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Să lichidăm deficiente’e tehnice și tactice 
din fotbalul nostru

NI! NE AMINTIM oare totdea
una cu plăcere de cele mai 
bune jocuri de fotbal pe care 

le-am văzut î Nu retrăim oare cu 
emoție clipele de satisfacție ce ți 
le produce o acțiune reușită a unei 
înaintări, o intervenție oportună și 
temerară a unui portar î firește că 
da. Adeseori surprinzi pe stradă 
frînturi ca acestea : „Ce joc fru
mos a făcut U.T.A. în meciul de 
acum doi ani cu C.C.A.!" sau : 
„Ți-aduci aminte ce atac frumos a 
reușit Dinamo în meciul cu La 
Gantoise?”. Iubitorii fotbalului — 
și ei sînt atît de mulți în țara 
noastră — doresc jocuri bune, iu
besc pe fotbaliștii de valoare și 
nu sînt deloc zgârciți cu aplauzele 
Ia fazele de fotbal clar, de fotbal 
de bună calitate.

Din păcate însă, activitatea in
ternă și internațională, cu toate că 
a fost punctată cu unele succese 
de comportare, a oglindit, în gene
ral, o serie de lipsuri care țin în 
loc fotbalul nostru, care determină 
un nivel slab al partidelor din cam
pionatele categoriilor A și B, care 
nu permit jucătorilor ooștri de 
frunte să progreseze pe măsura po
sibilităților lor și a condițiilor 
de pregătire ce le au la dis
poziție. Aceste deficiențe, care 
își au origina în modul cum se face 
pregătirea în cadrul echipelor noas
tre de colectiv, sînt de două cate
gorii : greșeli tehnice și greșeli 
tactice.

In privința lipsurilor de crd <» 
tehnic trebuiesc trecute în primul 
rînd execuțiile tehnice defectuoase 
ale multora dintre jucătorii noștri 
de frunte. Avem încă fotbaliști care 
— deși activează in cele mai bune 
formații ale țării — dovedesc defi
ciențe serioase in pregătirea lor 
tehnică, în executarea unor elemen
te de tehnică elementară (stopuri, 
preluări, pase). Cum este posibil 
ca jucători care ajung pină în lotul 
reprezentativ cum sînt Paraschiva, 
Ene, Gîrleanu, Tătaru, Olaru, 
Szbko, să nu cunoască bine toate 
elementele de tehnică î

Dar cel mai grav aspect al capi
tolului tehnică este acela că marea 
majoritate a jucătorilor noștri nu 
fac execuții în viteză. Ei preferă să 
efectueze elementele de tehnică sta
tic sau cu mișcări în plus, mulți 
dintre ei exagerînd în efectuarea u- 
nor execuții tehnice inutile (driblin
guri repetate, pase înapoi etc.). 
Toate aceste „năravuri" fac ca 
principiile fotbalului modern să nu 
poată fi puse î|n aplicare, tocmai 
fiindcă execuțiile tehnice ale jucă
torilor noștri nesocotesc două ele
mente de bază ale acestor prin
cipii : mișcarea și viteza. Cum pu
tem pretinde unei echipe ca Fla
căra Ploești, de exemplu, să joa
ce fotbal de viteză, cu acțiuni în 
mișcare, surprinzătoare, dacă unul 
din cei mai importanți jucători ai 
ei, Botescu, prin postul ce-1 are în 
formație, s-a „specializat" în dri
blinguri fără folos, în stil vedetistic 
în dauna jocului colectiv și eficace, 
cu pase date imediat și pe poartă ? 
Cum putem cere Minerului Petro
șani să practice un joc modern cînd 
interii și centrul acestei echipe dau 
zeci de pase înapoi în plină aețiune 
de atac î

ducătorii noștri au datoria să în
țeleagă că de la aceste fapte, în a- 
parență neînsemnate, vine în reali
tate tot răul. Ei trebuie să-și dea 
seama că orice execuție tehnică 
fnutilă sau efectuată cu încet neală, 
static, este pe spinarea propriei e- 
chipe, strică din însăși frumusețea 
și spectaculozitatea unei întreceri 
fotbalistice. Meritul unui fotbalist 
desăvîrșit constă tocmai în aceea 
de a aprecia cu maximum de repe
ziciune — în funcție de plasamen
tul adversarilor și al coechipierilor 
— ce este de făcut, cum trebuie ac
ționat pelntru a ajunge mai repede 

și în cea mai bună poziție în fața 
porții adverse.

La categoria greșelilor de tactică 
vom accentua asupra unor preo
cupări care-și fac tot mai mult loc 
în cadrul activității echipelor noas
tre și anume, asupra așa zisei „tac
tici defensive”. In goană după 
puncte și după obținerea unor re
zultate imediate, multe din echipe
le de frunte și chiar reprezentative
le naționale au adoptat asemenea 
tactici. Sînt îndeobște cunoscute de- 
acum jocul „cu doi stoperi", prac
ticat mai ales de Flacăra Ploești, 
jocul „la ofsaid’’ în care „campioa
nă" necontestată este Metalul C. 
Turzii etc. Toate aceste preocupări 
tactice spre defensivă, spre apăra
re, sînt retrograde. In ioc să în
drume jucătorii spre jocul d> îna
intare, de ofensivă, singurul care 
duce spre progres și mărește va
loarea tehnică a fotbalului, el? îi 
orientează spre un joc steril, lip
sit de orizont, care nu le cere să-și 
îmbunătățească pregătirea tehnică 
și cunoștințele tactice. Jucătorii 
utilizați în asemenea tactici — fie 
că figurează cu numele ca înaintași 
— devin niște apărători modești, 
care se consideră cu misiunea înde
plinită dacă echipa lor ă reușit să 
anihileze înaintarea cutărei sau cu- 
tărei echipe. Marile întreceri inter
naționale ale anului, performanțele 
admirabile obținute de fotbaliștii 
sovietici și maghiari au demonstrat 
că jocul actual este prin excelență 
unul 'de atac, că înșiși apărătorii 
de bază ai formațiilor devin tot mai 
activi, iau parte tot mai des la ac
țiunile ofensive.

Această „manie” a descoperirii 
cît mai multor sisteme defensive, 
care își are izvorul î.ntr-o serie de 
cauze ce le vom discuta în conti
nuare, trebuie să dispară. Orienta
rea către jocul ofensiv, iată drumul 
care duce spre progres !

Care sînt însă motivele care au 
determinat lipsurile de mai sus, 
care au făcut ca nivelul par
tidelor dintre cele mai bune echipe 
ale țării să rămînă încă destul de 
scăzut ?

In primul rînd, trebuie arătat că 
nu s-a pus suficientă bază pe pre
gătirea jucătorilor în cadrul colec
tivelor. In multe din echipele de 
categoriile A și B, pregătirea se 
face superficial, fără conștiincio
zitate din partea jucătorilor, fără 
competență și interes din partea 
antrenorilor. Așa stînd lucrurile, 
mulți dintre fotbaliștii de frunte nu 
mai progresează, bat pasul pe loc, 
iar alții, care se anunțau ca veri
tabile speranțe, rămîn numai 
speranțe, (cazul jucătorilor Ga
bor, Vasiu, Cojereanu, Sîrbu, 
Demien etc.). De altfel, acest lucru 
este ilustrat și de faptul că dintre 
juniorii noștri care au repurtat a- 
cea strălucită victorie cu 5—0 îm
potriva reprezentativei maghiara 
(octombrie 1948) foarte puțini au a- 
juns cu adevărat fotbaliști de va
loare (Voinescu, Nicușor, Neagu, 
Bone). Atît timp cit antrenamentele 
echipelor fruntașe nu se vor face 
cu toată seriozitatea și priceperea, 
după un plan bine stabilit și în 
conformitate cu scopurile generale 
ale fotbalului nostru și cu obiectivele 
antrenorilor reprezentativelor națio
nale, nu vom avea o bază sănătoa
să pentru a porni pe drumul îmbu
nătățirii fotbalului.

O altă cauză, tot atît de însem
nată, este atitudinea complet gre
șită a conducerilor de colective, de 
asociații și chiar a Comitetului pen
tru Cultură- Fizică și Sport care 
pretind echipelor de colectiv, și res
pectiv, reprezentativelor naționale 
rezultate imediate, victorii. In fe
lul acesta, antrenorii abandonează 
munca de durată dar plină de pers-
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Utemistut Teodor Bălătică es

te un bun strungar. Zilnic el 
își depășește planul de muncă 
cu 60—65 la sută. Pentru sîr- 
guința sa, pentru conștiinciozi
tatea de care dă dovadă în 
muncă, tinărul strungar a pri
mit titlul de fruntaș în produc
ție.

In același timp Teodor Bă
lătică este un jucător de bază 
al echipei de fotbal Metalul 
„Bol es law Bier ut"

★ ★

Angajamente depășite
sportiv regional Cluj al 
Rezervele de Muncă 
în acest an deosebite 
muncă.

Consiliul 
asociației 
a obținut 
succese în

Remarcabile realizări au fost ob
ținute in domeniul muncii G.M.A. 
Astfel, datorită unei susținute ac
tivități duse de către profesorii 
de educație fizică, angajamentele 
luate la capitolul „purtători 
F.G.M.A." au fost depășite pînă în 
prezent cu 31%, evidențiindu-se 
colectivele sportive din raioanele

In, schimbul de onoare
In ziua aceea domnea în toată 

fabrica o însuflețire mai mare ca 
de obicei. Muncitorii și tehnicienii 
Fabricii de confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ intraseră dimineața, 
în ateliere, hotărîți să lase cu mult 
în urmă și normă și angajamente. 
Erau în ziua schimbului de onoare 
organizat în cinstea celui de al 
Il-lea Congres al P.M.R. și a celei 
de a 37-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

„Trebuie să fim și azi la înălți
me", gîndea utemista Maria Szabo 
care este și o bună jucătoare de 
volei. Ea lucrează într-o brigadă 

Un moment din cursa de 5090 metri care a revenit concurentului Ferdinand Moscovici din asociația 
Progresul. In fotografie el se află incă pe locul UI dar pe ultimii 200 metri va sprinta puternic cîș- 
tigind titlul de campion al țării noastre la această probă. După cursă el a declarat unuia din co
respondenții ziarului nostru :

„închin rezultatul meu celui de al 11-lea Congres al Partidului și zilei de 7 Noiembrie. Sînt deosebit 
de fericit de acest succes pentru care am muncit cu tragere de inimă otita timp. Este cel mai fru
mos succes sportiv al meu și trebuie să mărturisesc că am fost deosebit de emoționat în clipa in 
care am urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și am îmbrăcat tricoul tricolor. Făgăduiesc 
să muncesc și pe viitor, cu aceeași sîrguință și in același timp să ajut pe cei tineri, să-i sfătuiesc pentru 

a ridica cit mai sus gloria sportivă a pa riei noastre".

Năsăud, Dej și Cluj. De asemenea, 
angajamentele la „purtători GMA“ 
au fost depășite cu 165% remar- 
cîndu-se în deosebi colectivele din 
Aiud, C. Turzii, Dej, Bistrița. Za
lău și Năsăud.

Un accent deosebit a fost pus 
pe acțiunea de clasificare a spor
tivilor, realizîndu-se și în acest 
domeniu o depășire de 37% a 
angajamentelor luate.

AUREL CREȚU 
corespondent

de calitate la sectorul IV al fabricii 
împreună cu alte două sportive, 
handbalistele Georgeta Alexandru 
și Constanța Popa. La sfîrșitul 
orelor de muncă, graficul arăta că 
brigada din care fac parte cele trei 
sportive a fost într-adevăr la înăl
țime: depășise norma cu 110 la 
sută. In cadrul schimbului de onoare 
de la fabrica de confecții „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ s-a mai evidențiat și 
maestra sportului, cunoscuta cicli- 
stă Silvia Iosif, care a depășit 
sarcinile de plan din ziua res
pectivă.

T. DRIGA, corespondent

Manifestații sportive
Colectivul sportiv Progresul — 

Craiova a organizat un concurs 
popular de tir și un concurs de 
volei. La întrecerile de tir au par
ticipat 40 de trăgători, cele mai 
bune rezultate fiind obținute de 
către Virgil Baia, Paul Cîșu și 
Petre Petrescu. La volei au fost 
înregistrate următoarele rezultate: 
Teatrul Național — ziarul înainte 
3—1, C.R.R, — Justiția 2—3, Co-' 
operația — Spitalul Nr. 1 3—2.

I. TURLAC 
corespondent

Secția de auto-moto din cadrul 
colectivului sportiv Progresul Ora
dea organizează în ziua de 24 oc
tombrie un concurs motociclist de 
viteză pe circuit închis care este 
dotat cu frumosul trofeu „Cupa 
celui de al Il-lea Congres al Par-’ 
tidului". La această întrecere 
sportivă sînt invitați alergători 
auto-moto din cadrul tuturor co
lectivelor sportive din țară.

V. ARDELEANU 
corespondent



Cu deosebită sîrguință se pregătesc mii și mii de tineri de pe în
treg cuprinsul țării în vederea trecerii normelor complexului G.M.A., 
dorind să-și realizeze și acest angajament luat in. cinstea celui de 
al II-lea Congres al Partidului și a zilei de 7 Noiembrie. Una din 
probele complexului G.M.A., la care aspiranții se pregătesc cu în
suflețire, este norma de gimnastică. Ea cere o bună pregătire fizică 
și in special o bună pregătire tehnică.

Iată in fotografia de mai sus un grup de aspiranți G.M.A. gra
dul 1, care, sub directa instruire a antrenorului lor, se inițiază în 
exercițiile de gimnastică.

Și-a cucerit insigna G.M.A. gr. II
Utemistul Ștefan Popescu este 

un priceput și harnic planificator 
la întreprinderea ,,Bere Grivița" 
din Capitală. Iu timpul său liber 
el practică cu regularitate o serie 
de sporturi ca atletismul, voleiul, 
tenisul de masă, etc. Cu toate că 
nu are mai mult de 19 ani și 
practică sportul numai de 2 ani 
de zile, Ștefan Popescu a reușit 
să-și formeze o bună pregătire 

tehnică și fizică. In dorința de a 
obține o pregătire tehnică supe
rioară, el s-a hotărît în vara a- 
cestuj an să-și treacă toate nor
mele complexului G.M.A. gr. II, 
să devină în felul acesta purtător 
al insignei.

După cîteva luni de intensă pre
gătire, Ștefan Popescu a reușit 
să-și treacă cu succes majoritatea 
normelor. Cu o lună de zile în 
urmă el mai avea de trecut doar 
două norme, dintre cele mai di
ficile. Aceste norme erau cursa cu 
obstacole și gimnastica. Ii era 
necesară o pregătire tehnică avan
sată pentru executarea cu sigu
ranță a gimnasticii, cît și pentru 
trecerea obstacolelor.

In dorința de a obține insigna 
gr. II, Ștefan Popescu a început 
să se pregătească cu multă con
știinciozitate. Nenumărate antre
namente și verificări i-au fost ne
cesare pentru a putea trece cu u- 
șurință cele două norme. Și iată 
că numai acum cîteva zile în urmă, 
ttaărul planificator de la întreprin
derea „Bere Grivița" a primit din 
partea comitetului raional pentru 
cultură fizică și sport, ca răspla
tă a muncii depuse, mult dorita 
insignă G.MA. gr. II.

Exemplul utemistului Ștefan Po
pescu trebuie urmat de toți tine- 
rti din colectivul sportiv Flamura 
roșie „Bere Grivița". care practi
că cu regularitate una sau mai 
multe discipline sportive

■Ar

. Scurte știri G. M. A. 
din raionul Roman
■ Comisia de pregătire și exa

minare GMA din colectivul spor
tiv Recolta „Ion Creangă" a pre
gătit temeinic, din punct de vedere 
tehnic și fizic, 14 tinere și 20 
tineri care nu de multă vreme au 
reușit să cucerească insigna GMA 
gradul 1.

■ In vederea trecerii normelor 
FGMA activiștii sportivi obștești 
din comuna Pildești au instruit 
14 aspiranți, care au obținut re
cent insigna.

■ In ultima vreme, colectivul 
sportiv Recolta din comuna But- 
norești, cunoaște o susținută acti
vitate GMA. Ca urmare. 21 de ti
neri au devenit purtători ai in
signei GMA gr. I.

■ In colectivul sportiv Flamura 
roșie Roman, numărul purtătorilor 
de insignă -GMA crește de la zi 
la~ zi. Cu cîteva zile fai urmă, 28 
băieți și 3 fete au obținut in
signa GMA gr. I.

■ Colectivul sportiv Metalul
I.M.S.  Roman numără ta prezent 
28 de noi purtători ai insignei 
GMA gr. I și un purtător al insig
nei GMA gr. II, care și-au trecut 
recent examenul de control.

■ Colectivul sportiv Rezervele 
de Muncă rar. 1 din Roman a rea
lizat săptămîna trecută un număr 
de 63 purtători ai insignei GMA 
gradul I.

h In colectivul Progresul Roman 
activează, ta bune condiții, o sin
gură disciplină sportivă și anume 
secția de popice. Nu același lucru 
îl putem spune despre alte, spor
turi și cu atlt mai puțin despre 
activitatea GMA. In anul acesta, 
comisia de pregătire și examinare 
GMA nu a fost capabilă să reali
zeze nici un purtător de insignă 1. 
Vinovat de această stare de lucru
ri se face, ta primul rînd, preșe
dintele colectivului sportiv, care 
subapreciază în mod condamnabil 
autoritatea GMA

DAN MIRCEA 
corespondent

Interesante perspective pentru sportivii din Tim șoara
In orașul Timișoara, apropiata 

sosire a iernii este privită cu se
riozitate de comitetul orășenesc 
C.F.S. precum și de colectivele 
sportive. Intr-adevăr, Încă de pe 
acum, au fost luate o seamă de 
măsuri tehnice și organizatorice, 
care, toate la un loc, vestesc o rod
nică activitate sportivă pentru lu
nile de iarnă.

Desigur că în activitatea de iar
nă a sportivilor din Timișoara, un 
rol deosebit îl joacă, în fiecare an, 
hala de sport. Această hală va pri
mi curînd vizita zugravilor și tîm- 
plarilor, care vor contribui prin 
munca lor la înfrumusețarea aces
tui loc de întîînire a sportivilor ti
mișoreni. După ce renovarea halei 
va fi terminată, se va desfășura 
aci tradiționalul turneu de iarnă al 
echipelor de handbal. De pe acum 

. și-au anunțat participarea 1a a- 
ceastă interesantă competiție echi
pele fruntașe Flamura roșie-Jim- 
bolia, Metalul-Reșița, Recolta-Pe- 
riam, Știința-Timișoara, Metalul 
Tehnometal-Timișoara, precum și 
tinerele formații Avlnitul Deta, 
Progresul-Arad, Recolta-Recaș, Re- 
colta-Giarmata.

