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U. R. S. S. — patra spartului de masă
i

Cei pe care-î aplaudăm pe stadioane...

APROAPE că nu este zi în 
care poșta, telegraful sau 
radioul să nu ne aducă vestea 

MStti nou succes repurtat de spor
tivii sovietici. Competițiile interna, 
ționale cele mai importante, cam- 
pietaatele mondiale și europene, 
coocursurilj de mare anvergură 
dta acest an, au fost dominate de 
reprezentanții U.R.S.S., care an 
cîșfigat majoritatea dintre ele. Spor- 
tfvii în tricouri purpurii au adus 
patriei nenumă'rate victorii și re
corduri și s-au acoperit de glorie 
pe stadioanele și terenurile de sport 
din multe țări ale lumii.

In amintire ne mai este proaspăt 
drumul triumfal parcurs în această 
iarnă de hocheiștii, patinatorii și 
schiorii sovietici, care au demon
strat tuturor că nu au egali în 
lame. O virtuozitate nemaiîntiinită 
an arătat gimnaștii și gimnastele 
sovietice. La Roma în cadril! cam
pionatului mondial și-au depășit 
net adversarii, cîștigînd unsprezece 
din cele cincisprezece titluri mon
diale.

Șahiștii sovietici au jucat în Ar- 
etina, Uruguay, Statele Unite, 

lia și Suedia, învingînd repre
zentativele acestor țări. Recent, la 
Amsterdam în Olanda, ei au cucerit 
pentru a doua oară consecutiv titlul 
de campioni ai lumii pe echipe, 
fiind învingătorii, marii competiții, 
Olimpiada de șah.

Cei mai puternici din lume s-au 
arătat a fi și halterofilii sovietici. 
La Viena, la campionatul mondial, 
«I și-au adjudecat patru titluri in
dividuale din cele șapte puse în 
Joc, ea și pe cel de campioni mon
diali pe echipe, întrecînd categoric 
reprezentativele Statelor Unite, I- 
ranului, Egiptului, cotate ca 
printre cele mat bune din lume. Să. 
ritorii sovietici au cîștigat la cam
pionatele europene de la Torino 
toate cele patru probe de sărituri 
ta apă incluse în program, iar at- 
leții și atletele au dominat net în
trecerile de la Berna, cucerind 16 
titluri de campioni ai Europei. Re
cent, reprezentativa Moscovei a în
vins ta meciul atletic în care a în- 
tnnit selecționata orașului Londra.

Inegalabila măiestrie a trăgători
lor sovietici a reieșit clar la con
cursul internațional de tir de la 
București. recunoscut unanim ca 
cea mai importantă confruntare 
dinaintea campionatelor lumii. Re
prezentanții Uniunii Sovietice au 
cucerit la București 12 medalii de 
aur (din cele 14 puse în joc), 10 de 
argint și 7 de bronz, reușind multe 
rezultate care întrec recordurile 
mondiale oficiale.

Un sezon bogat în succese au 
avut fotbaliștii eare paralel cu 
meciurile din campionatul unional 
au susținut o serie de întîl- 
niri internaționale. Reprezentativa 
U.R.S.S. a învins cu categoricul scor 
de 7—0 echipa Suediei și a terminat 
la egalitate (1—1) cu reprezenta
tiva R.P. Ungare. Dinamo Mosco
va a întrecut cu 5—0 puternica for
mație britanică Arsenal, iar repre
zentativa Finlandei a pierdut toate 
cele trei meciuri susținute în 
U.R.S.S. cu reprezentativa Lenin, 
gradului, Spartak Minsk și Torpe
do Moscova.

Dacă vom adăuga acestei scurte 
treceri în revistă a victoriilor in
ternaționale repurtate de sportivii 
sovietici și recordurile mondiale, 
europene sau unionale realizate în 
sporturi ca patinaj viteză, Ijpl- 
tere, atletism, tir, parașutism, a. 
viație sportivă. înot, cî-lism etc., 
ne va fi lesne să vedem că succe
sele obținute în acest an de miș

carea de cultură fizică din U.R.S.S. 
ating o amploare nemaiîntiinită ta 
istoria sportului și situează spor 
tul sovietic pe treapta cea mai de 
sas a valorilor mondiale.

Se naște firește întrebarea : ta 
ce constă secretul acestor uriașe 
succese 7 Fără îndoială că răspun- 
sol stă în însăși structura pe care 
o îmbracă mișcarea de cultură fi- 
zică și sport' din U.R.S.S. Privită 

, ca o problemă importantă de stat, 
sprijinită și îndrumată permanent 
de partid și guvern, avtad la dis
poziție o bază materială excepțio
nală, mișcarea sportivă sovietică 
poartă un profund caracter de 
masă. Aceasta reiese din nu
mărul uriaș de practicanți ai 
sportului care există în U.R.S.S. 
Numai ta ultimii cinci ani numă
rul purtătorilor insignei G.T.O. 
gradul I a crescut de rinei ori, iar 
cei al purtătorilor insignei G.T.O. 
gradul 11 de 20 ori. Caracterul de 
masă al sportului a căpătat ta 
U.R.S.S. o amprentă și mai preg
nantă prin introducerea pe scară 
largă a mișcării de cultură fizică 
la sate. Asociația Kolhoznik 
(R.S.F.S.R.) de pildă, cea mai tî- 
■ără din Uniunea Sovietică, nu
mără peste - 1.000.006 de membri, 
iar Kolgospnik (R.S.S. Ucrainiană) 
aproape 000.600. Nu-i de mirare că 
din această uriașă masă de sportivi 
se ridică neconienit vîrfuri, care 
completează rtadurile sportivilor 
fruntași. La 1 ianuarie 1954, au fost 
înregistrați ta U.R.S.S. 5500 maeș
tri ai sportului și sute de mii de 
sportivi de categoria I, I! și a 
III». Acum desigur cifrele acestea 
stat și mai mari. In ultimii cinei 
ani sportivii sovietici au îmbunătă
țit de peste 2100 ori recordurile 
unionale, și de aproape 300 ori pe 
cele ale lumii. Este desigur un bi
lanț impresionant I

I Caracterul de masă al sportului 
sovietic a reieșit clar cu prilejul 
uriașei demonstrații sportive des
fășurate pe stadionul Dinamo din 
Moscova cu ocazia Zilei Unionale 
a Sportivului. Semnificativ a fost 
faptul că atunci an evoluat în exer
ciții de gimnastică, alături de 
maeștri, și sportivi de rînd, tineri 
care prin iscusința și abilitatea lor 
nu erau cu nimic în urma maeștri
lor. Nu-i de mirare că dintr-o ast
fel de rezervă Se ridică necontenit 
campioni.

Manifestația desfășurată pe sta
dionul Dinamo din Moscova a fost 
după cuvintele numeroșilor oaspeți 
străini, cea mai grandioasă paradă 
sportivă pe care au văzut-o. Ea a 
constituit o trecere în revistă a 
frumuseții, puterii și sănătății tine
retului sovietic, care a raportat 
partidului și guvernului succesele 
sale, angajîndu-se față de popor să 
le întreacă prin altele și mai stră
lucite. Zi de zi vedem că aceste 
angajamente sînt transformate în 
fapte.

Pentru mișcarea noastră de cul
tură fizică, sportul sovietic con
stituie un exemplu luminos- Sporti. 
vii patriei noastre învață necontenit 
din experiența prietenilor lor cei 
mai buni, sportivii sovietici. Ei 
simt zi de zi ajutorul pe care 
Uniunea Sovietică ni-1 dă generos, 
ca mișcarea noastră de cultură fi
zică să progreseze, să se ridice pe 
culmi tot mai înalte. Strălucitele 
succese pe pian internațional re- 
purtate de sportivii sovietici trebuie 
să constituie pentru sportivii noștri 
îndemn la o muncă și mai susți
nută pentru ridicarea măiestriei, 
pentru obținerea de noi recorduri 
și rezultate de valoare.

Terenul de sport din Parcul 
Copilului este așezat în vecinăta
tea cartierului C.F.R. Steaua. Du
minica, atunci cînd pe stadion 
stat programate jocuri de rugbi, 
tribunele sînt asaltate de copiii 
din cartier, care ocupă nu numai 
locurile disponibile, ci uneori, 
chiar spațiul dintre grilajul de 
fier și tribună. Ce-i drept, pentru 
cetățenii cartierului Steaua, rug- 
biul stă la înălțimea prestigiului 
pe care îl are fotbalul în alte păr
ți ale Bucureștiului.

...In după-amiaza aceasta rug- 
biștii au obișnuitul lor antrena
ment. Au venit pe teren și boxe
rii. Nu lipsesc nici alpiniștii și 
nici trăgătorii. Cum cei din ur
mă nu au astăzi un program de 
pregătire specific sporturilor lor, 
s-du strîns îndată după obișnui
tele exerciții ta jurul balonului 
de fotbal.

Jucătorii echipei de rugbi Lo
comotiva Gri vița Roșie se pregă
tesc ta partea cealaltă de teren 
sub conducerea lui Gh. Pîrcălă- 
bescu. E deafuns să petreci o du- 
pă-amiază ta mijlocul lor ca să 
înțelegi entuziasmul și dragostea 
cu care jucătorii primei formații 
de rugbi a colectivului urmează 
calea de pregătire științifică, de 
perfecționare a măiestriei lor 
sportive.- Sînt printre ei o serie 
de tineri care, în Jocurile grele 
de campionat, ta orele de pregă
tire, ta muncă, s-au dovedit a fi 
cri mai buni. Stat binecunoscute 
numele tal Viorel Moraru, V- 
Mladîn, T. Moarcăș, C. Enache, 
M. Socnlescu, M Ciobanu, N. 
Stanciu, D. Marinescu... I-am a- 
plaudat cu toții, de multe ori, 
pentru fazele spectaculoase crea
te, pentru încercările reușite ta 
terenul de țintă a! adversarului. 
Muncitorii, tovarășii lor de între
ceri și muncă îi felicită nu numai

Fruntași pe tractor, fruntași in sport
In fiecare an, Stațiunea de ma

șini și tractoare din Peciul Nou, 
regiunea Timișoara, primește noi 
tractoriști. Unii au învățat să 
conducă tractorul la școala dta 
Orțișoara, alții ctae mai știe ta 
ce școală din țară. Nu de mult, 
au intrat pe poarta stațiunii doi 
tineri, amtodoi bine legați, taalți, 
mai să crezi că-s frați. Unul era 
Jiva Nedta din Stamartinul Sîr- 
besc, iar celălalt Petrov Boja din 
Diniaș. S-au cunoscut din clipa 
aceea șl au legat o trainică prie
tenie.

După cttva timp, atît Nedin cît 
și Petrov au intrat ta rindul trac
toriștilor de la stațiune. Amtodoi iși 
stăpîneau acum cu pricepere trac
toarele și le îngrijeau cu toată a- 
tenția. Se simțeau ei cam oste
niți, seara, la sfîrșitul lucrului, dar 
nu pregetau să-și curețe tractoa
rele.

„Toate bune, dar dacă n-ar fi 
oboseala asta am face isprăvi mai 
mari", îi spuse într-o seară Nedin 
prietenului său. „Vă dau eu lea
cul", le spuse secretarul organiza
ției U.T.M., care tocmai trecea pe 
lîngă ei și auzise vorbele lui Ne
dta. Și fiindcă cei doi prieteni îl 
priveau nedumeriți și neîncreză
tori. parcă, el le explică, pe-ndele- 
te, că sportul îi va întări, le va da 
puterii noi de muncă, le va alun
ga oboseala. 

pjptru meritele lor sportive ci și 
pentru rezultatele deosebite pe 
care le obțin la locurile de în
vățătură și muncă. Moraru, Mla- 
din și Moarcăș sînt studenți la 
Institutul de Transporturi C-F.R. 
și numele lor sînț înscrise pe pa
noul studenților fruntași. Cioba
nii, Milea, Stanciu sînt fruntași 
ta producție și, ta același timp, 
printre cei mai conștiincioși la 
antrenament.

Boxerii, trăgătorii și alpiniștif 
din secțiile colectivului sportiv 
Locomotiva Grivița Roșie se cu
nosc foarte bine unii pe alții. 
Mulți dintre ei lucrează pe ace
lași loc de muncă. Acum ei se 
întrec bărbătește la două porți, 
improvizate de-a latul terenului. 
In timpul lucrului, chiar în a- 
ceastă zi multi au obținut rezul
tate frumoase, cu care pe drept 
se pot mîndri. Strungarul Ion 
Badea, montatorul Pantazi Mol- 
doveanu și Ștefan Julea, lucră
tori la secția tapițerie, fac parte 
din echipa de alpinism care a 
reprezentat asociația Locomotiva 
ta campionatul republican din a- 
nul acesta. -Cei trei sportivi se 
străduiesc ca și în muncă să fie 
printre primii. Și au reușit acest 
lucru. Dintre boxeri, șoferul Ni- 
colae Corn an, /care lucrează la 
sectorul transporturi, împreună cu 
Al. Caligari din echipa de rugbi, 
au obținut ta ultimele zile rezul
tate din cele mai bune.

Exemplul lor și al altor spor
tivi din colectivul Locomotiva Gri
vița Roșie îl urmează tinerii din 
echipele de pitici și juniori, a- 
ceia care vor forma echipele de 
mîine ale asociației. Și un astfel 
de exemplu trebuie urmat de toți 
sportivii patriei noastre.

P. MIHAI

Cei doi tractoriști au mai stat 
fa cumpănă vre-o două zile, dar 
apoi au apărut pe terenul de 
sport. De atunci ei erau nelipsiți de 
la antrenamente și peste cîteva 
luni, amîndoi purtau, cu mîndrie, 
insigna G.M.A. Pe lingă aceasta, 
Începuseră să muncească mai cu 
spor. Așa se face că numele lor 
era pomenit de mulți oameni din 
comună și chiar din regiune. Par
că numai odată s-a auzit la sta
ția de radioamplificare numele 

lor ? Mai deunăzi, grăiau mega- 
foanele:

„Tractoriștii care lucrează pă- 
mînturile gospodăriei colective din 
Stomartinul Slrbesc și-au depășit 
normele. O realizare de seamă a 
obținut Jiva Nedin. Lucrtad după 
metoda graficului orar, el a de
pășit planul la arăturile de toam
nă cu 32 la sută".

Și cura Boja Petrov este în în
trecere cu Nedin și despre el s-au 
spus la stația de amplificare cu
vinte de laudă. Aceasta se întîm- 
plă, de obicei, în zilele de lucru. 
Dar numele lor pot fi auzite și 
ta zilele de sărbătoare... pe tere
nul de sport ctod joacă fotbal cei 
dta Stamartin cu cei din Diniaș. 
Firește, Nedin joacă in echipa Sîn- 
martinului. iar Petrov în cea a Di- 
niașului

E mare zarvă pe terenul de 
sport cînd se întîlnesc aceste echi

Aeromedclistul

Constantin Stere
In anul 1951, iubitorii sportului 

aeromodelist care urmămau desfă-' 
șurarea întrecerilor concursului in
ternațional de aeromodele din Po
lonia, au aflat cu bucurie că locul 
II la categoria moto-modele a fost 
cucerit de concurentul romin Con
stantin Stere. Tînărul nostru re
prezentant se afirmase cu mult 
înainte, în cadrul concursurilor de 
aeromodele organizate în țară. La 
concursul internațional rezervat 
aeromodeliștilor din țările de de
mocrație populară. Constantin Ste
re iși dovedise din nou talentul, 
largile sale posibilități în tehnica 
construcției de aeromodele.

El și-a început activitatea cu 
mult în urmă, încă de pe băncile 
școlii profesionale, iar acum cîți- 
va ani a inițiat și organizat cer
cul aeromodelist C.F.R. din Cîm- 
pina. unde a instruit cu dragoste 
în tehnica construcției de aeromo
dele un însemnat număr de tineri 
muncitori feroviari.

