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Toată atenția creșterii cadrelor tinere VICTORIA MEA...
1NTR-UNA din zilele lunii trecute 

corespondentul nostru din O- 
rașul Stalin ne-a comunicat că 

la campionatul republican de aero- 
modele pe 1954, locul I la catego
ria propulsoare și odată cu el tit
lul de campion R.P.R a revenit tî- 
nărului constructor de aeromodeie 
Victor Gaba (lași). Cam în aceeași 
vreme, un alt corespondent al zia
rului nostru ne aducea vestea, că 
echipa de polo Tînărul dinamovist 
din Capitală, folosind o formație 
compusă numai din elemente tine
re, a reușit o frumoasă performan
ță, dispunînd la un scor concludent 
de puternica echipă Progresul din 
Oradea. Cadre tinere s-au ridicat în 
ultimul timp și î»i alte sporturi, 
cum ar fi la lupte — V. Micula 
și M. Schultz, tenis — Zaharia Bu
jor, tenis de masă, — Maria Go- 
lopența, Sergip R licăr ea nu la schi, 
Alexandrina Penciu la gimnastică 
ș.a.

Acestea nu sînt însă singurele e- 
xemple. In momentul de față, în 
majoritatea secțiilor pe ramură de 
sport din cadrul colectivelor noas
tre sportive creșterea cadrelor ti
nere constituie o problemă centrală 
a tuturor antrenorilor și activiști
lor sportivi. Acest lucru este dove
dit cu prisosință mai ales în ulti
mul timp, cînd pe terenurile de 
sport evoluează în echipele din pri
ma categorie a țării tot mai mulți 
tineri și tinere, adevărate cadre de 
nădejde ale mișcării de cultură fi
zică și sport. Spectatorul prezent 
la manifestațiile sportive a văzut și 
el acest lucru și nu odafă s-a în- 
tîmplat ca la o partidă de fotbal 
susținută de echipa Flamura roșie 
U.T.A. Arad să i se umple inima 
de bucurie, văzînd cum alături de 
încercații jucători Farmati, Mercea, 
Serfbzd, Vaczi sau Dumitrescu evo- 
luiază cu succes tineri ca Lupeș, 
Szakacs, Sereș ș.a. Acest simță- 
mînt îl încearcă spectatorul și a- 
tunci cînd splendidele curse ale 
nigbiștilor Pîrcătăbescu sau Cocor, 
de la Locomotiva București, sînt 
susținute cu ardoare de jucătorii 
tineri Moraru. Nadalenco sau Cot
ter.

Dar nu numai în competițiile re
publicane se observă asemenea 
fapte pozitive. Prezența în număr 
mare a tineretului în cele mai im
portante întreceri sportive poate 
fi constatată și în competițiile cu 
caracter de masă. De pildă, la în
trecerile din cadrul Spartachiadei 
satelor majoritatea participanților 
au fost sportivi între 16 18 ani, fapt 
care a dus la o dispută aprigă, ti
nerească, în toate probele și la 
obținerea unor perfomanțe promi
țătoare. Bunăoară, la proba de 109 
m. plat, o serie de tineri cum sînt 
Laub Helmut, Ion Balogh (regiu
nea Timișoara), Gheorghe Deniș 
(regiunea Stalin), Vasile Rîtan (re
giunea Ploești) au acoperii această 
distanță în numai 12 sec. și cîteva 
zecimi, iar alții au aruncat greu
tatea aproape de limitele celor 13 
m. Aceste frumoase suecese se da- 
toresc faptului că și în cadrul secții
lor pe ramură de sport aîe mu tor 
colective sportive sătești se desfă
șoară o muncă intensă pentru ridi
carea și creșterea de noi cadre ti
nere și de talent.

Torpedo Moscova — Reprezentativa
MOSCOVA, (Agerpres). —
Echipa selecționată de fotbal a 

Finlandei care se află în turneu 
în U.R.S.S. a susținut duminică c 
nouă întîln.ire. Fotbaliștii finlan
dezi au evoluat la Moscova p.e

Din păcate mai sînt însă în țara 
noastră o seamă de colective spor
tive unde importanța acestei pro
bleme nu a fost încă pe deplin în
țeleasă. Și acest lucru se observă 
mai ales cu prilejul competițiilor 
mai importante, cînd rezultatele 
obținute de echipa respectivă sînt 
departe de a fi cele mai mulțumi
toare. Un exemplu elocvent în a- 
ceastă privință îl constituie secția 
de fotbal a colectivului sportiv Lo
comotiva Orivița Roșie București 
care deși a avut un inepuizabil re
zervor de cadre tinere — valoroa
sele echipe de pitici și juniori — 
totuși feroviarii bucureșteni prezin
tă în campionat o echipă cu jucă
tori care nu mai corespund cerințe
lor fotbalului modern. Lipsă de 
preocupare în această problemă se 
manifestă și în colectivele sportive 
Locomotiva C'uj (fotbal). Flamura 
roșie Cluj (lupte). Flamura roșie Ti
mișoara (polo), Locomotiva 1. 1 -
București (aerorrodelism) ș.a. In 
aceste colective nu numai că pro
blema creșterii și promovării ele
mentului tînăr este complet negli
jată. dar antrenorii respectivi, sub 
influența nesănătoasă a unor ju
cători din echipă, care se consideră 
„senatori de drept” ridică adevărate 
bariere în calea tinerilor cu mari 
posibilități în disciplina respectivă.

Cam în același fel stau lucrurile 
și în unele colective sportive să
tești aparținîrid asociației Recoltă. 
De pildă. în cadrul precedentelor 
ediții ale Spartachiadei satelor 
s-au evidențiat o serie de elemente 
cu reale posibilități care însă din- 
tr-o condamnabilă lipsă de preocu
pare pentru îndrumarea activității 
lor viitoare s-au pierdut, iar la re
centa ediție nu am mai întîlnit a- 
proape nici unul din ei. Exemple a- 
semănătoare mai pot fi date pentru 
că în cadrul activității multor sec
ții pe ramură de sport ale colective
lor sportive problema creșterii | 
tinerilor este încă în mare măsură 
neglijată.

Pentru rezolvarea acestei situa
ții, pentru lichidarea acestor lip
suri și deficiențe, asociațiile și co
lectivele sportive sînt obligate să 
treacă de îndată la o susținută 
muncă de recrutare și ridicare a noi 
cadre de tineri sportivi. Asociațiile 
sportive, colectivele sportive, antre
norii și instructorii respectivi tre
buie să înțeleagă că în activitatea j 
lor de zi cu zi o sarcină de mare j 
importanță este și munca de des
coperire, creștere și promovare a 
tinerelor cadre. De un real ajutor 
în rezolvarea acestor sarcini sînt 
actualele c« itre de antrenament 
pentru copii (fotbal) inițiate și or
ganizate de C.C.S., precum și vi
itoarele centre de inițiere în schi, 
patinaj, alpinism, ș.a. care vor lua 
ființă în curînd în diverse stațiuni 
sportive de iarnă. Folosind din plin 
experiența colectivelor sportive 
frwntașe, muncind cu mai multă 
dragoste în viitor vom avea posi
bilitatea să aducem o contribuție 
importantă la rezolvarea acestei 
importante probleme, la reîmpros
pătarea în orice moment a loturilor 
echipelor noastre fruntașe, vom a- 
vea în scurt timp satisfacția unor 
rezultate dintre cele mai frumoase 
cu care se va mîndri întreaga 
noastră mișcare de cultură fizică 

și sport.

Finlandei 4-0
stadionul Dinamo unde au jucat 
cu echipa Torpedo.

Echipa Torpedo a obținut vic
toria cu scorul de 4-0, după un 
meci deosebit de spectaculos.

•

După ce caravana cicliștilor tre
cuse linia de sosire în București, 
ne-am apropiat de tînărul Constan
tin Dumitrescu, cîștigătorul Circui
tului Ciclist al R.P.R. Cu chipul 
luminat de bucuria succesului, Con
stantin Dumitrescu ne-a declarat:

— Iată că această grea compe
tiție s-a terminat, iar 'U am ne
spusa bucurie de a fi cucerit titlul 
de campion de mare fond. A fost 
o luptă grea... In momentul cînd, 
la Deva, am îmbrăcat „tricoul gal
ben", mi-am dat seama că port o 
răspundere extrem de mare. Au

Sportivi, miifidria G.-A. Cetirilor
In fiecare an sportul sătesc se 

dezvoltă și dă patriei oameni sănă
toși, plini de vigoare, muncitori 
vrednici pe întinsele ei ogoare. In 
gospodăriile agricole colective din 
Regiunea Autonomă Maghiară, în 
ziilele muncilor de toamnă poate 
fi admirată hărnicia sportivilor, a- 
tît pe tarlalele gospodăriilor, cit 
și în livezi, la atelierele de reparat 
unelte, pe tractoare sau în între
cerile pentru pregătirile de 'arnă.

Duminica ace'ași tineri se luptă 
pe terenul de sport la fotbal, hand
bal. volei, oină și se întrec în pa
sionante concursuri de că'ărie, cu
noscute azi și în cele mai mici 
sate.

Colectiviștii din Batoș, raionul 
Reghin, sînt cunoscuți pentru re
coltele bogate de struguri din viile 
îngrijite și lucrate de ei. In ulti
mul timp, renumele lor a crescut 
și datorită sportivelor de aici, care 
au obținut rezultate frumoase la j 
handbal și gimnastică. Pe toate le j 
găsești în primele rînduri, la locul 
lor de muncă, dar cele mai rod- I 
nice rezultate sînt ale gimnastei ' 
Maria Ch oreanu și ale handba- | 
listei Maria Hartig.

Adversare pe terenul de sport 
ale handbalistelor din Batoș sînt 
tinerele sătence de la G.A.C. Lă- 
zarea, raionul Gheorghieni, oare la 
muncile agricole sînt de asemenea 
fruntașe. Lenke Pali și Tereza Fe- 
renezi, ambele din echipa de hand
bal a gospodăriei, constitire pen
tru ele exemple de urmat deoarece 
se numără printre cele mai bune 
muncitoare de aci.

Cu prilejul Spartachiadei satelor 
sute de țărani colectiviști din 
R.A.M. au reușit rezultate remar
cabile, consacrîndu-se pe tărîm 
sportiv. Cei din Valea Crișului, 
raionul Sf. Gheorghe, au obținut 
cele mai importante succese ia a- 
tletism, și oină, iar sătenii din To- 
ria la gimnastică și atletism.

Performanțe cu care membrii 
gospodăriilor agricole colective se 

fost multe ceasuri cînd nu puteam 
închide ochii, gîndindu mă la „tri
coul galben" pe care îl aveam de 
apărat. Știam că „urmăritorii" mei 
sînt la numai cîteva minute de 
mine în clasamentul general. Orice 
defecțiune materială, orice pană de 
baieu, orice moment de slăbiciune, 
ar fi constituit un semnal pentru ca 
cicliștii din urma mea să dezlăn
țuie atacuri decise și să-și creeze 
avantaj. De aceea, m-am hotărit să 
dau o mare atenție verificării bi
cicletei, în așa fel incit să nu am 
cu ea nici o surpriză. In pluton 
mi-am supravegheat adversarii di- 
recți, economisindu-mi forțele și 
răspunzînd numai la atacurile care 
mi se păreau mai periculoase.

Este cazul să spun, însă, că această 
victorie nu ar fi fost posibilă fără 
admirabilii mei colegi de echipă, 
Constantin Istrate, Ștefan Sebe și 
Gabriel Moiceanu. Le-am simțit în 
permanență sprijinul, iar alături 
de ei am putut încheia victorios 
acest circuit. Mă voi strădui ca, în 
viitor, să confirm, printr-o compor
tare din ce In ce mai bună, acest 
succes.

mîndresc, au mai lost obținute și 
de sportivii din Tamașfalău, paio
nul Tg. Secuesc, Tușnadul Nou, ră- 
ionul Ciuc, Ciba Nicolești, raionul 
Mureș și Lăzarea, raionul Gheor
ghieni.

La sfîrșitul lunii G.M.A. în co
muna Ozun, raionul Sf. Gheorghe, 
după cîteva săptămîni de muncă 
sîrguincioesă, instructorul Geza 
Szentpaly și-a văzut visul îndepli
nit : 54 de tineri au primit insigna
G.M.A.  iar alții și-au trecut o serie 
de norme.

Unul din sporturile care au luat 
oi mare dezvoltare în ultim® an’ 
în rîndurile colectiviștilor este vo- 
leibalul. Numeroase echipe de în
cepători au participat la campio
natele sătești. La campionatul re
gional de calificare, jucătoarele e- 
chipei din Miercurea Niraj, raicnui 
Mureș, s-au clasat pe locul II, con- 
firmînd din nou victoriile din ca
drul finalelor de anul trecut de ta 
București. Căpitana echipei, Roza- 
liăa Magyart. este înscrisă ca frun
tașă și pe graficul de producție al 
gospodăriei.

Crosul în cinstea zilei de 7 No
iembrie a dat multe noi cunoș
tințe sportive membrilor gospodă
riilor agricole colective. In acest

Echipa de călărie din Ciba

In cinstea zilei 
de 7 Noiembrie

Colectivul sportiv Progresul din 
Sibiu, în dorința de a întîmpina 
măreața zi de 7 Nonembr e ou 
dt mai frumoase real" zări, a 
fhiț'at organizarea a numeroase 
competiții de mase, ce se vor des
fășura intercercuri, intercolective și 
interonașe. Printre acestea figu
rează și o ieșire alpină. Astfel, o 
echipă compusă din doi tovarăși a 
fost trimisă în munții Bucegi ttaap 
de 6 zile. Ei au efectuat escaladări 
pe mai multe trasee, printre care:' 
Marea Surplombă, Furcile. Creasta 
Coștîlia, Gălbenele, Umărul Ini Go
man, Umărul lui Roșculeț și Creas
ta Uriașului.

Intîlnirea alpiniștilor din colectL 
vul Progresul-Sibiu cu alpiniștil 
din celelalte colective din Bucu
rești a prilejuit momente de ade
vărată bucurie și de întărire a prie
teniei. Alpin știi de la Progresul 
Sibiu și Voința București au esca
ladat împreună Furcile, iar, alături 
de alpiriiștii asociației Știința, a 
parte din alpiniștii din Sibiu au 
escaladat creasta Uriașului.

M. VLÂDOIANU

an, una din cele mai frumoase mo
bilizări au reușit activiștii -din 
Curteni. Aici au partie pat la cro
sul „7 Noiembrie’’ 208 țărani 
muncitori. Iosif Kiss din Vărgata,- 
raionul Mureș, s-a situat șl anul 
acesta pe primul loc. Ca bun aler
gător s-a afirmat și fon Asztaloș' 
de la G.A.C. Ciba Nicolești, raio
nul Mureș, care a cîștigat la Sper- 
tachiada satelor proba de 5.000 nu

Cele mai populare competiții de-' 
venite trad.ționale pentru sportivii 
gospodăriilor agricole colective sînt 
cele de călărie. Animatorii acestui 
spopt au și meritul de a ii acti
viști fruntași și printre primii la 
muncile agricole ta toate gospodă
riile colective din regiune

In acest an, cei d>n Ernei au 
cîșt'gat steagul întrecerii de cai; 
dar Bela Sandor și ceilalți din 
G.A.C. Ciba Nicolești sînt hotărîți 
să-l recîștige. Recentul concurs a 
angrenat în această întrecere a 
sportivilor săteni și pe colectiv’ștfl 
din raionul Tg. Secuesc și Sîn- 
giorgiul de Pădure. In curînd ei 
vor avea un alt prillej de întrecere^ 
concursul de călărie din ziua de 
7 Noiembrie.

NERVA POPA 
(subredacția din Tg. Mureș)



In majoritatea centrelor de regiune din (ară 
s-au desfășurat, la sfîrșitul săptămînii trecute, 
întrecerile din cadrul etapei regionale a campio
natului republican de cros pe echipe „Să intim- 
pinăm 7 Noiembrie”. Din relatările corespondenți
lor noștri reiese clar că, aproape peste tot, comi
tetele 'regionale C.F.S. și comisiile regionale de 
atletism s-au preocupat intens de buna organizare 
a acestor întreceri importante din cadrul tradițio
nalei competiții de cros.

Același lucru se poate afirma și despre colec
tivele sportive, care au participat la întreceri cu 
echipe bine pregătite. In această privință, nu tre
buie insă să uităm un lucru foarte important șl 
anume' acela că echipele cîștigătoare la această 
etapă au obținut și dreptul de a participa la fi
nala campionatului republican de cros pe echipe, 
finală care va avea loc la București. Colectivele 
sportive care au echipe calificate pentru finala 
competiției, trebuie să sprijine aceste echipe, pen
tru ca ele să se poată prezenta in cele mai bune 
condițiuni la București. In acest fel, colectivele 
sportive vor contribui direct la ridicarea nivelu
lui calitativ al întrecerilor finale.

In privința bunei pregătiri a

CONCURENȚI BINE PREGĂTIȚI 
GALAȚI (prin telefon). — 
Bucurîndu-se de o organizare 

dintre cele mai bune, etapa regio
nală a campionatului republican 
de cros pe echipe „Să întîmpinăm 
7 Noiembrie"; care s a desfășurat 
în orașul nostru, s-a încheiat cu 
un frumos succes. La această în
trecere sportivă au participat con- 
curenți și concurente reprezentînd 
colective sportive din toate raioa
nele regiunii. In total, la acest 
concurs de cros au participat 165 
de sportivi.

O mențiune trebuie făcută în 
ceea ce privește buna pregătire 
a concurenților, care, în toate cele 
patru categorii de desfășurare a 
crosului, au luptat cu multă ener
gie pentru victoria colectivului lor 
sportiv

Rezultatele înregistrate au ftfst 
următoarele: cat. juniori: Știința 
SMTCF Galați ; cat. junioare : 
Știința SMTCF Galați ; cat. se
nioare : colectivul sportiv al șco
lii pedagogice din Tulcea ; cat. se
niori : Voința Galați.
GH. ȘTEFANESCU și GR. BIRSAN 

corespondenți

3009 DE SPECTATORI

IAȘI (prin telefon). Aproape 
3.000 de spectatori au asistat la 
întrecerile regionale ale campiona
tului repubican de cros pe echipe 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie". Do
rind să asigure acestei tradiționale 
întreceri sportive un cadru de des
fășurare dintre cele mai frumoase, 
comisia regională de atletism și 
în special tovarășii Mihai Dirțu, 
iM. Bercaru și Mihai Pancu, au fă
cut totul pentru ca organizarea 
tehnică și administrativă a con
cursului să fie la înălțime.

Din păcate, o bună parte din
tre concurenți au îngreunat munca 
organizatorilor. Au fost numeroase 
cazuri cînd concurenți sau con
curente au întîrziat la 'start, au 
încercat să „scurteze" traseul, etc.

In mod special merită să 
fie evidențiați sportivii din Ro
man, care, in tot timpul întreceri
lor au avut o atitudine discipli
nată. fiind un exemplu pentru toți 
ceilalți participanți.

Rezultatele înregistrate au fost:

cate pentru finală, sarcini au nu numai colectivele 
sportive, dar și comitetele regionale C.F.S., care 
trebuie să sprijine colectivele sportive în munca 
de pregătire a echipelor. De multe ori, deși echi
pa este calificată pentru etapa finală, totuși co
lectivul sportiv respectiv nu are instructor sau 
antrenor de atletism. Problema poate fi ușor re
zolvată, numai cu ajutorul comitetului regional 
C.F.S. sau a comisiei regionale de atletism.

Aceasta în ceea ce privește pregătirea echipelor 
care vor lua parte la finală. Pe de altă parte 
însă, este bine ca din inițiativa comitetelor re
gionale C.F.S., odată cu disputarea întrecerilor 
finale de la București, să se desfășoare în orașele 
reședință de regiune întreceri de cros la care să 
participe cit mai mulți sportivi. In acest fel, ma
rile mase de sportivi din țara noastră vor fi ală
turi de cei mai buni alergători de cros, care 
își dispută finala campionatului în capitala țării 
noastre.