De asemenea, colectivele spor
tive timișorene desfășoară o vie 
activitate pentru punerea la punct 
a bazelor sportive ce le aparțin 
sau pentru transformarea acestora 
în vederea antrenamentelor și con
cursurilor din cadrul sporturilor 
de iarnă. De pildă, colectivul spor
tiv Știința, unul dintre cele mai 
cunoscute colective sportive timi
șorene, va înființa pe stadionul 
„23 August" o bază de schi pen
tru începători. La această bază 
de schi, tinerii studfcnți vor 
putea face primii pași spre 
însușirea tehnicii acestei fru
moase discipline sportive. Tot pen
tru această bază au fost pregă- 

* tite 40 de perechi de schiuri și 
echipamentul necesar. De îndată 
ce condițiuniile atmosferice vor per
mite, terenul de volei și baschet 
a! colectivului va primi destinația 
de patinoar. De asemenea, colec
tivul sportiv Locomotiva Direcția 
regională C.F.R. va transforma și 
el terenul de tenis care îi apar
ține, în patinoar. Tot la acest co
lectiv, alături de bacul de antre
nament pentru canotaj academic, 
va fi pus în funcțiune un bac de 
antrenament pentru caiac simplu. 
Colectivul are și o sală de sport, 
care va trebui însă reamenajată, 
pe ici — pe colo, prin punctele... 
esențiale.

Activitatea sportivă de iarnă va 
fi foarte bogată la Timișoara. Ast
fel, echipa de fotbal Locomotiva 
Atelierele principale C.F.R. își va 

desfășura pregătirile în cadrul unei 
tabere de schi, -după care vor ur
ma antrenamentele la sală. Sec
țiile de handbal, volei și baschet 
ale colectivului sportiv Știința își 
vor face pregătirile în hala de 
sport, iar celelalte secții vor pleca 
la taberele de schi de la Semenic, 
Muntele Mic și Gărîna. Secția de 
turism a colectivului Știința va or
ganiza în lunile de iarnă trei 
concursuri de orientare turistică 
gradul I și II.

Pentru iarna care se apropie, co
lectivul Progresul a prevăzut un 
bogat program de pregătire. Sec
ția de volei și baschet va efectua 
antrenamentele în sala de gimnas
tică IMF. Secția de canotaj se va 
antrena la bacul de antrenament al 
colectivului Locomotiva — Direc
ția regională C.F.R. Fotbaliștii vor 
face antrenamente la sală. Este 
interesant de arătat că, în scopul 
ridicării nivelului politic și ideolo
gic al sportivilor, colectivul va or
ganiza la baza nr. 1 un club unde 
se vor ține regulat conferințe, pre
legeri etc. Avînd o cabană pe 
Muntele Mic și o altă cabană pe 
Semenic, colectivul Progresul va 
organiza tabere de schi, unde as
piranții G.M.A. se vor putea pre
găti și vor putea trece normele de 
schi ale complexului.

Sportivii cercului Metalul-Teh- 
nometal vor activa intens în cadrul 
secției de pregătire fizică generală, 
echipele de fotbal și handbal ale 
cercului urmînd să plece în ta
bere de schi. Colectivul sportiv 
Voința va organiza antrenamente 
de pregătire fizică generală pentru 
sportivii din secțiile de fotbal și 
atletism.»- Iarna trecută, ziarele lo
cale „Drapelul roșu" și „Szabad 
Szo“ au organizat întreceri de 
schi, orientare turistică, gimnas
tică, atletism, volei și haltere. A- 
ceastă lăudabilă inițiativă a zia

relor timișorene va fi repetată și 

Grupul de cabane de pe Muntele Mic

în cursul lunilor de iarnă ale a- 
cestui an.

Este interesant că sportivii și 
sportivele din colectivele Locomo
tiva, Voința, Progresul, Flamura 
roșie-Industria lînei și Știința vor 
activa cu secțiile de natație la... 
baia populară. Condițiunile impro
prii în care se vor desfășura pre
gătirile de iarnă ale. înotătorilor 
timișoreni ridică cu multă hotă- 
rîre pîoblema unui bazin acoperit.

La pregătirile pentru activitatea 
sportivă de iarnă, ia parte în mod 
activ și Biroul de Turism și 
Excursii din Timișoara. Iarna a- 

ceasta, după o întrerupere de 3 ani, 
grupul de cabane de pe Muntele 
Mic va fi pus din nou la dispo
ziția maselor de sportivi. In acest 
scop a fost terminată de curînd 
instalarea rețelei electrice, precum 
și a conductei de apă. Grupul de 
cabane de pe Muntele Mic are 187 
de paturi. Prin colectivele sporti
ve din întreprinderi, instituții și 
facultăți, Biroul de Turism și Ex
cursii va organiza iarna aceasta 
tabere de schi de 7 zile. In pla
nul de muncă al B.T.E. figurează, 
de asemenea, un concurs de orien
tare turistică gradul II, un con
curs de orientară turistică populară 
de gradul I, o tură de mare per
formanță la masivul Țarcului, e 
intilnire turistică la insula Mure
șului, excursii la Muntele Mic etc. 
Tot B.T.E. va organiza săptămi- 
nal, dacă vremea va permite, 
transporturi cu trenuri speciale 
spre comuna Șarlota, unde aspi
ranții G.M.A. își vor putea trece 
normele de schi.

După cum se vede, sportivii ti
mișoreni vor avea în lunile viitoa
re o activitate deosebit de rod
nică. Rămîne acum ca obiectivele 
propuse să fie realizate, pentru ca 
eforturile depuse să fie încununate 
de un deplin succes.

A. GROSS

Cu toate că trimestrul III al ai- 
taului 1954 s-a încheiat, situația 
■complexului sportiv G.M.A. în re- 
■giiunea Constanța reprezintă, îr^ 
(momentul de față, un (bilanț care da 
■de gîndit. Dacă angajamentele anu
ale la „purtători F.G.M.A." au fost 
îndeplinite și chiar depășite, la 
G.M.A. gr. I ele nu stat realizate 

■ decît în proporție de 70 la sută. 
Situația este și mai îngijorătoare în 
ceea ce privește gradul II al com
plexului, realizările în acest dome
niu nedepășind procentul de 50 la 
sută.
FRUMOASE REALIZĂRI IN RA

IONUL MEDGIDIA
Numai în raionul Medgidia com

plexul G.M.A. a constituit o preo
cupare serioasă, atît pentru comi
tetul raional CFS cît și pentru co
lectivele sportive. Tov. Ion Oprescu. 
■președintele comitetului C.F.S. al 
raionului Medgidia, împreună cu 
■instructorul sportiv Dan Constan
tin, au acordat importanța cuvenită 
complexului, desfășurînd o perma
nentă muncă de propagandă și în- 
drumare, reușind să intereseze în 
această direcție colectivele sporti
ve. In același timp, profesorii de

PENTRU DEZVOLTAREA
< educație fizică din raion n-au stat 
nici ei de o parte, iar comisia 
G.M.A.. alcătuită din oameni cu tra
gere de inimă a activat foarte bine. 
In felul acesta pirintr-o susținută 
muncă și preocupare colectivă, ra- 

“ ionul Medgidia și-a îndeplinit an
gajamentele pe linie G.M.A. la gr.
I în proporție de 90 la sută, la gr.
II 100 la sută, ta ttaip ce la 
F.G.M.A. angajamentul a fost de
pășit cu 500 la sută.
CIND ATIRNA LACATUL LA USA—

Spre deosebire de raionul Med
gidia, în raionul Fetești nu s-a fă
cut decît foarte puțin, în problema 
complexului G.M.A-, pentru că lu
crurile au fost lăsate să meargă de 
la sine, comitetul raional C.F.S. de- 
zinteresîndu-se complet de această 
problemă. De altfel, modul cum în- 

■ țelege acest comitet să-și ducă mun
ca este ilustrat și de faptul că se
diul comitetului a stat ferecat cu la
cătul la ușă o bună parte din luna 
septembrie, pentru că tov. Avram 
Vitalie, președintele comitetului, a 
găsit' de cuviință să plece ta con
cediu tocmai în perioada ta care lip
sea instructorul sportiv E. Șerbănes- 
cu. Urmările unei asemenea atitu-

COMPLEXULUI G.M.A. IN REGIUNEA CONSTANTA
dini n-au întîrzlat să se arate și în 
problema complexului G.MA. Cu 
toată strădania depusă de tov. Gh. 
Gomeai instructor sportiv voluntar 
al colectivului Recolta Fetești, pînă 
în momentul de față ta întreg ra
ionul angajamentele lai G.M.A. gr. I 
n-au fost realizate decît în propor
ție de 30 la sută. Lucrurile stau 
și mai rău la G.M.A. gr. II, unde 
pînă în prezent nu s-a realizat ni
mic.

FOTBAL, FOTBAL SI NUMAI 
AT1T!

In ultimul timp, majoritatea co
lectivelor sportive din orașul Con
stanța manifestă o greșită înțelege
re a problemelor mișcării de cultură 
fizică și sport. Preocuparea lor se 
orientează numai către fotbal, cele
lalte discipline sportive, ca și com
plexul G.M.A., find date uitării.

Neînțelegînd importanța complexu
lui, tov. Gh. Misacov, președintele 
colectivului sportiv Flamura roșie 
Comerț, nu se preocupă decît de 
problemele ce decurg din activita
tea echipei de fotbal, deși colectivul 
pe care-1 conduce nu are în acest 
an nici un purtător al insignei 
G.AIA. Aceeași condamnabilă linsă 

de interes se observă și la colec
tive mai mari, cum sînt Locomotiva 
P. C. A. sau Metalul S.N.C. care, 
de asemenea, nu se preocupă decît de 

fotbal. Tov. Al. Istrate. responsabil 
G.M.A. în colectivul Locomotiva 
P.C.A., se interesează numai de fot- 
ball^ii colectivului, iar tov. C. Pa- 
raschivescu, secretarul colectivului 
sportiv Metalul S.N.C., cunoaște 
perfect golaverajul echipei de fotbal, 
dar ignorează total situat a colec
tivului privind complexul G.M.A. 
Astfel stînd lucrurile, nu e de mi
rare că în orașul Constanța angaja
mentele luate în domeniul gradului 
II al complexului sînt departe de a 
fi îndeplinite. In ceea ce privește 
F.G.M.A. și G.M.A. gr. I, situația 
a fost salvată de colectivul Flamura 
roșie Alimentara, care, organizîridu- 
și munca în condițiuni optime, a 
reușit să-și depășească cu mult an
gajamentele-

★
Aceasta este, în cîteva cuvinte, si

tuația complexului G.M.A. în regiu
nea Constanța. Analiza cauzelor a- 
cestei situații ne arată că pr'mul 
vinovat de rămînerea în urmă este 
comitetul regional C.F.S. în frunte 

cu tov. Petre Geană, care n-a^ des
fășurat o suficientă muncă de îndru
mare șl control pe lîngă raioanele 
■rămase în urmă.

Crticabilă este și poziția tov. A- 
Păun, responsabila sectorului de 
instruire sportivă din cadrul comi
tetului orășenesc C.F.S. Constanța, 
care la îndemnul comitetului regio
nal C.F.S. de a îndruma mai în
deaproape activitatea colectivelor 
privind complexul G.M.A., motivea
ză că......n-are timp", deși aceas
ta îi este. în fond sarcina principală.

O bună parte de vină o au și 
organizafT.le de bază U.T.M.. care 
n-au sprijinit cu destulă tărie munca 
de mobilizare a tineretului la tre
cerea normelor.

Față de o asemenea situație, se 
impune ca în timpul care a mai ră 
mas pînă la sfîrșitul anului, comi
tetele C.F.S. regional, orășenesc și 
raionale, să facă o cotitură serioasă 
în munca îor în domeniul comple
xului G.M.A., să-și intens'fice mun
ca de îndrumare și control pe lîngă 
colective, iar acestea, la rîndul tor, 
să înțeleagă rolul și importanța 
complexului sportiv G.M.A.
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Probele de obstacole constituie, în 
cadrul fiecărui concurs, întrecerile 
cele mai așteptate. Miile de spec
tatori sînt întotdeauna nerăbdători 
să i vadă pe călăreții noștri frun
tași sărind peste obstacolele pe cit 
de numeroase, pe atît de dificile. 
Pregătirea pentru probele de ob
stacole, măiestria trecerii peste o 
„rivieră", peste un ,,gard" sau un 
„oxer" se dobîndesc însă numai 
dună multe străduințe, după luni 
și luni de muncă intensă. Probele 
de călărie sînt urmărite cu viu in- 
interes de spectatorii care admiră 
cu acest prilej nu numai măiestria 
călăreților, ci și curajul, voința și 
dirzenia lor.

— Să particip la o probă de ob
stacole, iată dorința de atitea ori 
realizată, a sute și sute de tineri, 
iubitori ai sportului călare.

it ★

O nouă și frumoasă realizare a mișcării noastre de cultură fizică și sport 
Hipodromul! dia Floești

Foarte adesea. în anii aceștia de 
viață nouă, poposind într-un oraș 
sau altui, trăiești un simțămînit 
deosebit privind, alături de alte mi
nunate realizări, frumoasele tere
nuri de sport sau stadioane, măr
turie grăitoare a grijii pe care Par
tidul și Guvernul o poartă mișcării 
noastre sportive. Un puternic sen
timent de bucurie te cuprinde a- 
tunci cînd privirile-ți îmbrățișează 
construcții sportive, ridicate acum, 
pentru prima oară în țara noas
tră.

★

Orașul aurului negru •— Ploeș- 
tiul — se mîndrește cu o activitate 
sportivă din cele mai. rodnice, cu 
mii de sportivi activi, cu numeroși 
purtători ai insignei G.M.A., cu 
frumoase baze sportive. In ultimul 
timp însă, orice ploeștean îți va 
vorbi mai ales despre marea cons
trucție sportivă ridicată in orașul 
lor: hipodromul.

Spectatorii obișnuiți ai spectacu
loaselor întreceri de călărie au pu
tut urmări, cu interesul pe care îl

„Il’e” va face sport pe esraa
— Va sări sau nu va sări ?... 
Această întrebare stă pe buzele 

tuturor celor adunați la malul a- 
pei, in momentul cind, acolo sus. 
in vîrful înaltei trambuline, omul 
în costum de baie pare a-și lua 
pentru ultima oară av'.nt. ■

— ...A sări sau a nu sări ?...
Dilema aceasta, pare a turbura 

și gîndurile celui care constituie o- 
biectul atenției generale. Acesta, 
un tlnăr cam dolofan, lipsit de 
musculatura alungită? caracteris

tică înotătorilor, aruncă priviri 
speriate către apa ce se deschide 
la picioarele sale și care trădea
ză anumite proprietăți nu tocmai 
îmbietoare: e destul de rece și 
foarte adîncă... Dar atunci cînd 
întreaga asistență părea să-și fi 
epuizat rezervele de răbdare, tot 
așteptînd să se producă evenimen
tul, presupusul campion de înot 
s-a dat un pas înapoi și in loc 
să-și ia avînt înainte, a izbucnit 
într-o tiradă neașteptată:

— Acuma înțeleg, tovarășe Că- 
lărașu, de ce ai lăsat pentru ulti
ma zi turnarea scenei cu trambu
lina ! Păi, e clar, dacă nu mai ies 
la suprafață, atîta pagubă! Filmul 
l-ați terminat...

Un hohot de rîs a subliniat ul
timele cuvinte rostite de eroul prin
cipal al acestei scene, deosebit de 
ciudate, care nu a fost totuși în
registrată pe pelicula aparatelor de 
filmat, deoarece nici nu figurează 
în scenariul regizoral.

...Ne aflăm pe malul lacului He
răstrău, unde se turnează ultimele 
exterioare din viitoarea producție 
de lung metraj a studioului de

stîrnesc asemenea întreceri sporti
ve,— pe hipodromul din Ploești, 
— întreceri de mare amploare la 
startul cărora au fost întotdeauna 
prezcnți cei mai valoroși călăreți 
din țara noastră. Și cei care, nu de 
mult, s-au întrecut în ultimul con
curs de călărie din acest an. au 
rămas de-a dreptul impresionați de 
frumusețea acestei baze sportive, de 
marile transformări pe care le-a 
cunoscut hipodromul din primăvară 
și pînă acum.

Inițiativa a pornit încă de atunci 
și animatorii r'eamenajării hipodro
mului, tovarășii I. Vidroiu, C. An
ca, I. Sirbu, D. Balalia, au muncit 
cu drag pentru ca în orașul Ploești 
să poată fi ridicată o asemenea 
construcție. îndemnurilor de a mun
ci pentru amenajarea acestei fru
moase baze sportive, le-au răspuns 
cu entuziasm și muncitorii de la 
Rafinăria 3 Ploești care au lucrat 
la gardul și la plasa de protecție 
și cei de la Rafinăria Nr. 1 care au 
curățat și gudronat conducta de 
apă lungă de 1.800 de metri, și 
muncitorii de la uzinele „1 Mai“ 

jilme artistice „București". Titlul 
filmului: „Și Ilie face sport 1“ 
Protagoniști: Mircea Crișan, Puiu 
Călinescu, Dem. Savu (laureat al 
Premiului de stat) Aurelia Sorescu, 
C. Ramadan (artist emerit, lau
reat al Premiului de stat), V. To- 
mazian, Mișu Fotino (artist e- 
merit) și — să nu vă prindă mi
rarea I — halterofilul Silviu Cazan, 
maestru al sportului și atleta Geta 
Georgescu, fosta campioană repu
blicană la aruncarea discului. Șef 
de producție: Victoria Miriște. Sce
nariu : Al. Andi și M. Crișan. Mu
zica : N. Chirculescu (laureat al 
Premiului de stat). Operator șef: 
Alex. Roșianu. Regizor: Andrei 
Călărașu.

Acesta ar fi, foarte scurtat, ceea 
ce se cheamă „genericul" filmului, 
litere albe proiectate pe un fond 
de imagini în plină mișcare, luate 
pe stadion în toiul întrecerilor 
sportive.

Am fost și noi printre aceia care 
s-au îmbulzit la malul lacului (deși 
nu făceam parte din masa de fi- 
guranți) pentru a-l vedea pe Mir
cea Crișan cum sare de pe tram
bulină de la 7 metri înălțime (fără 
trucaj t). Lăsînd la o parte nepre
văzuta replică a lui „llie", care 
a întrerupt pentru un moment tur
narea, totul a mers ca pe strune.

Să spunem, într-un cuvînt, că 
distribuția ca și echipa de turnare 
promovează o serie întreagă de 
elemente noi, care se află la în- 
tîiul lor film. Tinerețea îi unește 
într-un colectiv entuziast, pe toți 

care au reparat bazinul de la in
trarea în hipodrom, și cei de la 
Trustul 9 Construcții...