In prezent, Constantin Stere Iși 
continuă cu deosebit sîrg activitatea 
ta cadrul cercului de aeromodele 
C.C.A. din Capitală. In cinstea 
zilei de 7 Noiembrie, el șl-a luat 
angajamentul să construiască un 
nou tip de aeromodel captiv, cor>- 
dus prin radio.

pe. Sînt aproape la fel de bune 
e drept —; dar și oamenii din cete 
două comune țin mult la echipele 
lor. Vin la meciuri colectiviști șl 
din Sînimartin și dta Diniaș iar, 
pe deasupra și tractoriștii dini 
Peciul. Aceștia îl încurajează cînd 
pe Nedin cînd pe Petrov. Numai 
ce-i auzi strigînd cît îi ține gura;

„Hai, Petrov I Nu te lăsa Pea 
trov! ori „Un gol Nedin i Hal,' 
acum, un gol!“.

In cinstea zilei de 7 Noiembrie^ 
cei doi tractoriști și-au luat angan 
jamentul să sprijine din plin ter* 
minarea campaniei agricole (fa 
toamnă și, totodată, să fie și frua» 
tași în sport. Angajamentele te® 
au devenit curtad fapte. Pe pa- 
noul de onoare al S.M.T. Pechd 
Nou, ai să găsești totdeauna mu 
mele celor doi prieteni ’. Jiva N* 
dta și Boja Petrov. * -

Cînd vine vorba despre sport 
cei doi tractoriști cercetează cl« 
samentul campionatului raional 
fotbal. Echipele lor au cam tot atU 
tea puncte. Nedin întreabă ta gltH 
mă : ■ 1

— Ei, ce facem ? Pe panou ia 
S.M.T. sîntem la egalitate și rid 
în clasament tot așa ?

— Nu-i nimic, ii răspunde Pe-i 
trov zîmbind, întrecerea continuă.^

A. QROSS ( 
| (Subredacția din Timișoara)] j



Bucuria datoriei impliuiite Din activitatea G. M. A. a colectivului Metalul Clement Gottwald
La începutul acestei luni, mem

brii și conducerea colectivului spor
tiv Metalul Steagul roșu din Ora
șul Stalin au trăit clipe de bucurie: 
în cinstea zilei de 7 Noiembrie, co
lectivul sportiv al uzinelor Steagul 
roșu i-a îndeplinit angajamentele 
la toți indicii, pe întregul an.

Este .o realizare meritorie, da
că avem în vedere faptul că este 
vorba de un colectiv mare, care 
numără 17 secții pe ramură de 
sport, toate cu o bună activitate.

Căulînd izvorul acestei frumoase 
realizări îl vom găsi, pe de o par
te în elanul cu care masele de 
muncitori din această uzină întîm- 
piuă cea. de a 37-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, iar pe de altă parte, în 
justa orientare și munca plină de 
abnegație a unor cadre tehnice ca 
Emil I andrea, Pascu Sergiu, Bela 
Bakai. S'lviu Ploeșteanu etc, care 
au știut să vadă importanta în
deplinirii angajamentelor la toti 
indicii și s-au străduit, — folosind 
cele mai bune metode — să reali

Gompeft" spcrt've efrstea 
zilei de 7 Hrembrle

In întreaga tară sînt in plină 
desfășurare întreceri sportive or
ganizate în cinstea zilei de 7 No- 
iemb: ie. La toate acestea partici- | 
pă numeroși sportivi iar prin or
ganizarea lor competițiile au că
pătat un aspect cu adevărat săr
bătoresc.

★
Majoritatea colectivelor sportive 

din raionul Toplița iau parte la 
întreceri organizate la diferite ra- ; 
muri de sport. Sportivii din acest • 
raion se întrec la atletism, ciclism, I 
șah, volei, fotbal și popice. Corni- j 
tetul raional pentru cuitu-ă fizică | 
și sport a dotat întrecerile de atle- ' 
tism, volei și popice cu o cupă, ' 
denumită „Cupa 7 Noiembrie". Se 
fac, de asemenea, pregătiri pentru i 
organizarea „Ștab t i pri t mei", ‘ 
care va porni din fiecare sat al 
raionului. Purtătorii ștafetei vor ' 
aduce la Toplița mesaie din patru 
părți ale raionului și le vor trans
mite apoi sportivilor din ștafeta 
regiunii

★
Comisia de gimnastică a raio- i 

nului Lipova a organizat în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie un con
curs de gimnastică pentru cei
tineri. La această întrecere au 
luat parte 8 echipe — trei 
de fete și cinci de băieți, toate 
din regiunea Arad. Echipele au 
fost compuse din tineri și tinere 
gimnaste, cel mai „vîrstnic" fiind de 
14 ani. întrecerile s-au desfășurat 
In casa culturală din Lipova și '

Noi purtători de insignă
Tot mai multe sînt veștile care 

ne sosesc din întreaga țară, ară- 
tînd dragostea cu care sportivii 
și activiștii sportivi întîmpină ziua 
de 7 Noiembrie. Multi dintre spor
tivi luptă cu avînt pentru cuceri
rea insignei G.M.A., dorind să ob
țină insigna în cinstea marelui e- 
veniment.

® Angajamentele anuale ale co
lectivelor sportive din raionul Re
ghin au fost îndeplinite cu cinste, 
atît în domeniul complexului 
G.M.A. cît și în celelalte domenii. 
Cel mai mare succes a fost înre
gistrat la purtători G.M.A. gr. II, 
unde angajamentele au fost înde
plinite în proporție de 269 la sută. 
La F.G-M.A. și G.M.A. gr, I, pro
centele sînt,. respectiv, de 212 și 
101 la sută, la sportivi clasificați 
de 116 la sută, la instructori și 
arbitri de 118 și, respectiv, 112 la 
sută, iar Ia înscrieri de noi mem
bri în colectiv de 109 la sută. Mun
ca rodnică a președintelui C.C.F.S. 
raional, Alice Citron ș' a respon
sabilului cu instruirea sportivă, 
A. Fagarași, ca și a instructorilor 
I. Farcaș (Avîntul Reghin), A. 
Szabodos (Recolta Aluniș) și A. 

zeze acest lucru cu mult înainte 
de termen.

Iar roadele unei munci planifi
cate, care s-a bucurat de tot spri
jinul din partea organizațiilor de 
partid și U.T.M., a comitetului de 
întreprindere și a direcțiunii, reies 
clar din evidența colectivului: 259 
noi purtători ai insignei GMA gr. 
I (cu 10 la sută peste angajament), 
precum și îndeplinirea angaja

mentelor în proporție de 150 la 
sută la purtători de insignă gr. II, 
de 137 la sută la înscrieri de noi 
membri în colectiv, de 206 la sută 
la sportivi clasificați, de 102 la sută 
h mobilizarea la startul campio
natului de ctos „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie". De asemenea au fost 
amenajate noi terenuri de sport, 
iar în loc de 5 noi cadre tehnice, 
cît prevedea angajamentul,’ au fost 
atrași în munca sportivă 30 de noi 
activiști (arbitri și instructori ob
ștești).

Prim felul cum și-a respectat 
angajamentele, colectivul Metalul 
Steagul roșu se numără astăzi prin
tre colectivele sportive frun’așe din 
Orașul Stalin.

GR. CHIRIȚESCU 
corespondent

au fost urmărite de numeroși 
spectatori La întrecerile echipe
lor de fete locul I a revenit Pro
gresului Lipova. cu 48,25 puncte, 
echipă care a dovedit o bună pre
gătire. Pe locul II s-a clasat e- 
chipa Flamura roșie Sînicolaul 
Mare cu 37,80 puncte, iar pe locul 
III, Ia o mică diferență de cea de 
a doua clasată, echipa școlii ele
mentare maghiare din Sînicolaul 
Mare* La întrecerile masculine vic
toria a revenit, ca și la cele fe
minine, echipei I-a a colectivului 
Progresul Lipova, cu 51,20 puncte. 
Aceasta a întrecut Metalul Flamu
ra roșie Arad, care a totalizat 
48,90 puncte și echipa a Il-a a co
lectivului Progresul Lipova, care 
a obținut 47.90 puncte.

★
La școala media tehnică de cul

tură fizică din București elevii au 
hotărît zilele acestea să facă un 
frumos fotomontaj care să înfă
țișeze momente din activitatea 
sportivilor sovietici Ei au și rea
lizat acest fotomontaj, care cu
prinde și fotografii ale unor as
pecte din întî.lnirile prietenești din
tre sportivii sovietici și cei ro- 
mîni. S-au evidențiat în aranja
rea fotomontajului, utemiștii Au
rora Nicttlescu, Anton IJngureanu 
și Radu Emil.

(După corespondențe primite 
de la Nerva Popa, L. Wal- 
kersdorfer și Dumitru Imbres- 

cu)

Kiss (Voința Reghin) a contribuit 
din plin la aceste frumoase reali
zări.

P. TRUȚIA 
corespondent

• In ziua de 7 octombrie au fost 
decernate insignele G.M.A. unui nu
măr de 30 de elevi ai școlii de 
mecanizare a agriculturii din Do- 
rohoi. Printre cei care au avut 
bucuria de a primi atunci răsplata 
muncii perseverente de pe terenul 
de sport, se numără fruntașii în 
învățătură Mihăi Rebel și loan 
Matei De atunci și pînă astăzi, alți 
40 de elevi și-au trecut ultimele 
norme, devenind, la rîndul lor, 
purtători ai insignei.

Succesele înregistrate de tinerii 
elevi în activitatea snortivă se da- 
toresc și sprijinului acordat de 
direcțiunea scolii ca și muncii de
puse de instructorul voluntar loan 
Borșan.

M.' CRIȘAN 
corespondent

® De curînd a avut loc la. In
stitutul de comerț exterior o fru
moasă festivitate, organizată de co
lectivul sportiv Flamura roșie, în 
cadrul căreia au fost decernate in
signele G.M.A. unui grup de noi 
purtători. 21 de tineri studeriți au 
primit insigna G.M.A. gr. I, iar 12 
studenți și 4 studente insigna 
G.M.A. gr. II.

I. KAUFMAN 
corespondent

încă din primăvara acestui an, 
atunci cînd consiliul .colectivului 
sportiv Metalul — Clement Got
wald și-a f.ixat angajamentele pe 
întreg anul la purtători ai insig
nei G.M.A. gradul I și gradul II, 
a început să se desfășoare o sus
ținută muncă de agitație, de mo
bilizare și de instruire tehnică și 
fizică a aspiranților. Fiecare an
trenor și instructor sportiv a pri
mit din partea consiliului colecti
vului sportiv sarcini concrete în 
pregătirea unui număr de aspi
ranți. La sfîrșitul fiecărei luni, 
cadrele tehnice raportau conduce
rii colectivului sportiv realizările 
lor. Meritul cadrelor tehnice din 
acest colectiv sportiv constă în 
faptul că au știut să respecte cu 
strictețe graficul de antrenamente 
și concursuri G.M A. Astfel a fost 
posibilă trecerea în bune condiții 
și la timp a normei de natație de 
către toti aspiranții G-M.A.

In acest fel, colectivul sportiv 
Metalul — Clement Gotwald a re
ușit cu cîtva timp in urmă să-și 
îndeplinească sută la sută anga
jamentele luate pe întreg anul la

Faza de zonă 
a camptonatehii sătesc de handbal

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
în zilele de 23 și 24 octombrie 
se va desfășura, în patru centre 
din țară, faza de zonă a campio
natului sătesc de handbal. In fie
care centru se vor prezenta echi
pele calificate în etapele anterioare, i 
după cum urmează :

Tecuci: Recolta Cornurile de Jos 
(reg. Ploești), G.A.S. Nicclae 
Bălcescu (raionul Babadag, reg. 
Constanța), Recolta Trușești (reg 
Suceava) și Recolta Huși.

Bistrița : Recolta Sinicn (reg. O- 
radea), Recolta Petrești (raionul 
Sebeș, reg. Hunedoara), Corn. Gă- 
lățen.i (R.A.M.) și Recolta Vizeș 
(raionul Sînnicolaul Mare reg. 
Arad).

Tg. Jiu: Recolta Orțișoara (reg. 
Timișoara), Recolta Horezu (reg. 
Pitești) și corn. Butacul de Jos 
(raionul Bistrița, reg. Cluj).

Buzău: Recolta Matca (reg. Bîr- 
lad), G.A.S. Mavrodin (raionul 
Alexandria reg. București), Recolta 
Băilești (reg. Craiova) și Recolta 
Gura Rîului (raionul Sibiu, reg. 
Stalin).

Cîștigătoarele fazei de zonă se 
vor întîlni în zilele de 30—31 oc
tombrie, la Tirgoviște, în cadrul 
finalei pe țară a campionatului 
sătesc de handbal.

Altfel decit toti ceilalți
ln majoritatea regiunilor, etapa 

a treia a campionatului de cros pe 
echipe al R.P.R. „Să întîmpinăm 
7 Noiembrie" s-a desfășurat la sfîr
șitul săptămînii trecute. Există însă 
și regiuni, ca de pildă Pitești sau 
Constanța, în care timpul nefavo- 1 
rabil n-a permis desfășurarea la 
vreme a etapei a Il-a, așa îr.cît 
a intervenit un decalaj, urmînd ca 
etapa regională să fie organizată 
duminica viitoare.

Fără frtdoială că o ploaie toren
țială este un motiv destul de se
rios pentru a amîna o etapă de 
campionat (mai ales că la Pitești 
cei de la comitetul regional C.F.S., 
precauți, au la dosar și un proces 
verbal prin care medicul interzice 
desfășurarea etapei, din cauza tim
pului nefavorabil). Totuși. în unele 
raioane ale acestei reMu tena a 
fost organizată în timpul săptă- 
mînii și desigur că... medicul n-ar 
fi interzis acest lucru nici în res
tul raioanelor, pentru ca duminică 
să se fi desfășurat, după regula
ment, etapa regională. Oricum ar 
'î însă, sperăm că cele două re
giuni amintite mai sus, și even
tual și altele în aceeași situație, 
vor ști să organizeze astfel etapa 
treia îneît succesul obținut să facă 
„uitată" nerespectarea regulamen- ' 
tulul 1 I 

purtători ai msignei G.M.A. giuuui 
I și II. Este adevărat că munca 
de popularizare și angrenare a ti
neretului în complexul G.M.A. nu 
a încetat odată cu îndeplinirea an
gajamentelor. Dar, cu toate aces
tea, activitatea G.M.A. din acest 
colectiv sportiv a început să se 
desfășoare la voia întîmplării. La 
centrele df pregătire tehnică și fi
zică a aspiranților erau asigurate 
toate condițiile de antrenament, 
dar aspiranții erau aduși, uneori, 
fără echipament sau, de cele mai 
multe ori, e-rau supuși direct exa
menului de trecere a normei, fără 
antrenament prealabil. Antrenorii 
și instructorii sportivi, văzînd în
deplinite angajamentele la, purtă
tori de insignă au început să mun
cească fără tragere de inimă, din 
ce în ce mai slab. O vină princi
pală o poartă, în această direcție, 
consiliul colectivului sportiv, care, 
cu toate că a cunoscut această 
stare de lucruri, nu a luat nici o 
măsură menită să elimine lipsu
rile de mai sus.