Iată acum relatările corespondenților noștri in 
legătură cu etapa regională a campionatului re
publican de cros pe echipe „Să întîmpinăm 7 No
iembrie”:echipelor califi

cat. junioare: Rezervele de mun
că Roman; cat. juniori: Meta
lul Roman ; cat. senioare : Progre
sul Vaslui.

EUG. URSU și R. UNTU 
corespondenți

439 DE CONCURENȚI

CRAIOVA (prin telefon). La în
trecerile regionale din cadrul cam
pionatului republican de cros pe 
echipe au participat 439 de con
curenți și concurente, reprezentînd 
colective sportive din 18 raioane. 
După întreceri dîrze, pe primele 
locuri s-au clasat echipele: Școa
la medie tehnică de cooperație din 
Corabia (cat. junioare) ; Școala 

In Capitală s-au disputat frum oase întreceri de cros organizate de consiliile orășenești ale aso
ciațiilor sportive. Iată în fotografie un aspect de la concursul organizat de consiliul orășenesc Bucu

rești al asociației Progresul

medie tehnică de finanțe Tg. Jiu 
(cat juniori) ; Progresul Tg. Jiu 
(cat. senioare) ; Dinamo Tr. Se
verin (categoria seniori). .

C. MOȚOC 
corespondent

ORGANIZARE EXCEPȚIONALA

TIRGOVIȘTE (prin telefon). In 
localitate s-au desfășurat întrece
rile de cros din cadrul etapei re
gionale a campionatului republican 
pe echipe, organizate de comite
tul CFS al regiunii Ploești. In 
total. Ia aceste concursuri au luat 
parte 364 de concurenți și con
curente din toate raioanele regiu
nii.

Organizarea acestei competiții a 
fost foarte bună. Astfel, traseul a 
fost bine ales și în special bine 
marcat. De asemenea, de-a lungul 
traseului se aflau instalate puncte 
telefonice și puncte sanitare. Pe 
stadionul Metalul, de unde se dă
dea plecarea și unde se făceau toate 
sosirile, a fost instalată o pu
ternică stație de amplificare -cu 
ajutorul căreia spectatorii erau ți
nuți la curent cu situația de pe 
traseu.

Deschiderea întrecerilor a fost 
făcută de către tovarășul Petre 

Anghelescu, președintele comisiei re
gionale de atletism, care,. într-o 
scurtă cuvîntare, a arătat concu
renților importanța pe care o are 
această tradițională întrecere spor
tivă organizată în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie.

In continuare, s-a dat plecarea 
primilor concurenți. întrecerile au 
fost viu disputate, toți concurenții 
luptînd cu elan pentru victoria e- 
chipei lor. Rezultatele au fost ur
mătoarele : cat. juniori; Flacăra 
Ploești; cat. junioare: Rezervele 
de muncă Cîmpina; cat. senioare: 
Flacăra Ploești; cat. seniori: Fla
căra Ploești.

MIHAI AVRAM 
corespondent

ÎNTRECERI VIU DISPUTATE

ORAȘUL STALIN (prin telefon) 
Aproape 250 de concurenți și con
curente au luat startul în între
cerile de cros organizate de co
mitetul regional CFS, în cadrul e- 
tapei regionale a campionatului re
publican de cros pe echipe „Să 
întîmpinăm 7 Noiembrie". In ge
neral. orgpn:zaren c""<”r?i-lui a 

tost bună, iar întrecerile viu dis
putate. Pe primele locuri, la fie
care categorie s-au clasat urmă
toarele echipe : cat. junioare : 1. 
Știința SMTCF Orașul Stalin 13 
puncte 2. Flamura roșie Sighișoa
ra 42 puncte 3. Școala profesională 
de . comerț Sibiu 51 puncte; cat. 
juniori: 1. Știința SMTCF Orașul 
StaFn 59 puncte 2. Progresul Ora
șul Stalin 70 puncte
cat. senioare : 1. Flamura roșie O- 
rașul Stalin 23 puncte 2. Flamura 
roșie Cisnădie 27 puncte 3. Pro
gresul Sibiu 63 puncte; cat. se
niori ; 1. Metalul Uzinele de Trac
toare Orașul Stalin 30 puncte 2. 
Dinamo Orașul Stalin 39 puncte
3. Progresul Orașul Stalin. 70 
puncte.
(De la subredacția ziarului nostru).

...AFARA DE RAIONUL ZELEIIN

BIRLAD (prin telefon). In ora
șul nostru s-au desfășurat întrece
rile din cadrul etapei regionale a 
campionatului republican de cros 
pe echipe „Să întîmpinăm 7 Noiem
brie", la care au participat 116 
concurenți și concurente din a- 
proape toate raioanele. Spunem 
„aproape", deoarece au lipsit de 
Ia startul întrecerilor reprezentan
ții colectivelor sportive din raionul 
Zeletin, unde comitetul raional 
CFS, privind cu multă ușurință 
această competiție tradițională a 
mișcării sportive din țara noastră, 
nu a stimulat colectivele sportive 
pentru a-și trimite reprezentanții 
la etapa regională.

întrecerile s-au bucurat de o bu
nă organizare, în sensul că tra
seul a fost bine ales, iar la tocul 
de sosire arbitrii de concurs au pu
tut să-și facă datoria în bune con- 
dițiuni. Iată rezultatele înregistra
te : cat. junioare: Școala medie 
de 10 ani Focșani; cat. juniori: 
Școala medie de 10 ani Focșani ; 
cat. senioare:’ Voința Tecuci; cat. 
seniori -. CSA Focșani.

DUMITRU MIȚA 
corespondent

UN ABSENT NEMOTIVAT: 
MEDICUL

CLUJ (prin telefon). La între
cerile regionale ale campionatului 
republican de cros pe echipe orga
nizate în orașul Cluj, au partici
pat 390 de concurenți și concurente 
din toate raioanele regiunii. A- 
ceastă competiție s-a desfășurat 
între echipele reprezentative ale 
raioanelor, la care s-au adăogat 
și două echipe reprezentative ale 
orașului Cluj.

In general, organizarea întrece
rii a fost bună, o lipsă fiind aceea 
că nu a fost asigurată asistența 
medicală. Iată rezultatele: cat. ju
nioare : echipa Cluj oraș; cat. ju
niori: echipa raionului Cîmpia Tur- 
zii ; cat. senioare,: echipa raionului 
Sărmaș ; cat. seniori : echipa ora
șului Cluj.

(De la subredacția noastră).

Cu deosebită bucurie oamenii 
muncii din țara noastră întîmpină 
în fiecare an tradiționala „Lună a 
Prieteniei Romîno-Sovietice", care 
culminează cu sărbătorirea zilei de 
7 No'einbre, ainiveirsarea Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie. 
Cu acest prilej, poporul nostru își 
manifestă dragostea fierbinte și re
cunoștința profundă față de Uni
unea Sovietică, marea noastră eli
beratoare, al cărei sprijin și ajutor 
multilateral și frățesc, constituie 
chezășia libertății și înfloririi pa
triei noastre.

In fiecare an. în cadrul „Lunii. 
Prieteniei Romîno-Sovietice", în în
treaga țară au loc nenumărate ma
nifestări culturale, artistice și spor
tive. Sportivii noștri iau parte cu 
bucurie la aceste manifestări și or
ganizează competiții pe oare le în
chină marii sărbători. Ziarul nostru 
a publicat, în repetate rînduri, re
latări asupra succeselor obținute 
pe terenurile de sp<*rt  în cadrul 
„Lunii Prieteniei Romîno-Sovieti
ce".

Astfel, în numeroase regiuni ale 
țării au fost realizate mari depă-

șiri ale angajamentelor luate la 
G.M.A., noi terenuri sportive au 
fost date în folosința oamenilor 
muncii de la orașe și sate. Au fost 
organizate nenumărate concursuri 
de casă sau competiții pe asociații, 
dotate cu „Cupa 7 Noiembrie", la 
mai multe ramuri sportive.

Anul acesta, un loc deosebit îl 
ocupă organizarea Ștafetei Priete
niei Romîno-Sovietice, care va duce 
mesajul sutelor de mii de sportivi 
de pe întreg cuprinsul patriei noa
stre, adresat minunaților lor prie
teni, cei mai buni sportivi din lume, 
sportivii sovietici.

Ștafeta va fi organizată între 20 
octombrie și 6 noiembrie. Pentru a 
se realiza participarea zecilor și 
sutelor de mii de tineri ce doresc 
să-și arate'și în acest fel dragostea 
lor față de marea Țară a socialis
mului victorios, Ștafeta va avea 
trei etape. Astfel,prima etapă se 
va desfășura între 20—25 octom
brie și va fi organizată de la co
mune la centrul raional. O mare 
sarcină în pregătirea acestei etape 
au avut-o colectivele sportive să
tești ele asocației Recolta, care 

s-au preocupat din timp de mobi
lizarea tinerilor săteni și sătence 
ca și de buna organizare a schim
burilor. Cea de a doua etapă se 
va desfășura între 26—31 octom
brie, de la centrele raionale la ca
pitala regiunii respective.

In centrele de regiune, mesajele 
tineretului sportiv din țara noastră 
vor fi predate într-un cadru săr
bătoresc. După cum ne-au comu
nicat încă de pe acum corespon
denții noștri, în unele centre de 
regiuni au și început pregătirile 
pentru buna desfășurare a primirii 
șl predării schimburilor de șta
fetă. Astfel, au luat ființă coman
damente pe regii'un'i (și pe ra>taane) 
oare se ocupă de buna organizare 
a schimburilor și mitingurilor ce 
se vor desfășura la locul de pri
mire.

Etapa a treia a Ștafetei Priete
niei Romîno-Sovietice se va des
fășura de ta centrul de regiune 
pînă ta onașul Iași între 1—5 no
iembrie. La Iași, va avea ’oc pre
darea tuturor mesajelor într-un ca
dru sărbătoresc. Etapa a Il-ia, se 
va desfășura pe următoarele 5 tra

see : traseul nr. 1 : Bana Mare- 
Bistrița-Vatra Dornei-Suceava-Iași; 
traseul nr. 2: Oradca-Cluj-Tg. Mu- 
reș-Gheorghieni-Bicaz-Ptatra Neiamț- 
Bacău-Iași ’ traseul nr. 3: Timi- 
șoara-Arad-Deva-Sibiu-Orașul Sta- 
lin-Tg. Secuiesc-Bacău-Iași ; tra
seul nr. 4: Graiova-Pitești-Bucu- 
rești-Ploești-Focșani-Bîrtad Iași ; 
traseul nr. 5: Constanța-Tulcea- 
Galați-Bîrlad-Iașl.

Pentru prima diată anul acesta 
vor fi organ zate, în afară de a- 
ceste oinci trasee arătate mai sus, 
schimburi de ștafetă maritime, e- 

> fectuate de marinarii flotei Repu
blicii Populare Romîne și schim
buri de ștafetă efectuate de aviația 
sportivă, cu lansări de parașutiștj.

Schimburile de ștafetă maritime 
se vor desfășura pe următoarele 
trasee ; traseul nr. t : Tr. Severin- 
Corab a-Giurgiu-Călănași-Brăila-Ga
lați; traseul nr. 2: Constanța-Suli- 
«M-Tutcea-Giatați. Mesajele de pe 
aoeste două parcursuri vor fi pre
date de către ultimele schimburi 
ștafetei regiunii Galați în ziua de 
4 noiembrie, într-un cadru sărbă
toresc. Mar narii noștri vor duce 

mesajele pe bărci cu rame, vapoa
re fluviale și maritime ca și pe ve
dete rapide.

Schimburile de ștafetă ale avia
ției sportive vor fi organizate în 
felul următor : de la punctul de 
plecare al fjecărtia din cele cinci 
trasee voir decola foinmalmn.' de 
.aviație sipontiivă, neînoadnate în 
cele cinci trasee și oare, în ziua 
de 6 noiembrie, lia Iași, vor tan- 
sa parașutiști care vor aduce în 
acest fel mesajele aviatorilor spor» 
tivi din R.P.R., adresate tinere
tului sovietic. Mesajele vor fi pri
mite de sportivi5 regiunii Iași în 
cadrul mitingului, simultan cu me
sajele sosite pe cele cinci trasee.

După cum reiese din cele de mai 
sus, punctul culminant al Ștafetei 
Prieteniei Romîno-Sovietice este o- 
rașul Iași, unde, într-un cadru de
osebit, va avea loc solemnitatea 
de primire a tuturor mesajelor.

Ștafeta Prieteniei Romîno-Sovieti
ce constituie o nouă dovadă a dra
gostei și admirației tineretului nos
tru față de gloriosul tineret sovie
tic, o nouă manifestare a priete
niei trainice, de nezdruncinat, din
tre poporul nostru și popoarele so
vietice.



Cit mai multe concursuri populare de haltere
Este bine cunoscut faptul că 

sportul cu haltere nu a crescut 
pe măsura dezvoltării întregii miș
cări de cultură fizică și sport din 
tara noastră. Acest lucru nu se 
referă atît la performante, cit la 
numărul sportivilor care practică 
această disciplină sportivă. Tre
buie să arătăm că la noi în ța
ră nu există o bază de masă în 
sportul cu haltere, că această dis
ciplină' este neglijată în majori
tatea orașelor noastre, chiar și a- 
colo unde există suficiente posibi- 
tăți. Astfel, în marile centre mun
citorești Reșița, Timișoara, Petro
șani, Baia Mare, Orașul Stalin ac
tivitatea sportului cu haltere se 
rezumă la cîteva competiții cu ca
racter republican. In rest, activi
tatea stagnează, halterofilii nu se 
mai antrenează în mod sistematic, 
pierzîndu-și forma sportivă.

Consiliile colectivelor sportive și 
comitetele C. F. S. privesc cu o 
condamnabilă indiferență proble
ma stimulării și sprijinirii acestui 
sport. Așa se explică de ce, în 
foarte multe centre nu există nici 
un colectiv cu secție de haltere.

Pentru dezvoltarea halterelor 
este nevoie în primul rînd de a- 
tragerea unui număr cît mai mare 
de tineri în această disciplină și 
angrenarea lor într-o activitate 
competițională. Atragerea unui nu
măr cît mai mare de tineri se 
poate face cu mare succes prin or
ganizarea concursurilor populare. 
Trebuie să constatăm că nici în 
această direcție nu s-a făcut decît

însemnări din marea cursă cicliști
Au mai rămas doar citeva mi

nute pină la plecarea intr-o nouă 
etapă; „nea Tache", a avut de 
altfel grijă să anunfe acest lucru 
alergătorilor tn tricouri multicolo
re, care stau sprijiniți de biciclete 
in așteptarea startului, li privesc: 
„Oare aceștia să fie băieții care 
s-au luptat cu dealurile și drumu
rile grele, cu noroaiele, viatul 
și chiar zăpezile de-a lungul a 
peste 1.000 kilometri" ?. E atita 
veselie in privirea lor, citești atita 
optimism pe fețe, incit nu-ți vine 
sa crezi că au „in picioare" sute 
și sute de kilometri.

Acesta e tabloul obișnuit al ple
cărilor intr-o nouă etapă; indife
rent de greutățile din etapa dina
inte, alergătorii vin la start cu 
fețe proaspete, plini de încredere.

In această mulțime de culori, 
privirile se opresc mai stăruitor, 
uneori pline de speranță, alteori cu 
regret asupra tricoului galben pur
tat pină mai ieri de Istrate, iar 
acum de Constantin Dumitrescu.

— Vezi Gigi, cum îl păstrezi, se 
aude ca un avertisment o voce.

Intr-adevăr, nu e deloc ușoară 
misiunea primului clasat Toți 
ochii sînt îndreptați spre el, toți 
vor să se repeadă în frunte pîn- 
dind o clipă de slăbiciune a pur
tătorului tricoului galben. In eta
pa Oradea—Arad, cind Istrate 
purta încă tricoul galben, el a 
slăbit la un moment dat cadența. 
Vestea a făcut înconjurul carava
nei.

— Istrate a rămas.
— E la trei minute de pluton.
— Acum e la cinci minute.
Am zărit tricoul galben din 

goana mașinii. Istrate pedala greu 
și se gîndea desigur la soarta tri
coului galben.

— O să-l dau oare, sau nu ?
In acea etapă a reușit să-l păs

treze, dar Dumitrescu s-a apropiat 
de el, și mai tirziu, în etapa ur
mătoare a trecut el in posesia tri
coului galben. In aceeași etapă, 
Gabriel Moiceanu „puștiul teribil" 
al circuitului i-a luat-o înainte 
lui Marin Niculescu. Dar fiindcă 
a venit vorba de Moiceanu, să-l 
lăsăm pe el sd povestească acum

Spartachiada de gimnastică
In ultima vreme s-au desfășu

rat în diferite orașe, finalele pe 
asociații ale spartachiadelor de 
gimnastică. Învingătorii s-au cali
ficat pentru finala interasociații a 
acestei mari competiții

La Cluj, în finala asociației Fla
mura roșie au învins: Băieți cat. 
I-a : I. Petresce (București) 74,60 
p.; cat. Il-a : Fr. Ocralic (Arad) 
50,50 p. cat. IlI-a: Bugariu (Buc.) 
51.80 p.; juniori: I. Mako (Cluj) 
46.70 p Fete, cat. I-a: I. Bakoș 
(Cluj) 76,10 p. ; cat. Il-a : C. 
Kranka (Sibiu) 50,10 p.; cat. III a: 
G. Durbako (Arad) 49,90 p. Juni
oare : A. Bugariu (Sibiu) 45,55 
P-

) foarte puțin. Doar la Timișoara, 
Galați și București au fost organi
zate asemenea concursuri înregis- 
trîndu-se o frumoasă participare. 
Fără îndoială că nici aceste în
treceri nu pot avea rezultatele do
rite dacă ele nu au continuitate, 
dacă tinerii care au participat la 
un asemenea concurs nu sint apoi 
angrenați într-un colectiv sportiv 
unde sub conducerea unui antre
nor să se pregătească metodic.

In rîndul oamenilor muncii din 
uzine și fabrici sînt numeroși ti
neri cu o forță fizică excepțională 
care ar putea obține rezultate ex
celente chiar în primele con
cursuri. Aceste elemente trebuie 
numai descoperite și apoi angrenate 
într-o continuă activitate, să-și în
sușească tehnica ridicărilor și a 
mișcărilor clasice. Acest prim pas 
trebuie făcut în special de colec
tivele sportive Metalul din Reșița, 
Baia Mare, Oțelul Roșu, Ploești, 
Orașul Stalin, etc. și de colecti
vele sportive din Iași, Constanța, 
Turnu Severin, Timișoara, Arad, 
Oradea, unde printr-o muncă sus
ținută s-ar putea obține în scurt 
timp rezultate frumoase.

Inspecția de haltere din C.C.F.S. 
și secția de cultură fizică și sport 
a C.C.S. trebuie să pornească ne- 
întîrziat la elaborarea unui proiect 
de organizare a concursurilor 
populare, să dea directive precise 
comitetelor C.F.S. și respectiv tu
turor asociațiilor pentru buna des
fășurare a acestor întreceri.

cind mai sint citeva clipe pină la 
plecare, despre „necazurile" lui:

— „In ultimele etape defecțiu
nile s-au ținut lanț. In etapa Pia
tra Neamț— Toplița, care a rămas 
de pomină prin frigul și intem
periile pe care le-am indurat, eram 
in față. Norhadian urcase primul 
la Borsec, dar la coborire mi-am 
luat inima în dinți și am plecat 
de unul singur. Iau un avans de 
5 minute cind mai sînt 8 km., pină 
ia Toplița. Mă gindeam că voi ciș- 
tiga etapa. La 4 km. de Toplița 
însă o piatră îmi taie cauciucul și 
nu pot repara ușor din cauză că 
miinile îmi erau înghețate. Pe 
lingă mine au trecut în acest timp 
alții...