Cele 3 grajduri nou construite, fie
care cu o capacitate de 24 locuri, 
reamenajarea totală a vechiului 
grajd cu 48 die locuri, construirea 
infirmeriei pentru cai, a potcovă- 
r'ei, a dormitorului cu 30 de paturi 
pentru îngrijitorii de cai, amenaja
rea pistei și a terenului de obsta
cole, a terenului de cros cu obsta
cole fixe construite anume, cele 
două terenuri de dresaj precum și 
celelalte construcții anexe, toate a- 
cestea îți vorbesc despre munca de
pusă aici.

Hipodromul de la Ploești este o 
construcție sportivă cu care ne pu- 
tem mîndri. pe drept cuvînt așa 
cum ne mîndrim cu Stadionul 23 
August, cu Sala de Sporturi de la 
Floreasca, cu Parcul Sportiv Dina
mo, cu fiecare dlin aceste puternice 
mărturii ale uriașei dezvoltări pe 
care,- mișcarea noastră de cultură 
fizică și sport a cunoscut-o și o cu
noaște zi de zi, în anii regimului 
de democrație populară.

și... in viață!
acești realizatori ai primului film 
artistic românesc cu subiect inspi
rat din sport. Așa dar, de pe sce
nă „Ilie" a trecut să facă sport 
și pe ecran, dar să nu credeți că 
este vorba de o simplă adaptare 
a piesei care se bucură de atîta 
succes pe scena Teatrului de Es
tradă. „Și Ilie face sport 1“ va 
fi un film 100 Za sută, cu toate 
calitățile unujj scenariu pur cine
matografic.

Dar vizita noastră la locul de 
turnare a exterioarelor filmului 
ne-a oferit și o altă revelație in
teresantă. „Ilie" — adică Mircea 
Crișan, actorul care-i dă viață — 
ne-a mărturisit că are de gînd să 
nu se limiteze a face sport numai 
pe scenă și ecran. Personajul a 
transformat pe interpret 1 Intr- 
adevăr, am auzit chiar de la Mir
cea Crișan Următorul angajament:

— Am de gînd să mă apuc e- 
fectiv ds sport; Să înot, să boxez, 
să urc pe munți cu adevărat, nu 
ca lăudărosul Ilie... Așa. sper să 
„las" cel puțin 20 kilograme din 
rezerva copioasă de care dispun 
și poate, mai știi... am să devin 
într-o zi campion.

l-am urat lui Mircea Crișan să-și 
transforme angajamentul în rea
litate, tocmai în momentul cind re
gizorul Andrei Călărașu l-a chemat 
eu insistență in fața aparatului de 
luat vederi.

„Atențiune, se turnează 1"

V .RADU 
N. MAR DAN

î

La școala complexului G.M.Ăl
De la Sibiu spre Cheile Ci 

Finului drumul te poartă și 
prin comuna Gura Rîului. Este 
o așezare de oameni harnici 
care se îndeletnicesc cu tot fe
lul de munci. Hărnicia lor 
Insă a început să le aducă 
bucurii abia în anii din urmă: 
înainte vreme din sudoarea 
frunții kw, își rotunjeau ave
rea chiaburii.

Ca să-ți dai seama cit de 
mult s-a schimbat viața în 
comuna aceasta e de ajuns să 
vii !ntr-o seară la căminul cul
tural. Ai să poți vedea aici 
oameni sfătuindu-se asupra 
treburilor gospodărești ale co
munei sau tineri și vîrstoici 
pregătind coruri și jocuri. Pe 
lingă aceștia poți găsi, strînși 
în jurul învățătorului Ștefan 
Deeej și a profesorului Petre 
Breban, pe tinerii și tinerele 
care îndrăgesc spartul.

Sînt mulți tineri care vin 
în timpul lor liber pe terenul de 
sport, ba la volei, ba la fotbal 
ori handbal. Toți aceștia — 
vreo 200 — duc o activitate or
ganizată în cadru' colectivului 
sportiv Recolta. învățătorul Ște
fan Decei este președintele colec
tivului iar profesorul de educa
ție fizică Petre Breban se 

ocupă cu problemele de instrui
re sportivă. Ei au arătat o 
justă orientare în organizarea 
activității sportive, acordînd o 
deosebită atenție problemei com
plexului G.M.A.

S-â amenajat în curtea șco
lii o pistă G.M.A., s-a făcut 
agitație ș’-au început antrena
mentele; Multe ceasuri a pe
trecut tovarășul Breban pe te
renul de spoit în mijlocul celor 
ce se pregăteau pentru trece
rea normelor G.M.A. Dar și 
cită mulțumire a simțit el cînd 
i-a văzut pe toți aspiranții tre- 
cînd cu succes normele. Buna 
pregătire Iși -rata roadele.

Printre primii care au cu
cerit insigna G.M.A. au fost 
președintele sfatului popular 
Constantin Doboș, Ioan Lazăr 
membru în comitetul raional
U.T.M., Leontina Vasilică de
putată în sfatul popular și 
mulți alții care au înțeles că 
exemplul lor va fi un puternic 
îndemn pentru ceilalți ca să

Munca de propagandă și agitație 
la colectivul sportiv Voința Tg. Mureș

Un larg activ voluntar sprijină 
munca din colectivul sportiv Voința 
Tg. Mureș. Agitația și propaganda 
are de exemplu, un activ de 20 to
varăși care se ocupă intens de în
deplinirea sarcinilor în acest do
meniu. , Este adevărat, însă, că cei 
20 propagandiști nu și-au întocmit 
încă un p’an de muncă detailat în 
care să fie trecute toate sarcinile, 
totuși ei au o documentare pusă la 
punct, au în evidență articolele, fo
tografiile și caricaturile pe care le 
folosesc la gazetele de perete.

De curînd, la ziarul de pe
rete al cercului sportiv de 
la Cooperativa Ciocanul a apărut 
o caricatură în care era înfățișat 
responsabilul cu instruirea sportivă, 
Zo'tan Szabo, care din cauza ne
păsării celorlalți tovarăși duce sin
gur la îndeplinire toate sarcinile. 
Zoltan Szabo face de pildă regula
mentul unui concurs, se ocupă de 
mobilizare dar pînă la urmă el este 
smgurul participant la competiție. 
Și această cooperativă are 699 mem
bri... Apariția acestei caricaturi la 
ziarul de perete a făcut ca în ur

Geta Georgescu, Horia Căciulescu șt Mișu Fotino discută aprins 
(într-o scenă din film) despre... ceea ce este desecis in [efJprtajul a-> 
lăturat,

devină și ei purtători ai in
signei G.M.A.

Astăzi colectivul sportiv Re
colta din Gura Rîului se mîn
drește cu o importantă depășire 
a cifrei de plan la complexul 
G.M.A.: 125 la sută. Există așa 
dar acum în comuna aceasta 
odată și un sfert mai mulți 
purtători de insignă decît pre
vedea planul. Și nu numai 
atit. Există totodată și 42 de 
purtători ai insignei F.G.M.A. 

cu toate că în plan nu fusese 
prevăzută nici o cifră la acest 
capitol.

Mărețele evenimente pe care 
le va trăi poporul nostru 
muncitor, al II-lea Congres 
al Partidului și a 37 aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, au fost întîmpin«te 
de colectivul sportiv Reedita 
—• Gura Rîului cu aceste fru
moase realizări pe tărîmul cam- 
plexului /i.M.A. Dar tot în 
cinstea acestor evenimente, co
lectivul sportiv a pregătit 
șapte tineri pentru insigna 
G.M.A. gr. II. Ei mai au de 
trecut numai norma la tir pen
tru a deveni purtători ai aces
tei insigne care cere mai mttl- 
tă putere, o iscusință mai a- 
leasă.

Bună școală s-a dovedit 
Complexul G.M.A. 1 Pregătin- 
du-Se pentru trecerea normelor, 
unii au îndrăgit atletismul, 
alții schiul, voleiul, sau hand
balul. Și asta încă nu-i totul. 
Au ajuns mulți dintre ei spor
tivi de frunte ai raionului. Le
ontina Vasilică, de exemplu, 
deține recordul raional la arun

carea greutății, loan Lazăr e 
recordman la aruncarea gre
nadei, echipa de volei a fete
lor din Gura Rîului e cea rrraii 
bună din raion și la fel cea a 
fotbaliștilor.

Colectivul sportiv Recolta din 
Gura Rîului va obține . fără 
îndoială și alte succese mult 
mai mari pentru că axîndu-și 
munca pe complexul G.M.A. 
și-a creiat o trainică bază care 
îi va permite să dezvolte larg 
mișcatlea sportivă din aceas
tă comună.

N. VLĂDOIANU și P. CIOLACU 
(subredacția din Sibiu)

mătoarele zile de întreceri, zeci da 
membri ai cooperativei Ciocanul să 
se prezinte pe stadion.

Munca de agitație și propagandă 
este sprijinită în acest colectiv 
sportiv și de antrenori care dau 
un important ajutor. Cei mai bine 
pregătiți în această direcție s-au 
arătat a fi antrenorul de lupte 
Gheorghe Boer, antrenorul de po
pice Coloman Cocoș și antrenorul 
de fotbal Lorincz Kiss. Pe de altă 
parte, fiecare succes al colectivului 
este popularizat prin expunerea di
plomelor, fanioanelor, plachetelor și 
cupelor cucerite de sportivii acestui 
colectiv. Există de asemenea o ta
belă de recorduri, un panou de o- 
noare al sportivilor fruntași în pro
ducție și sport. Realizările colecti-: 
vului sportiv Voința Tg. Mureș în 
toate ramurile activității sportive^ 
sînt reflectate grafic prin mai multe 
panouri montate în vitrine speciale 
la noua bază sportivă a colectivu
lui.

N. POPA
Subredacția din Tg. Mureș



Despre comportarea motocicliștilor in finala
campionatului de regularitate

Merite deosebite nu au numai 
acei care au reușit să cucerească 
titlurile de campioni ai țării la 
cursele de regularitate, rezistență 
șl turism, ci toți aceia care, dîrrf 
dovadă de dîrzenie, au putut a- 
junge la capătul celor 3.200 km., 
cît a măsurat traseul finalei de 
campionat. In această întrecere, 
cei 28 de motocicliști rămași în 
concurs, au înfruntat obstacole, 
care multora le-ar fi părut de ne
trecut, înscriindu-și astfel numele 
pe tabelul performerilor țării.

In imediata apropiere a noilor 
campioni ai țării, I. Spiciu + M. 
Dănescu, se situează Pompiliu Ior- 
dăchescu (C.C.A.) care împreună 
cu Spiciu a parcurs cele 8 etape 
a-Ie competiției fără să fi fost pe
nalizat. Pompiliu lordăchescu, a 
fost la. un pas de a cuceri titlul de 
campion, dar l-a p:erdut în favoa
rea colegului său de club, la cir
cuitul de viteză organizat pentru 
departajarea concurenților, aflați la 
paritate de puncte în clasamentul 
campionatului. Prin comportarea 
avuta în acest camponat Pompiliu 
lordăchescu a demonstrat încă o- 
dată că și-a. însușit temeinice cu
noștințe tehnice, putînd fi conside
rat . printre alergătorii fruntași ai 
patriei noastre.

Pe următoarele trei locuri în cla
samentul general al întrecerii fi - 
gurează componenții echipei Dina
mo I care a cucerit titlul de cam
pioană a țării la cursele de regu
laritate și rezistență: Iosif Keres- 
tes, Ludovic Szabo, Mihai Sărățea-

Activitatea
Aseară a început în sala Dinamo 

competiția organizată de asociația 
Dinamo în cinstea Congresului Par
tidului și a zilei de 7 Noiembrie.

In întrecerea de baschet pentru 
echipele feminine dotată cu cupa 
Constructorul s-au întîlnit Știința 
I. C. F. și o combinată Loco
motiva—Dinamo. Știința I. G. F. 
a învins cu 48—27 (18—6).
A urmat apoi jocul dintre echipele 
masculine de categoria A Dinamo 
București și Știința I.G.F. După un

Să lichidăm deficiențele tehnice și tactice A apărut

din fotbalul
(Urmare din pag. l-a)

pective, în folosul unor acțiuni de 
moment pentru obținerea unor sco
ruri favorabile, dar care distrug, 
pur și simplu, posibilitățile unui 
progres real al echipelor și jucăto
rilor de frunte.

In sfîrșit, tot o cauză directă a 
pregătirii tehnice și tactice nesatis
făcătoare a echipelor și jucătorilor 
noștri fruntași, este lipsa de inte
res manifestată față de campionat. 
In loc ca întrecerile din cadrul cam
pionatului categoriilor A și B să 
constituie activitatea de bază a e- 
chipelor noastre, s a mers pe linia 
întreruperii repetate și îndelungate 
a campionatului categoriei A, pro- 
dueîndu-se astfel în activitatea e* 
chipelor un gol a'e cărui neajun
suri le relevă destul de puternic 
jocurile din cadrul celei de a doua 
părți a returului.

Față de toate aceste constatări 
se impun o serie de măsuri neintîr- 
ziate de a căror conștiincioasă a- 
plicare depinde în mare măsură îm
bunătățirea calității fotbalului nos
tru, a ridicării iui la înălțimea con
dițiilor ce i s-au creat și a dragos
tei ce-i poartă sutele de mii de oa
meni ai muncii din țara noastră. In 
mare, aceste măsuri sînt :

1. Intensificarea muncii de ins
truire în cadrul colectivelor, în așa 
fel ca pregătirea jucătorilor să se 
facă în mod complet aici. Grijă 
deosebită trebuie acordată pregă
tirii juniorilor. In general, este ne
voie ca antrenorii comisiei centrale 
și inspecției de fotbal să-și intensi
fice munca de control pe teren, să 
fie prezenți cu sfatul și cu autori
tatea lor acolo unde situația o cere.

2. Preocuparea permanentă spre 
fcnbunătățirea capacității tactice a 
jucătorilor noștri, astfel ca ei să 
poată face față oricărei situații noi, 
neprevăzute, din timpul meciului.

3. Accentuarea pregătirii tehnice 
individuale, în special/ prin îndru
marea către execuțiile tehnice ra
pide, economice, din mișcare.

4. Orientarea echipelor noastre 
spre stilul ofensiv și combaterea 
tuturor tacticilor defensive. 

nu. Echipa Dinamo I a dat do
vadă de o omogenitate perfectă. 
Deși au ,.mers“ individual, com
ponenții ei au știut să se descurce 
perfect, astfel îneît au reiîșit să se 
claseze pe primul loc în 7 din 
cele 8 etape ale cursei, fără nici 
o penalizare. Succesul acestor a- 
lergători. ca de altfel și al celor
lalți motocicliști de la Dinamo Bu
curești care fu terminat cursa cu 
echipele complete, constă în felul 
în care au știut să-și pregătească 
materialul de concurs. In această 
privință putem apune că motoci- 
cliștii de la Dinamo, în frunte cu 
echipa cîștigătoare, au fost singu
rii alergători care au izbuti să-și 
pună astfel mașinile la punct, în
eît acestea să reziste pînă la ca
păt fără defecțiuni sau cu defec
țiuni de minimă importanță.

Pe locurile 6-7 și 8 din clasa
mentul general 'al finalei de cam
pionat, figurează Mihai Pop, 
Gheorghe Zdrinca și — respectiv 
— Tudor Papa, componenții echi
pei D'wrno II, clasată pe locul II 
în clasamentul general. Și aceștia, 
ca și componenții echipei campioa
ne au terminat alergările fără pe
nalizări în 7 din cele 8 etape ale 
campionatului.

Să vorb:m acum de ultimul cla
sat din întrecere Mihai Consta- 
nian. Numele lui nu este încă prea 
cunoscut. Acest alergător, care 
face parte din asociația Locomo
tiva, activează în cadrul colecti
vului sportiv P.C.A. Constanța 
L-am întîlnit de cîteva ori

la baschet
meci foarte disputat, dinamoviștii 
au învins cu 61—50 (27—28). Au 
marcat: Constantinide (9), Dan 
Niculescu (8), Nagy (6), Răducanu 
(27), Petroșanu (5), Cojocarii (6) 
pentru Dinamo și Nedef (15), Călu- 
găreanu (13), Dinescu (4), Borbely 
(14), Sarosi (4) pentru Știința 
I.G.F.

întrecerea organizată de asocia
ția Dinamo continuă azi cu jocuri 
de volei deosebit de interesante.

Programul, care începe la

nostru
5. Libertate de acțiune antrenori

lor, dar și încredințarea în regii 
răspunderi acestora. Conduce ile de 
asociații și colective trebuie să în
țeleagă că procesul de formare a 
unui jucător se întinde pe un ter
men mai lung și că o asemenea ac
țiune cere dii) partea antrenorilor 
pricepere, răbdare, grijă,

6. Combaterea greșitei mentali
tăți a obținerii rezultatelor^ imedia
te, în favoarea creșterii calitative 
a jocurilor, care asigură perspecti
ve fotbalului nostru și este singura 
cale spre obținerea adevăratelor 
performanțe. Trebuie să se termine 
cu acțiunile abuzive ale unor cctn- 
duceri de colective care îndepărtea
ză pe antrenori pe motivul că echi
pa a pierdut (de exemplu Progre
sul Sibiu — lovicin. Locomotiva 
Arad — Perneki, Progresul Safu 
Mare — Ilumis, Metalul C. Turzii 
— Hangâ și Bălănescu, Locomo
tiva Tr. Severin — lonescu Crum, 
Avîntul Reghin — Schwartz etc.).

La toate aceste măsuri mai tre
buie adăugat faptul că actualele 
norme de clasificare la fotbal nu 
sînt întru totul juste. Ele dau prio
ritate rezultatelor unei echipe și 
neglijează valoarea și progresele 
reale ale unui fotbajist. De aceea, 
este cazul ca ele să fie revăzute și, 
ținînd seama de discuțiile și pro
punerile celor competenți, să fie a- 
șezate pe baza criteriului stimulării 
muncii personale, a străduințelor 
și luptei pentru atingerea măies
triei dusă de cei mai valoroși fot
baliști.

Pe lîngă toate calitățile tehnice 
pe care trebuie să le posede fiecare 
fotbalist mai este nevoie și de ca
lități ca dîrzenie, curaj, voință etc. 
pentru a reprezenta cu cinste cu
lorile asociației din care face 
parte.

Antrenorii, jucătorii, conducerile 
secțiilor de fotbal și ale colective
lor, consiliile centrale ale asocia
țiilor, inspecția de fotbal și comi
sia centrală au datoria să facă to
tul pentru ca fotbalul, cel mai 
popular sport din țara noastră, să 
înregistreze simțitoare progrese, să 
aducă o contribuție de netăgăduit 

I la creșterea mișcării de cultură F- 
j zică și sport din patria noastră.