Este cunoscut faptul că prin 
complexul sportiv G.M.A. se ur

AcVvlatea sportivă în școli
„De la începerea cursurilor nou

lui an școlar a trecut o însemnată 
perioadă de timp. Preocupările 
pentru ducerea unei vii activități 
sportive au existat însă, chiar din 
primele zile ale noului an școlar, 
de cînd s-a pornit la repararea ma
terialelor sportive, reamenajarea 
celor două terenuri de volei și a 
terenului de baschet"

Numeroase sînt corespondențele 
de acest fel, în care elevii sau 
profesorii își exprimă mulțumirea 
sau doleanțele în legătură cu acti
vitatea sportivă în- școala respec
tivă. Tot astfel și elevul. loan Ri- 
zoiu, din anul IV B al Școlii Me
dii Tehnice de Centrale Electrice 
din Craiova, ne scrie, în continu
area scrisorii de mai sus, că în 
fruntea acțiunilor se află profeso
rul A. Bolocan, care a muncit 
tot timpul alături de elevi. In pe
rioada actuală, la Școala Medie 
Tehnică de Centrale Electrice din 
Craiova se dispută zilnic meciuri 
de voiri și baschet între clase, iar 
săptămînal reprezentativele școalei 
susțin meciuri cu selecționatele al
tor școli din localitate. Datorită 
preocupării intense ce există pen
tru volei, echipa școalei este prin
tre cele, mai bune echipe din oraș, 
numărînd în rînduriîe ei jucători 
de valoare, ca Ștefan Spătaru, Du
mitru Călugăru, Constantin Ungu- 
reanu și alții. Intensă activitate 
este depusă și de ech:pa de fotbal, 
care se pregătește în vederea în
tâlnirilor grele pe care le va sus
ține cu echipele celorlalte școli.

Activitatea pentru pregătirea 
trecerii normelor G. M. A. se 
află în centrul preocupărilor ele
vilor școalei. Astfel, peste 60 de 
elevi au devenit purtători ai in
signelor G.M.A. și F.G.M.A., iar 
alții, peste 70 Ia număr, au trecut 
toate normele, urmînd să treacă 
examenul de control. Elevii școa
lei sînt nemulțumiți însă de faptul 
că, deși a trecut o bună bucată de 
vreme de cînd au îndeplinit toate 
formele, pentru primirea insignei 
n-au pnirnit încă ilnsigna. Unii 
dintre elevi (de pildă cei din anul 
IV) au trecut normele de două 
sau trei ori. (întîi la F.G.M.A. apoi 
la G.M.A.), dar tot n-au primit 
insigna. Elevii mai așteaptă încă 
răsplata muncii depuse...

• De la subredacția din Baia 
Mare am primit o corespondență 
în care ni se scrie despre activi
tatea elevilor Școlii Medii Teh
nice Miniere. Cei 448 elevi ai șco
lii practică diferite sporturi sau 
jocuri sportive, ca gimnastică, 
oină, handbal, volei, baschet, fot
bal, etc. Ei se bucură de sprijinul 
și îndrumarea profesorilor de edu
cație fizică Lucia Pop și Vasile 

mărește și intaiuea secțiilor pe 
ramură de sport cu noii purtători 
de insignă. Acest lucru n-a fost 
însă înțeles de către comisia de 
pregătire și examinare G M.A. Cu 
toate că în anul acesta au fost rea
lizați peste 70 de purtători ai in
signei G.M.A. gradul I și 25 pur
tători ai insignei G.M.A. gradul 
II, nici jumătate din aceștia nu 
practică astăzi snortul în mod con
tinuu. Odată deveniți purtători 
ai insignei G.M.A., ei au rupt a- 
proape complet legătura cu activi
tatea sportivă.

Este necesar ca atît cît vremea 
favorabilă o permite. colectivul 
sportiv să organizeze, cu sprijinul 
organizației U T.M- și al comitetu
lui de întreprindere, cît mai mul- 

i te antrenamente și . concursuri 
: G.M.A. Ținînd cont de faptul că 
; angajamentele G.M.A. ale colec- 
i tivului Metalul „Clement Gotwald" 

sînt sub posibilitățile existente, 
va trebui ca numărul purtătorilor 
de insignă G.M.A. pe acest an să 
fie mult mai mare.

TEODOR ROIBU

. Papp. Un sport mult iubit de ele
vii acestei școli este atletismul, 
iar în timpul iernii sint mult 
practicate patinajul și schiul.

Dacă activitatea în aceste dis
cipline este bogată și rodnică, în 
schiimb, preocuparea pentru tre

cerea normelor complexului G.M.A.
; lasă de dorit. Din toți elevii școa- 
i lei mimai 30 la sută s’nt purtători 
j ai insignei G.M.A. și F.G.M.A.
I și nici unul nu a cucerit insigna
1 G.M.A. gradul II.

Pentru faza pe colectiv a cro- 
i sului „Să întîmpinăm ziua de 7 
I Noiembrie", elevii și elevele s-au 

preocupat intens de reușita între
cerilor. S-au evidențiat în acea
stă activitate Marieta Strepol, Roza
lia Asztalos Ligia Bonea, Nora 
Bogdan, Elvira Lfinhardt, Magda
lena Nagy, Magdalena Goneczy, 
Francisc Bakes, Vasile Baban. A- 
dalbert Lotiș, Victor Martin, Ene 
Tigu, Aurel Bărbuș, Vasile Rusu, 
Adalbert Reiter, Alexandru Lăpu- 
șan, Zoltan Kc-szorus, Vera Rettegy 
și Anton Habina, 4 echipe (două 
de fete și două de băieți) s-au ca
lificat pentru faza orășenească a 
acestui campionat.

Activitatea sportivă din această 
școală este mult sprijinită de di
rectorii loan Trufan și Vasile Do- 
niga. Cu toate acestea insă, con
dițiile materiale sint necorespun
zătoare, îngreunînd buna desfășu
rare a activității sportive. O lipsă 
în activitatea colectivului sportiv 
este și inexistența unei gazete de 
perete a consiliului colectivului 
sportiv Mai mult chiar, în gaze
ta de perete a școlii de multă 
vreme nu există vreun articol cu 
subiect sportiv. Subredacția noas
tră din Baia Mare își încheie co
respondența scriind că membrii 
consiliului colectivului sportiv tre
buie să depună o muncă organiza
torică și propagandistică mai in
tensă, pentru a înmulți, realizările 
sportive ale acestei școli.

® Despre activitatea sportivă a 
pionierilor din Constanța ne scrie 
corespondentul Octav Căpriță. El 
ne trimite vești despre „Cupa Pi
onierilor" la atletism, la care au 
participat peste 500 de mici. spor
tivi. La start au fost prezenți 324 
pionieri și 216 pioniere din 18 
școli ale orașului Constanța. La 
fete competiția a frfet cîștigată de 
Școala Elementară Nr. 4. iar la 
băieți de Școala Elementară Nr. 8.

Greșită a fost atitudinea școlilor 
de băieți Nr. 5 și 14 și de fete 
nr. 3, 5, 9, 10, 14, 17 care nu au mo
bilizat elevii pentru concurs. Un 
ajuto? prețios în organizarea a- 
c^stui concurs l-au dat comisia o- 
rășenească de atletism și colec
tivul sportiv Locomotiva P.C.A.



A Răspvtus la critică

însemnate sînt succesele obți
nute de oamenii muncii din țara 
noastră în cinstea zilei de 7 No
iembrie. De pildă, printre construc
torii de mașini simple și unelte 
agricole de la uzinele din Bocșa 
Romînă care au obținut importante 
depășiri de norme se află și nu
meroși sportivi. Astfel, pe primul 
plan se situează echipa de lăcă
tuși de la sectorul montaj. Aci se 
produc mașini simple pentru agri
cultură, cultivatoare, pluguri, dis- 
cuitoare. Aplicînd în muncă me
toda sovietică Voroșin, această e- 
chipă a reușit în ultimul timp să 
depășească norma cu 263 la sută. 
Din echipă se evidențiază Iosif 
Hencz, unul din cei mai buni bo
xeri ai colectivului sportiv din 
întreprindere, ca și fotbalistul Carol 
Griger. Acesta din urmă își de
pășește zilnic norma cu aproape 
113 la sută. Incepînd din luna oc
tombrie toți membrii echipei de 
lăcătuși de la sectorul montaj al 
uzinei lucrează în contul anului 
1956.

Dar și în alte secții ale acestei 
mari întreprinderi există tineri 
sportivi care își depășesc zilnic 
norma. Printre aceștia se eviden

In țara noastră, cu prilejul pri
mei ediții a circuitului ciclist al 
R.P.R. s-a emis un timbru de 
11 lei (de culoare brună) înfățișînd 
un grup de cicliști într-o etapă de 
munte.

In U.R.S.S, prima emisiune de 
timbre cu subiect ciclist datează 
din 1935 (seria denumită „Spar- 
tachiada") care este fsrmată din 
10 valori. Valoarea de 40 kop. (ro- 
șu-brun) din cele 8 valori ale se
riei cu subiecte sportive apărută 
în 1949, înfățișează, de asemenea, 
o fază a unei curse cicliste. Seria 
din acest an închinată culturii fi
zice și sportului înfățișează în va
loarea de 40 kop. (negru, galben, 
roșu și brun) o cursă ciclistă pe 
un velodrom.

R. Cehoslovacă. Cea dea VI-a 
ediție a Cursei Păcii a ocazionat 
în anul 1953 emiterea unui timbru 
de 3 kcs (albastru deschis).

R. P. Polonă este țara care a 
emis cele mai multe timbre cu su
biect ciclist. In 19t48 apar două : 
unul prilejuit de ‘Cursa Păcii și 

țiază utemisitul Constantin Cîl- 
niceanu, jucător în echipa de fotbal 
care, lucrînd la strunjirea diferite
lor piese pentru cultivator și dis- 
cuitor, obține zilnic depășiri de nor
mă de 48 la sută.

★

Tot în cinstea zilei de 7 Noiem
brie, comitetele pentru cultură fi
zică și sport din diferite centre ale 
țării organizează însemnate compe
tiții sportive. O astfel de întrecere 
a avut loc de curînd în sala de 
gimnastică a colectivului Flamu
ra roșie UTA din Arad. La con
curs au luat parte echipele de gim
nastică ale orașelor Reșița și Arad. 
Numeroși spectatori au putut urmă
ri exercițiile executate de maeștrii 
sportului Andrei Kerekes, Mihai 
Botez, Stela Perin ca și de ti
nerele Hildegard Piekni și Cor
nelia Anghel. Aceasta din urmă, în 
vîrstă de 15 ani, s-a evidențiat 
de altfel, și în timpul competiției, 
dovedind un talent deosebit.

Rezultatele întrecerilor între e- 
chipele de gimnastică ale celor 
două orașe sînt următoarele: la 
băteji — Arad 293,91 puncte, Re
șița 262,05 puncte; la fete — 

Ciclismul și Silatelia
o serie de 3 timbre pentru circuitul 
ciclist al R.P.P. In anul 1952 și 
1953, cu ocazia Cursei Păcii, apar 
noi serii înfățișînd un porumbel și 
stemele celor trei Capitale (Varșo- 
via-Berlin-Praga). Și în acest an 

Arad 117,05 puncte, Reșița 162,50 
puncte.

In clasamentul individual, Andrei 
Kerekes (Reșița) a totalizat 54,85 
puncte, fiind urmat de Mihai Bo
tez (Arad) cu 54,75 puncte și Iacob 
Neubauer (Reșița) cu 50,90 punc
te. La fete, în clasamentul indivi
dual o frumoasă victorie a reușit 
tînăra Hildegard Piekni (Reșița), 
care a întrecut-o pe maestra spor
tului Stela Perin (Arad) la o di
ferență de 1,65 puncte. Pe locul 3 
s-a clasat tînăra Cornelia Anghel 
(Arad), cu 32,00 puncte.

■A

La Casa de cultură din Botoșani 
a fost organizat, de curînd, în 
cinstea „Lunii Prieteniei Romîno- 
Sovietice", un simultan de șah la 
care au luat' parte numeroși con- 
curenți. întrecerea a fost urmărită 
de un mare număr de spectatori. 
Tot la Botoșani, cercul sportiv al 
cooperativei de producție mește
șugărească „21 Decembrie" a or
ganizat un concurs de șah la care 
au luat parte 20 de concurenți.

(după corespondențele primite de 
la Petre Pelrișor, Emeric Grun
wald și Zumer Beno) 

s-a pus în circulație în R.P.P. o 
nouă serie, prilejuită, de asemenea, 
de Cursa Păcii.

R. D. Germană a închinat Cursei 
Păcii trei emisiuni, totalizînd 6 
timbre.

Intr-un articol de fond al ziaru
lui nostru intitulat „Să ne gospo
dărim cu grijă bazele spt»teve“, a 
fost criticat, printre alte colective 
sportive, și consiliul! regional Dina
mo, care a neglijat reaminajarea 
bazei sportive Diniamo Obor. Acest 
teren a fost luni de zile impractica
bil, paralizînd aproape- întreaga ac
tivitate sportivă din acest raion 
al Capitalei.

Seziisat de noi, consiliul sportiv 
regional Dinamo, ne răspunde că 
executarea reconstrucției terenului 
Dinamo Obor a fost încredințată 
încă din luna mai unei întreprin
deri de construcții din Capitală 
care și-a luat angajamentul de a 
termina lucrările de construcții și 
instalații pînă la 22 august.

întreprinderea de construcții nu 
s-a ținut însă de angajamentul luat, 
atît în ceea ce privește termenul de 
începere a lucrărilor cît și ritmul 
lor.

Să intensificăm organizarea concursurilor
de orientare turistică

Turismul reprezintă nu numai o 
minunată formă de odihnă activă 
dar și un foarte bun mijloc de 
călire și dezvoltare a organismu
lui. Mersul pe jos, ascensiunile, în
vingerea obstacolelor naturale, mer
sul pe schiuri, toate acestea fac 
din turiști oameni viguroș*, oțe- 

j mt
In ultimii ani. Consiliul Central 

al Sindicatelor, Consiliile Sindi
cale Regionale și asociațiile spor
tive au întreprins numeroase ac
țiuni de atragere în practicarea 
turismului a unoi mase cît mai 
largi de oameni ai muncii : con
cursuri de orientare cu temă de 
zi și de noapte, excursii muncito
rești cu trasee în formă de stea.

Demn de subliniat este faptul 
că turiștii au întîmpinat aniver
sarea evenimentelor din istoria po
porului nostru prin participarea ac
tivă la diferite acțiuni, excursii 
în stea, ture alpine, etc.

O formă complexă de practicare 
a turismului care cere o bună pre
gătire tehnică, o formează concursu
rile de orientare turistică. Ținkid 
seama de aplicativitatea pe care 
o au aceste concursuri, colectivele

In urma analizei făcute împreunS 
cu colectivul de conducere al în
treprinderii de construcții, s-au luat 
următoarele măsuri :

întreprinderea de construcții a 
început lucrările de dulgherie, tîm- 
plărie, zidărie, tinichigerie și insta
lații cu un colectiv mai serios, an* 
gajlndu-se să termine lucrările de 
zidărie, tinichigerie și instalații de 
apa și lumină la termenul pre-' 
văzut.

Prin mobilizarea forțelor interns 
au fost Jncepute lucrările de ga zo
nare a terenului.

★

Acest răspuns la critică este unul 
din nenumăratele răspunsuri care 
sosesc la redacția ziarului, în urma 
sezisărilor făcute de corespondenții 
noștri voluntari, pentru îmbunată* 
țirea unor situații grave ce mai dăi* 
nuie tacă în activitatea sportivă.

sportive îndrumate și sprijinite în
deaproape de asociații, vor trebui 
să acorde o mai mare atenție 

activității turistice și să caute să 
pregătească un număr cît mai ma
re de echipe pentru concursurile 
de orientare turistică

După cum se știe, concursurile 
de orientare se pot organiza oe 
orice teren, fie ziua Re noaptea, 
împărțindu-se în trei grupe ie di
ficultate. La concursurile de gradul 
I pot lua parte • începători cu un 
minim de pregătire mai temeinică 
deoarece ele se desfășoară pe tra
see grele cu mari diferențe de 
nivel.