Apoi, etapa Tg. Mureș—Cluj. Pe 
o porțiune de gropi și noroi fug 
de unul singur și la Cimpia Târ
zii am un avans de 3 minute asu
pra plutonului. La coborîrea de pe 
Feleac rup schimbătorul și nu pot 
merge decit cu un pas mic. Și ia
răși trec pe lingă mine alți aler
gători și altul ciștigă etapa. Am 
bătut în schimb semi-etapa urmă
toare disputată contra cronometru 
— și cu aceasta sper să fi termi
nat cu penele și cu „ghinioane
le"

Moiceanu, zîmbește plin de în
credere. In acest circuit el și co
legul său de echipă Constantin Du
mitrescu au devenit adversari te
muți pentru toți concurența, în 
ciuda anilor puțini pe care îi nu
mără. Nici unu! n-a trecut de 
20 de ani.

— E cursa tinereții, spuse Marin 
Niculescu, iar noi bătrinii (Marin 
are 30 de ani) sîntem foarte 
mulțumiți de acest iureș al tine
reții. G. Moiceanu, C. Dumitrescu, 
Milea, Ștefu. Ion Sima, Poreceanu, 
Zanoni, Folbert, Calcișca. Ion Va- 
sile ca și alții, fac dovada unei 
voințe și puteri de luptă pe care 
numai tinerețea și însuflețirea lor 
le poate da.

Vocea starter ului se aude mai 
puternică și autoritară. — Aten
ție — pregătiți — start. Convo
iul a pornit înainte, mereu înainte, 
spre șoseaua ce se deschide pri
mitoare In fața cicliștilor.

G. MIHALACHE

In Orașul Stalin, in finala aso
ciației Știința s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate pe echipe: 
Băieți : 1. Iași 293,99 p. ; 2. Ti
mișoara ; 3. Orașul Stalin. Fete :
1. Timișoara 274,47 p.; 2. Orașul 
Stalin ; 3. București.

Finala asociației Avîntwl, des
fășurată la Bacău, a dat urmă
toarele rezultate : Băieți, cat. Il-a : 
Fr. Markus (Tg. Mureș); Juniori: 
M. Pocsay (Reghin). Fete, cat. 
Il-a : Ildico Buehler (Tg. Mureș) ; 
Junioare : Elena Nichita (Bacău).

(După corespondențele primi
te de la I. Kaufman, A. Ba
logh și subnedacția noastră din 
Bacău).

Luna Prieteniei Romîno-Sovietice
MANIFESTAȚII SPORTIVE

LA PLOEȘTI

In cinstea zilei de 7 Noiembrie, 
Dinamo-Ploești organizează în zi
lele de 22, 23 și 24 octombrie un 
concurs regional de atletism, la 
care vor lua parte atleți din co
lectivele Flacăra, Progresul, Meta
lul, Recolta, Voința și Dinamo.

întrecerile vor avea loc pe sta
dionul Flacăra din Ploești.

LA CLUJ
i

Comitetul orășenesc A.R.L.U.S., 
împreună cu C.C.F.S. orășenesc au 
organizat recent, în cadrul Lunii 
Prieteniei Romîno-Sovietice, o ser
bare sportivă la care au luat parte 
elevi ai diferitelor școli din loca
litate. Serbarea a avut loc în sala 
de gimnastică Ianoș Herbak și a 
cuprins jocuri distractive, ștafete, 
exerciții G.M.A. și gimnastică rit
mică. S-au remarcat : ansamblul 
S.M.T. Alimentară fete, condus de 
prof. M. Ballo și L. Ghergan, pre
cum și școala elementară nr. 2 
băieți, condusă de prof. T. Vîjdea. 
Serbarea a fost încheiată cu de
monstrația secției de gimnastică 
copii a colectivului sportiv Ianoș 
Herbak, condusă de antrenorul A. 
Molnar.

M. MULEA 
corespondent

IN CHEILF. B1CAZULUI

In Cheile Bicazului sa desfășu
rat, in organizarea asociației spor
tive Metalul, un concurs de căță- 
rare liberă (cu asigurare de sus), 
dotat cu Cupa „7 Noiembrie".

In probele individuale au fost în
registrate următoarele rezultate: 
fete: 1. Maria Georgescu (FI. ro
șie), 2. Geta Arpadi (Metalul), 3. 
Suzana Roth (FI. roșie). Băieți: 
1. I. Teleanu (Avîntul), 2. Gh. 
Udrea (Metalul), 3. I. Ionescu 
(Voința).

In proba masculină pe echipe, 
Cupa „7 Noiembrie" a revenit a- 
sociației Avîntul, iar în proba fe
minină, asociației Flamura roșie.

H. BOLDUR 
corespondent

Unele deficiente organizatorice care au umbrit succesul Campionatului 
republican motociclist de regularitate și rezistentă

Era de așteptat ca actuala ediție 
a finalei campionatului motociclist 
de regularitate și rezistență să co
respundă din punct de vedere or
ganizatoric. Pe de o parte, organi
zatorii aveau la bază experiența e- 
dițiilor anterioare ale acestui cam
pionat, iar pe de alta, nou! regu
lament al întrecerii, conține nu
meroase îmbunătățiri, extrase din 
regulamentul concursului interna
țional de 6 zile. Așa de pildă, da
torită învățămintelor trase din e 
dițiile anterioare ale campionatu
lui, s-a renunțat la excluderea din 
concurs, sau chiar la penalizarea 
motocicliștilor, care, în urma unor 
defecțiuni mecanice ar primi ajutor 
de la mașinile-atelier. De aseme
nea, motocicliștii nu au mai fost 
obligați să poarte în spate, sute 
de kilometri, canistre cu benzină 
pentru alimentarea mașinilor. De 
data aceasta concurenții. se puteau 
aproviziona chiar de la camioanele 
trimise din timp de organizatorii 
în anumite puncte de pe traseu, 
special pentru alimentarea moto
cicletelor.

Din concursul internațional de 6 
zile s-a adoptat ca toți concurenții, 
indiferent că participă în între
ceri individuale, sau pe echipe, să 
li se dea startul separat și să fie 
incluși cu toții în clasamentul in
dividual al campionatului. Această 
măsură, ca de altfel și aceea care 
stabilea ca mediile orare impuse 
concu-renților să nu mai fie medii 
orare unice, ci medii fixate în 
funcție de capacitatea mașinii și 
de situația diferitelor porțiuni de 
pe un traseu, constituiau elemente 
noi care nu puteau decît să bucu
re pe concurenți și totodată să a- 
sigure succesul acestui campionat.

- Or, toate aceste măsuri bune au

Sportivi prin sălile de expoziții
Unii dintre cititorii își vor mai 

fi amintind, desigur, '(fiindcă des
pre asta s-a mai scris...) de po
vestea portarului acelei echipe de 
fotbal care, în urma unui meci dis
putat la București, s-a prezentat 
la una din notabilitățile vieții cul
turale ale Romîniei din vremurile 
trecute, cerînd cîteva bilete de con
cert pentru membrii echipei sale.

„Bilete de concert ?, îi răspun
sese acesta... Concert ? La care să 
vină sportivi? Dar ce-or să Înțe
leagă ei din muzică, frate? Ascul- 
tă-mă pe mine. Lasă-i mai bine 
la locul lor. Sportivii sint făcuți 
ca să rămînă pe stadioane..."

Forme ale acestei mentalități re
trograde, care-1 consideră pe spor
tiv un om unilateral, cu resurse 
sufletești și intelectuale limitate, 
au dăinuit timp de ani și ani în 
țara noastră, într-o vreme în care 
nimeni nu se preocupa îndeaproa
pe de educația sportivilor.

Astăzi însă, lucrurile s-au schim
bat. Pe tot cuprinsul țării stadioa
nele, terenurile de sport, piscinele 
sînt pline de mii și mii de tineri 
cu trupuri sănătoase și fețe bron
zate; în același timp, aceeași oa
meni tineri iau cu asalt sălile 

I teatrelor, comentează intens ulti
mele conferințe sau ascultă în să
lile de concert programele muzicale.

De curind am avut (deși poate 
pe plan puțin diferit) o nouă con
firmare a celor spuse mai sus, și 
aceasta eu ocazia deschiderii, în 
nenumărate localități din țară, a 
expozițiilor din cadrul marelui con
curs de „Creație populară", inițiat 
în cinstea „Lunii Prieteniei Romî- 
<nc-Sovietice“. Au venit la aceste 
expoziții locale, printre mii și mii 
de alți oameni, și nenumărați spor
tivi. Aici și-au plimbat ochii peste 
covoarele țesute in culori minunate,

fost anihilate de o gravă greșeală 
organizatorică, aceea de a se fi 
fixat etape excesiv de mari. In a- 
fara ultimei etape, care a măsurat 
doar 173 km., toate celelalte au 
depășit distanța de 400 km., unele 
dintre ele atingind chiar 500 de 
km. Prin aceasta, alergătorii erau 
obligați să efectueze distanța din- 
tr-o etapă și alta în cîte 10, II și 
chiar 12 ore. Dacă acest fapt a 
îngreunat mult întrecerea motoci- 
cliștilor, prin aceea că sosirile fa 
capătul fiecărei etape se efectuau 
pe întuneric și astfel alergătorii nu 
mai aveau răgazul reparării mo
tocicletelor defecte, fixarea etape
lor prea mari a pus In imposibili
tate și pe arbitri să-și facă pre
parativele și să execute în bune 
condițiunj obligațiunile pe care le 
aveau, în vederea etapei următoa
re. Au fost cazuri, ca de pildă la 
Satu Mare, cînd, autobusul care 
«trîngea arbitrii de pe traseu, a so
sit numai cu o oră înainte de a 
se da startul în etapa următoare: 
Satu Mare—Cluj.

Etapele excesiv de mari nu au 
test însă singura deficiență a or
ganizatorilor. Din lipsa planifică
rii sarcinilor fiecărui arbitru, unii 
dintre arbitri și-a>u luat asupra lor 
rezolvarea a prea multor proble
me, fapt care a dus la o serie în
treagă de încurcături și totodată 
la nemulțumirea concurenților. Așa 
de pildă, secretarul concursului V. 
Ghenovici, în afara funcției de se
cretar a avut-o și pe aceea de ar
bitru calculator (la întocmireâ cla
samentelor), pe aceea de organiza
tor (cazarea și masa concurenți
lor), funcții care l-au depășit chiar 
de la început, făcînd să nu cores
pundă în nici una din ele. Astfel 
lista participanților în campionat 

au niîngiiiait iile ., altițele înflorite, 
au admirat vasele zmălțuite cu irK 
zații de sidef, s-au oprit gînditori 
în fața unei steme migălite din 
grăunțe, a unui tablou zugrăvit’ 
stîngaci dar cu drag, a unei cutii 
cioplite cu mîint bătătorite, în lemn 
de corn sau în os...

La plecare, și-au pus și sporti
vii semnătura, sau au scris cîteva 
cuvinte, în caietul de impresii pen
tru vizitatori...

„Ce frumos! Ce .frumos! N-am 
cuvinte!" scria, de pildă, în sep
tembrie în caietul expoziției de artă 
populară de la Pitești un tînăr pi
lot sportiv.

„Ce frumos! Păcat că stau numai 
o zi în acest oraș ! Aș mai veni 
odată !“

Sau, la Orașul Stalin, iată ce 
'Spune o fată, Lola Cîmpoaeă, ele
va la școala medie de cultură fi
zică: „Mi-am putut da seama ce 
resurse excepționale de creație are 
poporul țării noastre". De aseme
nea, echipa Dinamo din București, 
care a vizitat la 3 septembrie ex
poziția din Galați, scrie :

„Am admirat cu nespusă dra
goste arta și măiestria vlăstarelor 
patriei noastre, care-și pun talen
tul în slujba poporului și a prie
teniei"...

Pe tot cuprinsul țării, la Cluj, în 
Orașul Stalin, la Craiova, Alba lu- 
lia, Hunedoara, caietele expoziții
lor sint pline de impresii și cu
vinte de laudă. Alături de munci
torii din fabrică, țăranii de pe 
ogoare, tractoriștii in salopetă sau 
intelectualii care au vizitat aceste 
expoziții sportivii au avut și ei 
ocazia să admire, să vadă, să-și 
spună cuvîntul.

IR!NA MARIN ,

nu a fost definitivată nici macat 
la capătul celei de a doua etape. 
Clasamentele fiecărei etape nu au 
putut fi date decît la sfîrșitul în
trecerii, iar în ceea ce privește ca
zarea și masa concurenților, a- 
ceasta a lăsat de asemenea de do
rit. Vina nu o poartik desigur V. 
Ghenovici ci în primul rînd co
mandamentul concursului, prin 
responsabilul ei tehnic E. Maier, 
care nu a avut autoritatea și nici 
competența necesară pentru a 
aduce lucrurile pe făgașul lor nor
mal.

O altă deficiență a organizatori
lor a fost aceea că au decalat CU 
o oră sau două timpul fixat pen
tru plecarea alergătorilor în etapă, 
și de asemenea că au oprit între
cerea pe parcurs printr-o decalare, 
pentru ca arbitrii ajunși din urmă 
de concurenți să se poată deplasa 
la posturile de control care le fu
seseră fixate. Această deficiență a 
provenit în cea mai mare măsură 
din comoditatea și neglijenta șe
fului cronometror, P. Itigan, care 
în loc să pornească pe traseu cu 
distribuirea arbitrilor dimineața la 
orele 3 sau 4, pornea doar cu o 
oră. o oră jumătate înainte de 
start.

Acestea au lost doar o mică par
te din deficiențele organizatorice 
care au făcut ca alergarea să nu 
se bucure de succesul scontat. Va 
trebui neapărat ca comisia centrală 
să facă o serioasă analiză a des
fășurării campionatului de regula
ritate iar concluziile care vor fi 
trase să servească de învățăminte 
pentru viitoarele competiții.

G. ȘTEFANESCU



Aspecte din semifinalele 
campionatului republican de șah (I)

Pe marginea campionatelor individuale de atletism
ATLEȚII TREBUIE SĂ FIE IN FORMĂ Și IN OilTOiHBRIE

Cu fiecare an care trece, semi
finalele tradiționalului campionat 
de șah al R.P.R. devin concur
suri din ce în ce mai tari, in 
care întrecerea sportivă pentru o- 
cuparea unuia din locurile care 
dau dreptul de a intra în finală, 
atinge o intensitate deosebită.

Intr-adevăr. datorită creșterii 
nivelului general al forței jucăto
rilor noștri fruntași, calificarea 
In finala campionatului nu mai 
este pentru nimeni un lucru sim
plu și fiecare jucător, oricît de 
puternic ar fi, trebuie să se pre
zinte cu o bună pregătire tehnică 
și să depună un serios efort pen
tru a-și depăși concurenții. dacă 
vrea să cîștige cinstea de a f*  
finalist.

Realitatea aceasta a fost con
firmată de semifinalele din ultimii 
ani. Dacă anul trecut a fost eli
minat, pentru prima oară, un 
maestru al sportului (G. Alexan- 
drescu), anul acesta numărul maeș
trilor eliminați s-a ridicat la doi: 
St. Erdely și E. Reicher. De ase
menea, alți jucători experimentați 
ca foștii campioni T. Popa, Tr. Ichim 
A. Tiroler, apo’ R. Alexandres- 
cu, A. Braunștein, H. Israilovici, 
V. Urseanu, E. Crețuleșcu, N. 
Constantinescu, N. Andrițoiu, foști 
finaliști ai campionatului, au 
trebuit să cedeze pasul unor 
elemente noi, in majoritate re
prezentanți ai tineretului. Ast
fel. la lași maestrul Reicher a 
fost depășit de tinerii Mititelu și 
Weisman, la Timișoara maestrul 
Erdely a cedat pasul în fața tine
rilor Partos și I. Szabo, la Cra
iova tînărul A. Negrea s-a clasat 
la egalitate cu maestrul G. Ale- 
xandrescu, iar la București, din 
cele șase locuri de finaliști (în 
cele două grupe), cinci au fost 
ocupate de tineri reprezentanți ai 
asociației „Știința".

Desigur, rezultatele acestea ale 
tineretului nu pot decît să ne bu
cure, ele confirmînd incontestabile 
progrese înregistrate de noile ca
dre ale șahului nostru. Tinerii 
joacă acum cu șanse egale cu ma
joritatea jucătorilor consacrați și 
dacă uneori le sînt încă inferiori 
din punct de vedere tehnic, îi de
pășesc însă în majoritatea cazu
rilor prin ambiția și energia CU 
care joacă. Datorită acestei carac
teristici ' esențiale a jocului tine
rilor, întrecerea sportivă în se
mifinale a fost deosebit de dîrză, 
ea depășind chiar, din acest punct de 
vedere, unele finale de campionat.

Ținînd seama de importanța ca
lificării în finală și de unele de
fecțiuni de organizare despre care 
vom vorbi mai ios. se pune pro
blema dacă actuala formulă de 
disputare a semifinalelor este cea 
mai echitabilă. Conform actualu
lui sistem, se dispută șase semi
finale, care trebuie să aibă, în 

principiu, cîte 16—18 participant 
și din care se califică, In total 
18 jucători — cîte trei de fiecare 
grupă. (Acestora li se vor adăuga 
deținătorul titlului de campion, 
maestrul I. Bălănel și jucătorul cu 
cel mai bun rezultat internațio
nal în cursul anului — maestrul 
O. Troianescu). Experiența a ară
tat însă că datorită faptului că 
unii jucători nu pot face deplasa
rea în centrele în care au fost 
repartizați, unele grupe se dispută 
cu un număr de jucători mai mic. 
De exemplu, la Craiova anul aces
ta n-au fost decît 14 participanți, 
față de oei 18 din grupele de la 
București. Aniul trecut, una dintre 
grupele din București a avut 18 
participanți, cealaltă numai 15. In 
1952, la București grupele au 
avut cîte 20 participanți. iar grupa, 
de la Focșani numai 13. Totuși, 
fiecare dintre aceste grupe a dat 
tot cîte 3 finaliști, ceea ce este 
injust. In plus, cu toată stăruința 
organizatorilor, nu s-a putut ajun
ge la un echilibru apropiat de 
valoare între grupe. Grupa de la 
Craiova, cu numai 14 participanți, 
a avut anul acesta doi maeștri 
ai sportului, iar în grupa a II-a 
de la București n-a jucat nici 
unul.

Ținînd seama de aceste consta
tări, credem că este indicată o 
revizuire a formulei de disputare 
a semifinalelor. Iată o propunere, 
făcută de maestrul sportului M. 
Rădulescu, care merită să fie 
examinată: în loc de șase semi
finale să se dispute numai trei, 
cu cîte 20 participanți, din care 
să se califice primii 6 din fiecare 
grupă. In felul acesta lupta pen
tru ealificarea în finală ar fi mai 
echilibrată, elementul de surpriză 
fiind redus. N-ar mai surveni ca
zuri atît de frecvente de eliminare 
a unor jucători care s au clasat 
la egalitate pe locurile 3—4, sau 
3—4—,5, dar au coeficientul mai 
slab, după sistemul Sonnebom- 
Berger, atît de relativ. (L. Țucă 
în 1952, S. Samarian în 1953, E. 
Crețuleșcu, H. Israilovici, A. Ne
grea și E. Nacht, anul acesta).

Bine înțeles, aceasfâ formulă 
de disputare presupune o desfă
șurare mai disciplinată a sfertu
rilor de finală, care trebuie să 
devină o etapă de selecționare se
veră. N-ar trebui să se întîmple 
cazuri ca anul acesta, cînd jucă
tori care au fost eliminați în 
sferturi (unii clasați chiar foarte 
slab) au fost totuși admiși în 
semifinale. Sferturile de finală — 
și, se înțelege, optimile — deve
nind etape de selecționare stricte, 
ar crește și valoarea semifinaliș- 
tilor, iar nivelul acestei penultime 
etape s-ar ridica simțitor, ceea 

ce ar constitui un element de 
progres pentru șahul nostru.