și rezistență
in finalele campionatelor de 
motocros, însă niciodată în com
petițiile de regularitate. Deși cu 
o mașină complet l psită de sus
pensie, el s-a încumetat să ia 
parte în finala campionatului de 
regularitate. La început toți aler
gătorii l-au privit cu neîncredere, 
pentru ca, pe măsură ce etapele se 
încheiau, el să fie privit cu admira
ție mereu crescîndă. Defecțiunile 
mecanice nu l-au descurajat pe 
Constanian. In Ioc de 10-12 ore cît 
i-ar fi trebuit unui motociclist, în 
condițiiuni normale, pentru a aco
peri kilometrii unei etape, din 
cauza defecțiunilor mecanice lui 
Constanian îi trebuiau 18-20 pînă 
la 24 ore. Nu odată, lui Consta- 
niian, abia sosit la capătul unei 
etape, i se dădea startul în etapa 
următoare, fără a avea alt răgaz 
decît acela de a lua cotai necesară de 
benzină și ulei. Față de această 
dîrzenie, toți ceilalți alergători, ca 
'de altfel și toți delegații de asocia
ție, au înțeles să-l sprijine cu echi
pament și piese de schimb.

S-au remarcat în această compe
tiție: A. Ciurescu. Al. Teodorescu, 
I. Keler, R- Aslan. N. Suceveanu, 
P. Enescu + T. Radu, N. Burcă, 
St. Gherlei, G. Brezina. Gh. Mîn- 
droiu, N. Buiescu. D. Bartoși, G. 
Jigmond, Gh. Stoleru, N. Stănilă.
E. Szabo,Al. Huhn, Al. Lăzărescu, 
Gh. Budacă. Și cu aceșt'a am în
cheiat și lista alergătorilor, care au 
reușit să termine cele 8 etape ale 
acestui dificil camponat.

G ȘTEFĂNESCU

și volei
ora 16, cuprinde următoarele par
tide: Progresul - Dinamo (fem.), 
Știința I.C.F.-Locomotiva (fem.), 
C.C.A.-Dinamo (mase.), Locomoti- 
va-Progresul (mase.).

★
Marți s-a disputat la Galați în- 

tîlnirea de baschet din cadrul cate
goriei A dintre echipele masculine 
Știința Timișoara și Știința Iași. 
Victoria a revenit timișorenilor cu 
scorul de 36—31 (13—18).

Revista Cultură Fizică și Sport
'xu următorul cuprins :
Articol de fond, în care antre

norii și sportivii vor găsi îndru
mări în munca lor de instruire și 
educație în procesul de antrena
ment.

„Despre mecanismele fiziologi
ce ale fenomenului punctului 
mort" de A. I. Roitbak și B. V. 
Tavartkiladze care tratează modi
ficările fiziologice ce intervin o- 
dată cu apariția punctului mort.

„ Despre principiile învățării 
în practica educației fizice" de I. 
Siclovan, articol folositor antreno
rilor care au datoria să-1 apro
fundeze și să aplice cît mai crea
tor, în întreaga activitate de in
struire sportivă, dînd rol condu
cător principiului învățăturii edu
cative.

„înregistrarea directă a acțiuni
lor din timpul desfășurării unui 
joc sportiv" în care autorul M. 
Epuran prezintă un nou aparat și 
primele rezultate obținute prin a- 
plicarea metodei de analiză a în
registrărilor.

„Despre comportarea echipei fe
minine in cadrul Campionatului 
Mondial de Gimnastică" de A. 
Stroescu care cuprinde analiza 
muncii lotului și a rezultatelor 
obținute trasînd noi sarcini pentru 
viitor.

„Apărarea și atacul In „prinsul 
la mijloc" la oină’’ de L. Teodo
rescu și Rafailescu — material 
care analizează elemente de teh
nică și tactică a acestui joc.

„Considerații asupra aplicării 
concepției moderne de joc de către 
echipele de categoria A. în turul 
Campionatului Republican de 
handbal" de I. Kunst — din care 
se desprinde eficacitatea aplicării 
concepției moderne de joc.

„Pentru o mai largă dezvoltare 
a procedeelor tactice în jocul de 
rupbi" de A. Vogel — în care se 
urmărește aplicarea acestor pro
cedee in joc.

Toma Constantin și Iulian Mihai s-au contrat reciproc cu croșeul 
de stingă

Pe marginea unei reuniuni pugilistice de selecție
Reuniunea pugiiistică de selec

ție, organizata in vederea apropia
telor întîlniri internaționale ale 
boxerilor dinamoviști, a fost 
binevenită din mai multe mo
tive. In. primul rînd pentru că 
unii dintr.e boxerii fruntași, 
care nu mai apăruseră pe ring 
cam de multă vreme, au a- 
vut astfel posibilitatea să po
lueze din nou în public și să se 
reacomodeze cu atmosfera specifi
că unei întreceri oficiale. In al 
doilea rînd, pentru că meciurile 
pe care le-au susținut duminică 
dimineața unii boxeri dinamoviști 
au însemnat cel mai util antrena
ment. In al treilea rînd, pentru că 
din desfășurarea întîlnirilor s-a 
putut vedea destul de clar care 
este stadiul de pregătire a boxe
rilor dinamoviști. Și, în sfirșit, în 
al patrulea rînd, pentru că reuni
unea a dat posibilitate antrenori
lor Aurel Weintraub, Constantin 
Nour și Ion Stoianovici să se edi
fice asupra lipsurilor care mai e- 
xistă în pregătirea tehnică, tactică 
și fizică a unora dintre boxeri și 
să poată lua măsurile care se im
pun înaintea unei întîlniri de mare 
anvergură.

Intr-adevăr, aceste lipsuri au 
ieșit foarte mult în evidență și, 
ceea ce trebuie să dea serios de 
gîndit, ele s-au manifestat chiar la 
unii dintre cei mai buni pugiliști 
participant1;.

Pentru mulți, înfringerea înainte 
de limită suferită de maestrul 
sportului Oito Bostiog în fața lui 
Vasile Filiuță, reprezintă o mare 
surpriză. Este adevărat că Bostiog 
s-a accidentat in repriza a IlI-a 
(entorsa genunchiului drept), ast
fel că înfringerea sa prin K.O nu 
este chiar... veritabilă, însă pentru 
cei care au asistat la desfășurarea 
meciului este limpede că Filiuță 
ar fi cucerit, în orice caz, o clară 
și destul de categorică victorie la 
puncte. Bostiog a boxat în acest 
meci sub valoarea sa obișnuită, a 
arătat grave lacune tactice și, in 
general, ne-a demonstrat, fără pu
tință de tăgadă că se află într-un 
accentuat declin. In meciul de du
minică, deși bine condus din colț, 
Bostiog nu s-a priceput să lupte 
împotriva unui boxer cu garda in
versă, cum este Filiuță, primind 
numeroase lovituri pe care în mod 
obișnuit le-ar fi putut evita. Mae

Activitatea la box
Marți seara a avut 'oc în sala 

Giulești o nouă reuniune în cadrul 
celei de a doua faze a „Cupei Sfa
tului Popular". Dintre rezultatele 
înregistrate cu acest prilej notăm 
următoare'e: Marin Bălou (Met. 
Mao Țze-dun) b. p. C. Ionescu 
(Tîn. dinamovist); A. Drăgan (Pro
gresul ITB) b. p. Al. Rosnovschi 
(Progresul EPD); M. Covaliu 
(Met. 23 August) b. K.O. repr. III 
pe St. Sipoș (Constructorul); Gh. 
Neamțu (Met. Electromagnetica) b. 
p. M. Curcă (Met. 23 August); A- 
lex. Eremia (FI. roșie Alimentația 
publică) b. abandon rep. II pe A. 
Rădu’escu (Met. Electromagnetica). 
Reuniunea următoare va avea loc 
astă seară, cu începere de la ora 
19, în sala uzinelor Clement Gott
wald" (str. Vătafului 4).

A. ORBAN-corespondent

— TIMIȘOARA (prin telefon). — 
In bala de sport SMTCF, în fața a 

strul sportului Otto Bostiog, unul 
dintre tinerii boxeri care s-au a- 
firmat puternic în ultimii ani, este 
în regres pentru că. spre deosebire 
de trecut, nu mai dă dovadă de 
aceeași seriozitate în pregătire și 
în viața de toate zilele, avînd nu
meroase manifestări de indiscipli
nă. De la strălucitele rezultate pe 
care le-a obținut în Suedia și 
pînă la ultimele sale comportări, 
maestrul sportului Otto Bostiog a 
parcurs un drum greșit. Antreno
rul său, tovarășii săi de echipă, 
conducerea colectivului, trebuie 
să-i atragă atenția lui Bostiog a- 
supra lipsurilor pe care le are. 
Maestrul sportului Otto Bostiog 
trebuie să înțeleagă că deține un 
titlu care-i impune anume ■ în
datoriri. A fi maestru al sportului 
înseamnă a fi un exemplu bun 
pentru tinerii sportivi. Iar Bostiog 
nu este în prezent un astfel de 
exemplu, nici pentru tovarășii săi 
de antrenament și nici pentru ti
nerii sportivi...

Multe lipsuri au arătat în pre
gătire Mircea Mihai, Gh. Lache, 
Gh. Ciuciu, Nicolae Herman și Ion 
Relevici care au practicat un box 
dezordonat, la un slab nivel teh
nic, bazat doar pe combativitate. 
De asemenea, maes'rul sportului 
Ilie Gheorghe nu s-a comportat la 
înălțir/ea valorii sale reale, termi
nând la egalitate cu D. Ianiandi, 
un meci pe care, în mod obișnuit, 
l-ar fi putut cîștiga.

Reuniunea de duminică a eviden
țiat însă și o sene de lucruri îm
bucurătoare- Maeștrii sportului Toina 
Constantin, Nicolae Linca. G'nețu 
Velicu și Dumitru Ciubotaru au 
vădii o bună pregătire. In special, 
merită a fi subliniată forma deose
bită îh care se află maestrul spor
tului Dumitru Ciobotaru. Este ne
cesar ca acestui boxer de frunte, 
capabil de rezultate excelente, să 
i se aducă adversari de peste ho
tare, pentru că, altfel, calitățile 
sale vor fi diminuate prin lipsă 
de activitate.

Pentru apropiatele lor întîlniri 
internaționale, boxerii dinamoviști 
își continuă pregătirile. Sperăm că 
în cursul acestora vor fi lichidate 
mare parte din lipsuri și vor fi 
rezolvate problemele reprezentanți
lor la categoriile muscă și semi
grea, care îi preocupă pe antreno
rii dinamoviști.

marius godeanu

2.000 spectatori, a avut loc o înitîl- 
nire de box între echipa bucureștea- 
nă C.C.A, și o echipă alcătuită din 
boxeri ai colectivelor locale Dina
mo, Metalul și Locomotiva. Scorul; 
11—4 în favoarea echipei C.C.A. 
Iată rezultatele: cat. hîrtie: Martin 
Farkaș (T) b. p. Lud. Ambruș 
(CCA); cat. cocoș: V. Schiopu (CCA) 
b. p. /. Teodorescu (T); cat. pană: 
St. Bogdan (CCA) termină la ega
litate cu V. Spătaru (T); cat. semi- 
ușoară: N. Mîndreanu (CCA) b. p. 
Maximilian Biedl (T); cat. semi- 
ușoară: I. Bora (CCA) b. p. N. Ene 
(T); cat. semi-ușoară: Gh. Fiat 
(CCA) b. p. Marcel Moise (T); cat. 
ușoară: D. Adam (CCA) b. p. N. 
Coteț (T); cat. semi-mijlocie: Fr. 
Ambruș (CCA) b. p. Si colac Cris-

■tea (T); cat. semi-grea: Vasile Ti- 
I (o (CCA) termină la egalitate cu

V. Mariujan (T).



Prima zi a campionatelor individuate 
de atletism ale R. P. R.

Cîteva aspecte din jocurile de la Cluj
Duminică, fotbalul clujean a fost 

angajat în cîteva competiții impor
tante și a recoltat frumoase , suc
cese. Echipa de juniori a Metalu
lui — campioana orașului Cluj — 
a cîștigat jocul cu Constructorul 
Turda și s-a calificat pentru finala 
campionatului regional.

Locomotiva Cluj—echipa din cate
goria B care este antrenată de un 
fost internațional N. Muntea- 
nu — a obținut o victorie netă a- 
supra Metalului Oradea, iar Ști
ința a terminat la egalitate cu Lo
comotiva Timișoara în campionatul 
categoriei A. In scitic. FI. roșie 
Janos Herbak a pierdut partida de 
la Arad cu Constructorul.

★
Desigur că cel mai interesant 

meci a fost Știința — Locomotiva 
Timișoara, care se bucură și de o 
veche tradiție, nedesmințită pînă 
astăzi : întotdeauna el a prilejuit 

’un joc de bună calitate și s-a în
cheiat cu un rezultat favorabil ti
mișorenilor.

Duminică, cele două echipe au 
oferit o partidă dinamică cu nume
roase faze spectaculoase, mult apre- ț 
date de miile de spectatori. Iar 
rezultatul a fost din nou favorabil 
timișorenilor. Rezultatul de egali
tate reușit de aceștia în deplasare 
prețuiește cît o victorie. El se da-, 
torește mai ales jocului organizat 
al apărării în frunte cu stoperul 
Androvici, care se află într-o for
mă foarte bună. De altfel, prin
cipala preocupare a echipei a fost 
organizarea unei apărări ermeti
ce, în care scop interul Ferenczi 
a jucat retras, iar după pauză 
(min. 68) înaintașul Guriță a 
fost înlocuit cu Andreescu, care 
a jucat de asemenea retras, în
tărind apărarea. Aceste măsuri nu 
au însemnat însă, o retragere în 
apărare. Locomotiva a acționat și 
încă destul de des prin contra
atacuri desfășurate frumos și ra
pid, surprinzînd descoperită apă
rarea adversă. Așa se face că, 
deși a fost dominată majoritatea 

i timpului, totuși Locomotiva a 
: avut tot atîtea ocazii ca și Ști

ința, și poate chiar mai clare.
1 Ta- '-'a aceasta a reușit, dova- |

Joc confuz, tactică greșită și arbitraj nehotărit
| Deroi.’l etapei -de duminică a se
riei a Il-a a campionatului catc- 
J jorici B 'a fotbal, întîlnirea Meta- 
■?ul Baia Mare — Flacăra Mediaș, 
li fost așteptat cu un deosebit inte- 
l es de publicul băimărean. Se poate 
§ pune însă că desfășurarea partidei 
n-a putut mulțumi pe spectalori, 
aeoarcce ambele echipe s-au corn- 
Sor'.at slab, sub posibilitățile lor.
| Echipierii celor două formații au 
Irptat cu multă dîrzenie. dar ci au 
- icat nervos și „pripit'*, trimițînd 
5 ajoritatea mingilor 1a întâmplare, 
g iră adresă. Golul medieșenilor a 
|lst rezultatul unei astfel de situ- 
Mii confuze. Fundașul Mihăile-scu 
-i. «Metalul) a pasat greșit mingea 
“.■■^echipierului său Nohe'l, mingea a 

ist interceptată de extremul dreap- 
,iț Pop (Flacăra) aflat pe la mij- 
| icul terenului, care a demarat 
Moi pe partea stingă, de unde a

'țntrat, mingea fiind reluată cu ca- 
1 în poartă de Langa.

—

TOAMNA SI INCONVE
NIENTELE’El ...FOTBA- 

I . LISTICE
țS-a vorbit de nenumărate ori
Spre, importanța pe care;o are 

'.Area terenului in comportarea 
■•ici echipe, despre mijeac le care 

u la îndemîna antrenorilor și 
. Siătorilor pentru a infringe acest 

' yersar, caracteristic toamnei, cu 
aia și vîntul ei.

j lucătorii pot înlătura inconve- 
. n'.cle unui teren alunecos, mo- 

fț-os, prin utilizarea paselor la 
. - . îiînălțime, prin eliminarea dri- 

i jigulai, etc. Dar antrenorii? Ei
1 ^juta mult echipei, utilizînd 
Șătorii cărora le convine mai 

SâKlIt terenul moale, iucătorii u- 
. De pildă. Ștefan Wetzer, antre- 

, iii Metalului Hunedoara, a con
tat să țină in teren oe Marin 
istol. un jucător greoi, deși se 

'•ă -U noab» descurca pe 

i 
I

desfundat Nu era oare I

dă că Știința — care s-a prezen
tat mult mai bine decît în par
tida cu C.C.A. și a jucat tot tim
pul în același ritm rapid — n-a 
putut străpunge apărarea timișo
renilor. înaintașii n au fost lă- 
sați să intre in poziție liberă de 
tras la poartă, în ciuda manevre
lor tactice încercate și a mișcă
rilor înșelătoare pe care le-au 
efectuat. E drept însă, că și 
înaintașii clujeni au greșit ac- 
ceptînd lupta directă cu adver
sarii, ceea ce a permis aces
tora — mai bine dotați fizicește 
— să aplice cu succes marcajul 
la om. In»general însă, și echipa 
Știința a corespuns din punct de 
vedere tactic și dacă nu a ob
ținut succesul, aceasta se da-to- 
rește pe de o parte unor execuții 
greșite (lansări, pase), jocului pe 
sus și pe tripletă, iar pe de altă 
parte și tacticii adversarului.

Pe scurt, a fost un pasionant 
joc de campionat, dîrz dar corect, 
în care echipele s-au întrecut mai 
mult cu arme tactice și au avut 
aceleași șanse să ciștige. Rezul
tatul final însă, este just.

★
Deschiderea acestui meci a asi

gurat-o întîlnirea dintre Locomo
tiva Cluj și Metalul Oradea. Sco
rul de 4—0 corespunde aspectului 
jocului.

înaintarea însă—bine sprijinită de 
mijlocași, mai ales de inepuizabilul 

De asemenea tacticele folosite de 
cele două echipe au fo<st necores
punzătoare pentru două formații 
care candidează pentru un loc în 
prima categorie a campionatului 
republican. Oaspeții au jucat tot 
timpul defensiv, apărîndu-se în opt 
și nouă oameni și numai cu rare 
și timide incursiuni în atac. Meta- 
lurgiștii au deținut inițiativa în ma
joritatea timpului, dar ei nu au pu
tut fructifica din cauză că au în
grămădit jocul pe centrul terenului, 
fără a căuta să destrame apărarea 
adversă prin atacuri rapide pe ex
treme, sau, retrăgînd interii mai 
înapoi, să oblige pe jucătorii ad- 
verși — care îi marcau direct — să 
vină după ei și să dezaglomereze 
astfel suprafața careului de 16 m. 
creind situații favorabile de pă
trundere spre poartă'.

Gazdele au utilizat apoi și multe 
pase pe sus, interceptate cu ușu

pcîrivit să iic întrebuințat liuzum, 
un jucător mai ușor, mai sprin
ten ?

Firește însă că această inter
venție este posibilă numai cînd 
antrenorii au la dispoziție un lot 
corespunzător de fotbaliști, așa 
cum nu este cazul multora din 
echipele noastre fruntașe. De alt
fel, unul din aceste cazuri îl pre
zentăm chiar mai jos.