Concursurile de orientare con- 
stituiesc o bună pregătire pentru 
trecerea normelor G.M.A. Intr-ade
văr ele cer concurenților să învingă 
diferite obstacole naturale (să trea
că peste o bîrnă, peste un . rîu,) 
să escaladeze o stîncă. să arunce 
grenada și să treacă printr-o pro
bă de tir In afară de aceasta con
cursurile de orientare dau posibi
litatea oamenilor muncii să cu
noască frumusețile patriei și să-și 
îmbogățească cunoștințele din do
meniul științelor naturale.

Satele dobrogene, cele mai orop
site din fără pe vremea regimului 
burghezo-moșieresc, s-au trezit as
tăzi la o viață nouă. încrezători 
în politica partidului, țăranii mun
citori uniți în întovărășiri și în în
floritoare gospodării agricole colec
tive muncesc cu drag pe meleagu- . 
rile altădată pustii, zmulgînd pă- 
mîntului recolte din ce în ce mai 
bogate. Pescarii, scăpați de sub ne
miloasa exploatare a cherhanagi- 
ilor, luptă să scoată cît mai mult 
pește

Și toți acești oameni, tătarii din 
stepa dobrogeană ca și lipovenii de 
pe malurile lacului Razelm, toate 
naționalitățile odinioară la țtl de 
năpăstuite de stăpîni hrăpăreți, cu- • 
nosc astăzi lumina cărții, a culturii 
și binefacerile sportului. Datorită 
condițiilor create de partid și gu
vern, răsar noi și noi baze sporti
ve, cresc cantitățile de materiale și 
echipament sportiv, în satele și co
munele dobrogene pulsează o rod
nică viață sportivă.

SPORTIVII DIN BORDUȘANI

In pauzele jocurilor de fotbal 
care se dispută pe terenul din Bor- i 
dușani (raionul Fetești) muncitorii 
agricoli din G-,4 S -ui din localitate 
și țăranii muncitori se întrec la 
alergări, la sărituri și aruncări. Și 
asta, pentru că în această :amună 
fruntașă în activitatea snortvă, co
lectivul Recolta are nu numa’ o 
echipă de fotbal ci și două echipe i

de volei, una de oină și o secție 
de atletism. In timpul iernii, la 
mesele de șah de la colțul roșu 
al gospodăriei iau loc mulți sala- 
r‘ați, care caută să-l întreacă pe 
tractoristul Marin Uriașu. cel mai 
bun șahist al gospodăriei. Iar com
plexul G.M.A. a angrenat pînă a- 
cum 24 de țărani muncitori și sala- 
riați agricoli, cărora tractoriștii Gh. 
Costea și Gh. Bornea le dau un 
frumos exemplu de sîrguință în 
sport, ca și în muncă.

ECHIPA DE OINĂ DIN STUPINA

In raionul Hîrșova este bine cu
noscută echipa de oină a țăranilor 
muncitori din comuna Stupina, care 
a clștigat recent campionatul re
gional. Colectivul Recolta din co
mună. care funcționează pe lîngă 
G.A.S. „Progresul”-Stupina. are și 
o echipă de fotbal fruntașă pe ra
ion. iar handbaliștii gospodăriei 
sini finaliști ve regiune. Succesele 
obținute de muncitorii agricoli și 
țăranii muncitori din Stupina în 
domeniul complexului G.M A. ca și 
al crosului „Să tntîmpinăm 7 No
iembrie" vin să se adauge la rea
lizările de mai sus, făcînd si mai 
evidentă munca rodnică depusă de 
oameni îndrăgostiți de sport ca e

lectricianul Aurel Mîndriși, tracto
ristul N. Kociaș, mecanicul N. Buc
șa sau I. Stoica, sportivi buni și 
muncitori de nădejde.

SPORTIVII DE PE ȚĂRMUL 
RAZELMULUI

Căliți în lupta cu natura dezlăn
țuită., pescarii de pe malul lacului 
Razelm profită de fiecare moment 
liber pentru a se întrece în dîrze 
concursuri sportive cînd apele Ra- 
zelmului sini liniștite. Brigadierul 
utemist Petre Nemoleacă și-a de
pășit planul de pescuit eu 43 la 
sută. La fel de mîndru este el și de 
timpul pe care-l obține în proba de 
100 m. liber. 1 minut și 12 secunde 
este un timp cu care el cîștigă 
adeseori această probă în întrece
rile cu tovarășii săi de muncă și 
sport. Utemistul Șerban Filaret este 
și el fruntaș la pescuit, dar ca sport 
preferă canotajul, fiind unul dintre 
cei mai buni sportivi din Jurilofca. 
Practicarea exclusivă a sporturilor 
nautice ar fi însă un fel de „defor- 
mație orofesională” dacă pescarii 
și-ar rezuma la atîta activitatea 
lor sportivă. Dar voleibaliștii și 
fotbaliștii din gospodăriile agricole 
din Lunca, „6 Martie" și Babadag 

găsesc în cei din Jurilofca adver
sari redutabili. Nu mai vorbim de 
șah. care și-a cîștigat adepți cre
dincioși. Dementi Hapei, decorat cu 
„Ordinul Muncii” clasa a Ill-a, 
fruntaș în întrecerea socialistă, ca 
și pescarul fruntaș Maxim Gavrilă, 
care și-a depășit planul pe septem
brie cu 75 la sută, sînt dintre cei 
mai buni șahiști, așa după cum 
Moisei Hapei din brigada ute- 
mistă și motoristul Cosma Alistan. 
fruntaș tn realizarea de economii, 
sînt printre cel mai buni compo- 
nenți ai echipei de volei.

Șl ALTE REALIZĂRI

La baza bogatei activități spor
tive din satele și comunele regiunii 
Constanța, stă consolidarea conti
nuă a bazei materiale a mișcării 
sportive. Numărul de terenuri de 
sport a crescut cu 54 numai în 
cursul acestui an. Noi baze sportive 
au fost amenajate în comuna Ko- 
gălniceanu (G.A.S. „Donca Simo”), 
la G.A.S. „Costache Burcă” din 
satul Amzacea, precum și multe 
alte sate și comune. Astăzi, comu
ne ca Tătaru Valul lui Traian, 
Castelul s' Z“bil, cunosc o vie ac
tivitate sportivă.

DAR LUCRURILE POT MERGE 
ȘI MAI BINE

Există raioane din regiunea Con
stanța, ca Băneasa și Hîrșova, tn 
care activitatea sportivă este depar
te de a fi luat amploarea din cele
lalte raioane. In special t.n raional 
Băneasa, activitatea spomvă ste 
deosebit de slabă, instructorii spor
tivi, absolvenți de școli speciale, 
sînt folosiți în alte munci, iar ac
tivitatea comitetului raional C.F.S, 
lasă mult de dorit. Fără îndoială 
că la baza acestor lipsuri stă insu
ficienta muncă depusă de comitetul 
regional C.F.S. șl consiliul regional 
al asociației Recolta, care nu se 
preocupa de ridicarea raioanelor 
codașe în activitatea, sportivă la ni
velul celor fruntașe.

Se cer, din partea acestor orga
ne, ca și din partea celorlalte or
gane interesate tn bunul mers al. 
mișcării sportive din regiune, efor-, 
turi sporite pentru continua dez
voltare a mișcării de cultură fizică 
și sport in regiunea Constanța.

OCTAV CĂPRIȚĂ 
corespondent



Aspect din cursa de 800' m. disputată în cadrul finalelor cam
pionatelor republicane de atletism. In fruntea plutonului de alergă
tori. Dumitru Blrdău (Dinamo), ctștigătorul probei. In spatele lui 
se află Aurel Ursu (Știința), Ștefan Mihaly (Dinamo), Aurel Pe
trescu (Constructorul) și Marcel Zaslo (Locomotiva).

Aspecte din semifinalele campionatului 
republican de șah (II)

Dintre partidele jucate în semifi
nalele campionatului republican de 
șah multe s-au situat ia un nivel 
ridicat, conținând idei originale*, 
combinații interesante, atacuri și 
apărări realizate cu o tehnică » 
bună. In fiecare grupă, un număr 
destul de mare de jucători. în spe
cial cei tineri, s-au arătat bine pre
gătiți din punct de vedere teore
tic. In același ttap, însă, au fost, 
și mulți jucători care s-au arătat 

«nai slab pregătiți, rezultînd de aci 
partide de nivel scăzut, cu greșeli 
grave, care nu sînt admîsib'le pen* 
tr-u semifinalele campionatului re
publican.

Pentru a ne d> mai bine seama 
de calitatea jocului prestat în semi
finale, este necesar, în primul rînd’ 
să-ijmpărțim pe participanți fa 
două grupe mari, după stilul de 
joc pe care l-au folosit. Una dintre 
ele cuprinde pe „tehnicienii", jucă
tori cu experiență, care au prestat 
nn joc ,.solid", prudent, evitînd 
combinațiile și, în general, riscu
rile. In această grupă pot fi in
cluși maeștrii Erdely și Reicher, 
candidați! de maestru Șuta, Botez, 
jucătorii de categoria I Nicoleanu. 
Partos și. alții.

A doua grupă cuprinde ..com
bativii", jucători maii îndrăzneți, 
care își asumă, într-o măsură mai 
mică sau mai mare, acel „risc să
nătos" despre care vorbește marele 
maestru sovietic Lilienthal. Ei lup
tă cu curaj, în fiecare partidă, j 
pentru victorie. Din această grupă 
putem considera că fac parte maes
trul emerit St. Szabo, maeștrii Cio- 
cîltea, Rădulescu, oandidații de 
maestru Soos, Samarian, Ghițescu, 
Tyroler, M titelu, etc. ~

Des'gur, sînt și jucători care nu 
«u încă un stil bine format, ris
când prea mult în unele partide și 
jucînd prea prudent în altele (de 
exemplu, Șuteu, Radovici, Guns- 
berger) și alții, cărora, în general, 
nu le poate fi atribuit un stil d-e 
joc).

Rezultatele semifinalelor au ară
tat că folosirea stilului de joc ba
zat pe o exclusivă „tehnicitate” nu 
este recomandabilă. Cei mai buni 
reprezentanți ai acestui stil, maeș
trii Re:cher și Erdely, au fost eli
minați, în locul lor calificîndu-se 
jucători tineri, cu stil de joc a- 
gresiv. Concludentă în această pri
vință este partida pierdută chiar 

, ta prima rupdă a semifinalei de la 
Iași, de către Reicher la Mtitelu. 

INDIANA VECHE
Alb: Gh. Miiitelu

Negru: Em, Reicher

l.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ng7 4.e4 
dC 5.h3 (Sistemul agresiv al maes
trului sovietic Makogonov). 5...C5 
d.dS e5 7.Ng5 h6 8.Ne3 0-0 9.Dd2 
Rh.7 10.Nd3 Ca6 ll.g4 CgS 12.0-0-0 
Xd7 13.Cf3 Cc7 14.Tdgl Dc8 15.Ne2 
Ce7 16.h4 ThB 17.Cel CeS 18.f4! 
e:f4 19.N:f4 a6 2O.Cf3 Dc7 21':De3 
f6. (Albul a dezlănțuit un atac ex
trem de putern’c, iar negrul este 
redus la o pasivitate aproape com
pletă). 22.g5 ;:g5 23.h:g5 h5 24.Nd3 
Tf8 25.e5! Nf5 26.Ce4 N:e4 27.D-.e4 
Cf5 28.Ch4 d:e5 29.C-.g6H (Iată și 
combinația, frumoasă și exact cal
culată, care desăvîrșește atacul al
bului. Este de notat că în această 
poziție maestrul Reicher a propus, 
pentru a treia oară în această par
tidă, remiza!) 29...R:g6 3O.De21 Rf7
31.N:f5  Re7 32.d6+ C:d6 33.N:e5 
T:f5 34.N:g7 + Rd7 35.Tdl Te8 
36.D:h5 Te6 37.Dg4 Tf7 38.Th6 Tfe7 
39. Nf8 Și în această poziție pier
dută, negrul a depășit timpul de 
gin d ire.

Pe de altă parte, însă, jucătorii 
„agresivi” au arătat lipsuri mar
cate în domeniul tehn’cei, lăsînd 
să le scape, adeseori, posibilități 
de cîștig sau de remiză. Un exem
plu caracteristic este sfîrșitul par
tidei I. SzatxS-Erdely.

ERDELY

partida în favoarea sa prinfar-o 
combinație instructivă, care se în- 
tîlnește adeseori în probleme, anu
me: 63.g4\ (Iritrerupînd drumul 
damei negre spre cîmpul c8) 63.
...D:g4+ (forțat) 64.Dd4+, cu 
schimbul damelor și cîștig. In lo
cul acestei manevre cîștigătoare. I. 
Szabo a ales o altă cale de joc 
ajungînd la remiză. Sîntem con
vinși că Erdely (dacă ar fi avut 
albul) n-ar fi lăsat să-i scape o 
astfel de ocazie...

Lipsa unei tehnici suficiente s-a 
manifestat și prin unele „gafe” și 
combinații -greșite. Astfel, Partos 
și Milescu au lăsat cîte un turn 
în priză în partidele cu Ban și, 
respectiv, Israilovici, iar în parti
da ffiinsberger-R. Alexandrescu s-a 
făcurco combinație complet inco
rectă, nici unul dintre jucători ne- 
dîndu-și seama de aceasta.

R. ALEXANDRESCU

GONSBERGER
In poziția din diagramă, rwgiul 

a continuat cu „combinația” 24. 
...T:f3?, socotind că nu merge 
25.D.-f3 d’n cauza 25...Cf4+, fără 
să oibserve tasă că acum albul rfș- 
tigă simplu cu 26.D:f4! e:f4 27.Cf6+. 
Nici Gunsberger însă, care, de
altfel, este un bun jucător de com- 
ibinație. n-a văzut continuarea a- 
ceasta și a jucat 25.c:b6 la care a 
urmat 25...Taf8 și după cîteva mu
tări negrul a cîștigat.

Exemplele de mai sus ilustrează , 
cîteva lpsirri esențiale ale jocului 
participanților la semifinale. De
sigur, mai sînt încă multe aspecte 
tehnice care ar merita să fie luate 
în discuție. Evident este că, deși 
au înregistrat progrese însemnate, 
jucătorii noștri mai trebuie încă să 
studiez^să-și elimine defecțiunTe 
tehnice 1^) să caute să îmbine stilul 
de joc întreprinzător, combinativ, 
cu o tehnică înaltă, care să le per- 
m'tă aipl'carea cu succes a acestui 
fel de joc.