Edith Treybal a cucerit și în acest an titlul de campioană la 800 
metri. Iat-o in cursă urmată de Florica Dumitru

Cea dinții problemă care se pu
ne în legătură cu desfășurarea cam
pionatelor individuale de atletism 
este, fără îndoială, cea legată de 
data la care s-au disputat. De 
altfel, in. cele 5 zile de concurs, 
acest lucru a fost discutat în re
petate rânduri pe stadionul Repu
blicii de atleți și antrenori, de 
conducătorii de colective și de spec
tatorii din tribune. Mai ales în 
primele zile, cînd timpul a fost 
cu adevărat nefavorabil, iar pista 
foarte grea, aproape toată lumea 
era de părere că data tîrzie a 
fost cauza principală a rezultatelor 
mediocre ale multor atleți. Dar, 
de îndată ce vremea s-a îm
bunătățit și odată cu ea perfor
manțele, am înregistrat o oarecare 
schimbare de păreri. Totuși — re
cunoșteau unii— se pot realiza re
zultate bune și la mijlocul luii 

octombrie...
Să analizăm și noi această si

tuație comparând activitatea atle
tică din țara noastră cu cea de 
peste hotare. Este adevărat că în 
multe țări europene, campionatele 
naționale s-au disputat în vară 
fiind folosite drept criteriu de se
lecție înaintea unei competiții de 
mare importanță, așa cum au fost 
în acest an chiar campionatele Eu
ropei. In alte țări, aceste între
ceri au avut loc la începutul toam
nei, așa cum s-a întîmplat în Uni
unea Sovietică. La Kiev, pe sta
dionul Hrușcev, majoritatea atle- 
ților sovietici au realizat cele mai 
bune performanțe al® lor, cu ca
re mulți dintre ei ar fi obținut 
pe stadionul Neufeld din Berna 
un succes și mai mare.

Dar disputarea campionatelor na
ționale mai din vreme nu i-a făcut 
pe atleții din celelalte țări ale Eu
ropei să-și întrerupă activitatea. 
Dimpotrivă, ei au luat parte și 
continuă să ia part? la o intensă 
activitate compețițională. Chiar 
în aceeași zi în care începeau la 
București întrecerile despre care 
vorbim, la Londra se disputa în- 
tîlnirea internațională dintre at
leții din capitala Angliei și cei 
din capitala Uniunii Sovietice. Ca 
să nu treacă decît două zile și o 
nouă întrecere internațională im

portantă să se desfășoare la Man
chester. Atleții sovietici nu își vor 
termina însă perioada competițiilor 
odată cu aceste două concursuri. 
Ei își vor întrerupe călătoria dintre 
Londra și Moscova pentru a lua par
te la mai multe întreceri organizate 
în Republica Cehoslovacă. Se ve
de din aceasta că și atleții din 
Republica vecină sînt încă în „se
zon", ba mai mult, s-au pregătit 
intens pentru a-i întâlni pe cei mai 
buni atleți din Uniunea Sovietică.

Pe de altă parte, rezultatele în
registrate pe stadionul White City 
din Londra, vin să arate că atleții 
celor două selecționate care s-au 
întrecut acolo s-au prezentat deo
sebit de bine pregătiți, cu toate 
că în acest an ei au luat parte la 
numeroase întreceri interne și in
ternaționale. Au fost întrecute, de 
altfel, și 3 recorduri mondiale, toate 
trei de o valoare excepțională. De 
ce să fie atunci obosiți Nicolae 
Bunea, Victor Pop și Constantin 
Grecescu cînd Chris Chataway și 
Vladimir Kuț au resurse să alerge 
5.000 metri în 13:51,6 și 13:51,8, 
performanțe de-a dreptul formida
bile ? Sau poate Iurii Lituev nu 
a participat decît la puține com
petiții sportive din acest sezon? 
Dimpotrivă, el a fost prezent la 
startul a numeroase curse de 400 
m. garduri disputate la Moscova, 
Leningrad, Kiev, Harkov, și la im
portante competiții internaționale 
la care a depus eforturi din cele 
mai marii Și iată că, la mijlocul 
lunii octombrie, el este în aceeași 
formă bună arătată încă de la 
începutul sezonului, stabilind un 
nou record mondial în proba de 
440 yarzi garduri. Dacă cercetăm 
listele competițiilor la care au par
ticipat acești atleți, constatăm că 
ele sînt. in orice caz. mult mai 
numeroase, decît cele la care au 
luat parte atleții noștri și mii 
constatăm, în același timp, că cei 
mai mulți dintre ei și-au început 
sezonul înaintea atleților noștri. 
Atleții din celelalte țări au luat 
parte chiar la două competiții in
ternaționale în aceeași săptămînă, 
au făcut între ele deplasări lungi și 
obositoare și totuși n-au arătat 
decît rareori scăderi de formă. A

cum, in toamnă, ei continuă să 
concureze la fel ca în plină vară.

Și ce să mai spunem despre de
clarația lui Vladimir Kuț, făcută 
de îndată după concursul de la 
Londra. El a spus ziariștilor că va 
încerca împreună cu Emil Zatopek 
ca în întrecerile pe care atleții 
sovietici le vor susține • în curind, 
împreună cu cei din Republica 
Cehoslovacă, să doboare din nou 
recordul mondial pe 5.000 m. Se 
vede clar că învingătorul de la 
Berna nu se simte deloc obosit 
și că pentru el, sezonul n-a luat 
sfîrșit. Și dacă vă adpceți aminte, 
acesta a început pentru el, vorbind 
de _ competițiile internaționale, o- 
dată cu crosul organizat de zia
rul THumanite, în luna martie. 
Fără îndoială însă, că el a luat 
ștartul și la alte competiții înainte 
de aceasta, la Moscova sau în alte 
concursuri organizate în Uniunea 
Sovietică.

Numeroși alți atleți europeni parti
cipă încă la competiții, cu toate 
că au fost prezenți în acest an la 
întreceri dintre cele mai grele. Dar, 
ca și Lituev, Chataway și Kuț, 
ei sînt în cea mai bună formă, ob- 
ținînd rezultate excelente. Deci, nu 
se poate ridica argumentul că în 
această perioadă atleții nu mai 
sînt în formă. Dimpotrivă, în toate 
țările se fac eforturi ca sezonul să 
fie prelungit cit mai mult și aceas
ta, în special, pentru că viitoarea 
Olimpiadă, cea din 1956, se va des
fășura în Australia, la sfîrșitul 
lui decembrie și începutul lui ia
nuarie. Numai astfel se va reuși 
ca în anul olimpic atleții și at
letele din această emisferă să fie 
în cea mai bună formă a lor la 
marea întrecere. Din acest punct 
de vedere, bine s-a procedat la noi 
alegîndu-se pentru campionate o 
dată mai înaintată. De altfel, și 
etapele, care au mai rămas de dis
putat în campionatul pe echipe, 
vor contribui ca atleții să-și pre
lungească sezonul în acest an.

Se poate face totuși o obiecție. 
De vreme ce finalele campionatu
lui sint cea mai importantă com
petiție internă, trebuie aleasă pen
tru acestea o dată în care vremea 
să fie favorabilă desfășurării între
cerilor. Lucrul acesta este mai u- 
șor de realizat în vară, decît în 
octombrie. De altfel, au existat 
multe date libere în timpul verii 
sau la începutul toamnei în care, 
în cel mai bun caz, au fost orga
nizate competiții de selecție. Ori, 
finslele campionatului național se 
puteau desfășura foarte bine la una 
din aceste, date, iar prelungirea se
zonului se realiza prin etapele 
campionatului de atletism pe echi
pe. Că atleții și atletele nu mai 
sînt astăzi în formă este foarte 
rău, ca și faptul că asociațiile și 
antrenorii au înscris la campiona
te atît de puțini concurenți. In anii 
trecuți ne plîngeam că există foarte 
puține competiții; în acest an, 
cînd numărul lor a fost mărit, nu 
mai avem concurenți, iar cei ca
re participă nu mai sînt bine pre
gătiți. Ce pot să răspundă la a- 
ceasta a'leții șl antrenorii lor? In 
orice caz nu cu rezultatele de la 
campionatele naționale.

o

C. PRICEA DE TALERE
I. MATERIALE SI ELEMENTE 

TEHNICE.
Armele întrebuințate în tirul la 

talere sînt de fabricație specială, 
mai grele decît cele de vînătoare, 
cu țevi lungi, cu „șocuri" fie ală
turate .fie suprapuse (Bock). Car
tușele au fost de fabricație diferită, 
toate de 70 mm. Talerele au fost 
suficient de casabile. Numai ma
șinile n-au corespuns, spărgînd ta
lerele în proporție destul de mare. 
Viteza redusă a talerelor (40 m. 
distanța în loc de 70 m.) a in
fluențat rezultatele. Din această 
cauză, mulți trăgători cu un tr 
rapid au fost handicapați. Toți tră
gătorii străini aveau armele adap
tate conformației lor fizice și pozi
ției lor, lucru pe care nu l-au putut 
face trăgătorii noștri d n cauza ar
melor insuficiente. Pozițiile de tra
gere erau de o diversitate mai pro
nunțată decît în tirul cu pușca cu 
glonț. Am observat cîteva, care, 
privite în ansamblu, ieșeau în evi
dență prin ținuta corpului, ușurința 
In mișcări și atitudinea degajată 
a trăgătorului. De exemplu, I. Ni- 
lrandrov, I. Isaev, N. Burdenko, F. 
Capek, A. Knut, M. Vasiliu șl alții.

II. COMPORTAREA CONCUREN- 
ȚILOR.

Di,titre toți concurenții, cea mai 

frumoasă impresie a lăsat-o 1. Ni- 
kandrov (200) ,nu numai prin re
zultatul obținut ci și prin calmul și 
corectitudinea stilului său, care in
cintă ochiul. Trăgătorii cehoslovaci 
Treyball (199) și F. Capek (198) 
au demonstrat nivelul ridicat la 
care se află tirul la talere în țara 
lor. Primul dintre ei s-a remarcat 
prin rapiditatea t'rului său. Dintre 
ceilalți concurenF străini, danezul
'. Cristensen (197) a spart foatt 

talerele în ziua a II-a. I. Isaev 
(197) are posibilități mai mar', iar
N. Burdenko (193), cîștigătorul 
concursului de la Lvov, nu s-a a- 
comodat cu viteza talerelor.

Dintre concurenții romîni, cel mai 
bine s-a clasat M Vasiliu (locul 
12) cu 194, o performanță foarte 
bună dacă se ține seama de sta
diul de dezvoltare a tirului la ta
lere din țara noastră. El s-a dove
dit a fi cel mai constant în rezul
tate dintre trăgătorii noștri. A. 
Ioanițescu putea real za mai mult 
dacă nu avea două scăderi pe 
parcurs, lată cum a evoluat rezul
tatul lui: 25, 24, 24, 21, 21, 24. 
24, 25—188. El nu luptă suficient 
de dîrz pentru a depăși obstacolele 
ce se ivesc în concurs. Incidentele 
provocate de arbitrajul diferit au 
lezat pe acești doi trăgători. Ener- 
vîndu-se, Ioanițescu a scăpat talere 

mai multe. Este bine ca trăgătorii

După campionatele internaționale de
noștri să nu mat aprecieze valabili
tatea unui taler lansat și să-l spar
gă indiferent de „culoare" sau 
„unghi", lăsînd această treabă în 
seama arbitrilor. Ceilalți trăgători 
romîni n-au obținut rezultatele aș
teptate de la ei, dovedind o insufi
cientă pregătire, mai ales din punct 
de vedere moral.

D. PROBELE FSM'MME

Comportarea trăgătoarelor noas
tre i-a impres’onat pe concurenții 
străini prin rezultatele obținute și 
prin tehnica lor individuală la toa
te pozițiile de tragere. Cele cinci 
concurente la armă liberă 3 x 40 au 
realizat o medie de 1132 p., rezul
tat cu care s-ar mîndri multe țări 
din Europa, chiar la probele mas
culine. Acest succes se datorește 
îmbunătățirii tehnicii individuale a 
fiecărei trăgătoare și armamentului 
adecvat posibilităților lor fizice. Re
zultatele obținute de Lia Sîrbtt 
(1143) și Marieta Juverdeanu 
(1140) reprezintă a c'ncea și a șa
sea performanță din țară în acest 
an în clasamentul... masculin I A- 
nalizînd rezultatele și evoluția lor 
în concurs, am constatat lucruri in
teresante, de care trebuie să se 
țină seama în viitor. La poziția 
în p'cioare, cifrele obținute nu sînt 
la nivelul celor de la culcat și ge-

tir (IV)
nunchi, ceea ce diminuează rezulta
tele pe trei poziții. Realizarea unor 
performanțe constante în jurul ci
frei de 370 p. (recordul Marietei 
Juvordedhu este de 369 p.) ar ri
dica performanțele pe trei poziții 
peste 1150 p. Din evoluția rezultate
lor reiese că Lia Sîrbu și Felicia Io- 
vănescu pierd punctele la începutul 
probe\ iar Marieta Juverdeanu la 
sfîrșit. Iată cîteva exemple:

Lia Sîrbu-culcat: 98 — 100 ■— 
100 — 100; genunchi: 95 — 94 
— 97 — 97 ; picioare : 89 — 89 —
90 — 94.

Felicia lovănescu — genunchi: 
95 — 92 — 96 — 97 ; picioare: 
84 — 88 — 87 — 92.

Marieta Juverdeanu — culcat: 
100 — 100 — 99 — 98; picioare
91 _ 87 — 91 - 86.

O mai bună pregăt re din punct 
de vedere moral ar elimina, Î11 
bună măsură, aceste scăderi. Din
tre celelalte concurente, au realizat 
rezultate bune Felicia lovănescu. 
(1128 și 397 culcat), Rodica Gro- 
zea (587 la combinată), Iudith 
Moscu (385 în genunchi), Ana Mâ
nu (1125 la 3x40), Anca Ciortea 
(1121 la 3x40) și EFsabeta Miro- 
nescu (394 culcat). Concurentele 
maghiare nu s-au ridicat la nivelul 
trăgătoarelor noastre. Dintre ele, 
numai F.va Hadadi s-a dovedit mal 
bine pregătită.

E. CONCLUZII
Pregătirea trăgătorilor noștri 

fruntași pentru întîlnirile interna
ționale din anul viitor, dintre care 
campionatele europene din septem
brie sînt cele mai importante, cît 
și pentru Jocurile Olimpice din 
1956, trebuie să cuprindă toate pro
blemele tehnice iv te eu ocazia cam
pionatelor internaționale din acest 
an. Menționez cîteva din ele, de 
importanță primordială :

I. Asigurarea unei activități con
tinue de-a lungul întregului an pen
tru toți trăgătorii lotului. Pregăti
rea să pună accent, în special, pe 
dezvoltarea calităților fizice, morale 
și de voință ale trăgător lor, care 
se află mult în urma dezvoltării teh
nicii individuale.

2. Introducerea în lot a elemen
telor tinere cu perspective (G. No
vac, N. Cojocaru, etc.), care să le 
înlocuiască pe cele care în ultimii 
ani n-au realizat nici un progres.

3. Decalarea perioadelor de an
trenament astfel încît perioada fun
damentală să se prelungească pînă 
la sfîrșitul lui decembrie, lună în 
care vor avea loc Jocurile Olimpice 
din 1956.

4. Dotarea lotului cu armament, 
muniție și echipament, pe specia
lități.

IOSIF SIRBU 
maestru emerit al sportului



După etapa de duminică
a campionatului categoriei A ia rugbi

întotdeauna meciurile dintre 
C.C.A. și Dinamo București au 
fost foarte disputate și... discutate. 
Și aceasta, pentru că există o 
tradiție a acestor întîlniri, pentru 
că de fiecare dată ambele echipe 

I au pus in joc toate forțele lor, 
I toată capacitatea lor de luptă, fur- 
I nizînd întreceri spectaculoase și 
■ pasionante.
j Să ne referim de pildă la nota 

generală de desfășurare a me
ciului. Și în alte dăți Dinamo a 

: fost echipa care a dat semnalul 
' atacurilor. Da>r, în meciul de du

minică, nota aceasta a fost mai 
pronunțată ca oricînd, din cauză

5 că deși ambele echipe urmăreau, 
j firește, victoria — totuși din cau

za situației în clasament Dinamo
i era echipa cea mai interesată să 
! cîștige cele două puncte care o 

despărțeau de C.C.A. Echipa 
I campioană era mulțumită, la ne- 
1 voie, și cu un meci nul. In con- 
| secință echipa C.C.A. a intrat pe 
i teren hotărîtă să se apere în mod 

organizat, cum a și reușit de alt
fel, și să nu piardă posibilitatea 
obținerii unui joc egal. Așa se ex
plică dece între două echipe de 

i valori sensibil egale și ca ansam- 
J blu și ca individualități, s-a pro
’s dus totuși acea dominare sufocantă 

de la începutul partidei, cînd timp 
de 10—15 minute s-a jucat aproa- 

; pe exclusiv în jumătatea de teren 
a echipei C.C.A. Acest aspect „în
chis" al jocului care s-a menținut 
de altfel de-a lungul partidei —. 
lupta între atacul dinamovist și 
excelenta apărare a echipei C.C.A.

•’ — s-ar fi schimbat, desigur, dacă
1 perioada de dominare dinamovis- 

tă s-ar fi soldat cu un gol la în
ceputul meciului. Atunci echipa 
C.C.A. ar fi adus forțe numerice

1 în atoc, trimițind interii și mij
locașii înainte. practicînd astfel

- un joc modern, ofensiv. De altfel 
este de neînțeles dece o echipă cu 
posibilitățile echipei noastre cam
pioane. în componența căreia intra 

. atîția jucători ai lotului reprezen- 
,. fativ, se preocupă — de la o vre

me — în mod exagerat de jocul
.• defensiv, neglijînd atacul.

Iată, dimpotrivă, o exagerare a 
atacului, fără suficiente măsuri de 
apărare, greșeală săvîrșită și du
minică, la fel ca și în alte dăți, 
de Dinamo București. E suficient 
să ne amintim cum s-a marcat golul 
doi al echipei C.C.A. Szoke în 
postul de fundaș, a avansat prea 
mult, conducînd balonul în dri
bling, fără ca un alt ană-ător să-i 

ia locul, in dispozitivul defensiv. 
Pierzînd balonul în favoarea lui 
Petschowsky, acesta a înaintat și 
a creiat faza de gol. Și aceasta nu 
se întîmplă prima oară în jocul 
echipei Dinamo De altfel clasa
mentul ilustrează această situație. 
Dinamo este echipa care a primit 
28 de goluri, mai mult decît Me
talul C. Turzii, Dinamo Orașul 
Stalin, Minerul Petroșani etc. Fără 
doar și poate că victoria o aduce 
atacul și că echipele noastre tre
buie să se orienteze către creia- 
rea unor linii de înaintare cît mai 
eficace, dar aceasta nu înseamnă 
că apărarea trebuie dată uitării. 
Din greșelile de pînă acum ale di
na moviștilor trebuie să învețe în 
primul rînd ei înșiși și alții.