TRF.I PORTARI SI tt 
JUCĂTORI DE CIMP

La atît se rezumă astăzi lotul 
echipei Locomotiva Tg. Mureș. 
Dacă pentru akgerca portarului 
care va intra pe teren există. în- 
tr-adevăr, o dilemă pentru antre
norul Csiki, în ce privește jucă

Busch — este foarte capricioasă: 
capabilă în aceeași repriză de lu
cruri mari, dar și de greșeli ele
mentare. O explicație poate fi fap
tul că atacul este alcătuit din ju
cători diferiți ca temperament și 
concepție de joc.

Metalul Oradea s-a prezentat slab. 
Dacă echipa antrenată de vechiul 
internațional Spielman, poate face 
față în apărare, în schimb 
înaintarea nu corespunde și dă 
de lucru mai mult... propriei apă
rări. Comportarea de duminică nu 
deschide Metalului perspective 
prea strălucite.

★
Dacă jocul Știința — Locomoti

va Timișoara, care a fost viu dis
putat, s-a desfășurat într-o notă 

de sportivitate, în schimb partida 
Locomotiva—.Metalul Oradea a 
prezentat cîteva aspecte negative 
datorită unor jucători rămași cam 
în urmă cu educația. Ne referim 
la jucătorii Pop Al. (Metalul) și 
Călbăjosu (Loc.). Primul a re
zolvat un litigiu cu Călbăjosu în- 
tr-un mod foarte „pitoresc”, p'o- 
babil propriu acestui fotbalist cu 
vechi ștat de serviciu : l-a scui
pat în față pe clujean !.. Iar fe
roviarul l-a urmărit după aceea 
și s-a răzbunat lovindu-1 în cursul 
fazelor de joc. Două gesturi urîte 
care trebuie să atragă atenția 
conducerilor respective.

PETRE GAȚU

rință de oaspeți, buni la jocul cu 
capul.

Arbitrul jocului Gh. Kepich (Ti
mișoara) a avut unele intervenții 
juste ca de exemplu acordarea lo
viturii de Hm. în favoarea băimă- 
rendor (cînd s-a marcat golul ega
lizator), la un hends voluntar al 
unui apărător de la Flacăra care 
plonjase la minge în careul de pe
deapsă. In general însă arbitrajul 
nu ne-a mulțumit pentru că Gh. 
Kepich a condus nehotărît, sancțio
nând unele infracțiuni imaginare, 
iar pe altele reale trecîndu-le cu ve-' 
derea. Credem de asemenea, că ar
bitrul Kepich a eliminat cu prea 
multă ușurință pe jucătorii Molnar 
I (Flacăra) — pentru că la o sanc
țiune dictată împotriva echipei sale 
a trimis mingea înafara terenului 
— și Mihăilescu (Metalul) — pen
tru lovirea adversarului, .deoarece 
nu era o lovire intenționată de na
tură a determina eliminarea din joc.

C. SEVEREANU

torii de cîmp, el nu are prea 
multă „bătaie de cap“. Oricare 
ar fi situația, el nu poate utiliza 
decît cei 11 jucători pe care îi are 
acum la dispoziție.

Această situație grea și de rre- 
admis pentru o echipă de catego
ria A, ridică două probleme: în 
primul rînd, cu un asemenea efec
tiv este foarte greu să faci față 
cerințelor campionatului. In al 
doilea rînd, știindu-se „senatori 
de drept**, jucătorii nu-și mai dau 
silința la antrenamente și chiar 
la meciuri, lucrul acesta făcîn- 
du-se remarcat în deficiențele 
pregătirii lor fizice și tehnice.

De ce conducerea colectivului și 
a secției de fotbal, de ce antreno
rul Csiki nu s-au preocupat de 
pregătirea și promovarea unor 
jucători tineri, care ar fi rezol
vat greutățile întâmpinate în al
cătuirea formației ?

Finalele campionatelor de atle
tism ale țării noastre au început 
ieri pe un timp potrivnic, vlntul 
rece împiedieîndu-i pe parlicipanți 
să concureze pe măsura posibilită
ților lor. In plus, pista muiată de 
ploile din ultimele zile a făcut 
la rindul ei, ca eforturile atleților 
să nu fie încununate de rezultate 
valoroase. Acestea ar fi cauze o- 
biective. Există însă altele care, 
din prima zi, ne-au arătat dezin
teresul pe care asociațiile, colecti
vele sportive și mulți atleți și at
lete l-au manifestat față de această 
importantă întrecere atletică. Cînd, 
la 100 m plat, din 13 concurente 
înscrise — ceea ce deja este foar
te puțin, — vin la start numai 7, 
aceasta este o situație foarte gra
vă. De ce au lipsit de la start 
Sofia Moțiu (Știința), Lucia Stio- 
pu (.Metalul), Maria Zotu și Anca 
Radulescu (Dinamo)-, Inge Kno
bloch (Prog.) I. Nagy (Voința) ? 
De această lipsă trebuie să răs
pundă conducătorii colectivelor și 
antrenorii atleților. Absențe ca a- 
cestea au mai existat și la 100 m, 
plat bărbați, la 800 m. plat băr
bați, la 400 m. femei, ceea ce a 
făcut să sufere programul de con
curs. Fără îndoială organizatorii 
competiției trebuie să ia de îndată 
măsuri.

Primii patru campioni ai acestui 
an sînt Ion Opriș (Dinamo) la 
200 m. garduri. Andrei Demeter 
(Dinamo) la suliță, Alexandra Si- 
coe (Știința) la 100 m. și Fer
dinand Moscovici (Prog.) la 5000 
m. In general, finalele au fost dis
putate, însă dintre ele a pasionai 
îndeosebi cursa de 5000 m. în care 
atunci cînd pocnetul pistolului ves 
tea ultimul tur, în frunte se afla 
un grup de 7 alergători format 
din Victor Pop, Constantin Gre 
cescu, Ferdinand Moscovici, Nico 
lae Bunea, Ion Puică, Dumitru 
Dragomir și Dumitru Tîlmaciu. In 
clina aceea, Victor Pop pornește 
intr-un sprint puternic, se detașea
ză și pare că va cîștiga. El n-a 
avut însă resurse pentru a men
ține acest ritm, și cu un efort ex
cepțional de voință, Ferdinand Mos
covici ciștmă titlul de campion la 
5COO m. Mai înainte, privirile fu
seseră atrase de desfășurarea din 
mijlocul stadionului a probei de 
aruncarea suliței bărbați. încă de 
la prima sa aruncare, recordmanul 
țării, Andrei Demeter, trimisese 
sulița sa aproape de punctul care 
indica recordul. Măsurătoarea pre
cis făcută de arbitri âr?ț >se 68,32 
m. In celelalte 5 aruncări. Deme
ter a încercat să întreacă recordul, 
dar sulița s-a înfipt în gazon 
destul de departe de locul în care

Campionatele
un frumos

școlilor sportive de tineret: 
succes al atletismului nostru!

Școiu-e sportive de tineret se 
bucură de o deosebită prețuire in 
Uniunea Sovietică, ele reprezentând 
o formă organizatorică din cele 
mai importante a munch de in
struire sportivă în rîndurile ma
selor largi ale tineretului. In ca
drul acestor școli își desfășoară 
activitatea cei mai cunoscuți an
trenori și profesori, pedagogi și 
medici. Școlile sportive de tineret 
reprezintă astfel un adevărat „șan
tier” în cadrul căruia se plămădesc 
talentele, formîndu-se sportivii de 
mîine, viitorii campioni și record
mani ai Țării Sovietelor. Pentru 
atletism, una din cele mai cunos
cute școli funcționează la Lenin
grad, sub conducerea renumitului 
antrenor Victor Alexeev. Din rîn
durile elevilor acestei școli au ră
sărit zeci de talente, printre care 
cel mai reprezentativ ni se pare 
aruncătorul de suliță Vladimir 
Kuznețov, care în cîțiva ani de 
activitate sportivă a și ajuns unul 
din cei mai buni aruncători din 
întreaga lume.

Folosindu-se în mod just ex
periența sovietică, asemenea școli 
au fost organizate și în țara noas
tră. Cele 22 de școli sportive de 
tineret, pentru atletism, care func
ționează în diverse orașe din țară, 
pregătesc sute de tineri, îndrumîn- 
du-i și pregătindu-i pentru toate 
probele atletice. Din aceste școli 
s-au ridicat: Ana Roth (Orașul 
Stalin) recordmana țării la arun
carea greutății. Dora Copindeanu 
(Tg. Mureș), Constantin Crețu și 
Mihai Barbu (Brăila), Ion Hlră 
(Roman), luliu Karandi (Oradea) 
etr.

Anul acesta pentru prima dată, 
C. C. F. S., a organizat un 
camnionat de atletism pentru 
elevii școlilor sportive de ti

șe oprise pentru prima oară. Tot 
ieri, am fost martorii primei zile 
de întreceri a decatkmișt’lor. Gheor- 
ghe Rădulescu are avantaj față 
de recordmanul și campionul țării 
Petre Zîmbreșteanu. Chiar și în 
ultima probă, cea de 400 m., des
fășurată pe întuneric, cei doi at- 
leți au luptat cot la cot aproape, 
terminînd cu același timp de 54,7 
sec. Cu emoții, e drept, deoarece 
s-a împiedicat la penultimul gard, 
Ion Opriș a terminat primul în 
cursa de 200 m. garduri. Alexandra 
Sicoe a întrecut cu o zecime de 
secundă în proba de 100 m. plat 
pe Ioana Luță și Ileana Marks, 
clasate pe locurile II și III. Tot 
Ieri au început întrecerile concu
rentelor la pentatlon. După trei 
probe, Maria Domocoș are un a- 
vans de 33 puncte fată de Melania 
Stremțeanu.

Iată rezultatele înregistrate în 
prima zi: sulifă bărba[i: 1. An
drei Demeter (Dinamo) 68,32 m. — 
campion R.P.RJ. 2. D. Zamfir (Di
namo) 61.39; 3. P. Demeter (Știin
ța) 58,29 ; 4. I. Iordan (Loc) 58,05; 
5. A. Bizin (Știința) 56,49; 6. 
Gh. Popescu (Știința) 54,39; -100 
m. plat fete: Alexandra Sicoe 
(Știința) 13.1 campioană R.P.R. :
2. Ioana Luță (Loc.)- 13,2; 3.
Ileana Marks (C.C.A.) 13,2; 4.
Letițda Barda.ș (Loc.) 13,3; 5, 
Xenia Miliutin (Prog.) 13,7; 200 
m. garduri: 1. Ion Opriș (Dinamo)
25,5 campion R.P R. ; 2. Gh. Stâ
nei (Loc.) 26,2; 3. Gh. Steriade 
(Recolta) 26,2 ; 4. M. Ursac (Loc.) 
26,9 record de juniori; 5. V. But- 
naru (Constr.) 27,8; 5000 m. plat 
1 Ferdinand Moscovici (Prog.) 
15:14,8 campion R.P.R. 2. V. Poo 
(Dinamo) 15:15,6; 3. N. Bunea 
(C.C.A.) 15:17,2; 4. D. Tîlmaciu 
15:18,6; 5. C. Orecescu (Dinamo) 
15:22,0; 6 I. Puică (Constr.)'
15 23.4.

La decatlon după prima zi 
Gheorghe Rădulescu a totalizat 3029 
puncte (103 m. = 11,7; lungime 
= 6.60; greutate = 12,73; înălți
me 1,60; 400 m. = 54,7); P. 
Zimbreșteanu 2816 p. (100 m. = 
12,4: lungime = 6,40; greutate 
= 11,48; înălțime = 1,66; 400 
m. = 54,7), pe locul 3 se află 
Gh. Simionescu (Metalul) cu 2553 
p. iar pe locul 4 V. Andron-ic (Știin
ța) 2507 p.

La pentatlon, Maria Domocos a 
totalizat 1840 p. (greutate = 9.16; 
înălțime = 1,35; 200 m. = 27,7) 
iar Melania Stremțeanu 1807 p. 
(greutate = 8,75; înălțime = 1,41; 
200 m. = 28,6).

Concursurile continuă astăzi, în- 
cepînd de la 8,30 și dună-?miază 
de la ora 15.

neret la care au participat 
peste 300 de tineri atleți și 
atlete. Această competiție și-a găsit 
loc, chiar de la prima ei ediție, în 
rîndul celor mai importante con
cursuri atletice organizate în țara 
noastră. Campionatele de atletism 
ale școlilor sportive de tineret, 
desfășurate duminică și luni pe 
stadionul Republicii, s-au bucura , 
așa dar, de un frumos succes ae 
participare. Din păcate data *■■- 
zie la care au fost programa.e. 
a făcut ca întrecerile să nu se 
bucure și de condițiuni atmosferice 
corespunzătoare. Duminică a plouat 
și a fost foarte frig, iar luni deși 
n-a mai plouat, totuși a fost su
ficient de frig' ca întrecerile să 
fie stânjenite- Cu toate acestea ti
nerii atleți arătînd o remarcabilă 
putere de luptă, au concurat cu 
o dîrzenie rară, străduindu-se să 
realizeze și rezultate de valoare. In 
oiuda pistei muiată de ploaie, ei 
au reușit acest lucru. Stau măr
turie cele două noi recorduri re
publicane de juniori, stabilite de 
Metodie Trandafilov, la prăjină, și 
de Mihai Stein, la triplu salt. De 
asemenea pot vorbi despre aceasta, 
performanțele înregistrate și de 
ceilalți participanți. Deși avea o 
fisură la mină, totuși Maria L6- 
rinezi din Tg. Mureș, a luat star
tul pentru prima oară într-o cursă1 
de 800 m. și a obținut o frumoasă 
victorie.

In general, se poate snune că în
trecerile elevilor școlilor sportive 
de tineret au scos la iveală o serie 
de noi elemente talentate, care bine 
îndrumate în viitor, vor fi capabile 
de performanțe fot mai bune.

ROMEO VILARA
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Despre echipele campioane la popice DUPĂ CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TIR (II)
Despre comportarea concurenților

Flacăra Ploeș'ti, cîștigătoarea 
turneului masculin, a coniirmat 
progresul pe care l-au înregis
trat jucători ei în ultima vre
me. Trei ediții consecutive, popi
carii ploeșteni au ajuns pînă în 
ultimele întreceri ale campiona

tului. fără a avea însă satisfac
ția cuceririi mult doritului tro
feu. De data aceasta, ei ți-au 

văzut eforturile încununate de suc
ces, aducînd prețiosul titlu în o- 
rașul Pioești.

Echipa campioană a utilizat 
de-a lungul întrecerilor un lot de 
9 jucători. ,

Vasile Ionescu, care de ob'cel 
trage in primul schimb a avut o 
comportarea satisfăcătoare. Hl a 
realizat procentaje acceptabile 
(210. 197 și 222). Dacă se va pre
găti cu mai multă sîrguință, va 
putea obține în viitor rezultate și 
ma frumoase.

Gh. Ră duca nu (208), Nicolae Ioa- 
nid (181) și Gh. Săndulescu (196) 
care au jucat în ordine, cîte 
un meci, sînt de forte sen - 
sibil egale. Ei ar fi putut da un 
randament mai mare dacă nu ar 
fi arătat unele lipsuri în pregă
tirea lor. Primul găsește cu mare 
greutate canalul în aruncările la 
plin și, în plus, este lipsit de nerv. 
D:njpotr’vă, C loanid nu are cal
mul necesar în momentele decisi
ve din care cauză îi lipsește con
trolul asupra bilei. Gh. Săndules
cu. care posedă un spectaculos

stil de lansare a bilei și cunoaște 
perfect tehnica celei mai eficace a- 
runcări, (șnur), avînd o insuficien
tă pregătire fizică, dă semne de 
oboseală în cea de a doua manșă, 
ne mai putînd acționa cu aceeași 
energie.

Teodor Mihăilescu este un jucă
tor tenace, cu bună pregătire fizică 
și tehnică, trage în forță, însă 
insuficienta precizie la figurile izo
late, face ca de multe ori, să nu 
realizeze procentaje pe măsura po
sibilităților lui.

„Motorul" echipei a fost popica
rul Ion Dinescu. El a intrat în 
primul meci, cînd echipa sa era 
condusă cu 65 puncte. Cu un mo
ral ridicat, el a luptat cu dîrzenie, 
reușind să reducă mai mult de 
j'umătate din handicap, iar la al 
doilea joc a izbutit să egaleze și 
apoi să creeze avantajul necesar 
obținerii victoriei. In general. Ion 
Dinescu a practicat un joc gîndit, 
a acționat cu mult sînge rece, fo
losind cu succes întreaga gamă a 
tehnicii celor trei stiluri de lan
sare a bilei.

Ultimii doi jucători, care de o- 
bicei pecetlu'esc soarta echipei, au 
avut o comportare bună. Ivan Vic
tor a obținut, în medie, un pro
centaj de 233 pop'ce doborîte. iar 
Ion Dragomirescu s-a prezentat mai 
slaib- In întîlnirea cu Voința Arad, 
din cauza emotivității și a lipsei 
de încredere în forțele sale. Ion 
Dragomirescu era cit pe aci să ra
teze șansele echipei sale, care mun

cise mult pentru obținerea victo
riei.

Succesul echipei Flacăra din 
Pioești este pe depln meritat.

La fete, Flamura roșie U.T.A. 
Arad a utilizat în lupta pentru ti
tlu cam același lot (Ecaterina Co- 
miza, Magda Moțui. Pogar Iuiia- 
na, Ana Cristof, Preda Maria, Pa- 
taki S'donia și Georgeta Spircu) 
din anul 1952, cînd a cucerit pen
tru prima oară tricourile de cam
pioană. Mai omogenă, echipa ară- 
dană a reeditat succesul de acum 
doi ani, jucătoarele afrmîndu-se 
din nou printr-o perfectă cunoa
ștere a celor trei stiluri de arun
care a bilei. De asemenea, fo~matia 
arădană a avut o calitate în plus 
fată de celelalte echipe: rut na jo
curilor decisive. Deși în cel mai 
greu meci, cu Flamura roșie Tg. 
Mureș a fost condusă cu 24 de po- 
p ce, după primele trei schimburi, 
echipa arădană a acționat cu mult 
curaj și calm, reușind să treacă 
peste acest moment critic. Ea a 
egalat și aooi a obț nut victoria.

In general, anab'zînd rezu’tatele 
obținute de jucătoarele din Arad, 
se poate afirma că ele sînt de o 
valoare aproximativ egală, că mai 
toate adoptă jocul în forță, cu care 
obțin un ridicat prQcentaj de po
pice doborîte. Merite deosebite au 
avut, în special, Maria Preda. Si- 
donia Pataki s> Ecr‘“rina Comiza. 
care au real’zat cele mai mari 
procentaje.

TR. IOANIȚF.SCU

La propa combinată, rezultate
le obținute puteau fi și mai mari. 
Fiind prima probă a campionatu
lui, concurenții au fost stăpîniți 
de emoția firească oricărui înce
put de competiție și au scos re
zultate sub valoarea lor normală.