Despre
N-a fost poate nimeni printre iu

bitorii atletismului din țara noas
tră, care să nu se fi entoziasmat 
de rezultatele obținute de alergă
torii de semifond și fond, ta dife
ri teta concursuri internaționale din 
acest an. Multe dintre aceste re
zultate ating o înaltă valoare și 
dovedesc, în același timp, că auto
rii tor. pe lingă o bună pregătire 
tehnică și tactică, au arusjcat ta 
luptă toată priceperea lor, toată 
energia și puterea de care stat ea- 
pabiii. Este concludentă în această 
privință desfășurarea întrecerii fi
nale a cursei de 800 m. la oampio-» 
na tele europene de atletism de la 
Berna. După ce a condus cea mai 
mare parte a cursei, imprimtod a- 
lergării un ritm cu adevărat infer
nal, norvegianul Boysen, s-a văzut 
întrecut pe ulttairtl metri de doi 
concttrenți, dintre care maghiarul 
Szentgali, câștigătorul, a făcut o a- 
devăpată demonstrație de tactică 
judicioasă, dublată de tm finiș ire
zistibil. După această memorabilă 
cursă, ziarele străine au publicat 
fotografiile lui Boysen și SzerrtgaH, 

«însoțite de o explicație destul de 
laconică, dar care spune, totuși, 
foarte mult. Boysen i-a spus în
vingătorului său: „Ai și mult cap... 
nu numai picioare bune 1“

Cursele lui Emili Zatopek, ale tai 
Vladimir Kuț, Christ Chataway, Ro
ger Bannister, Gunnar Nielsen, Sta
nislav Jungwirth, dar și ale altora, 
au adus totdeauna rezultate dintre 
cele mai bune. Iubitorii atletismu
lui au apreciat cu justețe aceste re
zultate, acordîndu-le considerația pe 
care o merită. Dar, de fiecare dată, 
ei nu au uitat să încerce o cît de 
sumară comparare a acestora cu 
rezultatele înregistrate de atleții 
noștri, specialiști în alergările de 
semifond și fond. Categoric că în
tre .aceste rezultate și cete obținute, 
în mod curent, de alergătorii noștri, 
există o apreciabilă diferență de se
cunde, ha chiar de minute. De fie
care dată revenea în discuție ace

C. C. A. întîlnește Dmamo București 
în campionatul categoriei A Ia rughi

Duminică Ia ora 11 va avea 
loc pe stadionul Republicii, cea mai 
importantă întîlnire de rugbi din 
cadrul campionatului nepublifeaui 

categoria A. Meciul dintre for
mațiile C.C.A. și Dinamo Bucu
rești stîrnește un interes deosebit 
în rîndurile iubitorilor sportului 
cu balonul oval, indiferent de re
zultatul cu care se va încheia.

Putem afirma, încă de pe acum, 
că această întîlnire se va carac
teriza prin dîrzenia excepțională 
cu care cei 30 de jucători vor lup
ta pentru obținerea unui rezultat 
favorabil echipei lor. Miza acestui 
joc este titlul de campion R.P.R. 
așa că anticipările stat pe deplin 
justificate.

Atîrt echipa militarilor cît șf 
cea a dinamoviștilor nu au „gus
tat* anul acesta din „cupa tafrta- 
gerii”. singurul med nul pe care 
l-au făcut fiind rezultatul înregis
trat în întîlnirea dintre ele. Pen
tru a ne forma o idee cît mai 
clară asupra șanselor celor două 
echipe de a cuceri mult rîvnitul 
titlu de campioană a R.P.R„ tre
buie să menționăm că ta cazul 
tn care Dinamo câștigă această 
întîlnire va cuceri și titlul, milita
rii urmînd să se mulțumească cu 
locul doi. Dacă C.C.A. ctstfgă a- 
ceastă întîlnire își va menține ti
tlul de4 campioană, iar ta acest 
caz Își poate permite un meci ntrf 
sau chiar un mecî pierdut în fa
voarea Locomotivei Grivița Roșie, 
cu care mai are de jucat

In eventualitatea unîM mecî nul, 
echipa Casei Centrale a Armatei 
poate câștiga și ta acest an titlul, 
deoarece are un average mai bun 
decît Dinamo, dar ta această sl- 
ttsațte, C.C.A. trebuie să tavtogâ

Important concurs de tenis
Sîmbătă, duminică și lumi va 

avea loc la Tg. Mureș un concurs 
de verificare a lotului de tenis de 
masă ai R.P.R. Se vor desfășura 
trei probe: turneu simplu bărbați, 
concurs eliminatoriu deschis pen
tru 16 participanți, urmînd ca fi- 
naliștilor acestui concurs să li se 
adauge Sari Szasz, Ella Zeller, 
Za’mria Bujor și Alexandru Sir- 
lincan, care vor disputa împreună

semifondiști și fond’șt*...
eași problemă: care să fie cauzele 
«are să fi determinat această ră- 
tntaere ta urmă a rezultatelor aler
gătorilor noștri de semifond și fond, 
na «Mimai pe plan mtcmațional dar 
și pe plan totem ? Căci, este ade
vărat că rezultatele actuale Me a- 
cestor atîeți start cu mult ta urma 
reztatatelor obținute ta țara noastră 
de specialiștii cetorialte probe. A- 
ceastă constatare a ieșit și mai pu
ternic în lumină cu ocazia desfășu
rării campionatelor internaționale 
de atletism și, mai ales, la campio
natele republicane individuale de 
acum o săptămână. Cercetînd tasă 
întreaga activitate din acest an a 
semiton diștilor noștri am putut 
constata că la nici unul din con
cursurile internaționale la care au 
participat, și nici la cele cu caracter 
totem, ei nu au obținut decât per
formanțe de o slabă valoare, care, 
bineînțeles, nu au fost în măsură să 
le aducă succese. Nici ttntd dintre 
ei nu a reușit să se califice ta fi
nale la campionatele noastre inter
naționale, deși timpurile obținute de 
adversarii lor în serii nu au fost 
prea ridicate. La campionatele re
publicane, cronosnetrorii nu au avut 
prilejul să înregistreze nici măcar 
cîteva performanțe mai răsărite, ca 
să nu vorbim de recorduri.

Atleții șl antrenorii noștri au gă
sit o serie de explicații pentru a- 
ceastâ slabă comportare.a semifon- 
diștflor și fcndiștîlor ta acest an. 
Antrenorul Ion Steriade (Recolta) 
consideră, ta mod just, că acestor 
alergători le lipsește viteza. Și, ca
tegoric, așa și este. In timp ce 
fruntașii alergătorilor de semifond 
și fond dta străinătate au o btmă 
viteză pe 400 m. și pe 100 m. (Har- 
big 16,0 și 10,6: Whitfield 45,9; 
Szentgali 48,0; Chataway 11,0 sec. 
pe 100 m.!!; Zatopek și Kuț au și 
ei performanțe remarcabile chiar și 
pe 100 m), .alergătorii noștri obțin 
rezultate Slabe pe aceste distanțe și 
este normal, deci, ca rezultata! fi
nal să fie șl d slab.

neapărat pe Locomotiva Grivița 
Roșie.

Iartă rezultatele întîtadrflor din 
ultimii doi ani dintre aceste două 
formații. In turneul final pentru 
desemnarea echipei campioane pe 
anul 1953, C.C.A. a învins Dinamo 
cu scorul de 6—0 (3—0). Tot anul 
trecut, în sferturile de finală ale 
Cupei R.P.R., după o luptă epui
zantă, întîlnirea dintre aceste echi
pe s-a terminat nedecis (6—6). Re- 
jucarea a dat cîștig de cauză echi
pei militare, care, tot după pre
lungiri, și-a adjudecat victoria cu 
scorul de 14—3.

In turul actualului campionat, 
întîlnirea nu a putut desemna un 
cîștigător, meciul terminîndu-se cu 
un rezultat de egalitate : 6—6. Ră- 
mîne de văzut care va fi rezultatul 
de duminică.

Al doilea meci din Capitală, va 
avea loc pe terenul Progresul F.B. 
la ora 15, între echipele Locomotiva 
Grivița Roșie și Progresul F.B. La 
Orașul Statin, Constructorul din 
localitate primește vizita colegilor 
de asociație din București, iar la 
Petroșani Minerul din localitate va 
primi replica Progresului Sănăta
tea.

In categoria B, sînt programate 
următoarele întîlniri: Seria l-a: 
Locomotiva I.C.F. — Știința Thni- 
șoiara (stadionul Tineretului ora 
14) ; Știința Arad—Tîrnăveni; Lo
comotiva Cluj—Știința Orașul Sta
lin ; Locomotiva Timișoara—Știin
ța Cluj. Seria a II-a: Minerul 
Buc.—Metalul București (stadionul 
Republicii ora 9,30) ; Dinamo IX 
—Progresul Tecuci (stadionul Tine
retului ora 15,30) ; Flacăra Ploești 
—Știința Iași; Știința Galați—Lo
comotiva Buzău (La Brăila).

de masă la Tg. Mureș
un turneu de 6. turneu de dublu 
bărbați cu participarea a patru pe
rechi (Reiter-Hanaisztosi, Rozea- 
nu-Zeller, Pesch-Popescu, Gant- 
ner-Naumescu). De menționat că 
la turneul de simplu bărbați par
ticipă: Gantner. Angelica Rozeanu. 
Rekter, Harasztosi, Popescu Pesch, 
Naumescu, Vladone. Toate me
ciurile din cadrul turneelor se 
desfășoară după sistemul „oel mai 
bun din 5 seturi".

In altă ordine de idei, trebuie a- 
rătat că majoritatea aiergătorilor 
noștri nu au încă o tehnică a aler
gării. Antrenorii lor se preocupă mai 
mult de respectarea timpurilor pla
nificate pentru respectiva ședință 
de lucru, decît de îmbunătățirea 
tehnicii de alergare. Atleții noștri *- 
leargă tacă tegenunchiați (explica
ția trebuie căutată în slaba dezvol
tare a musculaturii abdominale).

Alergătorii noștri nu și-au format 
tacă o personalitate tipică în tim
pul curselor. Ferdltaand Moscovici 
a explicat aceasta ta felul următor: 
„Spre deosebire de atleții din R. P. 
Ungară, care folosesc fiecare cursă 
in scopul obținerii unor rezultate 
cit mal bune, și pentru aceasta dac 
cu schimbul o trenă cit mai rapidă, 
atleții noștri se menajează foarte 
mult, interesîndu-se In principal 
nu de rezultatul pe care au să-l 
obțină, ci de a nu fi tritrecuți de 
adversarii lor direcți din țară. De 
unde, tn cursa de selecție pentru 
campionatele internaționale, cel 11 
participanți și-au stabilit cele mrd 
bune rezultate ale lor din acest an. 
duclndu-se o trenă rapidă, la Interna
ționale, fiecare ne-am menajat fi 
suspectat tot timpul ți rezultatele 
au ‘fost slabe'. In general, așa^cusa 
spune Victor Firea, alergătorii 
noștri adoptă de obicei o tactică 
egoistă, care frînează progresul O 
asemenea tactică au adoptat-o 
concurențil de lâ 1.500 m. și 5.CKX3 
m. la campionatele țării, chid, ss®- 
pectîndu-se tot timpul și ndtdni 
cursa ta serios, derft numai pita 
prizuM intereselor personale, au de
terminat rezultatele slabe, deși —i 
mai ales la 5.000 m. — așteptași 
dobortrea recordului țării.

Este timpul ca alergătorii noștri 
să adopte o altă poziție față de 
această problemă atft de gravă. 
Altfel, rezultatele vor continua să 
rămînă pe același loc, care nu poa
te mulțumi pe nimeni.

ROMEO VILARA

Știința București— 
campiGâflă la oină pe 1954

La 16 și 17 octombrie, pe sta-’ 
dioanele „Locomotiva* și „7 No
iembrie” din Arad s-au desfășurat 
finalele campionatului republicau 
de oină pe 1954. La aceste întfl- 
niri au participat șase echipe, ca
lificate în fazele de zonă dispu
tate la Turda, Tîrgoviște și Pi*-’ 
tra Neamț. Meciurile din cadrul 
finalelor de la Arad au arătat, ta> 
că odată, că oină este în conttiwjă 
dezvoltare, atît. din punct de vede
re tehnic cât și tactic. Cele șase 
echipe participante: Știința Iași 
Știința București, Constructorul 
București, Progresul Baia Mare, 
Recolta Regiunea Autonomă Ma
ghiară și Recolta regiunea Bucu
rești au prestat jocuri de înaltă 
factură tehnică.

Mai bine pregătiți, studențî 
bucureșteni au reușit și ta acest 
an să termine neînvinși întrecerile 
din cadrul campionatului. Ei H 
cucerit astfel, pe merit, titlul de 
campioni la oină pe anul 1954. Dta 
restul echipelor, s-au mai remarc 
cat Știința Iași și Constructond 
București.

Succesul competiției a fost uî»- 
brit, în oarecare măsură, de lipsa 
de preocupare a comisiei de orga
nizare pentru marcajul terenului șl 
pentru buna desfășurare a meciu
rilor. Totodată, remarcăm ca punct 
negativ faptul că unele colectiv» 
au utilizat jucători nelegitima^, ț 
deși li s-a atras atenția în neretp 1 
mărate rânduri asupra acestor ju
cători.

Comisia centrală are datoria să 
curme — odată pentru totdeauna 
— această nerespectare a dispozP 
țtilor în vigoare.

IOSIF SONOC 
corespondent



Finala celor mai bune echipe de juniori
DU'imnita' a luat sfirșit a doua 

■•parte a campionatului republican de 
juniori la fotbal: turneul final, care 

’s-a disputat pe două serii a patru

1. Metalul Cimpia Turzii
2. Locomotiva Timișoara
3. ' Metalul Oradea
4. Constructorul Craiova

SERIA
1. Progresul FB București 
3. Dinamo Bacău
3. Flacăra Ploești
4. Locomotiva Or. Roșie

In urma acestor clasamente, echi- 
■ pele clasate pe locul întîi, Meta- 
j lui Cîmpia Turzii șl Progresul Fi- 
; nanțe Bănci București, s-au ca- | 
j lificat pentru finala campionatului 
j republican. Cum am anunțat, a- 
1 ceasta finală se va desfășura du- 
1 tninică în București.

Cete două echipe s-au calificat
1 pentru meciul care va desemna e- 
Ji chipa campioana pe anul 1954, du- 
j pă o serie de succese remarcabile, 
] atît în prima, cit și în a doua 
i parte a campionatului. Ele atr cîș- 
|iigat seriile respective la diferențe 
ia destul de mari (Metalul C. Turzii 

j cu 5 puncte, Progresul FB cu 3 
puncte), iar în seriile turneului fi- 

Irsal au arătat mai multă constanță 
]și au obținut victorii concludente.

Unde aspecte ale
In jocul de la Arad, nervozitatea 

jucătorilor a stricat valoarea obiș
nuită a întîlnirilor Flamura roșie 

' Arad—Locomotiva Grivița Roșie. 
Pasele la adversar. „împiedicări- 

"iJe“ în minge, lovirea defectuoasă 
a balonului și alte „bilbîieli” de 
acest gen au fost frecvente in 

» comportarea unora dintre jucătorii 
jcelor două formații și în special a 
celor de la Locomotiva.

Asemenea lipsuri au avut ur
mări directe în rezultatul meciului, 
fie exemplu, Macri, repetînd gre
șelile comise în tur la București 
tot în jocul cu Flamura roșie, a 
marcat în proprie poartă. Și a- 
ceasta, Intr-un moment in care era 
perfect liber și putea opri nestin
gherit balonul, degajindu-1 liniș
tit. Pripeala lui, cauzată de ner
vozitatea de care era stăpînit în 
acea fază (cu puțin taainte ară
denii înscriseseră prin Dumitres- 
pu și luaseră conducerea), a mar
cat „momentul critic” al feroviari
lor, care n-au mai găsit resurse 
Să lupte în același ritm ca pînă 
atunci.