In legătură cu meciul de dumi
nică, trebuie de relevat rolul por
tarului, ca suport moral al echi
pei. Toma, portarul echipei C.C.A., 
este un portar care inspiră încre
dere tovarășilor lui de joc, prin 
sobrietatea, calmul și hotărîrea cu 
care intervine. Și este lesne de în
țeles că prinzi aripi, că lupți din 
toate puterile, cînd știi că ai în 
spate un portar pe care te poți 
bizui ! Nervozitatea care a cuprins 
pe jucătorii lui Dinamo, se expli
că dimpotrivă prin neatenția și ne
siguranța lui Birtașu, un portar 
talentat dar care de multe ori nu 
se concentrează și se lasă surprins 
de fazele de joc. Portarul bun și 
util echipei nu este acela care joa
că pentru spectaculozitate, apărînd 
din cînd în cînd șuturi așa zise 
imparabile, ci acela conștiincios, 
care se integrează în efortul co
lectiv al echipei. ‘

Și fiindcă vorbim despre efor
tul colectiv este bine să insistăm 
asupra comportării pe care a a- 
vut-o Alexandrescu, centrul ata
cant al echipei C.C.A. După o se
rie de jocuri slabe, acest jucător 
care se anunța la un moment dat 
ca o speranță a fotbalului nostru, 
și-a regăsit în acest meci greu 
verva de joc tocmai - pentru că a 
gîndit cu întreaga echipă și a 
jucat tot timpul pentru ea. Chiar 
acțiunile lui individuale au fost 
astfel concepute încît să ajute e- 
chipa, să dea momente de răgaz 
apărării, să dea posibilitate inte
rilor șă vină în atac. Să sperăm 
că jocul bun al lui Alexandrescu 
în întîlnirea de duminică nu va 
rămîne izolat, că îl va repeta el 
și alți jucători tineri în care pu
nem atîtea nădejdi.

Jocul de pe stadionul „23 Au
gust" nu a fost greu numai pen
tru jucători, ci și pentru arbitru. 
Din experiența atîtor meciuri știm 
foarte bine că nu prea se întîm
plă ca un arbitru să mulțumea
scă pe toată lumea chiar atund 
cînd n-a pierdut niciuna din e- 
chipe și a fost vorba de un joc 
egal. Ținînd seama de dîrzenia 
și viteza cu care s-a jucat dumi
nică, noi socotim că arbitrul D. 

wSchuIder s-a achitat bine de mi
siunea ce i-a fost încredințată. 
Unii spectatori au rămas poate 
nedumeriți la faza penaltiului din 
care Dinamo a marcat primul gol. 
Dacă Ozon ar fi reluat mingea 
ricoșată din bară, punctul n-ar fi 
fost valabil ci, potrivit regula
mentului, s-ar fi acordat lovitură 
liberă indirectă in favoarea echi
pei C.C.A. Dar mingea a fost șu
tată de Ene care avea dreptul de 
a relua.

Așa cum s-a subliniat și în 
cronica noastră de ieri, partida a 
fost mult umbrită de duritățile și 
gesturile nesportive ale unora din
tre jucători. Sînt condamnabile și 
faulturile periculoase comise în 
lupta pentru balon (Szoke, Ivă- 
nescu, Ene, Onisie, Caricaș, Ni- 
cușor) dar sînt și mai condam
nabile încă îmbrîncelile și inten
țiile de lovire după terminarea 
fazei (Zavoda II, Petschowsky) 
sau gesticulările și apostrofările 
lui Ozon. Să nu uite jucătorii 
noștri fruntași că asupra lor sînt 
ațintiți nu numai ochii spectato
rilor, ci și privirile atîtor mii 
și mii de tineri care fac primii 
pași în fotbal și cărora trebuie 
să li se dea exemple bune, nu ca 
cele oferite duminică de jucătorii 
fruntași mai sus amintiți. Antre
norii nu pot rămîne nepăsători 
față de asemenea manifestări, 
pentru că ei nu au numai rolul de 
îndrumători tehnici ai echipelor, 
ci în același timp și pe acela de 
educatori. In fața antrenorilor tre
buie să stea mereu viu exemplul 
dat mai acum un an de antre
norul A. Botescu care a scos din 
echipă un jucător căruia, deși i se 
atrăsese atenția, continua să joa
ce neregulamentar.

Pătrunși de importanța misiunii 
lor, antrenorii vor putea contribui 
astfel din plin la creșterea unor 
sportivi de tip nou cu o educație 
sănătoasă și- o comportare exem
plară.

Duminică pe terenul Constructo
rul s-a disputat jocul dintre Loco
motiva Grivița Roșie și Constructo
rul care avea să decidă locul trei 
în clasamentul categoriei A. Bene
ficiind de o vreme foarte bună, jo
cul s-a desfășurat într-un ritm viu 
remarcîndu-se astfel buna pregătire 
fizică a învingătorilor.

Cu o echipă mai omogenă și cu 
o grămadă care a știut să practice 
ieri un foarte bun joc colectiv Lo
comotiva Grivița Roșie a obținut 
victoria. De asemenea, avînd o e- 
videntă superioritate la talonaj, fe
roviarii au marcat în majoritatea 
timpului o accentuată presiune te
ritorială, fapt care a țjcut ca toa
te loviturile de pedeapsă acordate 
Locomotivei să fie executate din 
apropierea buturilor Constructoru
lui. In jocul de margine lupta a 
fost strînsă și mai puțin clară, 
simțindu-se lipșa unor acțiuni orien
tate spre execuția promptă a gră
mezilor sau spre deschiderea linii
lor de treisferturi. Aceasta a adus 
la o risipă epuizantă de energie 
pentru ambele pachete de înaintași.

O lipsă mare în pregătirea echi
pei Locomotiva s-a arătat a fi im
precizia loviturilor de picior așe
zate, în care Moraru nespecialist 
și nici antrenat, n-a reușit decît o 
transformare deși echipa sa a be
neficiat de încă alte trei lovituri de 
pedeapsă la foarte mică depărtare 
de but.

Dacă Constructorul ar fi obținut 
mai multe mingi din grămezile or
donate, foarte numeroase de altfel, 
ar fi putut să inițieze mal multe 
atacuri care sprijinite de greșelile 
de fund ale apărării feroviare, pu
teau duce la obținerea de puncte. Și 
așa însă cele cîteva acțiuni de a- 
tac ale jucătorilor Constructorului 
s-au dovedit extrem de periculoase, 
ba chiar la sfîrșitul jocului o șarjă 
de puțin greșită a liniei de 3/4 a 
făcut ca rezultatul să rămînă 3—0 
(obținut prin lovitura de pedeapsă 
reușită de V. Moraru în repriza I-a) 
în favoarea Locomotivei

Ca o lipsă de organizare trebuie 
remarcată pătrunderea publicului 
pînă la marginea terenului de joc, 
fapt care stînjenește <i r' șura rea 
partidelor în cele mai bune condiții. 
In annm'D 0 ][psg ca ;lceas.
ta, dublată de un serviciu de pază 

Campionatele de calificare la volei

insuficient, poate atrage după sine 
incidente neplăcute și în conse
cință suspendarea terenului de joc.

Deși a cîștigat cu scorul de 
12—0 (6—0) întîlnirea cu Progre
sul Finanțe Bănci echipa Casei 
Centrale a Armatei nu a făcut un 
joc pe măsura posibilităților ei, 
iar punctele înscrise s-au datorit 
în cea mai mare m -ură unor ac
țiuni individuale ale realizatoriloi; 
(Mehedinți, două încercări, Dobre 
și Blăgesc" rite o încercare) sau 
greșelilor adversarului.

Jocul, deși dîrz, a avut un as
pect confuz în care înaintările ce
lor două echipe s-au uzat la maxi
mum, nereușind cu toate acestea 
să înjghebeze acțiuni periculoase 
sau măcar să realizeze în anumite 
situații diferite scheme tactice.

Deși militarii au scos majori
tatea baloanelor la grămadă și 
le-au cîștigat pe cele la margine, 
linia de trei sferturi s-a dovedit 
ineficace datorită faptului că cen
trii au bătut prea mult cu piciorul, 
sau au abuzat de intrări „pe găuri” 
fiind opriți de adversarii lor di- 
recți. Cele cîteva ocazii în care ba
loanele au ajuns la aripi, au fost 
tot atîtea acțiuni periculoase, una 
fiind fructificată de I. Dobre

Dacă linia 3-a ar fi fost tot atît 
de activă ca la grămadă sau tușe, 
în dublarea liniei de trei sferturi, 
ocaziile mai sus amintite ar fi pu
tut fi fructificate prin recentrările 
aripilor, sau alte combinații cu a- 
cești coechipieri. In încheiere tre
buie să amintim că jocul dezor
ganizat al militarilor, precum și 
nervozitatea de care dau dovadă la 
fiecare întîlnire (chiar în cele u- 
șoare) poate să-i scoată din cursa 
pentru primul loc, deoarece în ulti
mele două etape echipa C.C.A. în- 
tîlnește formații puternice care pot 
profita cu prisosință de lacunele 
mai sus amintite.

In întîlnirea cu Flacăra Ploești, 
Metalul București a avut în perma
nență inițiativa. Fazele create de 
bucureșteni în partea de teren a 
oaspeților au fost în mare parte 
spectaculoase, și s-au terminat mai 
de fiecare dată în avantajul lor. 
Insistînd mai mult în cea de a 
doua parte a jocului, ei și-au a- 
sigurat un avantaj net, terminînd 
învingători cu 18—0.

DUPĂ JOCUL DE LA ORAȘUL STALIN
Din min. 44, Metalul Cîmpia 

Turzii a. jucat în 10 oameni, porta
rul Mîndruț, fiind eliminat pentru 
insulte aduse arbitrului. Aceasta a 
redus aproape la zero, șansele me- 
talurgi.știlor de a egala scorul, fa
vorabil în acel moment -dinamoviș- 
tilor din Orașul Stalin. Ceva mai 
mult, dat fiind situația critică în 
care se afla. Metalul a căutat să 
scape „cît mai ieftin”, punînd ac
centul pe apărare. Și a reușit acest 
lucru, nu numai datorită formei bu
ne a apărării, ci și faptului că 
deși aveau avantajul numeric, dina- 
moviștii nu aii știut să profite de 
acest lucru, linia de atac orientîn- 
du-se greșit și comportîndu-se, în 
general, slab. S-a pus însă între
barea justificată : în 11 oameni 
Metalul nu ar fi reușit oare un re
zultat mai bun ? Părerea noastră

Miine, optimile de finală ale Cupei
Abia scăpate dintr-o etapă 

dificilă de campionat, echipele 
din categoriile A și B intră mîi- 
ne în „focul" unei noi etape a 
Cupei R P.R., etapa optimilor. 
In toate meciurile, echipele de 
categorie B primesc vizita for
mațiilor din categoria A.

Dintre echipele noastre din 
prima categorie, misiuni destul 
de grele au Locomotiva Grivifa 
Roșie la Sibiu, unde Progresul 
' i dovedit totdeauna greu de 
învins. C.C.A la Constanța în 
fața Locomotivei, proaspătă 
performeră a seriei a IlI-a din 
categoria B. Locomotiva Tg. Mu
reș la Reș'ța, fiindcă Metalul 
numără în formație mulți ju
cători cu rutină care știu să se 
comporte în partide grele. După 
cum nu se poate spune că A4e-
— ——■ —■- —

— ținînd seama de desfășurarea 
partidei în primele 44 minute — 
este că acest lucru ar fi fost po
sibil.

Este însă firesc ca randamentul 
unei echipe descompletate să nu 
mai fie același și — în acest caz
— vina o poartă, în întregime, por
tarul Mîndruț, care — din păcate
— a fost încurajat de ceilalți jucă
tori ai Metalului puși „pe gîlcea- 
vă”, gata să protesteze la orice 
decizie a arbitrului. Exemplul a- 
cesta trebuie să servească tuturor 
echipelor, consecințele unui gest 
nesportiv fiind deosebit de neplă
cute mai ales pentru o echipă în 
situația Metalului, pentru care 
orice punct cîștigat sau pierdut în
seamnă „salvarea” sau un pas 
spre o categorie inferioară. Este 
nevoie de întărirea muncii educa

talul Cîmpia Turzii va avea un 
joc ușor la Sf. Gheorghe cu 
Flamura roșie, sau că prima 
clasată în campionatul catego
riei A, Flamura roșie Arad, nu 
va avea de înfruntat un adver
sar destul de dificil în Progre
sul Satu Mare

Celelalte partide se dispută 
la Oradea (Metalul — Locomo
tiva Timișoara), Craiova (Lo
comotiva — Fla'ăra Ploești) și 
București (Metalul — Dinamo 
București). Jocul din Capitală 
are loc miercuri, la ora 15,00 
pe stadionul Dinamo.

După cum se poate constata 
din lista echipelor care se în- 
tîlnesc în optimi, se vede că 
atit categoria A cît și catego
ria B s'nt reprezentate de cîte 
opt echipe. Se știe că în ulti- 

tive, care — ținînd seama de atitu
dinea de duminică a unor jucători 
din Cîmpia Turzii (Mîndruț, La- 
zăr, Copil) — este destul de sla
bă la colectivul Metalul.

Și acum, ceva despre arbitrul 
Șt. Tașula. Considerăm că el a pro
cedat just eliminîndu-1 pe Mîndruț. 
Și a procedat just reprimînd de la 
început jocul mult prea dur al lui 
Felecan (Metalul) și, în general, 
faulturile. Dar a exagerat fluerînd 
absolut totul șl frînînd, prin aceas
ta, jocul. De asemenea, a greșit lă- 
sîndu-se influențat negativ de ati
tudinea jucătorilor din Cîmpia Tur
zii și fluierînd astfel mai mult gre
șelile lor și mai puțin pe ale dina- 
moviștilor.

I. ȘEINESCU

R. P. R. la fotbal
ma etapă a Cupei R.P.R. patru 
echipe de categorie A au fost 
eliminate: Știința Cluj, Știința 
Timișoara, Dinamo Orașul 
Stalin și Metalul Hunedoara. 
Oare se va dezminți de data 
aceasta competiția surprizelor? 
Rezultatele de miercuri seara 
ne-o vor arăta.

Iată programul complet al e- 
tapei: Locomotiva Craiova — 
Flacăra Ploești; Locomotiva 
Constanța — C.C A.; Progresul 
Sibiu — Locomotiva Grivița 
Roșie: Flamura roșie Sf. Gheor
ghe — Metatul Cîmpia Turzii; 
Metalul Reșița — Locomotiva 
Tg. Mureș: Metalul București 
— Dinamo București; Progre
sul Satu Mare— Flamura roșie 
Arad: Metalul Oradea — Loco
motiva Timișoara

Finalele campionatelor masculin 
și feminin de calificare la volei au 
constituit pentru orașele gazdă, 
Bacău și respectiv Tg. Mureș, un 
foarte bun prilej de popularizare a 
acestui joc sportiv.

La Bacău, prima clasată, 
Dinamo IX București, s-a do

vedit a fi o echipă omo
genă, cu jucători cu reale po
sibilități de dezvoltare. In plus, e- 
chipa dinamovistă a dovedit o 
bună pregătire tehnică și tactică, 
ceea ce a și dus la realizarea a 
șase victorii în tot atîtea meciuri. 
Cei mai buni jucători s-au dovedit 
Pentac, Ghiță și Zelenca.

Cealaltă echipă care va participa 
anul viitor la campionatul de cate
goria A este Flamura roșie Tg. 
Mureș, clasată pe locul secund în 
întrecerile de la Bacău. Echipa din 
Tg. Mureș a prezentat o formație 
tînără, cu jucători de o egală va
loare. In afara pregătirii tehnice și 
tactice, destul de avansate, mure
șenii au dovedit o mare putere de 
luptă. De pildă, în trei meciuri ei 
au fost conduși în seturile decisive, 
dar nu s-au descurajat și au luptat 
cu multă însuflețire, reușind 
ca, pînă la urmă, să cîștige. Din 
echipa Flamura roșie Tg Mureș, 
care a cîștigat cinci din cele șase 
meciuri, s-au evidențiat Chezan. 
Pașan și Bucuressy.

In campionatul feminin de cali
ficare pe primul loc s-a clasat e- 
chipa Constructorul București, care 
a cîștigat toate meciurile disputate. 
Deși a jucat sub posibilități. Con
structorul a fost cea mai bună și 
cea mai completă echipă, remar
cîndu-se Maria Niculescu, Marcela 
Bărboi, Anca Țundrea și Rodica 

Baciu. Jocul modern practicat de 
această echipă s-a reflectat prin 
loviturile de atac precise, blocajul 
în doi și plonjoanele efectuate în 
momentele cole mai notrivite. O- 
rientarea tactică și plasamentul au 
fost defectele mai evidente, in deo-. 
sebi în jocul defensiv.

Echipa care s-a apropiat de va
loarea bucureștencelor și care, de 
asemenea, va juca în anul 1955 a- 
lături de cele mai bune formații ale 
țării este Voința Sibiu Din echipă 
s-au evidențiat Maricuța, Bogoriu 
și David. Jucătoarele acestei echi
pe au avut însă linsuri în ce pri- ’ 
vcște disciplina. Este vorba, în 
primul rînd. de subaprecierea ad
versarelor, atitudine care a fost în
curajată de însuși antrenorul echi
pei. Ioachim Joantoman.

Nu putem încheia fără a sublinia 
comportarea echipei Școalei Medii 
Agricole din Orăștie. care a fost 
invitată de comisia centrală de vo
lei. Deși nu au avut o pregătire 
tehnică și fizică prea avansată, ele
vele din Orăștie au constituit sur
priza acestor întreceri. Corespon
dentul nostru Aurel Marinescu ne 
relatează că victoriile obținute a- 
supra echipelor Locomotiva Con
stanța (3—0) și Voința Tg Mureș 
(3—2) oglindesc frumoasa lor com
portare. Succesul înregistrat de 
echipa de volei a Școlii Medii 
Agricole din Orăștie se datorește 
nu numai însuflețirii cu care au 

( luptat tinerele sportive ci și spri
jinului acordat echipei de directo
rul scolii V Ispas, și de profeso
rul Ioan Pona, care s-a ocupat de 
pregătirea tor.



ASPECTE TEHNICE DIN FINALA Campionatul republican de lupte pe echipe
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CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE POPICE
Cerceii ud clasamentul ultimelor 

ediții ale campionatului republican 
de popice pe echipe, se poate con
stata că de" ani de zile aceste în
treceri nu au adus nimic nou. Este 
suficient să arătăm, că în interval 
de trei ani, printre cele opt echipe 
care s-au întîlnit în finală s-au 
găsit cu regularitate Flacăra Plo- 
ești, Progresul Roman, la băieți. 
Locomotiva P.T.T. București, Fla
mura roșie U.T.A. Arad și Flacăra 
Mediaș la fete. Ar fi greșit să de
clarăm că aceste echipe nu și-ar 
fi meritat locul în finală, pentru 
că, la drept vorbind, în momentul 
de față nu avem alte echipe mai 
bune. Totuși, faptul acesta este 
curios, pentru că din rânduirile ce
lor aproape 30.000 de popicari, pînă 
în prezent nu s-a ridicat nici o 
nouă echipă fruntașă. Pe de altă 
parte, analizînd rezultatele obți
nute de echipele finaliste, trebuie 
să spunem că ele nu demonstrează 
că sportul popicelor a atins un ni
vel superior anilor precedenți. Acest 
lucru s-a vădit și cu ocazia între
cerilor finale de anul acesta, des
fășurate recent la Sibiu.

Mulți dintre specialiști au susți
nut că, în mare parte, comportarea 
nesatisfăcătoare a echipelor fina
liste s-ar datora faptului că are
nele ar fi prezentat unele defec
țiuni tehn'ce. Luînd ca bază aceste 
scuze neîntemeiate, cum a fost po
sibil totuși ca acel popicari bine 
pregătiți să obțină procentaje fru
moase ? Astfel, Francisc Salamon 
(Metalul Cluj) deține recordul pis
tei doborînd din 100 de bile 266 
popice. La fel. Oh. Anușca, Petre 
Buhăiescu (Progresul Roman), I- 
van Victor, for. Dinescu (Flacăra 
Ploești), Maria Preda, Ecaterina 
Comiza (Flamura roșie U.T.A. A- 
rad), au avut o comportare cons
tantă și au realizat în medie un 
procentaj care trece la băieți 
peste 230, iar la fete. peste 200 
popice doborâte. Arenele an oferit 
deci, condițiuni normale de joc, iar 
motivele invocate în aceas*ă  pri
vință nu au nim’c la bază. Una

• FOTBAL. Campionatul pentru
tineret al Capitalei continuă azi 
după următorul program: Seria I: 
FI. roșie — Voința (teren Veseliei), 
Știința — AvîntuJ (teren Silvicul
tură), Flacăra — Metalul I (teren 
Ciulești) Seria 11: Recolta —
Progresul (terenul Progresul F.B.), 
Metalul II — Rezervele de Muncă 
(teren Progresul I.T.B.). Toate par
tidele încep la ora 15.30.