Dintre toți concurenții, tirul cel 
mai precis l-au avut doi romîni: 
P. Cișmigiu (39 muște) și Șt. Po
pescu (35 muște). Iată cum s-au 
clasat și cum a evoluat rezulta
tul lor :

50 m.
locul 3 — P. Cișmigiu 99,99,100= 298

,, 16 — Șt. Popescu 100,99,94= 293

100 m.
99,99,95 = 296 = 594

98,99,100=297=590

PiCgramui returului campionatului feminin de basctiet la categoria A
ETAPA I-a 24 octombrie 1954

Oradea: 
Timișoara: 
Tg Mureș: 
București:
Galați:

Galați:
Galați:
Oradea:
București: 
București:

Galati:

Oradea: 
Cluj: 
^rimisnara: 
Tg Mureș: 
București:

Oradea:

Galați:
București
București

Galați:
București:

Oradea:
Cluj:
Timișoara: 
Tg. Mureș: 
București:

Tg Mureș: 
Galați: 
București:

Progresul Oradea — Știința Cluj
Progresul' Arad — Constructorul București 
Progresul Tg. Mureș — FI. Roșie Oradea 
Locomotiva București — Știința Galați 
Știința ’ * ' ~

ETAPA
Știința
Știința , _
FI. roșie Oradea — Progresul Arad 
Știința I.C.F. București — Locomotiva C.F.R 
Constructorul București — Știința Cluj

2 noiembrie 1954
Știința Iași — Progresul Tg. Mureș

ETAPA IlI-a 7 noiembrie 1954
Progresul Oradea — Constructorul București 
Știința Cluj — FI roșie Oradea
Progresul Arad — Știința Galați
Progresul Tg. Mureș — Știința I.C.F. București 
Locomotiva București — Știința Iași.

9 noiembrie 1954
FI. roșie Oradea — Constructorul București 

ETAPA IV-a 14 noiembrie 1954
știința Galați — Știința Cluj 
Locomotiva București —* Progresul Oradea 
Știința I.C.F. București — Progresul Arad

16 noiembrie 1954
Știința Iași — Știința Cluj
Locomotiva București — Progresul Arad

ETAPA V-a 21 noiembrie 1954
Progresul Oradea — FI roșie Oradea 
știința Cluj — Știința I.C.F. București 
Progresul Arad — Știința Iași
Progresul Tg. Mureș 
Constructorul —
ETAPA Vl-a
ProgresuJL Tg.
Știința
Știința

Iași — Știința I.C.F. București ...
Il-a 31 octombrie 1954
Iași — Progresul Oradea
Galați — Progresul Tg. Mureș

_____T Locomotiva C.F.R. București
București — Știința Galați
28 noiembrie 1954
Mureș — Progresul Oradea
— Flamura roșie Oradea
București — Constructorul București

Galați:

Galați
I.C.F.
3D noiembrie 1954
Iași — FI. roșie Oradea

s R.UC1B1. Etapa de duminică a 
campionatului categoriei A și B 
programează următoarele întîlniri: 
CATEGORIA A: Progresul F.B.— 
C.C.A. (teren Progresul F. B. ora 
15); Constructorul București — Lo-, 
comotiva Gr. Roșie (teren Construc
torul ora 10); Dinamo București — 
Știința București (teren Dinamo 
ora II); Constructorul Orașul Stalin

— Minerul Petroșani.
CATEGORIA B- SERIA I-a: 

Știința Timișoara — Știința Arad; 
Știința Orașul Stalin — Locomo
tiva I. C. F. București; Știința Cluj 
—Locomotiva Cluj

SERIA Il-a: Metalul București— 
Flacăra Pioești (stadionul Tinere
tului ora 10,30); Știința lași — Ști
ința Galați; Progresul Tecuci — 
Locomotiva Buzău. Dinamo IX 
București —Minerul București, (te
renul Dinamo la ora 9).

Oradea: 
Oradea: 
Cluj: 
Timișoara: 
București:

Oradea:

Timișoara: 
Tg. Mureș: 
București: 
București:

Oradea:
Galați: 
Cluj:
București:

Știința
ETAPA Vil-a 5 decembrie 1954
Progresul Oradea — Știința Galați
FI. roșie Oradea — Știința I.C.F. București 
știința Cluj — Locomotiva București 
Progresul Arad — Progresul Tg. Mureș 
Constructorul București — Știința Iași

7 decembrie 1954
Progresul O'radea — Știința I.C.F. Bucureș 

ETAPA VIII-a 12 decembrie 1954
Progresul Arad — Progresul * Oradea 
F’rogresul Tg. Mureș — Știința Cluj
Locomotiva București — Constructorul Bucureșt 
Știința I.C.F. București — Știința Galați

ETAPA IX-a 19 decembrie 1954
FI. roșie Oradea — Locomotiva București 
Știința Galați — Știința Iași
Știința Cluj — Progresul Arad
Constructorul București — Progresul Tg. Mure-

• HANDBAL. — Jocurile de 
handbal . programate duminică 
în capitală se vor desfășură 
pe terenul Progresul I. T. B. 
după următorul program: ora 9: 
OCA—Recolta GAS Variaș, ora 
10.15: Știința ICF — Metalul Reși
ța (campionatul republican de 
fete), ora 11.30: Dmamo Bucu
rești — Flamura roșie Jimbolia.

— Etapa a doua a campionatu
lui republican feminin, programează 
duminică jocurile: Știința ICF Bu
curești — Metalul Reșița, Progre
sul Orașul Stalin — Flamura roșie 
Buhuși, Avîntul Codlea — Știința 
Timișoara, Progresul Tg. Mureș — 
Știința Invățămînt.

informații țjponosport
Cercetîndu-se prima sută de bu

letine depusă la agenția din Str. 
Aristide Briand Nr. 9 s-a consta
tat că pentru concursul de dumi
nică participants respectivi au dat 
următoarele pronosticuri :

1X2 
C.C.A. — Dinamo 19 21 60
Min. Petr. — FI. Pioești 53 20 27 
Met. Huned.—Știința Cluj 50 20 30 
Progr. Orad.—Ștința Tim. 69 10 21 
Fl. roșie Arad—Loc. Buc. 50 30 20 
Din. Or. Stalin—Met. C.T. 34 33 33 
Loe. Tim.—Loc. Tg. Mur. 40 30 30 
Loc. Const. — Din. Bacău 35 30 35 
Av Regh. — Loc. Cluj 70 20 10 
Progr. Buc.—Voința Buc. 27 52 21 
Flac. Pit. — Loc. T. Sev. 75 20 5 
Fl. roș. Bacău—Știința Iași 41 29 30

Meciuri de rezervă
Loc. Pașc. — Din. Gal. 32 36 32 
Fl. r. Sf. Gh.—Met. Cîm. 62 15 23 
FI. r. Cluj — Loc. Oradea 60 20 20 
Loc. Iași — Din. Bîrlad 80 10 10 

Meciul X din concursul Prono
sport Nr. 28 Progresul (București) 
Voința jucîndu-se dunrnică dimi
neața. nu va intra în program.

In urma trieri' și omologării bu
letinelor depuse la concursul Nr. 27 
(etapa din 10 octombrie) au fost 
stabilite următoarele prenifi:

Buletine depuse 472.127
14 buletine cu 11 pronosticuri 

exacte a 8430 lei fiecare.
287 buletine cu 10 pronosticuri 

exacte a 193 lei f'eca-re.
2696 buletine cu 9 pronosticuri 

exacte a 78 lei fiecare.
Lista oficială a premiilor apare 

duminică în Programul PRONO
SPORT.

3 VOLEI. — Mârți s--a desfă
șurat întîlnirea de volei feminin 

dintre echipele de’ categoria ' A, 
Știința I.C.F. și Flamura roșie 
Iași. Victoria a revenit studente
lor cu scorul de 3—0 (la 6, 6, 
10).

— Clasamentul final al echipe
lor feminine participante la cam
pionatul de calificare desfășurat 
la Tg. Mureș este următorul : 1. 
Constructorul București; 2. Vo
ința Sibiu ; 3. Voința Orașul Sta
lin ; 4. Flamura roșie Cluj ; 5.
Școala Medie Tehnică Agricolă 
Orăștie; 6. Voința Tg. Mureș ; 7. 
Locomotiva Constanța. Primele 
două echipe vor participa în anul 
1955 Ia campionatul categoriei A.

O POLO PE APA. — Programul 
meciurilor restante din cadrul cam
pionatului republican de polo pen
tru săptămîna aceasta este următo
rul: vineri 15 octombrie: C.C.A.— 
Dmamo Tg. Mureș; sîmbăfă 16: Di
namo Tg. Mureș-Știința, Cluj. Am
bele mec uri se vor disputa la ba
zinul acoperit Floreasca, începînd 
de la ora 20. Duminică 17. începînd 
de la ora 10 dmineața, bazinul a- 
coperit Floreasca va adăposti me
ciurile Progresul Clui-D namo Tg. 
Mureș și C.C.A.-Tînărul dinamovist.

Rezultatul total al ambilor tră
gători reprezintă valoarea arătată 
de ei în concursurile anterioare. 
Am subliniat rezultatul realizat de 
P. Cișmigiu pe ultirjiele 10 focuri 
la 100 m. și cel al lui Șt. Popes
cu pe ultimele 10 focuri la 50 
m., pentru că reprezintă două scă
deri pe parcurs destul de accen
tuate (maj ales la Ștefan Popes
cu), fără de care ei ar fi partici
pat la lupta pentru locul 2. 
Cred că ele s-au datorat unor cau
ze de ordin moral și nu tehnic, ju
decind după faptul că amîndoi sînt 
în concurs și trăgători și... proprii 
lor asistenți 1 Ceilalți trăgători ro
mîni, V. Enea N. Cojocaru, D. 
Vidrașcu și M. Toader au tras 
sub posibilitățile lor.

La proba cu armă liberă calibru 
redus trei poziții, lupta s-a dat 
între sovietici și nordici. Cu toate 
că M. Itkis a realizat la culcat un 
rezultat sub posibilitățile lui (396 
p) el a remontat la genunchi și 
picioare, ciștigind după un duel 
cu A. Bogdanov. Cei doi suedezi, 
J. Sundberg și A. Kvissberg au 
ocupat locurile 3 și 4, prin rezulta
tele obținute la picioare și genun
chi. B. Pereberin (U.R.S.S.) a rea
lizat o performantă Sub posibili
tățile sale (1162), din cauza pozi
țiilor picioare și culcat. La poziția 
în picioare, el este singurul din
tre trăgătorii sovietici care prinde 
ciuperca mult în față, ceea ce îl 
obligă să se frîngă mult din șol
duri. De remarcat că în primele 
10 locuri la această probă s-au 
clasat 7 trăgători sovietici.

Dintre trăgătorii romîni, cel mai 
bine s-a clasat H. Herșcovici (lo
cul 11) cu un rezultat care este, 
totuși sub posibilitățile lui (1158). 
După 400 puncte la culcat se cre
dea că el va doborî recordul R.P.R. 
pe trei poziții (1164), lucru pe ca
re nu l-a putut realiza din cauza 
rezultatului mai slab la poziția în 
picioare. Sub posibilități a tras și 
D. Vidrașcu (1144). In meciul cu 
Franța el a realizat’ 1159 p., cifră 
de care nu s-a mai apropiat de 
atunci. Atit el cît și ceilalți tră
gători care și-au petrecut concediul 
la mare, n-au mai realizat cifrele 
obținute anterior. V. Enea a tras 
slab la culcat (392) și mai ales 
la genunchi (376) ceea ce l-a fă
cut să realizeze numai 1140 p. (lo
cul 26). Cel mai bine dintre trăgă
torii romîni s-a prezentat tînărul 
G. Novac (1140). deși la poziția în 
picioare a real’zat numai 359 p. 
El este un element bine înzestrat, 
capabil de rezultate mult mai bu
ne. M. Toacffl- (locul 31 cu 1137 
p.) nu poate obține rezultate mai 
bune pe trei poziții din cauza po
ziției în picioare, unde arma prea 
grea ne care o folosește îl îm
piedică să progreseze. N. Cojo
caru (locul 38 cu 1128 p.) va tre
bui să-și revizuiască complet toate 
cele trei poziții. Tehnica pe care 
o posedă este rudimentară. FI con
sumă multă energie d’n cauză că 
se crispează (nu se relaxează). Re
zultatele pe care le obține se da«. 
toresc puterii d° muncă excepțio
nale de care dispune.

La poziția culcat. H. Herșcovîci, 
a întrecut toate așteptările, reali
zed 400 p„ oarecum o surpriză 
întrucît cel mai bun rezultat al 
său în acest an a fost 393 p. Ma
rele său merit este că. sezisînd 
forma bună în care se află, nu s-a 
lăsat depășit de emoție și trăgînd 
într-un ritm susținut, specific lui, 
a reușit o performanță de valoare 
mondială. P. Cișmigiu a obținut 
cea mai bună performanță a sa 
la această poziție (398 p ). Prin 
felul cum a evoluat rezultatul (100, 
100. 100, 98) reiese că, la fel ca 
la proba combinată, el a pierdut 
puncte pe ultimele focuri. De astă 
dată putea ocupa chiar primul loc, 
dacă rezista pînă la ultimul foc, 
așa cum a făcu-t H. Herșcovîci. 
Dintre ceilalți trăgători romîni, nu
mai M Toader și G. Novac au tras 
la valoarea lor.

La poziția în genunchi, A. Bog
danov (locul I) a avut o scădere

pe parcurs, pe care a refăcut-o 
însă, datorită extraordinarelor ca
lități morale și de voință pe care 
le posedă. (100, 95, 100, 100). Fă
ră această scădere, el ar fi rea- 
Fzat un record de-a dreptul feno
menal. Suedezul A. Kvissberg și 
sovieticul M. Itkis au realizat ace
lași rezultat cu învingătorul. V. 
Borisov (U.R.S.S.), candidat la pri
mul loc (395 p. în mai la Lwow), 
n-a realizat decît 382 p,. Acest 
zultat slab nu l-a dezarmat, 
poziția în picioare el . a tras 
valoarea sa (381 p.) ocupînd 
cui 3.

Dintre concurenții romîni, 
Herșcovici (locul 12 cu 388 p.) 
G. Novac (locul 15 cu 387 p.) 
s-au clasat cel mai bine. Bun este 
și rezultatul lui M. Toader (384). 
D. Vidrașcu și V. Enea au tras 
sub posibilitățile lor, , iar N. Co
jocaru la valoarea lui.

La poziția în picioare; suedezul 
J Sundberg a avut o scădere pe 
parcurs care l-a scos din. lupta 
pentru primul loc (97, 90, 97, 96) 
clasindu-se pe locul IV. Dintre con- 
curentii noștri, D. Vidrașcu (94. 97. 
90, 92) a avut o scădere în a doua 
jumătate a probei, care l-a făcut 
să nu mai participe la lupta pen
tru primele locuri. V. Enea (94, 93, f-j 
89, 96) a avut și el o scădere pel: 
parcurs care l-a împiedicat să o--, 
cupe un loc mai bun în cla-H 
sament. H. Herșcovici .(93, 92, 89,1 ' 
96) a avut și el o comportare ine-.' 
gală. La această probă se aștepta! 
de la el un rezul*at cu 7—8 punctek 
mai 
tras

La 
libru 
cilor 
samentul pe trei poziții.

re- 
La 
la 

lo

ft,
Ș’

-

mult. Ceilalți concurenți aug 
sub posibilitățile lor.
probele cu arma liberă de ca-f 
mare, superioritatea sovieti-f'* 

a fost și mai evidentă. In cla- ■ 
ei aii 

ocupat primele 7 locuri. A. Bogw 
danov și M. Itkis s-au dovedit șg 
aici cei mai buni. Acești doi trăi 
gători tineri sînt, de altfel, și ce k 
mai talentați In clasamentele pil 
poziții s-au intercalat printre tră| 
gătorii sovietici cîțiva concurent/ 
din Finlanda și Elveția. Dintre ap 
ceștia, merită a fi remarcați W, 
Leskinen (recordmanul Finlande;, 
pe trei poziții cu 1139 p. din- 1933!* • 
cu 390 p. la culcat, M. Lenz c& 
361 p. la picioare și E. Vogt cH 
378 la genunchi, ambii elvețieni

Trăgătorii romîni au particip: 
pentru prima dată la un concuiț 
cu acest gen de armă. Cele m;£ 
bune cifre ale lor reprezintă ng 
corduri republicane stabilite (I Ș 
Herșcovici : 3x40 = 1064. picioa 
325, genunchi 367 și A. Neapu ci 
cat 389). Dintre acestea cel m| 
valoros este 367 la poziția în ; 
nunchi.

Față de rezultatele înregistra <9 
la această probă în campionati-- 

, noastre in‘ernațiop?'e. r°corc H 
mondial pe trei poziții (1124) ; 
poziția cea mai șubredă 1a ca B 
p’onatel» mondiale din acest an 
Venezuela.

La proba cu armă militară. 
Pereberin și P. Avilov au dep?i 
cu patru puncte recordul monr| 
și s-au clasat pe primele două 
ctiri. Ambii sînt trădători din Ir 
Uniunii Sovietice. O comport® 
foarte bună au avut-o maghii/i 
A. Baloph și I. Dosztal (locurilT 
și 6 cu 526 p.). Comnarativ, reif 
țațele 
armă 
de la 
găsesc 
interzice să se aducă modifi ! 
armelor militare, și astfel ei.. 
fost obligati să tragă cu ele * 
forma originală. La armele li 
ei s-au complicat în propriile 
„îmbunătățiri", lucru pe care ț/, 
remarcat mai înainte.

Dintre trăgătorii romîni, M. [ -j'. 
ghi a realizat un rezultai mf- 
mitor, ceilalți scoțînd rezultate 
be. Ele își au origina deopot. 
în materialul necorespunzăto 
în lipsa 
nea lor

cele mai

obținute de ei cu ace; 
sînt mai bune decît < 
armele libere. Explicați; 
în faptul că regulame

t

■

de rutină. Nici pre 
tehnică nu este d 
bune

IOSIF SIRBU
maestru emerit al sportul



Din activitatea sportivă
Zilnic primAn numeroase scri

sori prin care corespondenții noștri 
ne trimit vești despre activitatea 
sportivă a elevilor din școlile me
dii, medii tehnice și profesionale 
sau a studenților din institutele 
de pe întreg cuprinsul țării.

Alexandru Neguț, responsabilul 
subredacției noastre din Petroșani, 
ne scrie că în raionul Petroșani 
își duc activitatea 16 școli elemen
tare, 5 școli medii, două școli pro
fesionale, Institutul de mine 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ și școa
la sportivă de tineret. In unele 
școli, împărțirea catedrelor de e- 
ducație fizică s-a făcut în mod. ra
țional. Sau ivit însă unele nemul 
tunuri. De pildă, profesoara Ghi- 
levid', căreia prin repartizarea da
tă i s-a îngreunat mult activitatea. 
Secția de învățămînt nu s-a preo
cupat din timp de repartizarea 
profesorilor, iar unii dintre aceștia, 
absolvenți ai Institutului- pentru 
Cultură Fizică și Sport din Bucu
rești, au refuzat să accepte re
partizările făcute.