Nu este pentru prima dată cînd 
Macri dă 'dovadă de. această lipsă 
He stăpînire. Aproape meci de 
țneci, intrările lui necontrolate 
Sint fig un pericol pentru adver
sar, fie un pericol pentru propria 
jiul poartă. Atîta vreme cît el, 
jjutat de antrenor și de ceilalți 
jucători, nu va reuși să se stăpî- 
rească, să ioace gîndit, calitățile 
iui nu vor fi puse în valoare, ră- 
inînînd doar un jucător periculos 
(în sensul negativ al cuvîntuliii). 
î Deși' am vorbit special de auto

Puterea
a determinat victoria

La Constanța, într-o încordare 
Ijeneralăj s-au consumat primele 
linute de joc ale „întîlnirii cheie” 
intre Locomotiva și Dinamo Ba- 
ău. Jocul, început într-o alură in- 
srnală, s-a menținut astfel aproa- 

, ,e jumătate .din prima repriză.
- h această parte a jocului oaspeții 

iu acționat mai sigur, mai calm și 
f fui omogen. Compartimentul lor 

' tfensiv a dovedit însă prea puțină 
onvingere în acțiunile la poartă. 
)in minutul 35 însă, quintetul o- 
ensiv al gazdelor tși regăsește 
adența și atacă tot mai puternic, 
n același timp oaspeții greșesc, 
epliindu-se în spațiul lor de te
en. In acest fel se marchează pri
mi gol. încurajați de un public 
eosebit de entuziast, înaintașii 

locomotivei P.C.A. continuă să 
teercite o presiune tot mai vizi- 
ilă care aduce înscrierea și celui 
e al doilea got La reluare, dina- 
joviștii dau impresia că vor să 
efacă handicapul. Totuși, momen- 
11 psihologic al întîlnirii îl con- 
țituie înscrierea celui de al 3-lea 
ol al gazdelor, după care oaspet'i 
t pierd cu totul, intră în derută

■ f I 

echipe. In urma jocurilor tur-reiur 
care s-au disputat în aceste două 
serii, clasamentele au luat următorul 
aspect final 1

IA FA
6 4 0 2 13: 7 8
6 3 0 3 21:10 6
6 2 1 3 8:14 5
6 2 1 3 9:20 5

II-a
6 5 1 0 18: 4 11 
6312 13:11 7
6 114 11:18 3
6 114 7:16 3

In special Progresul FB, care a 
totalizat 11 din 12 puncte posibile, 
a marcat 18 goluri și a primit 
numai 4. Metalul Cîmpia Turzii 
a acumulat 8 puncte în șase jo
curi, a înscris 13 goluri și a pri
mit 7. In concluzie, aceste două 
echipe s-au dovedit cele mai bune 
din cele 54 echipe care au parti
cipat în campionat și din cele 8 
cite au concurat în turneul final.

Duminică, spectatorii bucureștem 
vor avea ocazia să-i vadă la lu
cru pe juniorii antrenorului C. Dră- 
gușin (Progresul FB) și ai in
structorului voluntar Racolțea (Me
talul C. Turzii), într-o finală care 
va prilejui afirmarea echipelor și a 
juniorilor care Ie compun.

Hlnirii de la Ârad
golul lui Macri, totuși »u acesta 
constituie singura cauză a înfrta- 
gerii Locomotivei.- Este știut că 
această echipă are mulți jucători 
accidentați și din această cauză 
este obligată să joace fiecare meci 
cu_. „ce are”. Dar pentru jocul 
de la Arad este foarte greu de ex
plicat de ce Locomotiva a menți
nut in teren pe Alexandru Radu
lescu, un jucător tînăr adus ta lo
tul echipei de numai 7 zale, care 
la fiecare fază a fost depășit de 
fantezia, viteza și forța de joc a 
lui Vaczi. încercarea lui ta condi
țiile unui joc atît de greu. în depla
sare, cu pruna echipă din clasa
ment, și în fața lui Vaczi a fost 
riscantă, iar menținerea lui pînă 
la sfîrșitul meciului, deși pe tușe 
erau și Cristescu și Andrei Radu
lescu, a fost greșită, demoralizftîd 
și pe tînărul debutant, care se ve
dea depășit, și pe ceilalți jucători. 
La înfrîngerea la scor a Locomo
tivei au contribuit atît „absența”, 
nu din formație, ci din... joc a luî 
Filote, care nu a putut trece nici 
peste Lupeș care juca foarte slab, 
cît și comportarea slabă a celor
lalți jucători feroviari, cu excepția 
lui Duugu și Ferenczi.

Deși caracteristica meciului a 
fost nervozitatea, totuși nu s-a pro
dus decît un singur gest nespor
tiv. Acela al lui Vaczi — reprobat 
de ceilalți jucători arădeni, — care 
s-a dus sa-1 felicite pe Macri, cînd 
acesta a marcat auto-golul. Aces
tea sînt cîteva aspecte din jocul pe 
care Flamura roșie l-a cîștigat pe 
merit, dar ta care n-a strălucit.

RENATO ILIESCU

de luptă
Locomotivei Constanta
și comit numeroase greșeli. Local
nicii — deși dau serioase semne 
de oboseală — vin mereu peste 
adversar, atacă în 7 oameni și 
mai înscriu pînă la sfîrșitul îrrtîl- 
nirii, încă 1 gol, stabilind scorul 
fina! : 4—0.

Victoria pe deplin meritată a 
Locomotive- P.C.A. se datorește, 
fără îndoială, însuflețirii excepțio
nale de care a dat dovadă fiecare 
jucător. Din momentul în care 
echipa s-a regăsit și a reușit să 
intre în cadența corespunzătoare 
unui meci atît de important, Loco
motiva P.C.A. a acționat ca un 
tot unitar. Merită a fi relevați 
pentru elanul cu care au jucat, 
Ispas, Jarnea, Zlotea și Tatomir, 
ca și cele două extreme Cristof și 
Vultur. Dinamoviștii, recunoscufL 
prin jocul lor sobru, bine conceput 
tactic, n-au corespuns decît în 
primele 30 de minute ale reprizei 
I-a și cele 15 de la începutul re
prizei a IT-a. Iar atunci cînd au 
fost mai activi, înaintarea în spe
cial a avut numeroase scăpări, e- 
zitări, complăcîndu-se în combina
ții prea multe și inutile.

TIBER IU STAMA

Surprize â opinie da fmală als Cupei R. P. R.
î Ieri s-au disputat jocurile programate în optimile 
| de finală ale popularei competiții de fotbal, Capa 
} R.P.R. Meciurile de ieri s-au terminat ca unele re- 
i zuttate neașteptate. Astfel, dotat echipe de cate-
Sgorie B, Metalul Reșița și Flamura roșie St Gheor- 

ghe au eliminat Locomotiva Tg. Mureș și — respee- 
Itiv —Metalul Cîmpia Turzii, înregistrînd, totodată, 

și cele mari scoruri din această etapă : 4—0. Niei 
celelalte echipe de categoria A, care au întîlnit ieri 

) formații din categoria B, nu au reușit' să cîștige

cu ușurință, ci an trebuit să se întrebuințeze se
ries pentru a obține un rezultat favorabil. Astfel, 
Diaamo București și Flacăra Ploești au părăsit 
ter-ota învingătoare, în fața Metalului București 
și — respectiv — Locomotivei Craiova, somai după 
prelungiri, țar C.CA. a âștigat ia limită la Con
stanța. Pentru sfertmile de finală ale Capei R.P.R. 
s-au calificat: Ffatntara roșie Arad, Locomotiva 
Timișeaia„MetaIal Reșița, Flarnwa roșie SIL Gheor- 
ghe. Flacăra Ploești, C-tLA., Dinamo București și 
Locomotiva Grivița Roșie.

METALUL BUCUREȘTI— 
DINAMO BUCUREȘTI

2—4 (2—2; 2—2)
Intre Dinamo și Metalul există 

oricum o categorică diferență de 
valoare. Și cu toate acestea me
ciul desfășurat ieri după amiază 
pe stadionul Dinamo, n-a făcut 
sezisabilă această deosebire, pe de 
o parte pentru că Metalul a lup
tat cu ardoare să obțină un rezul
tat cît mat strîns, iar. dinamoviștii, 
privind jocul cu multă ușurință, 
n-au aruncat în luptă toată ener
gia de care sînt capabili- Au făcut 
totuși acest lucru dar numai spre 
sfîrșitul partidei ,atunci cînd sco
rul continua să rămînă egal, ne- 
cesitînd prelungirea meciului cu 30 
de minute.

După ce a condus cu 2-0, prin 
punctele marcate de Szoko (min. 
18) ș< Băcuț I (min. 27), Dinamo 
a slăbit ritmul de joc permitted 

•meta lurgi ști lor să inițieze cîteva 
contraatacuri periculoase, la capă
tul cărora au și marcat, prin Asan 
(min. 28) și Corneanu (min. 31). 
După egalare, Metalul se apără 
organizat, în timp ce dinamoviștii 
atacă mereu ,dar fără nici un ori
zont. E’ au avut nenumărate o- 
cazii pe care le-au ratat In spe
cial Ozon, introdus ta formație ta 
repriza II-a, a ratat copilărește • 
serie de ocazii clare.

Astfel s-au scurs cele 90 de ntF 
nute, fiind necesare deci prehin- 
g’rile. Abia în ultima parte a 
prelungirilor, Dinamo a putut să-ți 
asigure victoria prin golurile în
scrise de Ene (min. 106) și Bă
cuț I (min. 110). Arbitrul Kelemen 
(BticureștJ) a condus în nota jo
cului, adică slab, formațiile:

DINAMO : Constantinescu - La- 
zăr, Băcuț II, Fodor-Nemeș (Nea- 
gu), Băcuț I-Bartha, Nlcușor, Ene, 
Neagu (Ozon), SzokS.

METALUL: Carapeț-Benț, Ma
rinescu, Dumttrașcu-Ignat, Arsene 
(loni(ă)-Vulcăneanu, Corneanu, A- 
san. Calotă, Mazilit.

LOCOMOTIVA P.CA.
CONSTANTA—C.C.A. 0—1 (0—0)

CCftiSTANȚA, 20 (prin telefon). 
Intîlnrrea dintre Locomotiva Con
stanța și C.C.A., urmărită pe sta- 
dionul „9 Mai”, de lO.OtX) de spec
tatori, a prilejuit un joc de bună 
ealftate. Localnicii an fost un ad
versar dif’cil pentru echipa cam
pioană

In prima repriză, pe rtad cete 
două echipe sînt în atac, însă nu 
pot înscrie. Se remarcă în această 
perioadă portarii celor două for
mații, Nedela (Loc.) șl Votaescu 
(C.C.A.), care rețin cu greu șutu
rile lui Tătaru (min. 17) și Ispas 
(min. 22 și 33). După pauză, Loco
motiva domină un scurt interval 
de timp, dar atacanțîi săi nu trag 
la poartă. C.C-A. trece în atac și 
obligă apărarea localnicilor să 
muncească foarte mult. Doicescu 
(Loc.) scoate mingea de pe l'nia 
porții în minutele 53 și 58. C.C.A. 
beneficiază și de o lovitură de la 
11 metri, acordată în urma faul
tului comis de Tatomir asupra lui 
Carîcaș, dar Apolzan trage afară. 
Singurul gol este marcat ta min. 
73 cînd Tătaru, profitînd de învăl
mășeala din fața porții Locomoti
vei, trage șî înscrie. După gol, 
C.C.A. are la discreție jocul, dar 
apărarea localnicilor se comportă 
foarte bine și nu permite mărirea 
scorului

S-au remarcat: Voinescu. Apol
zan, Bone și Alexandrescu de la 
C-C.A. și Doicescu, Jarnea, Ta
tomir și Ispas de la Locomotiva.

A arbitrat, Vasite Suciu (Iași)’ 
următoarele formații:

C.C.A.: Voinescu-Dodeanu, Apol
zan, V. Dumitrescu-Onisie, Bone- 
Meszaros, Balint, Alexandrescu, 
Tătaru, Caricas (din min. 78, Za- 
voda II).

LOCOMOTIVA: Nedela-Doicesca, 
Vultur, Ispas-Manta, Coiocaru, 
Zlotea, Jarnea, Tatomir, Kestely- 
Cristof.

PETRE OPREA 
corespondent

LOCOMOTIVA CRAIOVA — FLA- 
CARA PLOEȘTI 2-3 (2-0, 2—f)

CRAIOVA, 20 (prin telefon). — 
Intîlnirea dintre Locomotiva Craiova 
șî Flacăra Ploești a prilejuit tai 
joc de un bun nivel tehnic. Local
nicii au început foarte bine inițiind 
o serie de atacuri periculoase, _ în 
timp ce oaspeții s-au lăsat surprinși 
de verva de joc a gazdelor. Scorul 
este deschis în min. 30 de către 
Cristian care primise mingea în 
urma unei lovituri indirecte execu
tate de Mihăilescu. Apoi peste 10 
minute la un corner ia poarta Fla- 
cărei Brătilă marchează cu capul. 
In min. 46 LYăgan primind o 
pasă de la Pereț reia în plasă. Cu 
două minute înainte de sfîrșitul jo
cului Drăgan profitînd de o greșea
lă a lui Mihăilescu egalează. Jocul 
se prelungește și în primul minut 
Ștefănescu centrează și Drăgan prin- 
tr-o săritură spectaculoasă înscrie 
cu capul cel de al treilea gol pen
tru echipa sa.

Arbitrul 0. Albescu (Timișoara) 
a condus formațiile: LOCOMOTI
VA: Mităchescu Ii-Mihăilescu, Bră
tilă, Pătrașcu-Mităchescu I (Capa- 
tos), Renciu-Dănciuleocn, Cristian, 
Nanu, Antonescu, Dilă. FLACĂ
RA- Roman-Pahonțu, Neacșu (Pe
trescu) Topșa-Pereț, Cosmoc-Ștefă- 
nescu, Botescu, Drăgan, AvastH- 
chioaiei, Motronea. S-au evidențiat 
Mităchescu II, Pătrașcu, și Cristian 
de la Locomotiva șl Pahonțu, Dră
gan șl Avasilichîoaiei de ta Fla- 
Căra‘ C. MOTCX3

corespondent• •
FLAMURA ROȘIE SF. GWFOR- 
GHE - METALUL CÎMPIA 

TURZII 4—0 (1—0)

SF. GHEORGHE, 20 (prin tele
fon). — învingătorii^ au avut tot 
timpul inițiativa, jucînd rapid și 
foarte eficace. Oaspeții au dez luzto- 
nat ți n-au constituit nici un mo
ment un pericol pentru poarta gaz
delor (ei n-au tras nici un șut ja 
poartă). Din min. 55 Metalul a ju
cat ta 10 oameni, Rtrzici părăsind 
terenul fiind accidentat Gele patru 
puncte au fost înscrie de Szekew 
în min. 21, 49 șl 62 și Daragtad 
(min. 72). i

Arbitrul Eftimte Aurel (Ora?”1 
Stalin) a condus următoarele for
mații: FLAMURA ROȘIE: Boroș- 
Kiss H. Lazăr, Boga-K'ssgyorgrt, 
Sinka-Karacsonyi, Ștefan, SzeSeu. 
Daraghicî, Nann.

METALUL C. TURZII: Lăzărra- 
nu-Lazăr, Mari, Feîecan-Ban, Rn- 
zici-Patfi, Copil Cacoveanu, Bustan, 
(Roman), Burlan. S-au remarcat: 
Karacsonyî, Sinka, Szekelî, Nana 
de la învingători iar de la oaspeți 
numai Mari. _

0. FINIGHIU 
corespondent

METALUL REȘIȚA—LOCOMO
TIVA TG. MUREȘ 4—0 (3-0) .

REȘIȚA, 20 (prin telefon). — 
După un meci în care metalur- 
giștii au dominat cu autoritate fn 
prima repriză, victoria le-a revenit 
cu scorul de 4-0 (3-0)'. In repriza 
a doua, deși oaspeții au aratat o 
revenire, totuși nu au 
scrie, fie din cauza apărării ex
celente a reș'țenilor, fie din cauza 
ineficacității arătată de propria 
lor linie de înaintare. Primul punct 
a fost înscris în min. 4, cînd Se- 
leș, făetad o cursă pe extremă, 
înscrie din pltaă viteză. 7 minute 
mai tîrziu, același Seleș, aflat pe 
centrul terenului, pasează la 
jart II care din vote introduce 
mingea în plasă. MetalnrglștH corn 
tinuă atacurile ș5 în min. 23. ta 
urma unei combinații, Chinlă-Ur- 
can, ultimul marchează. Al patru
lea gol al partidei este înscris în 
min, 58 de Urcan, „care primise 
mingea de la Chirîlă.