• HOCHEI PE IARBA. — In 
cadrul campionatului masculin de 
hochei pe iarbă al orașului Bucu
rești la care participă 4 echipe, la

Pe marginea campionatului categoriei A la baschet
Duminică s-au reluat cuplajele 

de baschet în sala Fldreasca. îna
inte de toate, un cuvînt de laudă 
pentru amenajările aduse sălii, care 
se prezintă acum în cele mai bune 
condițiuni.

devenind la7 întrecerile de bas
chet, vom spune de la început că, 
din punct de vedere tehnic și spec
tacular, mai multă satisfacție a o- 
ferit jocul întîi, Dinamo București 
— Progresul F.B., decît jocul prin
cipal al cuplajului C.C.A. — Știința 
i.C.

Primul meci s-a caracterizat prin' 
tr-o ofensivă susținută a jucători
lor de la Progresul F.B., care au 
si avut conducerea o mare parte 
oin timp. Dinamo nu s-a regăsit 
decît tîrziu, mai precis în ultimele 
7 minute, cînd a presat mereu ad
versarul și și-a asigurat o diferență 
de 10 puncte. Dacă Progresul F.B. 
ooate fi criticată pentru acest sfîrșit 
prost de joc, în schimb Dinamo 
București merită critica pentru 
tru jocul slab prestat de-a lungul 
nartidei. Dacă maturitatea și rutina 
te ajută uneori, apoi lucrul acesta 
nu se poate petrece mereu și cu 
oricare adversar. E un semnal de 
alarmă I

Tot cu un finiș puternic, decis, 
a ertigat și C.C.A. un meci în 
care a dominat și pe care avea tot 
dreptul să-l cîștige. Echipa mi
litară este în formă bună, face me
ciuri constante, într-un cuvînt, joa
că mult mai aproape de valoarea 
oamenilor care compun iotul. Ști

Flacăra Ploești, campioană a țării pe anul 1954. Sus de la 
stingă la dreapta: Gh. Răduca nu, V. lonescu, I. Dragomirescu, 
Nic. loanid, t. Dinescu, jos JWi. Mihăilescu, Ivan Victor Și 

Gh- Săn dulescu

dintre cauzele reale este lipsa de 
constanță în comportare, ca urma
re a unei insuficiente pregătiri.
Astfel, Sidonia Pataki (Flamura
roșie U.T.A. Arad) a început slab, 
ca a doua zi să-și revină și să 
realizeze 228 popice doborâte. Dim
potrivă, Margareta Semăn' (Fla
mura roșie Tg. Mureș) a doborât 
în primul meci 243 popice, pentru 
ca la următoarele jocuri să aibă 
o surprinzătoare scădere (196—192). 
Campionul țării noastre la proba 
de 200 bile, Ion Micoroiu (Voința 
Arad) a doborât în prima zi doar 
187 pop'ce, pentru ca în meciul cu 
Flacăra Ploești să doboare 247 po
pice. Asemenea comportări oscila
torii au avut aproape toți jucătorii 
■pârtie panți la jocurile finale de la 
Sibiu. Popicarii noștri sînt înzes
trați cu reale calități, mărturie 
fiind însăși procentajele obținute i 

ința I.C.F., același adversar dificil 
pentru C.C.A., s-a prezentat însă cu 
un lot mai puțin omogen ca pregă- 
■re. Ne referim mai ales la Radar 

și Zoizon care, din motive obiec
tive, nu au aceeași pregătire ca și 
ceilalți jucători.

Trebuie să subliniem — în conti
nuare — frumoasa comportare a 
majorității echipelor din restul ță
rii, care, în primele etape ale retu
rului, au avut comportări bune și 
au obținut rezultate promițătoare. 
Bineînțeles, trebuie amintit, în pri
mul rînd, de echipa Știința Timi
șoara, care a cîștigat toate cele trei 
meciuri susținute în retur. Spre 
deosebire de comportarea din turul 
competiției, cînd lipsa de organizare 
a secției a dus la scăderea intere
sului jucătorilor, în meciurile sus
ținute pînă acum timișorenii au 
dovedit că au înțeles să muncească 
organizat și serios. La Știința Ti
mișoara s-au observat roadele unui 
antrenament conștiincios, ca și ale 
unei munci educative temeinice. 
Studenții timișoreni au practicat un 
joc organizat, au luptat cu deose
bită combativitate și au dovedit o 
bună disciplină. Victoriile obținute 
asupra echipelor Progresul F.B. 
București, Știința Iași și Flamura 
roșie Cluj trebuie să constituie un 
imbold în munca de pregătire a 
timișorenilor, care au datoria de 
a munci cu mai multă perseve
rență pentru obținerea unor rezul
tate cu adevărat pe măsura posibi
lităților lor.

SPORT LA ZI
20 și 21 octombrie se va desfășura 
etapa Il-a. Astfel, la 20 octombrie 
pe stadionul Dinamo cu începere 
de la ora 16 se va desfășura me
ciul Dinamo 4 B — Progresul, La
21 octombrie pe același stadion și 
la aceeași oră se va desfășura 
meciul Flamura roșie — Dinamo 
4 A.

La campionatul feminin de ho
chei pe iarbă al orașului București 
participă două echipe, și anume: 
Progresul și Dinamo. Prima întîl- 
nire va avea loc la 14 noiembrie, 
iar revanșa la 21 noiembrie,

■ BASCHET. — Miime continuă 
în sala Dinamo întrecerea echi
pelor de baschet în cadrul com
petiției de baschet și volei organi

de ei. însă nu sînt în stare să rea
lizeze un efort de durată și deci 
nu pot obține rezultate pe măsură 
posibilităților lor, d'n cauza lipsei 
unui antrenament științific
Sportivii noștri fruntași desfășoară 

o activitate necorespunzătoare, nu 
dovedesc dragoste pentru ridicarea 
măiestriei lor, neantrenîndu-se în 
mod regulat și cu toată conștiin
ciozitatea. Pe de altă parte, tre
buie pregătiți instructori și antre
nori capabili, care să-i ajute efec
tiv pe jucător-ii fruntași în obține
rea unor procentaje medii constante 
de 230 popice doborâte. Iată o pro
blemă 1a care trebuie să reflecteze 
popicarii noștri, iar măsurile se 
impun să fie luate urgent de colec
tivele sportive și com'sia centrală, 
care au datoria să organizeze lît 
mai multe competiții de amploare.

TRAIAN IOANIȚESCU

Tot ca pozitivă trebuie socotită 
comportarea echipelor Dinamo Ora
dea și Progresul Orașul Stalin. 
Progresul Orașul Stalin a reușit să 
întreacă Progresul Tg. Mureș, ceea- 
ce constituie o frumoasă perfor
manță. Dinamo Oradea a pierdut 
două jocuri, cu C.C.A. și cu Loco
motiva P. T. T. Comportarea ju
cătorilor în aceste meciuri lasă 
însă să se întrevadă frumoase re
zultate viitoare. Dinamoviștii au 
practicat un joc organizat, au lup
tat cu multă însuflețire și numai 
lipsa de rutină i-a împiedicat ''să 
obțină rezultate mai bune.

Un capitol special rezervăm echi
pei Progresul din Tg. Mureș. In 
primele două etape, mureșenii au 
suferit înfrângeri la scoruri catego
rice din partea dinamoviștilor bucu- 
reșteni și a echipei Progresul Ora
șul Stalin. Cauzele acestor insuc
cese trebuie căutate în insuficienta 
pregătire fizică (rezistență), care 
duce la căderea echipei către sfîrși- 
tul partidelor. In plus, lotul de ju
cători nu este omogen. Se observă 
o diferență de pregătire între Elek, 
care a participat la antrenamentele 
■lotului R.P.R.. și restul jucătorilor. 
Acest lucru dovedește că în peri
oada dintre turul și returul campio
natului antrenamentele nu au fost 
efectuate în mod judicios. Rămîne 
de văzut dacă jucătorii mureșeni 
vor reuși ca în plină perioadă com- 
petițională să suplinească insufi
cientul antrenament din perioada 
pregătitoare.

zată de asociația Dinamo în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie.

La ora 19 se întîlnesc echipele 
feminine Constructorul și Loco
motiva, apoi în continuare se va 
desfășura meciul dintre echipele 
masculine C.C.A. și Știința I.C.F. 
Ultimele jocuri se vor disputa 
miercuri 27 octombrie.

— La volei finalele au loc joi, 
tot în sala Dinamo. Incepînd de 
la ora 16 se vor întrece echipele 
feminine Dinamo-Locomotiva (pen
tru locurile 3-4), Progresul 
C.P.C.S. — Știința I.C.F. (pentru 
locurile 1-2) și în continuare me
ciurile masculine Progresul — Di
namo (pentru locurile 3-4) și Loco
motiva — C.C.A. (pentru locurile 
1-2)

Deși „întărită” cu trei luptători 
formația Progresul din Oradea, a 
pierdut la Baia Mare cu scorul de 
8—0, fapt care arată mari deficiențe 
în munca de ridicare și instruire 
a luptătorilor orădeni. Victoriile 
Metalului au fost obținute — în 
ordinea categoriilor — de: N. Sza- 
bat, prin tuș în min. 8, I. Gaie, 
prin tuș în min. 5, Em. Kornreich 
la puncte, L. Lapsanschi la puncte, 
I. Ujlaki prin tuș în min. 1, G. 
Tbros ia puncte, V. Ujlaki la puncte 
șt T. Vigh prin tuș în min. 5.

Locomotiva Timișoara a cucerit 
o binemeritată victorie în dauna 
Flamurei roșii din Arad. Dar, fe
roviarii ar trebui să se gîndească 
și — mai mult — să realizeze în
tinerirea întregii echipe, astfel, ca 
antrenorul V. Bați, să nu mai fie 
nevoit să îmbrace uneori dresul de 
luptător. Victoriile timișorenilor au 
fost realizate de: C. Ofițerescu 
(cat. 52 kgr.) la puncte, A. Schus
ter (cat. 57 kgr.) Ia puncte, L. 
Beke (cat. 67 kgr.) ila puncte, Gh. 
Popovici (cat. 79 kgr.) la puncte,
O. Forai (cat. 87 kgr.) la puncte și 
V. Bați (cat. grea) prin neprezen- 
tarea adversarului. Pentru Flamura 
roșie au obținut victorii: M. Șandor 
(cat. 62 kgr.) învingător prin tuș

lin clasament care se
Citind în coloanele ziarului nos

tru clasamentele diferitelor disci
pline sportive, în mintea fiecărui 
sportiv sau cititor se naște o în
trebare legitimă : dar la tenis ? 
Care a fost situația în clasament 
în timpul desfășurării campiona
tului republican pe echipe, sau a- 
eum, cînd campionatul a luat sfîr
șit de două săptămini, care este 
clasamentul final și care sînt echi
pele campioanele țării la cele 3 
categorii : echipe mixte, echipe 
bărbați, echipe femei ?

Intîlmri au fost suficiente. Nici 
mai mult, nici mai puțin de 10 
etape, prima avînd loc încă de la 
începutul lunii mai. Rezultatele au 
fost publicate și ele în mod regu
lat. Atunci, care să fie explicația?

Faptul că echipele de tenis s-au 
pregătit, s-au deplasat de la un 
capăt la altul al țării, au luptat cu 
dîrzenie într-un șir de întreceri 
pentru desemnarea echipelor cam
pioane, a rămas fără nici un ecou 
în rândurile membrilor comisiei 
centrale de tenis și mai ales a ce
lor din subcomisia de competiții 
(președinte Ștefan Măcelaru) din 
cadrul aceleeași comisii centrale ? 
Să fi fost oare atît de străini de 
activitatea de la tenis îneît să mi 
cunoască nici rezultatele ? N-au 
plecat delegați pe teren ? N-au

INFORMAȚII
A apărut Programul PRONO

SPORT Nr. 28 din 17 octombrie 
cu următorul cuprins:

— Buletinul Săptămînii de Pe
tre Ste'inbach

— De vorbă cu Maria Kovacs, 
cîștigătoarea premiului de 77.873 
lei.

— Pionierul premiat.
— Prezentarea meciului de rug- 

bi Dinamo — C.C.A.
— Pronosticul redactorilor și co

laboratorilor sportivi din presă 
pentru Concursul PRONOSPORT 
Nr. 29.

— Rezultatele din ultimii ani 
ale echipelor incluse în Progra
mul Concursului PRONOSPORT 
Nr. 29.

— Clasamentele jocurilor susți
nute pe teren propriu și în depla
sare de echipele prevăzute în Con
cursul PRONOSPORT Nr. 29.

— Umor
— Cuvinte încrucișate
Programul PRONOSPORT se 

găsește de vînzare la toate agen
țiile PRONOSPORT și costă 50 
bani,

DOUA MECIURI INTERNAȚIO
NALE ÎN PROGRAMUL CON

CURSULUI PRONOSPORT Nr. 29

(etapa 24 octombrie 1954)

I. R. P. Ungară — R. Ceho
slovacă

II. Belgia — Olanda
III. Locomotiva București — 

Flacăra Ploești
IV. Dinamo București — Știința 

Timișoara
V. Locomotiva Timișoara-C.C.A. 

în min. 6 și Rangheț (cat. 73 kgr.)' 
prin tuș în min. 9.

La Ploești, echipa C.C.A. nu a 
avut o sarcină prea grea în fața 
Constructorului, singurul meci pier- > 
dut datorindu-se unui autotuș (A. 
Ciosa — cat. 73 kgr.). In rest, mi
litarii au obținut victorii — în or
dinea categoriilor — prin: A. 
Ruzsi, la puncte, D. Pirvulescu, • 
prin tuș în min. 8, I. Popescu la 
puncte, V. Sincular, prin neprezen- 
tarea adversarului, V. Pop, prin 
tuș în min. 5, V. Popovici, prin 
tuș în min. 5 și I. Corneanu la 
puncte.

O frumoasă victorie a reușit 
Flamura roșie Cluj în fața Progre
sului din Lugoj. Pentru clujeni au i 
realizat victorii: Vereș (cat. 52 
kgr.) la puncte, G. Ferdinand (cat. 
57 kgr.) la puncte, I. Ghinder (cat. 
62 kgr.) la puncte, St. Gali (cat. 
79 kgr.) la puncte și Gh. Marton 
(cat grea) prin neprezentarea ad
versarului. Cele trei victorii ale lu
gojenilor au fost realizate de: H. 
Stockl (cat. 67 kgr.) prin tuș în 
min. 12, I. Hanțu (cat. 73 kgr.) la' 
puncte și Fr. Dragomir (cat. 87 
kgr.) prin neprezentarea adversa
rului.

lasă prea mult așteptat
sos't oare la timp procesele ver
bale și rapoartele ?

Nu credem că unele întreruperi 
in desfășurarea etapelor, cauzate 
de cele cîteva deplasări în străină
tate, să fi fost un motiv serios 
pentru membrii subcomisiei de 
competiții respective în nealcătu"'- 
rea clasamentului.

Dar tovarășii de la Direcția 
Jocuri și Inspecția de tenis dini 
C.C.F.S. n-au avut și nu au nimic 
de obiectat în fața acestei situa- 
țiuni ? Sau pentru că și anul tre
cut clasamentul nu a fost întoc- 
m!t decît cu o foarte mare întîr- 
ziere au început și aceștia să crea
dă că așa este firesc să se întîm- 
ple?

Singura explicație, dacă aceasta 
poate fi considerată explicație, este 
condamnabila nepăsare și delăsare 
a tovarășilor din subcomisia de 
competiții de pe lingă comis'a cen
trală de tenis.

Socotim că a sosit, în sfîrșit, 
momentul, acum în ceasul al 
12-lea (și după etapa a 10-a) ca 
tovarășii respectivi să se trezească 
din amorțeala în care s-au complă
cut atîta amar de vreme și să pur
ceadă de urgență la alcătuirea u- 
nui clasament, care se lasă prea 
mult așteptat.

C.~SEVERENEANU

fj^onosport
VI. Știința Cluj — Flamura ro

șie Arad
VII. Locomotiva Tg. Mureș — 

Dinamo Or. Stalin
VUE Metalul Cîmpia Turzii — 

Progresul Oradea
IX. Minerul Petroșani — Meta

lul Hunedoara
X. Metalul Steagul roșu — Pro

gresul București
XL Dinamo Bacău — Locomo

tiva Iași
XII. Dinamo București—C.C.A. 

(rugbi)

MECIURI DE REZERVĂ

A. Știința Iași — Locomotiva 
Constanța

B Flacăra Mediaș — Metalul 
Reșița

C. Dinamo Galați — Progresul 
Focșani

D. Metalul Baia Mare — Fla
mura roșie Clui

PESTE 580.000 BULETINE 
DEPUSE LA ULTIMUL CONCURS 

PRONOSPORT

NIC! UN BULEI IN
CU 12 REZULTATE EXACTE

La ultimul concurs Pronosport 
(etapa de duminică 17 octombrie) 
au fost depuse peste 580.000 bule
tine, cifră-record în cadrul concur
surilor Pronosport. Pînă la ora la 
care inchidem ediția au fost triate ■ 
aproximativ 380.000 buletine. Pe i 
nici unul dintre aceste buletine nu ? 
au fost indicate însă 12 rezultate 
exacte. In cele 380.000 buletine s-au 
găsit 18 cu cîte 11 rezultate 
exacte. Trierea continuă.



O etapă importantă
în pregătirea gimnastelor noastre fruntașe

Fotbalul peste hotare

După o perioadă de odihnă, care 
a durat mai mult de o lună, 
gimnastele noastre fruntașe se 
află din nou în plină activitate. 
In cadrul secțiilor din colecti
vele lor, în strînsă colaborare cu 
antrenorii, ele se pregătesc în 

.1 vederea viitoarelor campionate 
republicane. A început, deci, o 
nouă perioadă de pregătire, care 
trebuie să apară într-o lumină 
nouă, atît în fata gimnastelor 
fruntașe, cît și în fața antrenori
lor lor. Această perioadă are o 
însemnătate deosebită, deoarece 

< se desfășoară în urma participării 
reprezentativei noastre feminine 
la două competiții de mare am
ploare: campionatele mondiale de 
la Roma și J.M.U. de Vară de la 
Budapesta.

Numeroase și variate sînt învă
țămintele culese și problemele 
tehnice care s-au ridicat cu oca
zia acestor competiții. Dintre ele, 
o deosebită importanță pentru 
progresul gimnasticii o prezintă 

' problema elementelor grele din e- 
xercițiile liber alese ale gimnaste
lor. Recentele campionate mondi
ale ne-au arătat că dificultatea și 
spectaculozitatea elementelor grele 
în-combinațiile exercițiilor liber a- 
lese a crescut simțitor în ultima 
vreme. Acest fapt a avut ca rezul- 

1 tat o remarcabilă ridicare, pe plan 
mondial, a nivelului măiestriei în 
gimnastica feminină.

Compozițiile exercițiilor liber a- 
j lese sînt ’creații subtile ale fante-
■ ziei gimnastelor și antrenorilor, 

care uimesc și încîntă nu numai
’ pe spectatori dar și pe cei mai 

pretențioși specialiști. Dintre ele
mentele grele spectaculoase, fo
losite cu mult succes de către 

; gimnastele clasate pe locuri de 
j frunte în concursul din cadrul

J.M.U.  de Vară, propunem gim
nastelor noastre, în mod deose- 

j bit. următoarele, care în prezent 
lipsesc cu desăvîrșire din exer
cițiile lor liber alese.

