiberiu Marincas a con
statat că îi ies degetele afară, de 
parcă ar fi fost niște pantofi... de
cupați, de cucoană...

încolo, totul a fost perfect...
JACK BERARIU
ION ȘEINESCU

ea fac parte cunoscuții sportivi 
Vladimir Kuț, Ardalion Ignatiev, 
Iurii Lituev, Leonid Scerbakov, 
Otto Grigalka, Alexandra Ciudina, 
Nina Otkalenko, Irina Turova, 
Maria Golubniciaia, Nina Pono
mareva și alții. Delegația va fl 

condusă de președintele comitetu
lui pentru cultură fizică șl sport 
al orașului Moscova Serghei Puș > 
nov.

In programul concursului sînt 
cuprinse 28 de probe, dintre care 
18 pentru bărbați și 10 pentru fe
mei.

De la Londra, atleții din Mos
cova vor pleca la Praga unde vor 
susține o întîlnire cu atleții ceho
slovaci. Aceste două mari întreceri 
internaționale vor încheia sezonul 
atletic de vară din anul 1954".
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