Arbitrului C. Petrescu (Craiova) 
i s-au alteia! următoarele forma ut 

MET AIUL: Purc!ră-Pl',v (Fo
sa), Teodorescu, Colnic-Munteanu,

Vida-Jojart 11, looan, Urcan, Ciu
mă, Seleț.

LOCOMOTIVA: Popa-Csatari,
Ghierling. Bartha-Vakarcs 1, Kaj-t 
lik-Constantin. Mihai, Anderco, Va- 
kares II, Kato/ia, Szasz, S-au ■ re
marcați Colnic, Munteanu, Vida 
Seleș de la învingători și Bartha, 
Constantin Mihai și Vakares 11 de 
la învinși.

I. PLAVIȚU 
corespondent

PROGRESUL SIBIU — LOCOMO
TIVA GRIVITA ROȘIE BUC.

1-4 (1-1)

SIBIU, 20 (prin telefon de îs. 
snbredacția noastră). — Meciul da 
cupă dintre cele două echipe a 
fost șpectacutos. Scorul a fost des
chis în minutul 9 de Toderici (Pro
gresul) dar peste cinci minute 
Ducureștenii au egalat, Băilă (Pro- 
greșul) trimițînd balonul în propriei 
poartă. In repriza II-a. bucureșienii 
domină insistent și își asigură o 
victorie clară prin punctele înserfc ' 
de Marian (min. 57), Pilote (min.' 
61) și Csegezi (min. 66).

Au jucat următoarele formații:
PROGRESUL SIBIU: Ghță-Băfr 

lă, Tr. Vasile, Stoica-Popescu, Bra-* 
tu-Belașcu (Toma), Gherman (Be* 
lașcu), Toderici. Nagy (Gherman) 
Frunzescu.

LOCOMOTIVA GRIVIȚA ROȘIE 
BUC.: Dungii (Cotnan)-Lungo,
Cristescu, Macri-Ferenczi, Bociardu 
Călin (A. Rădulescu), Maritab 
Olaru, Czegezi, Filote.

S-au remarcat: Filote (în zi exce; 
lentă), Bociardî, Marian, Olaru (d« 
la învingători) și Ghiță, Bratu șl 
Toderici (de la gazde). A arbitrat; 
P. Popescu (Ploești).

M. VLADOIANU

PROGRESUL SATU MARE-P 
FLAMURA ROȘIE ARAD ' 

1~3 (0-2)

SATU MARE, 20 (prin tele
fon). —. Cei 4.500 spectatori au 
urmărit un joc de o bună facturii 
tehnici, la care an contribnit 
ambele formați!. în prima nw 
priză, deși jocul a fost egal, iH 
rădenii au reușit să înscrie AauS 
goluri, dta cauza slabei compor
tări a portarului Oroszi. N. Roșa 
este autorul celor două goluri îs»* 
scrise ta min. 25 și 40. La reluara 
Flamura roș'e domină timp de 2» 
minute, dar atacurile sale se faH < 
besc de apărarea bună a sătmfee* 
ni lor. în care se remarcă portarsd 
Pintea (care a taloctat la pasrf | 
pe Oroszi). Apoi, Progresul revl* 
ne ta atac și reușește să redseă 
scorul prta Niculeseu, car* reia 
mingea ta plasă după un sdsiwli 
de pase cu Iacob ș* Tsritor. (mia; 
67). Uit tasta gol este tascrls da 
Vaczi (min. 89)' h o tovălmișe®&

S-au remarcat: Lupeș, Mescea $ 
Dumitrescu (Fl. r.) Olah, Mas® 
II și Iacob (Progr.)

Arbitrul Hîtoer (Oradea) a con
dus următoarele fonnațîi:

FLAMURA ROȘIE: Fatater-L* 
paș, Dusm, Formați (Mercetty* 
Szucs, Menea (Capaș)-Birău, ĂL* 
Popa, Vaczi. Mortala, Dumitrescu.

PROGRESUL: Oroszi (PinteaJ-t 
Dezsi, ObtA, lfart&n~Mandi IL 
lacob-Tud», Giaatnan. FerenaL) 
Totk (AmlrntSJ, MMaietcu.

I. BARA 
corespondent

METALUL ORADEA — LOCOMO
TIVA TIMIȘOARA 0—2 («—Ol

CRAI1EA, 20 Tprîn telefon'. — 
După mu' JoE de factură tehnică 
modestă, LooainbâWf Timișoara a 
cîștigat prin gtanrfle marcate de 
Adalbert Covad, te «Aratele 60 și 
65. La meci an asistat 2000 de
spectatori.



Urmărind a doua parte a Clrcn'tului C’ciîst a! R. P. R.
Avem în față bloc-notesuLcu în

semnări din a doua parte a Cir
cuitului Ciclist al R.P.R. Iar ta 
cuvintele întortochiate și tremurate 
— caligrafia nu poate fi atît de 
perfectă cînd trebuie să-ți iei no
tițe în goana mașinii — regăsim 
un noian întreg de întîmplări, ca
re făcut ca multe etape să con
stituie adevărate exemple de ceea 
ce înseamnă o luptă sportivă, cin
stită, plină de dîrzenie.

De la Oradea, după ce cicliștii 
trecuseră prin atîlea grele încer
cări „vînătoarea" după tricoul gal
ben a reînceput cu sporită dîr
zenie. Aici, C. Istrate avea 6 mi
nute avans față de al doilea cla
sat. La Arad a rămas cu două mi
nute și 40 secunde, iar în etapa 
următoare, Arad-Deva. ploaia de 
pene și defecțiuni mecanice care 
s-a abătut pe capul său, l-a fă
cut să cedeze tricoul galben lui 
C. Dumifrescu, care l-a păstrat 
apoi pînă la capătul cursei !

Dacă diferențele de timp n-ar fi 
fost atît de mari, după dramatica 
etapă Piatra Neamț-Toplița, cu si
guranță că lupta pentru primul 
loc s-ar fi dat cu și mai multă 
dîrzenie. Și cînd spunem aceasta, 
ne referim, în primul rînd, 1a splen
dida comportare din ultimele etape 
a lui N. Vasilescu de la Dinamo 
și a lui Marin Niculescu și C Șan
dru de la Flamura roșie. N Va
silescu a cîștigat etapa la Arad, 
a intrat al doilea în Deva, Sibiu 
și București și al treilea în Ora
șul Stalin. De asemenea, Marin 
Niculescu s-a evidențiat printr-o 
dîrzenie excepțională în ultimele 
zile ale cursei. In etapa Deva- 
Sibiu a „spart" plutonul la km. 
52 și, flancat de N. Vasilescu, St. 
Sebe ți I Hora, a făcut o cursă 
foarte bună pînă în momentul cînd 
dealurile Sibiului l-au determinat 
să piardă timp și să vină pe locul 
IV In etapa următoare, M. Nicu
lescu a „fugit" din nou cu încă 
nouă alergători, cîștigînd prima 
sa victorie în circuit la Orașul 
Stalin El se apropiase la 7 mi
nute de tricoul galben. Spre Bucu
rești. însă el n-a mai acționat cu 
convingere. A stat „la cutie" pre- 
gătindu-se pentru sprintul final, 
•care avea să-i aducă a doua vic
torie. C Șandru a fost mereu în 
preajma lui Marin Niculescu și, 
cu toate că evadarea în compania 
lui Norhadian nu leușise în etapa 
Sibiu-Orașul Stalin, a încercat-o 
a doua oară cu succes în tovărășia 
unui lot mai numeros.

Desigur, după o cursă de pro
porțiile acestea, stat multe de spus. 
Tar tinerețea are parte de multe 
cnvtate de laudă Incepînd cu maes
tru! sportului C Dumitrescu, care 
a cîștigat acest greu circuit, trebuie 
să aducem neanărat în discuție nu
mele lui St Ștefu (Dinamo), G. 
Moiceanu, (Progresul). V Milea 
(Recolta), St. Poreceanu (Recolta), 
R Schuster, A Folbert, Jon Sima 
(Dinamo) N. Molnar, D. Muntea- 
nu (Locomotiva), / Hora, D. Tupa, 
Gh Șerban V. Icnescu, Ion Vasile 
(CCA), B. Rosenberg, L. Dominic, 
(Constructorul), L. Zanoni (Recol
ta). Gh Calcișca (Voința), I. Teo-

Dinamo București — C.C.A.
in campionatul republican de lupte 

pe echipe
Cel mai important meci al cam

pionatului pe echipe, se desfășoa
ră sîmbătă de la ora 19, în sala 
Dinamo, între cele două fruntașe 
ale clasamentului, Dinamo București 
și C.C.A. Ca și în anii trecuți, de re
zultatul acestei întreceri depinde 
desemnarea echipei campioane. 
Cu ocazia acestei întîlniri, vor pu
tea fi urmăriți maeștri ai sportu
lui și campioni ai țării ca: A. 

» R'tzsi, D. Pîrvulescu. I. Popescu, 
V Popovici, I. Corneanu (C.C.A.), 
Fr Horvath, D. Cuc. N. Popovici,
M. Belușiea, A. Șuii (Dinamo). De 
remarcat că în deschiderea meciu
lui dintre Dinamo și C.C.A. vor 
avea loc demonstrații de lupte tă
tărești (kureș). Tot în Capitală, 
duminică dimineața, se va desfășu
ra meciul dinlre Constructorul Bu
curești șl Metalul Baia Mare, Ce
lelalte tntîlniri se vor desfășura 
după următorul program ■ Loco
motiva Timișoara — Flamura ro
șie Cluj, Flamura roșie Arad — 
Dinamo Orașul Stalin, Metalul Re
șița — Constructorul Ploești. Pro
gresul Oradea — Progresul Lugoj. 
Marți se va desfășura la Oradea 
meciul Progresul Oradea — Di
namo Orașul Stalin.

Plutonul fruntaș condus de Ma rin Niculescu pedalează puternic 
într-una din etape

dorescu (Flacăra), V. Militaru, S. 
Drezner (Metalul), și atîția alții.

Mai mult ca oricînd, tineretul s-a 
afirmat în această competiție, um- 
plînd de nădejde inimile tuturor 
celor ce îndrăgesc ciclismul. Ei tre
buie însă să lucreze pentru a-și 
remedia unele deficiențe. Lin exem
plu îl constituie Gabriel Moiceanu 
care, deși rulează impecabil, are 
o poziție defectuoasă în șea. St. 
Ștefu,. deși a ocupat un nesperat 
loc II, s-a dovedit un ciclist fără 
inițiativă și combativitate, stînd 
mereu în „umbra" altora care con
duceau.

Multă voință am întîlnit în ul
timele trei etape la Ervant Nor
hadian, alergător vechi și experi
mentat. Iureșul acesta al tinereții 
l-a făcut și pe el, ca și pe ceilalți 
cicliști mai „bătrîni", să angajeze 
lupta cu toate armele posibile. 
De la Deva, Norhadian a plecat 
suferind. Ajuns la Sibiu cu patru 
minute mai tîrziu decît plutonul 
fruntaș, ciclistul de la CCA a cerut, 
imediat asistență medicală. L-am 
reîntîlnit la startul etapei Sibiu- 
Orașul Stalin. cu chipui crispat, din 
cauza unor rosături. Norhadian și-a 
încălecat bicicleta, pornind la drum 
hotărît, plin de dîrzenie. In aceas
tă etapă a evadat de două ori, so
sind printre primii la Orașul Sta
lin. Exemplul lui este minunat și 
poate fi însușit de njulți tineri.

In general, se pcute spune că 
acest circuit a constituit un fericit 
prilej de afirmare a tinerelor ele
mente, o cursă disputată cu sus
ținută energie, în cea mai mare 
parte. E un semn că ciclismul nos
tru se află pe drum bun și că el 
poate progresa din zi în zi, tot 
mai mult.

O. MI MALACII E

Iată clasamentul general indi
vidual al Circuitului Ciclist al 
R.P.R.

1. C. Dumitrescu (Progresul) 
48:46.20; 2. St. Ștefu (Dinamo) 
48:49.32; 3. C. Istrate (Progresul) 
48:51.22; 4. Marin Niculescu (FI. 
roșie) 48:53.02; 5. G. Moiceanu 
(Progresul) 48:59.55; 6. P .Nuță

INFORMAȚII
Iată care sînt procentele de pronosticuri luate după 

tine de la agențiile din Capitală:
I. R. P. Ungară — R- Cehoslovacă
II. Belgia — Olanda
III. Locomotiva Buc. — Flacăra Ploești
IV. Dinamo București — Știinta Timișoara
V. Locomotiva Timișoara — ®.C.A.

VI. Știința Cluj — Flamura ro șie Arad
VII. Locomotiva Tg. M. — Dinamo Or. Stalin

VIII Metalul C. Turzii — Progresul Oradea
IX. Minerul Petroșani — Metalul Hunedoara
X. Metalul Steagul roșu — P o greșul Buc-

XL Dinamo Bacău — Locomotiva Iași .
XII. Dinamo București — C.C.A. (rugbi)

100 de bule-

90 3 7
79 12 9
47 39 14
77 10 13
30 65 5
41 48 11
20 4-1 39
35 38. 27
73 15 12
35 41 24
20 67 13
35 39 26

MECIURI DE, REZERVA

A. Știința Iași — Locomotiva Constanța
B. Flacăra Mediaș — Metalul Reșița
C. Dinamo Galați — Progresul Focșani
D Metalul Baia Mare — Flamura roșie Cluj

q Duminică se pot depune bule- 
ttaele în București numai pînă la 
orele 12.

Pentru evitarea aglomerației 
participantii la concurs sînt rugați 
a depune bule'inele din timp în 
cursul săptămînii.

■ In programul concursului 
PRONOSPORT Nr. 28 stat prevă
zute ș' două partide internaționale.

Este vorba de întrecerea unor 
echipe de certă valoare. Cea a R.P.

> Ungară nu are nevoie de nici o 
recomandare Ea va avea de în
fruntat asaltul unei formații tinere

(Dinamo) 49:08.01 ; 7. C. Sandru 
(FI. roșie) 49:08.34; ‘8. Er. Nor
hadian (CCA) 49:10.12; 9. V. Mi
lea (Recolta) 49:20.36; 10. St. Sebe 
(Progresul) 49:26.52; 11. N. Ma
xim (Dinamo) 49:27.48; 12. R.
Schuster (Pinamo II) 49:37.29; 13.
L. Zanoni (Recolta) 49:50.22 ; 14. 
N. Vasilescu (Dinamo) 49:50.55;
15. St. Poreceanu (Recolta) 49:54,37;
16. Gh. Șandru (Metalul) 50:07.37;
17. /. Sima (Dinamo II) 50:12.28; 
18 Nifă Eftimie (Metalul) 50:17.09; 
19. M. Ștefănescu (FI. roșie) 
50:22.25; 20. B. Rosenberg (Con
structorul) 50:33.07; 21. E. Mihăi- 
lă (Constructorul) 50:42.38; 22. 
A Folbert (Dinamo II) 50:45.39; 
23 D. Munteanu (Locomotiva) 
5!7:48.26 ; 24. V. Naidin (FI. roșie) 
50:54.48 : 25. N Molnar (Locomo
tiva) 51:04.20; 26. Ion Cristea 
tVointa) 51:04.29; 27. Gh. Serban 
(CCA II) 51-08.39; 28. V Dobres- 
cn (Constructorul) 51:10.21 ; 29. C. 
Stănescu (FI. roșie) 51:12.10; 30. 
Tr Chicomban (Metalul) 51:16.47;
31. Gh. Calcișca (Voința) 51:20,12;
32. St Bălănescu . (Locomotiva)
51:35.06; 33. V. lonescu (CCA II) 
51:41.27; 34 A. lonescu (Voința) 
51:42.05; 35. Ion Hora (CCA) 
51:42.38; 36. D. Tupa (CCA)
52:10.47; 37. M. Dumitrescu (Con
structorul) 52:15.18; 38. L. Do
minic (Constructorul) 52:18.38; 39. 
S. Drezner (Metalul) 52:33.16; 40. 
C Datcu (CCA II) 52:41.23; 41. 
Ion Vasile (CCA) 52:48.46; 42. 
/ Teodorescu (Flacăra) 53:12.57;
43. V. Militaru (Metalul) 53:15.00;
44. Sima Zosim (Flacăra) 53:24.53;
45. D. Liritis (Avîntul) 53.36.04;
46. C. Dumitru (Avîntul) 54:58.54 ;
47. A. Jiglău (Voința) 55:15.05.