O problemă deosebit de acută 
pentru elevii din Valea Jiului este 
aceea_ a sălilor de gimnastică. Nu 

j există decît trei săli, una la Li
ceul Romîn din Petroșani alta 

Ila Școala Profesională din Lupeni, 
iar cea de a treia a Institutului 
de mine „Gheorghe Gheorghiu-Dej“.

Ceva mai mult, școala nr. 2 din 
Petroșani avea o sală de snort 
corespunzătoare, care i-a fost luată 
însă de întreprinderea de Construc
ții și Montaje din Petroșani care 
i-a dat o altă întrebuințare. A- 
ceastă~ situație se datorește, în ma
re măsură, Secției de Invățămîn* 
din Petroșani care nu numai că 
nu se interesează de modul în 
care profesorii de educație fizică 

, i își desfășoară activitatea, dar nici 
nu intervine pentru a asigura fo
losirea sălilor de sport în scopul 
pentru care au fost create.

Și activitatea din cadrul com
plexului G.M.A. este stînjenită din 
cauza slabei organizări a muncii 
pe țărîm sportiv. Astfel, Școala 
Medie Tehnică de cărbune din Lu- 

, a peni are 208 aspiranți F.G.M.A., 
dintre care 100 și-au trecut toate 
normele. Ei nu-și pot trece însă 
examenul de control, deoarece ma- 

i joritatea componenților comisiei de 
.1 control și examinare G.M.A. sînt 

la Petroșani și nu au reușit încă 
? - să formeze o comisie în fața că- 

•j reia să-și treacă controlul aspi
ranții din Lupenj.

*
I Octavian Căorifă, coresponden-

■ nostru din Constanța, ne scrie 
Ică de puțină vreme s-a'u deschis 

In oraș cursurile școalei sportive 
de tineret, la care participă nu-

■ meroși tineri din întreprinderile, 
școlile și instituțiile din localitate. 
Școala sportivă de tineret din Con
stanta funcționează cu cinci secții 
eșalonate pe timn de trei ani. Sec
ția de box numără 43 elevi, secția 

* Ide atletism 27 băieți și 25 fete,
I jsecFa de lunte clasice numără 41 

(elevi. cea de baschet 20 d" băieți 
,’și 26 fe*e. iar sech'a de handbal 18 
(băieți si 20 de fete.
1 Comitetele regional și orășenesc 
jC.F.S. Constanța s-au îngrijit de 
(asigurarea cadrelc-r tehnice menite 
să contribuie la buna desfășurare a 
torsurilor ca și de amenajarea unor 

Swăli corespunzătoare. In ceea c* 
Țrivesto bazele sportive, situat'?. 

S&ste mai grea din cauza lipsei de 
Șjjjntele<?'ere a direcțiunilor unor in 

■Ititu’ii, ca Școala Hidrotehnică, 
Pedagogică, etc., care au 

Jefuzat să pună la disnozitie sălile 
4e sport ne care le administrează

. in acțiunea
^T..j3ectia snort „ ___ __ .

lecrional a avu* serioase li
. ■ 3eîngriiindu-se să asimir»

Tina'-n mai ac*ivă 
sbo«-’îv din fabricile

de înscriere la 
a Consiliului

cursuri.
S'ndical 

"suri, 
o nârfi- 

a t!n''r"*''i'"i 
si uzinele o-

. dia Giuroiu a cucerit titlu) de campioană a R.P.R. 
de șah pe anul 1954

■ După terminarea partidelor dini ,
, luitima. rundă campioana de
fel a R P.R. pe anul 1954 era cu- 
|:Jscută> întnicît Lidia G uroiu 

b.r.’ogresul) totalizase 14 puncte,
. care nu mat putea pierde primul

n ultima rundă, partidele Bar- ; 
Gfe-o u și Ionescu-Albuleț s-au !

■ .c .cinat remiză.
iste de relevat faptul că Lidia ! 

I >rolu cîștigă pentru a doua eară j 
is'cutiv titlul de campioană a i

iută clasamentul general al cam-
f Lriului R P.R. feminin de șah ; 

Anul 1954: I

a elevilor și studenților
La Medgidia funeponează o 

școală sportivă de tineret pentru 
handbal și box, la care sînt înscriși 
41 băieți și 18 fete.

*
Despre activitatea sportivă a Li

ceului Mixt din Sinaia ne scrie 
corespondentul Stan Roșculeț. El 
ne relatează că activitatea rodnică 
a profesorilor Ana Mathia și Grișa 
Grigoriev este împiedicată de di
rectorul școlii, A. Sandu. Astfel, 
magazia de materiale și echipa
ment sportiv, care este ținută în 
gestiune de directorul Al. Sandu, 
este deschisă numai la „zile mari", 
iar în restul zilelor este închisă.

Tot din „inițiativa"■ directorului 
școlii, în orele de educație fizică 
se fac diferite... munci voluntare. 
Desconsiderarea muncii de educa
ție fizică de către director se ma
nifestă și prin acordarea plusului 
de ore de educație fizică profeso
rilor de altă specialitate Este re
gretabil. de asemenea, faptul că 
bazele sportive sînt neglijate. E- 
levii școlii medii nu au în folosin
ță nici o sală, ceea ce face ca ac
tivitatea sportivă de iarnă să fie 
ca și inexistentă.

*•
Din Bacău ni se scrie că printre 

colectivele fruntașe se numără 
Școala Pedagogică de băieți, unde 
se desfășoară o bogată activitate 
sportivă. In această școală, direc
țiunea acordă un larg sprijin, con- 
trihuind astfel la realizarea unor 
frumoase rezultate. De asemenea, 
un aport important l-a adus bi
roul organizației U.T.M., care ma
nifestă un mare interes pentru spri
jinirea colectivului sportiv. Sub 

, îndrumarea profesorului de educa
ție fizică Gh. Creangă, colectivul 
sportiv a reușit să mărească nu
mărul membrilor, iar numărul pur
tătorilor insignei O.M.A. este în 
continuă creștere. In ultima săptă- 
mînă au fost trecute peste 200 de 
norme. O activitate intensă se des- 
fășoară și la Școala Profesională 
de Hîrtie și Celuloză. Elevii au 
la dispoziție o sală de gimnastică 
bine utilată. Numeroși tineri ca E- 
lena Nichita la gimnastică, Aneta 
Ciubotaru la atletism, Ion Petri- 
șor la fotbal, s-au afirmat ca ele
mente cu frumoase perspective. Di
rectorul acestei școli, Petru Stra- 
tan, el însuși purtător al insignei 
G.M.A. este un iubitor al sportu
lui și un bun jucător de volei, 
sprijinind toate acțiunile colecti
vului sportiv.

O situație bună găsim și la Li
ceul de băieți. Aci, profesorii de 
educație fizică Gh. Ardelcanu, Ma
ria Lates și Vasile Moraru caută 
să insufle elevilor dragostea.pentru 
snort, folosind din plin orele de 
educație fizică. Angajamentele 
luate pentru trecerea normelor 
G. M. A. au fost depășite cu 
190 h sută, iar la normele
F.G.M.A.  cu 159 la sută. S-au 
evidențiat elevii Dumitru Cașcaval, 
la gimnastică, I. Floreșteanu și 1. 
Chirilă la atletism și Dan Nede- 
lescu la box.

Agitația și propaganda este, de 
asemenea, rodnică. Există o gazetă 

i de perete în care sînt reproduse 
articole din ziarul „Sportul 
popular", diferite articole în care 
sînt criticați elevii codași și evi- 
dențiați cei fruntași. Tot astfel, 
campionii pe clase la diferite dis
cipline, sînt și ei popularizați.

Subredacția noastră din Bacău 
își încheie corespondența arrtind 
că un aspect negativ, în activita
tea sportivă a școlilor din Bacău 
poate fi întilnit la Școala Medie 
Tehnică de Comerț, unde materia
lele pistei G.M.A. sînt împrăștiate 

„prm curie și stricate. Elevii acestei 
șccli iau parte la orele de educa
ție fizică în haine de. stradă, iar 
pentru probele G.M.A. nu există 
nici o preocupare din cartea pro
fesorilor și direcțiunii.

1. Lidla Giuroiu, 1472 puncte (d'n 
19 posibile) — campioană a R.P.R. 
de șah pe anul 1954: 2-3. Margaret i 
Teodorescu și Elisabeta Ionescu 13 
p; 4. Maria Tarapanov 12 p; 5-6 
Rodica Reiche-r și Elena Grabovieț- 
chi 11 p; 7-8-9. Natalia Iliescu 
Maria Albuleț și Sanda Filipescu 
IOV2 p; 10-11. Elena Ududec și Ro- I 
dica Manolescu 10 p; 12-13-14. Io- ] 
landa Szathmari, Elena Diaconescu 
și Clara Hodoș 972 p; 15. Magda
lena Baja: 7'h p; 16. Cecilia Ma- 
nollu 6V2 p; 17-18. Sofia Pentek 
și Veturia Simu 6 p; 19. Frieda 
WeinșteinS p; 20. Rita Barbu 472 p.

t OIr I O< mi ț > * *
A început sezonul de tn

Pentru a ridica nivelul hocheiu lui polonez, a fost înființată o 
tabără pentru juniori, unde tinerii hocheiști se antrenează s*b îndru
marea celor mai buni antrenori

In clișeu : lecția practică pe gheață este ținută de antrenorul 
Ginter.
Capitala Re>publicii Populare Po

lone s-a îmbogățit cu o nouă și 
valoroasă bază sportivă. Este vor
ba de stadionul de iarnă care a 
fost inaugurat de curînd prin în- 
tîlnirea internațională de hochei 
pe gheață dintre reprezentativele de 

tineret ale Uniun’i Sovietice și R. 
P. Polone.

Stadionul de iarnă cu gheață 
artificială—-visul de ani al amatori
lor de hochei din Varșovia — a 
devenit realitate. E drept că a 
fost nevoie de multe eforturi pen
tru ca această bază sportivă să 
poată fi realizată, dar acum bu
curia de a putea patina de la în
ceputul toamnei și pînă aproape de 
vara fiecărui an, răsplătește din 
plin truda depusă pentru amena- 
jarea acestui important stadion.

Stadionul de iarnă a fost ridi
cat pe locul unui vechi teren de 
sport, care în timpul iernii se tran
sforma în patinoar. Tribunele au

O disciplină sportivă in care s-a 
atins un nivel înalt în Republica 
Cehoslovacă este rugbiul. De acest 
fapt ne-am putut convinge cu pri
lejul recentu'ui turneu întreprins în 
țara noastră de către ech'pa de 
rugbi U.D.A. din Praga. Oaspeții 
au demonstrat în cele două par
tide susținute la București, că în 
cei cinci ani de cînd nu am mai 
avut prilejul să primim vizita rug- 
biștilor cehoslovaci aceștia au fă
cut progrese însemnate.

După victoria repurtată în anul 
1949 la Praga asupra echipei na
ționale a Italiei, rugbiștii ceho
slovaci au avut ca oaspete un an
trenor francez care timp de cîteva 
luni a antrenat un lot de tineri 
sportivi.

Anul acesta, în cursul lunii mai, 
în localitatea Gottwaldov, după o 
pauză de 5 ani, rugbiștii ceho
slovaci au susținut o nouă întîl- 
nire internațională întîlnind echipa 
reprezentativă a R. D. Germane, 
Victoria a revenit rugbis'Jlor ceho
slovaci cu scorul de 26-6 (21-3). 
Cîteva zile mai tîrziu, a avut loc 
revanșa acestui meci, de data a- 
ceasta în orașul Rladno. Gazdele 
au înregistrat din nou o victorie 
la scorul de 41-11 (22-3). Echipa 
reprezentativă a R. Cehoslovace 
a avut următoarea alcătuire: 
Popelka — Johanides. Plechaty, 
Halamicek, Șteipanski — Stra- 
niak — Kobera — Bim, Dobry, 
Jakubicek, Vondracek, Kodytek, Ho- 
lecek, Barchanek, Hrniciko. Antre
nor al echipei a fost Zizka. După 
cum reirse din formație, majorita
tea jucătorilor au fost selecționați 
de la echipele U.D.A., Dynamo 
Praga și Spartak AZK.G Praga.

De altfel cele trei echipe sînt 
cele mai bune și se află în frun
tea clasamentului campionatului de 
rugbi al R. Cehoslovace.

In Republica Cehoslovacă se 
desfășoară un campionat republi
can de rugbi Ia care participă 8 
dintre cele mai bune echipe din 
țară. In afară de campionatul 
republican se ma: dispută un 
campionat al orașului Praga. iar 
echipele de juniori au de asemenea 
o competiție rezervată lor.

In campionatul republican de 
rugbi participă următoarele 8 echi
pe : Dynamo, U.D.A., Spartak 
AZKG, Spartak Sokolovo, P.D.A., 
toate din Praga, precum și Slavia 
Brno, Spartak și P.D.A. din Brno. 

!
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fost simțitor lărgite, ele putînd cu
prinde acum letcuri pentru 12-000 
de spectatori. Felul cum a fost 
proiectată noua construcție dă po
sibilitate spectatorilor să poată ur
mări în cele mai bune condițiuni, 
din orice parte a tribunelor, desfă
șurarea meciurilor de hochei. Sta
dionul are patru intrări largi care 
permit un acces ușor, iar evacua
rea stadionului se face în aceleași 
condiții, evitindu-se aglomerația.

Sub tribuna centrală a fost ame
najat de asefhenea un patinoar arti
ficial de propo-ții reduse care va 
permite sportivilor care practică 
ipat najul artistic să se poată an
trena și in timpul verii.

Datorită acestei baze sportive 
sport:vii polonezi au putut invita 
echipa de tineret a hocheiștilor so
vietici. Oaspeții sovietici s-au an
trenat în comun cu lotul de ho- 
chești polonezi, iar duminica tre
cută au susținui primul meci ami

Rugbiul in R, Cehoslovacă
R'.igbiui se bucură de 0 mare 

popularitate în rîndurile sportivi
lor militari din R. Cehoslovacă. 
In campionatul republican găsim 
nu mai puțin de 3 echipe militare 
și anume: U.D.A. (Casa Centrală 
a Armatei) și P.D. A.-Posadkovv 
Dum Armady (Casa Armatei) din 
Praga și Brno.

Actualmente se desfășoară ret|U- 
rul ca'mpjonatului, iar Imta cen
tru titlul de echi-ă camnioană pe 
anul 1954 se dă între echipele 
U.D.A.. și Dynamo. In penultima 
etapă de campionat au fost înre
gistrate următoarele rezul’a'e: Dy
namo Praga — Spartak AZK.G 6-3 
(6-0). Punctele învingătorilor au 
fost înscrise de Cervenka (6). iar 
pentru învinși a înscris Hrniciko 
(3). U.D.A. Praga a surclasat e- 
chipa Spartak Brno cu categoricul 
scor de 50-0 (21-0). Punctele în
vingătorilor au fost înscrise de: 
Halamicek (9), Draștig (8), Kad- 
'ec și Kodytek (6), Hradec, Jaku
bicek, Kovar, Kolacek, Benko, Ște- 
pansky și Vehalansky (3). In ul
tima etapă rezultatele înregistrate 
au demonstrat din nou că lupta 
pentru primul loc ce se. dă între 
echipele Dynamo și U.D.A. nu va 
putea fi clarificată decît de meciul 
dintre aceste două echipe. Dynamo 
Praga a dispus de Spartak Soko
lovo cu scorul de 36-0, iar U.D.A. 
jucînd în deplasare la Brno, a în
vins P.D.A. cu scorul de 59-3. Sla
via Brno a întrecut pe Spartak 
Brno cu 17-0. iar Spartak AZKG a 
cîștigat jocul cu P.D.A. Praga cu 
scorul de 34-0.

Din scoruri’e de mai sus, înre
gistrate cu prilejul jocurilor de 
campionat, reiese și mai clar va
loarea apropiată a echipelor Dy
namo Praga și U.D.A. Dealtfel, 
după cum am mai arătat, aceste 
echipe furnizează majoritatea jucă
torilor echipei reprezentative de 
rugbi a R. Cehoslovace.

In curînd, publicul bucureștean 
va avea ocazia să vadă evoluînd 
la București echipa de rugbi Dyna
mo Praga. Intr-o convorbire cu Vla
dimir Kobera, antrenorul echipei 
U.D.A. care a jucat nu de mult la 
noi — acesta a spus că Dynamo

*> . A1

& P. Polonă
cal. Antrenorii sovietici Viktorov 
ș Tarasov care pregătesc pe ho- 
cheiștii sovietici, au împărtășit din 
bogata lor experiență și hocheiștilor 
polonezi care in uit mii ani au în
ceput să se afirme pe plan euro
pean, înregistrînd succese frumoase.

Datorită acestei noi baze sportive 
anul acesta campionatul republican 
de hochei pe gheață se va disputa 
în condițiuni noi. In actualul sezon 
campionatul va cuprinde două se
rii alcătuite din cîte 5 echipe. In 
sezonul sportiv 1955/1956 campio
natul de hochei pe gheață al R. P. 
Polone va fi disputat de 8 echipe 
selecționate într-o singură grupă, 
meciurile desfășurîndu-se tur-retur.

Datorită ajutorului frățesc al ho
cheiștilor sovietici, precum și 
muncii celor doi antrenori sovietic:, 
hocheiștii polonezi și-au însușit nu
meroase elemente noi ale acestui 
sport și în actualul sezon, secția 
de hochei pe gheață din cadrul Co 
mitetului pentru Cultură Fizică și 
Sport a alcătuit un bogat program 
internațional. Astfel. în cursul lunii 
decembrie hocheiștii polonezi vor 
participa la turneul de hochei care 
se va desfășura la Budapesta.

Este prevăzută de asemenea o 
deplasare în Uniunea Sovietică 
unde hocheiștii polonezi vor avea 
prilejul să învețe multe lucruri 
noi de la hocheiștii sovietici.

In afară de aceste întîln ri. au 
mai fost planificate întîlniri cu echi
pa națională de hochei a R.D. Ger
mane. precum și întîlniri inter-clu- 
buri cu echipe din R. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, Suedia, Finlanda 
șl Austria.

Hocheiul pe gheață din R. P. Po
lonă va face mari pași înainte și 
aceasta datorită grijii partidului si 
guvernului, care prin alocarea su
melor necesare noului stadion de iar
nă din Varșovia au deschis pers

pective largi hoche:știlor polonezi 
dîndu-le posibilitatea de a ocupa un 
loc fruntaș în hoche ui european.