PARALELE INEGALE — stînd 
pe bara de jos, cu fața spre bara

i de sus — săritură peste bara de 
, sus cu trecerea picioarelor prin 

lateral, cu întoarcere de 180 gra-
1 de și cu apucarea barei de sus

■ (flanque);
j — stînd pe bara de jos cu o 

latură spre bara de sus — sări
tură peste bara de sus prin for
fecarea picioarelor, cu întoarcere 
cu fața spre bara de sus și cu 
apucarea barei de sus;

— stînd pe bara de jos cu spa
tele spre bara de sus — săritura 
înapoi peste bara de sus prin de
părtarea picioarelor, cu apucarea

; barei de sus;
■ _ — din îndreptare la bara de 

jos cu spatele spre bara de sus 
— săritură prin zbor în atîrnat, 
de sus apucat pe bara de sus;

— atîrnat, de sus apucat, pe 
bara de sus — săritură pe bara

I de jos în atîrnat, de sus apucat. 
! cu corpul în echer;

— stînd pe bara de jos cu fața 
spre bara de sus — din roată îna-

. poi cu tălpile pe bară (picioarele 
apropiate si întinse, mîinile apucă

: bara lingă picioare)' săritură în 
atîrnat pe bara de sus (cu spa-

i iele spre bara de jos);
. . — aceeași cu întoarcere de 180
_ grade (cu fața spre bara de jos);

— rostogolire înapoi pe bara 
de jos prin stînd pe tnîini (cu o

. .mînă apucat de bara de sus, cu 
cealaltă de bara de jos);

— roată liberă pe bara de jos;
. — șezînd pe bara de jos cu
fața spre bara de sus — roată 
înapoi cu agățare la genunchi —

■ trecere în atîrnat pe bara de sus, 
apucat de jos;

— stînd pe bara de jos cu o 
. latură spre bara de sus, cu o mînă

apucat de bara de sus — răstur
nare lentă înapoi prin pod în stînd 
pe mîini.

Finalele campionatului republican de canotaj academic se dispută azi și miine <
Din motive tehnice, finalele 

campionatului republican de ca
notaj academic care erau inițial 
programate pentru sîmbătă și

Observații: în ceea ce privește 
urcările și coborîrile, majoritatea 
acestora sînt luate din exercițiile 
la bară fixă. La coborît, se mai 
observă tendința executării din 
stînd pe mîini pe bara de sus.

îmbinarea elementelor formează 
combinații dinamice în care sînt 
foarte puține opriri. In general, 
se poate spune că succesul la a- 
cest aparat este condiționat, în 
afară de o bună dezvoltare a ca
lităților fizice, de o serioasă pre
gătire la bară fixă.

BIRNA — răsturnare lentă pe 
un picior: a)' înainte; b) înapoi;

— răsturnare lentă înapoi în 
cilindru; aceeași în sprijin pluti
tor ;

— rostogolire înapoi cu picioa
rele întinse în stînd pe cap;

— rostogolire înapoi cu picioa
rele întinse în stînd pe mîini;

— roată laterală; variante: roa- 
tă cu un sfert de întoarcere, două 
roți în continuare;

— treceri din stînd pe mîini 
de-a latul bîrnei în:

— sprijin ghemuit,
— sprijin ghemuit pe un picior,
— sprijin călâre,
—■ sprijin apropiat,
— sprijin echer cu picioarele în 

afara brațelor,
— sprijin echer cu picioarele a- 

propiate;
— stînd pe mîini din forță: a) 

din sprijin depărtat, b) din spri
jin apropiat;

— piruete complicate pe un pi
cior și pe două (360 grade);

Observații: alături de săriturile 
artistice și piruete complicate^ (360 
grade), se remarcă la bîrnă in
troducerea unei serii de elemente 
acrobatice grele (răsturnări lente, 
stînd pe mîini prin forță, etc.) 
precum și o tendință de legare în 
combinații dinamice a elementelor 
acrobatice mai ușoare (rostogo
liri, cilindru, sprijin plutitor etc-).

Exercițiile la bîrnă sînt, de fapt, 
exerciții la sol transpuse în con
diții mai grele de executare: la 
înălțime și pe o suprafață redusă 
de lucru.

Dintre factorii care condițio
nează suocesul la acest aparat cei 
mai importanți sînt următorii: ele
mentele acrobatice pe care gim
nasta vrea să le folosească la 
bîrnă trebuie să fie deprinderi au
tomatizate la sol; un grad de 
dezvoltare cît mai înalt al calită
ților fizice și volitive, o cît mai 
bună obișnuință a organismului 
cu lucrul în echilibru pe bîrnă.

In elementele grele prezentate 
mai sus nu am inclus urcările și 
coborîrile, care, la majoritatea 
gimnastelor noastre, corespund 
nivelului arătat la J.M.U.V.

SOL — din alergare salt grupat 
în față;

— din alergare prin zbor răstur
nare înamte cu așezarea alterna
tivă a mîinilor pe sol (cu ateri
zare pe un picior);

— din alergare salt'înainte cu 
bătaie pe un picior;

— răsturnare (flic-flac) înapoi 
în sfoară; două răsturnări, sfoară;

— răsturnare (flic-flac) înapoi 
cu rulare pe abdomen;

— rostogolire înapoi prin stînd 
pe mîini în sfoară;

— răsturnare înainte — salt 
I grupat înainte;

— îndreptare (basculare) în șe
zînd depărtat sau apropiat;
— stînd — jumătate răsturnare 
înapoi în sprijin culcat îndoit pe 
spate — îndreptare;

— roată întoarsă (roudade)’ — 
salt întins;

— roată întoarsă — răsturnare 
înapoi — salt înapoi;

— piruetă în aer 360 grade — 
cădere în sfoară;

— stînd pe mîini din forță : a) 
cu brațe îndoite, b) cu brațe în
tinse.

duminica trecută, au 
nate cu cîteva zile.

Ele se vor disputa 
rnîine.

tost ainî-

azi și

Observații : elementul acrobatic 
dinamic (cunoscut de majoritatea 
gimnastelor, ca saltul, răsturnarea 
etc.) executat izolat își pierde din 
ce în ce mai mult valoarea. El 
este înlocuit în exerciții de la sol 
cu combinații acrobatice formate 
dm cel puțin 3—4 elemente exe
cutate cu mult dinamism. Momen
tele de oprire sînt elemente acro
batice statice pretențioase (varia
ții din stînd pe antrebraț sau stînd 
pe mîini, planșe pe unul sau două 
coate, etc).

Fondul acrobatic al exercițiilor 
la sol este întrețesut cu piruete 
grele și sărituri artistice compli
cate. Variația oferită de dinamism, 
de forță și grație dovedește un 
înalt și armonios nivel de dezvol- 
iare a calităților fizice precum și 
o serioasă pregăt're multilate
rală.

SĂRITURI : Săriturile formează 
în gimnastică un capitol aparte, 
în care elementele noi sînt înseși 
săriturile prevăzute în- regulament 
și care variază de Ia concurs la 
concurs.

La acest aparat este important 
ca gimnastele să posede la bază 
o bună școală a sărituri'. In ge
neral, la gimnastele care au par
ticipat la J.M-U.V., dar în special 
la gimnastele sovietice, se relie
fează puternic trăsăturile unei 
școli științifice a săriturii, trăsă
turi ce se reflectă în uniformita
tea de concepție și execuție. Toa
te gimnastele aleargă într-un a- 
numit fel, sar cu trambulina pusă 
la o anumită distanță, duc pe o 
anumită traiectorie brațele pe cal, 
bat pe trambulină într-un anumit 
fel etc.

Școala săriturilor pretinde în
vățarea fiecărei faze care formea
ză săritura: alergarea, detenta 
picioarelor, zborul pe cal, bătaia 
sau sprijinul mîinilor, zborul de 
pe cal. extensia, aterizarea. O bu
nă cunoaștere a fiecărei faze an
terioare asigură realizarea cu suc
ces a fazei următoare. Sînt con
siderate ca faze mai importante: 
alergarea și bătaia pe trambulină 
(detenta), deoarece de calitatea lor 
depinde, într-o mare.. măsură, re
alizarea unei bune săritur.

★

Elementele expuse în acest ar
ticol sînt doar o parte din cele de
monstrate cu mult succes la 
J.M.U.V. Completate cu materialul 
tehnicienilor prezenți la campio
natele mondiale de la Roma, ma
terial care n-a fost încă dat pu
blicității, elementele de mai sus 
pot contribui la o îmbogățire se
rioasă a capitolului de mișcări gre
le cunoscute de gimnastele noas
tre.

Atît gimnastele cît și antrenorii 
lor trebuie să privească actuala 
perioadă de pregătire nu numai 
ca o etapă de antrenament în ve
derea campionatelor R.P.R., dar 
Ș’„c.a. un prim pas pe drumul pre
gătirilor pentru viitoarele Jocuri 
Olimpice. In gimnastica sportivă, 
elementele grele sînt factori esen
țiali pentru ridicarea măiestriei și, 
de aceea, este bine să le conside
răm ca noi deprinderi motrice 
complicate, pentru însușirea și sta
bilirea cărora e nevoie de timp, 
străduință și pricepere atît din par
tea gimnastelor cît și a antrenori
lor. Recomandăm tuturor gimnaste
lor de categorii superioare să inclu
dă în antrenamentele lor cît mai 
multe din elementele expuse. De 
asemenea, este de dorit ca fiecare 
gimnastă să facă apel la fantezia 
sa creatoare, să inventeze elemen
te grele, spectaculoase, ca să îm
bogățim tot mai mult cultura mo- 
trică a gimnastelor din țara noas
tră.

Prof. PETRE DUNGACIU 
antrenor al lotului R-P.R. 

de gimnastică feminină

Azi se disputa eliminațori.'e, 
iar rnîine dimineață, începjnd 
3e la ora 9, se vor disputa cele 
12 probe finale.

Honved învins in campionatul 
R. P. Ungare

In etapa de dum.nică a campio
natului R. P. Ungare, echipa Hon
ved a fost învinsă de Dorogi Bâ- 
nyăsz. Rezultatul de 2—1 în fa
voarea minerilor constituie un su
biect _mult comentat, atît în țara 
vecină cît și peste hotare. Aceas
ta, pentru că o echipă modestă 
cum este Dorogi Bânyăsz. codașa 
clasamentului, a întrecut o for
mație în care joacă Grosits, Lo- 
rănt, Bozsik, Kocsis, Puskăs, Czi- 
bor și alți internaționali.

Iată cum comentează corespon
dentul d'n Budapes'a al ziarului 
nostru, Subert Zoltan, înfrîngerea 
echipei Honved :

„Duminică, la Dorog, echipa 
în care joacă Buzânszki a reușit 
o performanță excelentă, datorită 
jocului însuflețit pe care l-a des
fășurat. Este foarte adevărat însă, 
că jucătorii de la Honved au fost 
obosiți, fiind net depășiți în ceea 
ce privește pregătirea fiz'că. Nu 
este de mirare, pentru că în ulti
mele săptămîni jucătorii de la 
Honved au susținut multe întîlniri 
internaționale. Duminica trecută, 
după meciul cu Elveț'a, 7 jucători 
care au figurat în reprezentativa 
R. P. Ungare au plecat la Bruxel
les. Miercuri, acești jucători ai e- 
chipei Honved au susținut un meci 
foarte dificil cu campioana Angl'- 
ei iar sîmbătă, după o călătorie 
lungă și obositoare, echipa a reve
nit la Budapesta. Duminică, cu 
Dorogi Bânyăsz Honved a fost 
condusă cu 2—0 prin golurile 
marcate de Prohaszka și Pozsony, 
iar ma! apoi Kocsis a redus sco
rul la 2-1.

Campionatul țării nu a luat încă 
sfîrșit. Se așteaptă o luptă deosej 
bit de echilibrată între cele două 
pretendente, Voros Lobogo și 
Honved. Voros Lobogo este în 
prezent într-o formă excelentă (a 
învins recent pe Gyori Vasas cu 
3—0 și pe Vasas Budapesta cu 
5—0) dar, în același timp, Hon
ved are mari șanse pentru primul 
loc, întrucît are ci> 5 jocuri mai 
puțin decît echipa camp'oană. Nu 
trebuie să uităm însă că anul tre
cut, în ultimele etape. Honved a
cedat locul lui Voros Lobogo. In 
ultimele patru meciuri, Honved a
realizat numai patru puncte, în
t'mp ce Voros Lobogo a totalizat
opt puncte, devenind campioana 
țării. Nu ar fi exclus ca această 
,,'storie“ să se repete...”

Iată clasamentul după jocurile 
de duminică :
Vgros Lobogo 17 11 3 3 56:15 25
Kinizsi • 57 11 1 5 33:20 23
Honved 12 9 1 2 41:14 19
Vasas Budapesta 17 7 5 5 31:31 19
Dozsa 17 7 4 6 37:31 18
Dybsgyori Vasas 15 7 2 6 34:32 16
Vasas Izz6

Budapesta 16 5 6 5 19:26 16
Gyori Vasas 16 5 5 6 21:30 15
Csepeli Vasas 17 4 7 6 22:32 15
Dorogi Bânyâsz 17 4 6 7 24:34 14
Sztalin Vasmu 18 5 3 10 24:31 13
Szombathely

Lokomotiv 17 4 5 8 18:34 13
Salgâtarjâni

Bânyâsz 17 4 4 9 18:27 12
Szegedi Haladâs 17 4 4 9 23:45 12

J.D.N.A. Sofia conduce detașat
SOFIA 17 (prin telefon Du

minică, în cadrul campionatului 
de fotbal al R. P. Bulgaria ȚDNA 
Sofia a realizat scorul etapei, în- 
vingînd codașa clasamentului U- 
darnik Stara Zagora cu 8—1, 
V. M. S. Stalino a dispus de 
Spartak Plovdiv cu 2—0, Cer- 
veno Zname Kustendil a între
cut Lokomot'v Plovdiv cu 2—1, 
iar Spartak Pleven a terminat la 
egalitate cu Spartak Stalino : 0-0,
In urma acestor rezultate, clasa-
men,tul se prezintă astfel
Ț.D.N.A. 21 17 4 0 66:10 38
Udarnik Sofia 21 15 2 4 57:18 32
Lokomotiv Sofia 21 12 6 3 44: 6 30
Uzina 12 Sofia 24 7 11 6 22:23 25
Dinamo Sofia 22 7 10 5 32:19 24
Lokomotiv

Plovdiv 24 8 8 8 31:29 24
Spartak Stalino 23 7 9 7 31:31 23
V.M.S. Stalino 24 8 7 9 23:27 23
Minior

Dimitrovo 25 8 6 11 30:35 22
Spartak Plovdiv 24 8 6 10 27:33 22
Spartak Pleven 24 5 10 9 15:24 20
Cerveno Zn. Kust. 23 6 5 12 16:46 17
Torpedo Pleven 23 5 5 13 12:43 15
Udarnik

Stara Zag 23 1 5 17 8:60 7

Surprize in campionatul
din R. Cehoslovacă

PR AGA 17 (prin telefon). Cea 
de a 19-a etapă a campionatului 
de fotbal al R. Cehoslovace a fur
nizat cîteva surprize și a readus 
pe primul loc in clasament echipa 

Spartak Sokolovo. La Praga, Tan- 
kista a dispus cu scorul de 2—0 
de Jiskra Zib’na, iar Spartak Sta
lingrad, ultima clasată a dispus 
de Kridla Vlasti O'omouc cu 2—1. 
Spartak Sokolovo a învins la li
mită U.D.A. cu 1—0. Banik'"Os
trava a realizat scorul etapei, dis- 
punînd cu 7—1 de Dynamo Praga. 
O altă surpriză a fost înregistra
tă la Bratislava unde, în derby-ul 
orașului, Slovan a învins Ruda 
Hvezda cu 3—1. Tatran Preșov a 
dispus de Banik Kladno cu 3—1. 
In urma acestor rezultate, confi
gurația clasamentului este urmă
toarea :
Spartak Sokolovo 17 11 3 3 38 :16 25
Ruda Hvezda

Bratislava 19 11 3 5 31:16 25
Banik Ostrava 18 9 5 4 40:24 23
Slovan Bratislava 19 9 5 5 29:21 23
U.D.A. Praga 18 7 6 5 29:21 20
Banik Kladno 19 5 8 6 30:29 18
Jiskra Zilina 19 7 4 8 21:25 18
Dynamo Praga 19 8 2 9 31:52 18
Tatran Preșov 19 7 1 11 21:38 15
Tankista Praga 19 4 6 9 25:30 14
Kridla

Vlasti Ol. 18 4 4 10 17:23 12
Spartak Stat

Praga 18 4 3 11 28:42 11

Rezultate normale in campionatul
R, P, Polone

VARȘOVIA 17 (prin telefon). 
In ultima etapă a campionatului 
de fotbal al R. P. Polone au fost 
înregistra'e următoarele rezultate: 
Kolejarz Poznan — Gwardia Var
șovia 2—1; Gomik Radlin — Og- 
niwo Krakow 3—0; Unia Chorzow; 
— Budowlani Chorzow 2—0; G- 
wardia Krakow —; Ogniwo By- 
tom 2—2; C.W.K.S, — Wlokniarz 
Lodz 1 — 1. Iată cum se prez ntă 
clasamentul:
Unia Chorzow 16 9 3 4 22:15 21
Wlokniarz Lodz 16 7 5 4 25:15 19
Ogniwo Bytom 15 6 5 4 28:16 17
Gxyardia Varșovia 15 8 1 6 18:20 17
Kolejarz Poznan 16 7 3 6 12:14 17
Gomik Radlin 15 6 3 6 17:17 15
Gwardia Krakow 15 6 2 7 15:16 14
Ogniwo Krakow 15 5 3 7 19:13 13
Budowlani

Chorzow 15 4 5 6 19:26 13
Gwardia Bydgoszcz 14 4 3 7 11:13 11
C.W.K.S. 13 3 3 7 9:11

Pe scurt
■ Echipa chineză de fotbal Ba-i, 

care se află în turneu în R. P. 
Bulgaria, a susținut la 14 octom
brie un meci amical cu echipa 
D.N.A. (Casa Armatei)’ din Sli- 
ven. Victoria a revenit oaspeților 
cu scorul de 2—0 (1—0).

Duminică 17 octombrie, fotbaliș
tii chinezi au susținut o nouă în- 
tîlnire, de data aceasta la Sofia, 
unde au întîlnit echipa Dinamo. 
Și cu acest prilej, victoria a fost 
de partea echipei Ba-i, care a în
trecut Dinamo cu 2—1 (2—0).

■ După cum anunță ziarul „de
cerni Novini", di.i Sofia întîlnirea 
internațională de fotbal dintre e- 
chipele Ț.D.N.A. Sofia și Cervena 
Zvezda Belgrad se va desfășura 
rnîine după-amiază, pe stadionul 
„Vasil Levski" din capitala R. P- 
Bulgaria.

Cervena Zvezda (Belgrad) este 
una dintre cele mai bune echioe 
de fotbal din Jugoslavia. Actual
mente. ea se află pe locul trei în 
clasamentul diviziei A, în urma 
echipelor Dinamo (Zagreb) și Par. 
tizan (Belgrad). Din echipa iugo
slavă, StankoviU (fundaș), Zeko- 
vici (stoper) și Mitici (inter) fac 
parte din lotul național de fotbal. 
In echipa Ț.D-N.A. vor juca, prin
tre alții, și cunoscuții internațio
nali : Iosifov. Bojkov, Milanov, Pa- 
naiotov și alții. întîlnirea va fi con
dusă de arbitrul italian Bernardi.

e La 23 octombie va sosi la 
Varșovia echipa de fotbal Dinamo 
(Kiev). Oaspeții sovietici vor sus
ține trei meciuri: la 27 octombrie 
vor întîlni echipa Gwardia (Var
șovia) la 31 octombrie echipa 
Wlokniarz Lodz, iar la 3 noiem
brie echipa Unia Chorzow.

H- Echipa Udarnik Sofia, care se 
află în turneu în Israel,, a susți
nut cel de al doilea meci în care 
a întîlnit o selecționată a clubu- : 
rilor Hapoel-Macabi. Fotbaliștii 
bulgari au obținut victoria cu sco
rul de 3—1 (2—1)’.