Praga este o echipă deosebit de va
loroasă avînd în rîndurile sale nu
meroși jucători cu experiența me
ciurilor internaționale. In timn ce 
rugbiștii echipei U.D.A. practică un 
joc în viteză și sînt o echipă de 
elan colegii lor de la Dy.iamo îsi 
bazează jocul pe tehnică și rutină.

In echipa Dynamo activează ;u- 
cători care au făcut parte din echi
pa reprezentativă a orașului Praga 
care a jucat la București în anul 
1040 pr:„--o aceșria sînt jucătorii
Plechaty și Barchanek. Ei s-au ocu
pat ?i de antrenamentele jucătorilor 
tineri reușind să promoveze în pri
ma echipă o serie de elemente ti
nere și valoroase, care au fost 
selecționate în echipa reprezentativa 
a R. Cehoslovace care a jucat în 
anul acesta cu echipa R. D. Ger
mane.

Dynamo Praga se poate mîndri 
cu numeroși jucători care au îm
brăcat tricoul echipei reprezenta
tive. Astfel Bim, Johanides, Cer
venka, Neșpor, Plechaty, Barha- 
nek, Boubin și Mydloch sînt de 
mai multe ori internaționali. In con
secință, meciurile de Ia București 
ale rugbiștilor cehoslovaci vor con
stitui un bun prilej de schimb de 
experiență, mai ales că rugbiul nos
tru este mult apreciat în cercurile 
sportive din R. Cehoslovacă.

Pentru o mai bun“ orientare a 
cititorilor noștri dăm clasamentul 
campionatului de rugbi a' R. Ceho
slovace.

Dynamo Praga 10 9 0 1 237:29 18
U.D.A. Praga 9 8 0 1 311:40 16
Spartak AZKG 10 7 0 3 175:37 14
Slavia Brno 9 6 1 2 149:39 13 
Spartak Sokolovo

Spartak Brno
P.D.A. Praga
P.D.A. Brno

10 3 2 5 37:100 8
10 2 1 7 52:181 5
10 2 0 8 55:221 4

10 0 010 28:397 0

In R. Cehoslovacă clasamentul 
este întocmit ca și la fotbal: 2 
puncte pentru victorie. 1 punct —; 
meci nul și 0 puncte — infrîngere.

V. BENKOVSKY
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Circuitul c:cl»st al R. P. R.
Constantin Dumitrescu

noul purtător al tricoului galben
ARAD 12 (Prin telefon de la tri

misul nostru). — A plouat mult 
în ultima vreme in regiune și de 
acest lucu s-au putut convinge cei 
48 de cicliști care au luat startul 
în etapa Oradea—Arad (113 km.). 
Intr-adevăr ei au trebuit să dea o 
luptă grea cu noroiul care a aco
perit o bună parte din drum. S-a 
pedalat foarte energic chiar de la 
primii kilometri și ca urmare piu- I 
tonul s-a înșirat pe o distanță mare. 
Iată că în caravana cicliștilor se 
ivesc primele necazuri. Maxim ră- 
mîne să schimbe roata. Chicomban 
repară și el iar Hora sparge.

Din pluton rămîn mai apoi Cal- 
cișca, G. Șandru și Țupa. In frunte, 
în p’uton. au loc ruperi foarte dese. 
Se pare că principalii urmăritori ai 
tricoului galben și-au ales această 
etapă pentru a se apropia de Is
trate. Noroiul, dă tot mai mult 
de furcă concurenților. După o oră 
de drum au fost parcurși 38 de km. 
La ieșirea din Salonta, plutonul 
fruntaș se micșorează. D. Constan
tin și Schuster se răstoarnă dar 
vor relua cursa. Milea rămîine și el 
din pluton nevoit să repare o de
fecțiune. La conducerea plutonului 
se remarcă printr-o dispoziție ex
cepțională N. Vasilescu. Împreună 
cu C. Dumitrescu, Folbert și Moi- 
ceanu, el trage plutonul într-un 
ritm foarte rapid. La ieșirea din 
comuna Avram Iancu în pluton se 
produc spărturi care vor decide si
tuația etapei. Vasilescu pornește în
tr-un ritm foarte rapid, astfel că 
Istrate, Marin Niculescu, Martie 
Ștefănescu și alții rămîn în urmă. 
După alți cîțiva kilometri, cedează 
și Norhadian, V. lonescu și alții. La 
jumătatea etapei, în frunte se află 
Moiceanu, C. Dumitrescu, Sebe, 
Vasilescu, Ștefu, Maxim și Folbert. 
Du.pă 10 km. situația se limpezește. 
Folbert, Vasilescu și Moiceanu go
nesc susținut și acest trio se va 
depărta curind de ceilalți. In urmă 
o cursă excepțional de frumoasă, 
fac Poreceanu și Molnar, care con
duc un grup de cicliști și astfel 
reușesc să se apropie de fruntași. 
Cu puțin înainte de sosire Istrate, 
care rămăsese în urmă, se regă
sește și începe să lupte pentru a se 
apropia de fruntași. La Arad, sprin
tul final este cîștigat de către N. 
Vasilescu urmat de către Folbert și 
Moiceanu, toți în același timp 3 h. 
51’51“. Pe locul 4 sosește Lazăr 
Dominic 3 h. 56’51“. Același timp

Dyoamo- Fraga (rugbi) 
va susține trei întiinin în Captată

Amatorii de rugbi din Capitală 
vor avea prilejul să urmărească e- 
voluția uneia dintre cele mai pu
ternice echipe cehoslovace: Dynamo 

Draga. Oaspeții vor susține trei 
totîtoiri prietenești cu cele mai 
Valoroase echipe bucureștene. Pri

îl au și următorii clasați M. Nicu
lescu, C. Șandru, C. Dumitrescu, 
Sebe, Ștefu, Maxim, Mihăilă, Nuță 
și Schuster. Pe echipe, etapa a fost 
cîștigată de Progresul, urmată de 
Dinamo și Flamura roșie.

★
Etapa de ieri, disputată pe dis

tanța Arad-Deva (152 km.), a avut 
o desfășurare cu adevărat dramati
că. Moiceanu inaugurează seria de- 

. fecțiunilor, spărgînd după 15 km. 
de la plecare. La fel Munteanu. Va 
sparge apoi Vasile Ionescu și după 
puțin, Hora și Molriar. Cursa se a- 
nunță deosebit de dură, iar defec
țiunile se țin lanț. După 38 km., 
tricoul galben e în pericol. Istrate 
pierde timp prețios din cauza defec
tării schimbătorului de viteză. După 
50 km. de. la plecare, găsim în 
frunte un pluton format din 20 a- 
lergători. La 1 minut de acesta 
trec Moiceanu, Nuță și Martie Ște
fănescu, iar la 3 minute Marin Ni
culescu, Istrate și C. Stănescu. Fol
bert a spart și el și a rămas pe ul
timul plan al cursei. Istrate și Ma
rin Niculescu reușesc să prindă 
plutonul fruntaș la 70 km. înainte 
de Deva. La km. 112 al ctrsei se 
decide soarta etapei ca și viitoarea 
configurație a clasamentului. Istra
te și Marin Niculescu sparg. Moi
ceanu rămîne pentru a-1 ajuta pe 
Istrate, cei doi repară și pornesc vi
jelios înainte dar nu trec nici 100 
in. și Istrate sparge din nov, fapt 
care-i va aduce pierderea tricoului 
galben. După- podul de peste Mureș 
urmează o porțiune de șosea foarte 
bună. Abia intrați pe ea, Norha
dian, Șandru, Naidin și Hora sparg. 
Sezisînd aceste defecțiuni dinarno- 
viștii Maxim, Vasilescu, Sclmst r și 
Nuță trag vijelios. La sprintul fi
nal învinge Maxim, urmat de Ro
senberg, Molnar. Gh. Șerban, Ște
fu, Zanoni și alți alergători, în a- 
celași timp • 5 ii. 10 min. 55. C. 
Istrate sosește împreună cu Norha
dian și Moiceanu la 5 h. 18 min.
20 sec. Clasamentul general al 
cursei este acum următorul: 1. C. 
Dumitrescu 37 h. 03,09: 2. Ștetu 
37:06,21; 3. Istrate 37:07,41; 4. Mo- 
fceanu 37:16,44; 5. Marin Nicules
cu 37:16,51: In clasamentul gene
ral pe echipe, continuă să conducă 
Progresul urmată de Dinamo 1 și 
Flamura roșie. Pe echipe etapa a 
fost cîștigată de Dinamo I. Azi șe 
dispută etapa Deva-Sebes-Sibiu 
120 km.

G. MIHALACHE

mul joc va avea loc la 24 octom
brie, cînd rugbiștii cehoslovaci vor 
întîlni echipa Locomotiva Grivița 
Roșie. La 31 octombrie oaspeții 
vor susține cel de al doilea joc, 
întîlnind echipa Dinamo București. 
(Agerpres).

Programul jocurilor de fotbal 
din Capitală

JOI 14 OCTOMBRIE
Voința București joacă azi cu 

Locomotiva T. Severin, în meci 
restanță în cadrul seriei I-a. Jo
cul se dispută pe stadionul Di
namo începînd de 'a ora 15,30.

SIMBATA 16 OCTOMBRIE
Stadionul Giulești, ora 15,30: 

Progresul F. B. — Locomotiva 
Grivița Roșie (campionatul re
publican de juniori).

DUMINICA 17 OCTOMBRIE 
Stadionul Giulești, ora 8.45: 

Metalul București — Progresul 
Sibiu (categoria B seria I); 
Progresul F. B. — Voința Bu
curești (categoria B seria I).

Stadionul 23 August, ora 
13.00: demonstrație de gimnasti
că; ora 13.30: premierea echipe
lor participante la campionatul 
de pitici al C.C.S.; ora 13.45: 
Dinamo 6 București — Metalul 
Baia Mare (categoria B seria 
II); ora 15.30: C.C.A. — Dina
mo București (categoria A).

★
Jocul din categoria B seria 

I-a Meta>ul Uzin. tract. Orașul 
Stalin — Flacăra Moreni se dis
pută sîmbătă după amiază la 
Orașul Stalin.

★
■ Biletele pentru manifestațiile 
sportive care au loc duminică pe 
stadionul „23 august” se pun în 
vînzare începînd de azi dimi
neață (ora 9) la: agenția Dina
mo, agenția CCA, casele stadio
nului „23 august”, casele sta
dionului Giulești, agenția Prono
sport (str. Witing), casele spe
ciale de la bariera Vergului. A- 
sociațiile care vor să ridice can
tități mai mari de bilete o pot 
face de la agenția Dinamo. Pen
tru a se evita aglomerația, în 

I ziua meciurilor nu se vînd bi- 
I lete.

După turneul 
baschetbaliștilor 

sovietici in Egipt
CA.1RO 13 (Agerpres) TASS 

transmite :
Ambasadorul Uniunii Sovietice 

în Egipt, D. S Solod, a oferit la 
12 octombrie un banchet în cinstea 
echipei de baschet „Dinamo” Tbili
si care a întreprins un turneu în 
Egipt. La banchet au participat 
membrii delegației sportive sovie
tice, personalități oficiale egiptene, 
membri ai corpului diplomatic și 
ai cercurilor sportive din Egipt.

Baschetbaliștii sovietici și egip
teni au făcut schimburi de daruri. 
Conducătorul delegației sovietice și 
locțiitorul președintelui Federației 
egiptene de baschet, Wahbi, au ros
tit cuvîntări. „Jocurile echipei so
vietice de baschet in Egipt, — 
a spus Wahbi — au fost de mare 
ajutor sportivilor egipteni. Intîl- 
nirile prietenești dintre baschetba
liștii Uniunii Sovietice și ai E- 
giptului au contribuit la întărirea 
legăturilor sportive dintre cele do
uă țări”.

Fotbalul peste hotare
® In campionatul suedez de fot

bal. după opt etape, continuă să 
conducă echipa Djurgarden. După 
cum se știe, această echipă, de mai 
multe ori catnip oana Suediei, va 
juca în cursul lunii noiembrie la 
București.

• Cu prilejul meciului interna
țional Dîlnamo-Moscova-Arsenal 
Londra, conducătorul Federației 
engleze de fotbal Stanley Rous, 
care a însoțit echipa londoneză în 
capitala Uniunii Sovietice, a avut 
o întrevedere cu Valentin Antipe-
nok, responsabilul secției de fotbal 

a Uniunii Sovie.t'ce
In discuțiile care au avut loc 

s-a hotărît ca în timpul cel mai 
scurt să se programeze întîln'rea 
internațională de fotbal U.R.S.S.- 
Anglia. Conducătorul federației de 
fotbal din Anglia a prom s că răs
punsul cu privre la locul și data 
desfășurării întîlnirii va fi dat în 
cursul acestei luni. După cum se 
știe, echiipa de fotbal Spartak 
Moscova va susțne în viitorul a- 
propiat cîteva partide în Cap ta
la Angliei.

• La 16 octombrie se va disputa

înaintea ultimei probe
Echipa R. P. Ungare conduce in campionatul mondial 

de pentatlon modern
Budapesta 13 (prin telefon). — 

Marți s-au desfășurat probele de 
tir din cadrul campionatului mon
dial de pentatlon modern. Cei 35 
de concurenți au fost împărțiți în 
5 serii în cadrul cărora au fost 
efectuate în patru manșe tragerile 
de pistol viteză. Cel mai bun re
zultat a fost obținut de concuren
tul S.U.A. Johnson și reprezentan
tul R.P.U. Szondi care au reușit 
192 puncte din 200 posibile. Pe lo
cul III s-a clasat englezul Rees 
eu 189 puncte iar pe locul IV cu 
același număr de puncte, concuren
tul romîn Victor Teodorescu. Re
prezentantul nostru a fost mult a- 
plaudat deoarece în manșa doua 
el a obținut 50 puncte din 50 po
sibile, performanță care nu a fost 
egalată decît de Szondi Istvan. Ia
tă ordinea celorlalți clasați : 6. 
Novotni (R. Cehoslovacă) 186, 7. 
Thofelt (Suedia) 185, 8. Tașnadi 
(R.P.U.) 185, 10. Cerny (R. Ceho
slovacă) 185, 15. Rakitianski
(U.R.S.S.) 182, 16. Kimakovici
(R.P.R.) 181, (49, 45, 40, 47), 21 
Benedek Gabor (R.P.U.) ’ 176, 23. 
Novikov (U.R.S.S) 175, 26. Vena 
(R.P.R.) 169 (42, 43, 39, 45), 29. 
Salnikov (U.R.S.S) 166. După a- 
ceastă probă în clasamentul gene
ral individual conducea Thofelt 
(Suedia) urmat de Szondi (R.P.U.) 
și de Veterle (Elveția). Concuren- 
ții romîni ocupau următoarele 
locuri: 18 Teodorescu, 23 Vena și 
27 Kimakovici.

la Hanovra in.iinirea dintre Ger
mania occidentală și Franța. Echi
pa probabilă a campionilor mon
diali este următoarea: Herkenrath- 
Erhardt, Liebrich, Kohlmayer- Po- 
sipal, Ma:-Metzner, Morlok, O.
Walter, Seeler (Stiinmer), Schăffer 
(Herman). Echipa Franței s-a

pregătit intens în vederea acestei 
partide. Este interesant de am n- 
tit că în lotul francez figurează 
cunoscutul jucător de culoare Ben 
Barek, care, deși în vîrstă de 40 
ani, va juc>a probabili în postul de 
centru înaintaș.

• In vederea mec'ului de la 24 
octombrie, pe care echipa A a R. 
Cehoslovace îl va susține în com
pania reprezentativei R.P. Ungare, 
lotul jucătorilor cehoslovaci este 
următorul: Houska, Doleji (por
tari) Menclick, Tihi. Hledik, No
vac, Kadtec (fundași), Prohaska, 
Masopoust, Hertl. Hejski (mijlo
cași), Morave k, Jakubcik. Prada, 
Crha Pesek, Svoboda, Pazdera, Ka- 
cia.ni. Kosnar (înaintași).

• La 24 octombrie va avea loc 
la Anvers, întilnlrea. dintre repre
zentativele Belgei și Olandei.

Miercuri, în bazinul descoperit 
de pe insula Margareta, s-au des
fășurat întrecerile de înot. Timpul 
frumos, vremea călduroasă a per
mis obținerea unor rezultate de va
loare. Pe primul loc s-a clasat con
curentul cehoslovac Cerny care a 
parcurs distanța de 300 metri în 
4:05,6, obținînd 976 puncte. Pe lo
curile următoare s-au clasat : No
vikov (U.R.S.S.) 4:06,7; Ta'adi 
(R.P.U.) 4:11,6: Johnson (S.U.A.) 
4:17,6. Iată ordinea și rezultatele 
altorconcurenți: 6. Szondi (R.P.U.) 
4:22,2; 7. Salnikov (U.R.S.S.)
4:23,2; 8. Thofelt (Suedia) 4:23,9; 
11. Rakitianslii (U.R.S.S) 4:40,2 ; 
17. Benedek (R.P.U.) 4:43,5; 24. 
Cornel Vena 5:00,8; 27. Kimako
vici 5. 32,4 și Teodorescu (toți 
R.P.R.). 5:41,4.

înaintea ultimei probe care se 
dispută joi (cros 4000 m.) clasa
mentul general individual se pre
zintă astfel : 1. Thofelt (Suedia)
3727.5 p., .Szondi (R.P.U.) 3712,5,1
3. Veterle (Elveția) 3676,4 4,
Johnson (S.U.A.) 3649 5. Cerny ■
(R. -Ceh.) 3531,5, 6. Julin (Suedia) 
3447,5, 7. Tasnadi (R.P.U.) 3402; 8.' 
Benedek (R.P.U.) 3397,5... 12. No
vikov (U.R.S.S.) 3168; Î8. Salnikov', 
(U.R.S.S.) 2868.; 21. Victor Teo-.. 
dorescu 2714,5, 22. C. Vena (R.P.R.)
2623.5 și 29. Kimakovici 1988. Pe 
echipe, R. P. Ungară conduce cu 
10.383 puncte urmată de Elveția cu*
9731.5 p. și Suedia cu 9731 p. 
Echipa R.P.R. se află pe locul 9, 
tu 7326 p.

Ruun'. ...
ÎOTA -MÂ sl-M.-
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La Ploești, în cabina terenului sportiv Loco
motiva, și-a deschis atelierul un cismar...

urmărit me-

jgedacpa Și Adimnutralia Uu-urești.

Dâsen de MATTY dină relatările corespondenților noștri: T. lordache, N. Dinescu și I. Stanca.
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Pe stadionul Dinamo 2 din Baia Maro, poarta 
e atacată nu de înaintași ci de... 
pasc pe teren!..

J
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.sa spun ,oe oouâ văuPi’
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Pe terenul din Reghin spectatorii au _______  __
ciul Voința-Progresul, printre crăpăturile gardului... 
deoarece îngrijitorul terenului nu a dat v^5" ’ ’ 
rilor de fottal să intre pe s4adion.
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