■ Urtinuai si Argentina au cerut 
la F.I F A. organizarea campiona
telor mondiale de fotbal din anul , 
1962. Este pentru prima oară cina < 
două țări cer să organizeze îm
preună un campionzt mondial.

n Fotbaliștii cehoslovaci au în
ceput pregătirile în vederea me- . 
ciurilor cu reprezentativele R P; * 
Ungare Loturile echipelor A, B st , 
de juniori se antrenează sub con- 

c^lor m*i  buni antrenori.



După circuitul ciclist al R. P. R.
r A luat sfîrșit cea ma grea dar și 
cea mai frumoasă întrecere de 
fond a anului, circuitul ciclist al 
R.P.R. 47 de cicliști, din cei 71 por
niți în cursă, au reușit să termine 
această dificilă întrecere, ceea ce 
constituie un rezultat bun, mai a- 
les ținînd seama de condițiile at-*  
«nosferice excepționale din unele e- 
tape ca și de greutățile întîmpina- 
te de-a lungul celor peste 1.600 
km., ai traseului. Fiecare dintre a- 
cești cicliști. începînd cu tînărul 
cîștigător al circuitului. Constantin 
Dumitrescu, și pînă la ultimul cla
sat. — Alex. Jiglău — merită toa
te laudele pentru felul în care au 
știut să lupte, pentru curajul cu 
care au știut să înfrunte și să bi
ruie greutățile.

Prunele patru etape ale cursei, 
desfășurate în cea mai mare parte 
pe drum asfaltat, au fost dominate 
de către alergătorii bulgari care 
au imprimat cursei un ritm de des
fășurare foarte dinamic. In cea de 
a doua etapă, desfășurată contra 
cronometru, pe distanța de 102 
km., pe echipe, cu plecări separate 
din 5 în 5 minute, a fost înregis
trată cea mai bună medie orară ob
ținută la noi în țară: 46,190 km. A- 
ceastă etapă a dovedit că alergă 
torii noștri au posibilitatea să înre
gistreze medii orare foarte bune. 
In semietapa Cluj—Huedin (50 
km ), datorită felului în care au 
luptat, cicliștii au reușit să obțină 
un rezultat de valoare: o medie o- 
rară de 38,400 km. O cifră, deosebit 
de bună. într-o alergare cu porniri 
individuale separate.

Echipa Progresul, clasată pe lo
cul I în acest circuit, s-a dovedit 
încă d n etapa a II-a. în care a o- 
cupat locul II. o echipă bine suda 
tă cu componenți de valoare sen
sibil egală.

Este clar pentru oricine a urmă
rit desfășurarea acestei curse că 
actuala configurație a clasamentului 
a fost determinată. în cea mai ma
re parte, de etapa P atra Neamț— 
Topi ța. Despre greutățile întîmpi- 
nate de cicliști în această etapă 
s-a mai scris Și, fără îndoială, că 
orice laude s-ar aduce celor ce au 
reușit să termine etapa sînt prea 
palide față de excepționalele lor ca
lități: voință, curaj și dîrzenie. Așa 
cum spuneam, configurația clasa
mentului a depins mult de clasa
mentul din etapa a 5-a. Intre pri
mul clasat în această etapă. Con
stantin Dumitrescu, și ultimul cla
sat a fost o distanță de 3 ore. Prin

Nemaipomenitele peripeții ale arbitrului Uretu...

au abandonat s-au a-tre cei care 
flat concurenți clasați pe primele 
locuri. Astfel, Iliev, purtătorul tri
coului galben. Victor Georgescu, I. 
Constantinescu, Tupa, 
sînt printre cei care 
Toplița în mașini.

Trebuie arătat că nu 
gistrat un număr atît 
abandonuri, dacă organizatorii ar 
fi hotărît din timp — așa cum era 
normal — oprirea etapei la Toplița 
și i-ar fi anunțat .pe-toți concurenții 
despre aceasta. In afară de cei cîți- 
va cicliști aflați în 
au fost anunțați că 
oprită la Toplița, 
a știut acest lucru, 
că absolut nimeni nu ar fi putut 
continua cursa pînă la Tg. Mureș 
Au fost concurenți care au abando 
nat cu 10—20 km. înainte de sosi
rea Ia Toplița. Iată deci, că orga
nizatorii cursei au o mare parte din 
vină în înregistrarea abandonurilor 
din etapa Piatra-Neamț — Toplița.

Această etapă, plină de peripeții, 
de neprevăzut, a prilejuit în mod 
deosebit afirmarea unor tineri ca 
Moiceanu și Dumitrescu (20 de 
ani). Milea, Zanoni și Poreceanu 
(19 ani), Ion Sima și Calcișca (18 
ani). Pe acești alergători îi vom 
găsi, de altfel, și în etapele urmă
toare în plutonul fruntaș, chiar la 
conducerea lui. Un alt alergător 
care s-a remarcat în prima parte â 
circu'tului a fost tînărul Folbert de

Dan Marin 
au sosit la

s-ar fi înre- 
de mare de

frunte care 
etapa va fi 
nimeni nu 

Or, era clar.

la Dinamo II. Etapele 5, 6 și 7 au 
fost dominate de cicliștii echipei 
Progresul. Moiceanu, unul din cei 
mai curajoși alergători, a pierdut

primul loc în două etape din cauza 
defecțiunilor suferite.

Maestrul sportului Constantin Du
mitrescu, actual campion de mare 
fond, cel mai tînăr cîștigător de cir
cuit, de la noi din țară, a mers 
foarte constant, atît în primele eta
pe cît și în următoarele. El a răs
puns prompt tuturor acțiunilor ini
țiate în pluton și a făcut cîteva 
tentative de evadare foarte specta
culoase. După ce în primele etape 
a mers sub posibilitățile sale, Va- 
silescu, cîștigătorul de anul trecut 
al circuitului, a înregistrat apoi 
o frumoasă "-revenire. El s-a re
marcat în mod special în etapa a 
V!-a cînd, deși a spart de două ori, 
a reușit să ajungă plutonul frun
taș și să treacă printre primii linia 
de sosire.

Echipele care au dat dovadă de 
o deosebită omogenitate, au fost 
Progresul și Recolta. Ambele, com
puse din alergători în mare parte 
foarte tineri, au reușit să se men
țină-în toate etapele în plutonul 
fruntaș să conlucreze și să spriji
ne acțiunile întreprinse de echi
pierii lor. Nu se poate vorbi despre 
acest circuit fără a. aminti și de ar
bitrii care au muncit cu toată dra
gostea. pentru ca întrecerea să se 
desfășoare în condiții cît mai bune. 
Despre arhitectul N’colau. cronome- 
trorul șef, ca și despre tinerii 
Brăișteanu, Moga, Octavian Amza 
(ciclist și el) „bătrînii Ionești 
(Constantin și Pascal), se poate 
spune că au muncit cu o adevărată 
pasiune, care constituie un frumos 
exemplu.

PAULA NAVREA

Pe pistele de atletism ale Europei
• Reprezentativa de atletism a

Moscovei, care se află în turneu în 
Anglia, a susținut o nouă întrecere. 
Pe stad’onul din Manchester, atleții 
sovetici au întîlnit o selecționată a 
atleților din conrtătele de Nord. 
Atleții sovietici au cîștigat întîlnirea 
detașat. Cu acest prilej au fost în
registrate o serie de rezultate re
marcabile, dintre care menționăm: 
100 yarzi: Konovalov (Moscova) 
9.9: 220 yarzi: Ignatiev (Mosco
va); 21 ”9/10; 880 yarzi: Aylett
(Anglia) r58”7/10; 3 mile:' G. 
Pirie 13:53,0; 120 y. g.: Bu-
lancik (Moscova) 14,6: ciocan: 
Krivonosov (Moscova) 56,58 m.; 
100 y. fete: Krepkina (Moscova) 
11.1; 220 y. fete: Hampton 24,9.
• In cursul săptămînii trecute, a- 

tletul danez Gunar Nielsen, care 
ne-a v'zitat recent țar.a, a stabilit un 
nou record mondial la alergarea de 
880 yarzi. El a acoperit această d’S- 
taniță în timpul de 1:47,9 Vechiul 
record era echivalent cu 1:48,4.

• Budapesta (iprin telefon). — In 
cadrul campionatului de marș al 
R. P. Ungare, atletul Ianos So- 
mogyl a doborît două recorduri 
mondiale. Pe distanța de 50 km. (pe 
pistă) atletul maghiar a realizat 4 h 
28:45,6 (vechiul record mondial 4 h 
29:58,0 — Iohn Lungren — Suedia) 
și pe distanta de 30 mile, (48.280,5

m.) mărșăluitorul maghiar a reali
zat 4 h 19:13,8 (vechiul record men- 
diial a aparținut tot lui Lungren cu 
4:21,11).

In cadrul campionatului republi
can de atletism pe echipe au fost 
obținute următoarele rezultate mai 
bune: 100 m. Sebestyen 10,7; 200 
m. Adamik 21,7, Goldovany 21,7, Se
bestyen 21,8; 400 m. Adamik 48,2; 
1.500 m. Rozsavolgyi 3:47,2, Tabori 
3:47.4: 5.000 m. Iharos 14:15,0; lun
gime Foldesy 
50,22 m.

In perioada 
tele europene 
participat la 
atletice. Printre rezultatele cele 
mai bune obținute, remarcăm pe 
cele realizate de Kovesdi la greu
tate 15,80 m., Krasznai la suliță 
70,07 m., Hireș 3:40,9 la 1500 m-, 
Goldovany 10,7 și Csany 10,8 sec. 
la 100 m., Levai 51,51 m. la disc, 
Bokori 57,7 sec. la 400 m. femei 
și Orosz 2:16,6 la 800 m. femei.
• In cadrul unor concurs atletic 

internațional, atletul german Heinz 
Futterer a doborît recordul european 
la 200 m. plat, Obținând rezultatul 
de 20,8 sec. (vechiul record era de 
20,9). La 100 m. plat, Futterer a 
realizat timpul de 10.2.

întîlnirea internațională 
de scrimă

VARȘOVIA. — Intre 21—24 oc
tombrie se va desfășura la Var
șovia întîlnirea internațională de 
scrimă dintre reprezentativele R. P. 
Polone și Austriei.

7,28 m.; «fisc: Levai

de după campiona- 
atleții maghiari au 

numeroase întreceri

Succesele parașutiștilor sovietici
15 (Agerpres). — 

transmite: Comisia de A- 
Sportivă de pe lîngă aero- 
central al U.R.S.S. „Ci- 
a omologat o serie de noi

MOSCOVA
TASS 
viație 
clubul 
kalov"
recorduri ale parașutiștilor sovie
tici.

Astfel, anul acesta, la 10 sep
tembrie, maestrul sportului G. Vi
talin din Simferopol a realizat o 
performanță remarcabilă la sări
tura de precizie executată în tim- 
pui nopții de la o înălțime de 
1.500 m Et a reușit să aterizeze

la o distanță de 29,17 m. de cen
trul unui cerc. O performanță va
loroasă a înregistrat și S. Ba- 
ginski, care lansîndu-se de la o 
înălțime de 1.000 m. în timpul 
nopții, a reușit să aterizeze la 
16,20 m. de centrul unui cerc.

Materialele în legătură cu per
formanțele parașutiștilor sovietici 
au fost trimise federației interna
ționale de aviație sportivă pentru 
a fi omologate ca noi recorduri 
mondiale.

VOLEIBALIȘTII CEHOSLOVACI 
ÎNVINGĂTORI LA PARIS

PARIS. 18 (Agerpres). — In 
sala „Pierre Coubertin" din Paris 
a avut loc duminică întîlnirea in
ternațională de volei dintre echi
pele masculine ale Franței și R. 
Cehoslovace. Jucînd excelent, volei
baliștii cehoslovaci au obținut o 
frumoasă victorie cu scorul de 3-0 
(15-7; 15-6; 15-11).

Scurte știri externe
HOCHEISTIl SOVIETICI 
DIN NOU ÎNVINGĂTORI 

IN R. P. POLONA 
VARȘOVIA 17 (prin telefon). 

Vineri, pe stadionul de iarnă din 
Varșovia s-a desfășurat a doua 
întîlnire de hochei pe ghiață din
tre Selecționatele de tineret ale 
Uniunii Sovietice și R. P. Polone. 
Oaspeții, practicînd un joc mo
dern au reușit să-și adjudece vic
toria cu scorul de 5—1 (2—0;
3—0; 0-1).
ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALA 

DE ATLETISM
SOFIA 17 (prin telefon). Pe sta

dionul „Vasil Lewski” din capitala 
R. P. Bulgaria a început duminică 
întîlnirea internațională de atletism 
masculin între echipele cluburilor 
„Kriket” din Viena și Akademik 
Sofia. După prima zi a întrecerilor 
conduc atleții bulgari cu scorul de 
39—28. In cadrul întrecerilor atle
tul bulgar Boris Popov a stabilit 
un nou record la aruncarea cioca
nului. Performanța sa este de 
57,63 m

Trenul I ași-Pașcani sosise de 
cîteva minute...

Dintr-un vagon au coborît jucă
torii echipei de fotbal Flamura ro
șie Textila-Iași, iar delegatul echi
pei locale Progresul-Pașcani, le-a 
ieșit în intîmpinare cu zîmbetul pe 
buze, așa cum șade bine unei gaz
de primitoare...

— Ei, băieți, ați făcut cîteva 
ore cu trenul, trebuie să vă fie 
foame. Să mergem la masă...

Jucătorii ieșeni erau pur și sim
plu emoționați. Atîta grijă, atîta 
amabilitate nu întîlnești la fiecare 
pas I Glumind, fredonind cite o 
melodie, au pornit spre restaurant. 
Ajunși in centru, la restaurant, au 
ocupat o masă mai lungă (să în
capă toți I) și au început să consul
te lista de bucate. Tocmai cînd se 
puseseră de acord asupra meniului 
și parcă simțeau mirosul șnițelelor 
care trebuiau să sosească din clipă 
in clipă, a apărut... responsabilul 
restaurantului care i-a anunțat că 
„aici" nu se servește prin virament.

— Scuzdți 1 interveni încurcat 
delegatul echipei din Pașcani. Mer
gem la alt restaurant, unde știu 
precis că servește prin virament.

Aici însă, și mai rău, nu se ser
vea deloc: nici prin virament, nici 
cu bani ghiață. Restaurantul era 
închis I...

Pină la urmă, jucătorii ieșeni 
au ajuns în altă parte, unde au 
avut plăcerea să-i vadă la o masă 
alăturată pe viitorii lor adversari 
din după-amiaza aceea, fotbaliștii 
din Pașcani. Nu mică le-a fost în
să mirarea și... disperarea, cînd 
au văzut că mult visata masă se 
reduce la un singur fel de mîncare. 
Văzînd mutrele plouate ale ieșe
nilor, cineva de la masa alăturată 
se simți obligat să intervină cu o 
glumă:

— Ce vă supărați 2 Dacă tnu 
mlncați mult, o să puteți fugi mai 
repede la meci1

După cum au observat corespon
denții noștri Lorin Cantemir și E. 
Ursu, nu se poate spune că veci
nii de la masă urmau și ei ace
leași sfaturi... Erau de-acum la fe
lul trei...

într-un tur de șold care ar fi 
stîrnit invidia oricărui specialist.
în lupte clasice și libere. 11 metri, 
clari Dar jucătorul T. Gheorghiu 
n-a fost de acord; ba a aruncat 
în foc un... nou punct de regula
ment potrivit căruia... „la 3—0 ne 
se dă 11 metri I". Și ca un ar
gument în p\us a adăugat: „Și-apoi. 
n<u l-am împins de 11 metri". (Ar
gument nu glumă, ca și cum ar 
exista un aparat care să... taxeze 
brîndurile în careu cu lovituri de
11, 12 sau 14 metri și trei sferturi!)

Nereușind să convingă cu acești 
argumente... originale, jucătorul 
Gheorghiu a trecut la înjurături 
iar arbitrul la sancțiuni, eliminin- 
du-i și pe el de pe teren !

Făcînd socoteala, s-ar părea ci 
echipa Progresul-Pașcani a rămas 
în 9 oameni. 11—2=9. Dar n-a 
fost așa! După cîteva minute, ar
bitrul R. Untu s-a trezit din nou 
pe teren cu cei doi jucători eli 
minați, care intraseră pe nesimțite 
mai ales că arbitrii de tușe, Con- 
stantinov și Danes, ambii pășeai 
neni se făcuseră n-aude n-avede.j

Arbitrul de centru a oprit meciul 
invitîndu-i să părăsească terenul

— Ea noi jucăm I am riposta 
cei doi jucători. Ce, merge dupe 
tine ?

In fața acestei situații, ce ere 
să facă arbitrul ? A așteptat si 
treacă cele trei minute regiemen 
tare, după care a întrerupt me 
ciul, plecînd spre cabină ca sc 

Se îmbrace.
In cabină îl aștepta un cetățeai 

cam aprins la față.
•— Știi cine sînt eu ? se repez 

el spre arbitru.
— Nu știu.
— Sînt Puiu, președintele C.F S 

Pașcani și te sfătuiesc (asta daci 
vrei să pleci teafăr din Pașcani; 
să dai drumul din nou la joc I

Pe bună dreptate, arbitrul s-i 
menținut pe poziția pe cane o 
luase. Dar cu asta n-a scăpat. Du 
pă două minute s-a pomenit cU 
un doctor trimis de tov. președinte 
Puiu cu sarcina de a constata, cu 
orice preț, că arbitrul Untu ești 
în stare de ebrietate. De altfel

Cele de mai sus s-au intîmplat 
la restaurant. Dar povestea abia 
începe. Pe teren, nu gazdele au 
mai fost in avantaj, ci oaspeții, 
care la un moment dat conduceau 
cu 3—0. Ca de obicei, echipa în 
dezavantaj a dai vina pe arbitru, 
tar jucătorul Ancuța l-a spus-o 
de la obraz;

— Bă, tu ai mai arbitrat vreo
dată?
Iar printre dinți, printre măsele, 

au urmat și o serie de înjurături...
Bineînțeles, arbitrul l-a eliminat 

din joc. Cîteva minute mai tîrziu, 
un alt jucător din Pașcani găsea 
soluția pentru a împiedica mar
carea celui de al patrulea gol, prin- 
ztndu-l pe înaintașul centru advers

nici jucătorii de la Progresul-Paș 
câni nu stăteau cu miinile în bu 
zunar... 1 ntocmeau de zor un proce. 
verbal prin care consemnau, chi
purile, starea de ebrietate a arbi 
trului (In paranteză fie spus, bietu 
arbitru, fiind suferind de stomac 
n-are voie să facă chef nici cu., 
sifon l).

Ei, ce se poate spune desprt 
pățaniile de la Pașcani ale arbi 
trului Untu ? Se poate spune ur 
singur lucru: că jucătorii de l< 
Progresul-Pașcani, cei doi arbitri 
de tușe și mai ales președintei! 
Puiu, merită o săpuneală să iasă.': 
untul din ei I

JACK BERARIU 
GEORGE MIHALACIÎ)

Echipa de lupte a U.R.S.S. a întrecut cu 8-C 
reprezentativa Eg ptului

MOSCOVA 18 (Agerpres) TASS 
transmite:

La Moscova s-a desfășurat la 
16 octombrie întîlnirea internațio
nală prietenească dintre echipele 
de lupte ale U.R.S.S. și Egiptu
lui. Luptătorii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 8—0. Cunos- 
cuții luptători sovietici Șatvorian.

Tachev, Gurevici, Terian și Ro; 
au cîștigat la puncte. înainte 
limită au obținut victoriile B; 
dubahin. Mazur și Kartozia.

întîlnirea s-a desfășurat înt 
atmosferă de prietenie. Luptăt< 
egipteni care vizitează pen 
prima oară U.R.S.S. au fost c 
duros aplaudați de spectatori.
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