CLASAMENTUL PE ECHIPE:

1. Progresul Casa Scînteii 
141:46.20; 2. Dinamo I. 142:04.01; 
3. Flamura roșie 143:15.11; 4. Re
colta 144:06.23; 5. Dinamo II 145: 
05.25; 6. Metalul 145:35.31 ; 7. 
Constructorul 146:43.41 : 8. CCA I 
147:54.47 ; 9. Voința 148.19.48; 10. 
Locomotiva 148.42.33; 11. CCA II 
150:27.19.

onosport

11 82 7
67 22 11
38 47 15
58 35 7 

și plină de posibilități: echipa R. 
Cehoslovace.

In anul 1951 formația maghiară 
a cîștigat partida cu 2—1, iar în 
1952 scorul a fost și mai catego
ric în favoarea R. P. Ungară • 
5—0.

La trierea celor peste 583.000 bu
letine depuse la concursul de du
minică 17 octombrie au fost găsi
te 91 buletine cu cîte 11 pronosti
curi exacte, 800 cu cîte 10 prono
sticuri exacte și 6000 cu cîte 9 pro
nosticuri exacte.

Omologarea concursului este în 
curs de desfășurare.

Activitatea
In campionatul categoriei A la 

handbal au mai rămas de jucat 
doar chici etape. Și cu toate că 
fiecare echipă mai are de jucat 
numai cîte cinci meciuri, totuși, 
situația echipelor amenințate de 
retrogradare nu s-a lămurit deloc. 
Dimpotrivă, se pare că pe măsură 
ce campionatul se apropie de sfîr- 
șit lucrurile se complică din ce 
ta ce.

Din cele patru echipe care vor 
retrograda anul acesta două se 
arată a fi amenințate: Recolta 
G.A.S Variaș și Știința Cluj. Nu 
e vorbă, prin felul ta care s-au 
prezentat la ultimele jocuri a- 
ceste echipe nioi n-au arătat că 
au un nivel de pregătire care să 
le permită să obțină victoriile ne
cesare ieșirii din zona de retro
gradare.

Care este însă situația oelor- 
lalte? Aci problema se încurcă 
mai mult, deoarece, cu toate e- 
forturile făcute de unele din echi
pe, nici urna dintre ele nu s-a 
putut distanta atît îneît să nu mai 
aibă... emoții.

După ultima etapă situația în 
clasament este următoarea:

1. C. C. A. 21 20 1
2. Din. Or. Stalin 21 ÎS 1
3. FI. roșie Jimb. 21 14 1
4. Voința Sibiu 21 11 3
5. Met. Timișoara 21 11 3 
6 Metalul
7. Flacăra

8 Dinamo
9. Știința

Reșița 
PI.

Buc.
Iași

10. Știința I.C.F.
11. FI. roșie Cisn.
12. Șttința Tim.

13. R. G.A.S. Var.
14. Știința Cluj

0 236:107 41
5 213:126 31
6 174:121 29
7 162:126 25
7 171:147 25
8 189:159 24

21 10 0 11 131:145 31
21 7 5 9 143:154 19
21 9 1 11 146:179 19
21 9 0 12 131:167 18
21 6 4 11 139:162 16
21 7 0 14 139:165 14
21 3 2 16 111:183 8
11 2 1 18 90:234 5

Privind clasamentul s-ar părea 
că Știința Timișoara și Flamura 
roșie Cisnădie au pierdut... contac
tul cu „plutonul" de echipe din 
fața lor. Este însă greșit _ Spu
nem acest lucru, pentru că din 
cercetarea atentă a programului 
viitor, se poate vedea că ele au 
totuși, șanse să scape. _

Dar mai bine să privim pro
gramul viitoarelor etape, care vor 
aduce clarificarea situației din 
coada clasamentului. Vom începe 
cu Flacăra Ploești, deci cu echipa 
clasată pe locul al șaptelea.

• TIR. — Poligonul „Gh. Va- 
silichi" din Capitală, găzduiește 
sîmbătă și duminică, concursul 
republican de tir, pe echipe ș.i 
individual, la care vor participa 
numai trăgători începători (necla
sificați). Concursul este organizat 
in cinstea Lunii Prieteniei Roniîno- 
Sovietice.

• BASCHET. — Timișoara 
(prin telefon). Luni au început în 
sala S.M.T.C.F. întrecerile finale 
ale campionatului feminin de cali
ficare. Primele rezultate sînt ur
mătoarele : Știința Invățămînt Bu
curești — Știința Timișoara 50— 
27; Flamura roșie Tg. Mureș — 
Progresul Craiova 80—19 ; Voința 
Tg. Mureș — Voința Orașul Stalin 
21—37; Flamura roșie Tg. Mureș 
—Știința Timișoara 45—19 ; Voin
ța Orașul Stalin — Știința Invă- 
țămînt București 35—30 ; Progre
sul Satu Mare — Voința Tg. Mu
reș 44—34. La concurs participă 
șapte eehipe, care se întrec sistem 
turneu pînă duminică.

SEVER ȘERBAN
O CICLISM. — Comisia centra

lă de ciclism organizează între 31 
octombrie și 7 noiembrie o com
petiție ciclistă de 6 etape. întrece
rea va străbate următoarele șose
le : Giurgiu, Alexandria, Oltenița, 
Ploești, Urzicsni și Pitești. înscrie
rile se primesc la sediul comisiei 
de ciclism str. V Conta nr. 16.

o FOTBAL. — Biletele pentru 
cuplajul de duminică de pe stadio
nul Dinamo (meciurile Voința Buc.
— Metalul Uzinele de tractoare 
cat. B și Dinamo Buc. — Ști
ința Timișoara) se pun în vînzare 
mîine dimineață la casele stadionu
lui Dinamo, la casa stadionului 
Dinamo Obor, la agenția Prono
sport din str. Aristide Briand nr. 9, 
și la casa specială din fața funda
ției Dalles.

— Meciurile de fotbal de dumi
nică de pe stadionul Ciulești se 
dispută după următorul program : 
ora 13.30 Progresul Finanțe Bănci
— Mpfahil Cîmpia Turei' (finala 
campionatului republican de ju

la handbal
Flacăra Ploești: mai are de jug

cat: la Timișoara cu Metalul, a 
casă cu Știința I.C.F., lâ Bucul 
rești cu C.C.A., acasă cu Ștfințț . 
Timișoara și la București cu Dfl 
namo.

Dinamo București: la Orașu 
Stalin cu Dinamo, la București ci 
Recolta- Variaș, la Cluj cu Știința 
acasă cu Metalul Reșița și acas: 
cu Flacăra Ploești.

Știința Iași: la Jimbolia c
Flamura roșie, acasă cu Dinam... 
Orașul Stalin, la Periam cu Re 
colta Variaș, acasă cu Științ 
Cluj și la Reșița cu Metalul.

Știința I.C.F.: acasă cu Meta 
Iul Reșița, la Ploești cu Flacăn 
acasă cu Flamura roșie Cisnădiț 
fa Timișoara cu Metalul, la S; 
biu cu Voința.

Flamura roșie Cisnădie: Ia Si
biu cu Voința acasă cu Metah 
Timișoara, la București cu Științ 
I.C.F-, acasă cu C.C.A. și la T 
mișoara cu Știința.

Știința Timișoara: la Peria- 
cu Recolta Variaș, acasă cu Șt 
ința Cluj, acasă cu Metalul R< 
șita, la ■ Ploești cu Flacăra și < 
casă cu Flamura roșie Cisnădie.

A
In campionatul masculin de c; 

lificare cele 8 echipe au fost în 
părțite în două serii de cîte patri 
astfel : scria l-a : Progresul Ara 
Recolta M A. S. Bucureșt 
Făgăraș. Metalul Tîrgoviște. h 
seria a Il-a: Știința Galați. Prj 
greșul Odorhei, Progresul Bacă 
și Locomotiva București.

Prima etapă programează u 
mătoarele focuri (de notat < 
toate întîln’rile se dispută pe t 
ren neutru): Sibiu: Metalul Tî. 
goviște—Progresul Arad; TîrgJ 
viste: Recolta M.A.S. București. 
Făgăraș: Buzău : Știința GaW 
— Locomotiva București: Bîrlaț 
Progresul Odorhei—Progresul B 
cău. Jocurile acestei etape se di 
pută ta ziua de 24 octombrie.

★
Duminică, ta campionatul r 

publican feminin, sînt progri 
mate partidele: Buhuși: Flamu: 
roșie —Știința I.C.F.; Reșițc 
Metalul—Progresul Orașul Stali 
Timișoara: Știința — Progres' 

Tg. Mureș; București: Știința .Ii' 
vățămînt—Avîntul Codlea. , 

niori); ora 15.15: Locomotiva G_ 
vița Roșie — Flacăra Ploești. 
letele se găsesc începînd de astă 
la casele stadionului Giulești, I; 
agenția Pronosport (str. Witir, 
Nr. 2) și la casele stadionului 1 
namo

• LUPTE. — Colectivul spor* 
Metalul „Mao Tze-d'in“ din ( 
pitală, organizează în cinstea z 
de 7 Noiembrie un interesant c< 
curs de lupte clasice, la care t 
participa sportivi din colectivi 
Metalul, FI. Roșie, Știința, Voirj 
Rezervele de Muncă, Locomot 
și Constructorul.

întrecerile vor avea loc astl 
incepînd de la ora 16, în sala 
lectivului sportiv Metalul A' 
Tze-dun (fost Vulcan) tramvai 
stația Dealpl Spirii.

După întrecerile de lupte clas 
vor avea loc întilnirile de lu 
libere din cadrul campionati 
R.P.R., etapa de regiune.

9 NATAȚIE. — Sîmbătă 23 
duminică 24 octombrie va avea 
la bazinul acoperit de Ia Flore 
ca un concurs de natație orgă 
zat de colectivul sportiv Voi 
Textilc-Confecții în cinstea i, 
de 7 Noiembrie.

I
• BOX. — Astă seară, la <y 

19 în sala Clement Gottwald (1 
Dinamo-Cotroceni) se dispută j 
mifinalele și finalele din faza F 
din cadrul Cupei Sfatului po 
Iar al Capitalei. Printre tinerii 
giliști care vor evolua, se num5 
I Grigore. Titi Grecu, Dum] 
Dumitru, I. Stanciu, D. Gheorgr 
G GorofFd. etc.

e HOCHEI PE IARBA. - 
după amiază, a avut loc întîlni 
din cadrul campionatului orășel; 
masculin, dintre echipele Dinam 
B și Progresul M.I.U. Victori: 
revenit dinamoviștilor cu scorul 
2—0 (2—0). Astăzi, la ora 
are loc pe stadionul Dinamo 
tîlnirea dintre ’echipele Dinami 
A și Flamura roșie.



Pregătirea tinerilor jucători de tenis de masă Activtatea pugilistlcă in țară
La tenis de masă, ca și în ce

lelalte ramuri de sport, tinerelor 
' noastre cadre li se acordă o deose- 
.. pită atenție pentru ridicarea con- 

.inuă a nivelului lor tehnic, pen
tru o pregătire cit mai bună.

Și în acest an a fost organizată, 
0 tabără de antrenament cu 
furata de o lună unde cei mai

.*■ buni juniori și cele mai bune ju- 
rioare din țară au urmat un pro
gram de pregătire metodică. La 

i intnmamentele din tabără, au par- 
' icfpat 14 jucători și 10 jucătoa- 

e, pregătirea fiind tăcută sub în- 
Irumarea și supravegherea anlreno- 

, ilo: N Naumescu, V. Marcu, V. 
'. Ț Ha done, E Szanto, și Șt. Toncu. 
' Antrenamentele s-au desfășurat' în

ședințe de

antrenament, 
de pregătire 
dintre parti- 
jucătorii se 
diferite te
și jumăta-

ala Floreasca din Capitală, unde 
u fost instalate nouă mese de joc, 
rogratnul fiind astfel alcătuit în- 
ît tinerii noștri jucători să poată 
; pregătiți multilateral: fizic, teh- 
lic, tactic și educativ. Așa, bună- 
ară. programul • unei ședințe de 
rstrenament cuprindea la început, 
xerciții de gimnastică pentru in- 

x jiorare (15 minute) apoi încălzi- 
|ea la masă cu mingea (30 minu- 
î), după care urma antrenamen- 
ul tehnic. Membrii taberii au fost 
pipărțiți pe grupe de 
i raport cu stadiul 
clinică al fiecăruia 
jfpanți. La masă, 
Antrenau metodic, pe 
jie,
p. Temele respective cuprindeau 
șe pildă,..................
le partea dreaptă sau de pe stînga, 

. . ;ii linie dreaptă sau în diagonală,
- return și loviturile de apărare co-

• espunzătoare. Apoi se jucau, timp 
e o jumătate oră, seturi, după care 
e făcea relaxarea, (alergare ușoară, 
Oferite exerciții de gimnastică). In 
'ară de aceasta, de două ori pe 
Iptămînă s-au predat lecții teore- 

'. .ce despre tehnică, tactică, elemen-
- . de organizare, instrucțiuni re
gulamentare și istoricul tenisului de
tasă. De asemenea, tot de două

timp de o oră

lovituri de atac de

i pe săptămînă, aveau loc antre
namente G.M.A., pra.cticîndu-se tot- 

■' flata și diferite sporturi ajutătoa- 
j. In același timp, o grijă dco- 

Tțbîtă a fost acordată și pregătirii 
’ ' lucative a sportivilor respectivi. 

■ ' Inie se citeau ziarele, se comen- 
Iu diferitele evenimente importante 

* '".terne și internaționale, iar pe- 
. ‘ adie se vizionau filme, se făcea

terne și internaționale, iar pe-

cenzia cîte unei cărți, urmată de

Termenul de înscriere pentru e- 
;țîa 1955 a Cupei R.P.R. la fot- 
jl a expirat de mult. Conform 
opozițiilor comisiei centrale de 
tbal, fiecare comisie regională de 
țbal trebuia să depună lista echi- 
ilor înscrise la București încă din 
hă septembrie. 13 comisii regio- 
le s-au conformat acestor dis- 
zițiuni, cinci însă nu au trimis 
’i pînă azi tabloul echipelor în- 
-i'se : comisiile de fotbal din re
unite Stalin, București, Iași, Ga- 
‘i și Craiova. Este o serioasă 
glijență în munca acestor comi- 

discuții interesante ta care lua par
te majoritatea tinerilor.

In această tabără o serie de e- 
temenie (băieți și fete) au arătat 
multă sîrguință, și dorință de a 
invăța, realizind' ptogrese însem
nate, și dovedind frumoase posi
bilități de afirmare în viitor, De 
exemplu, studentul Zaharia Bujor, 
de la Institutul de Construcții bun 
la învățătură și polisportiv (cate
goria l-a la șah și categoria a 11-a 
la volei) campion republican de 
juniori la tenis de masă din acest 
an, a dovedit calități deosebite ' 
pentru jocul ofensiv. Este un juca- j 
tor rapid, Oarecum complet, cu o i 
apărare de lingă masă. El a ară- 1 
tat însă o insuficientă putere de | 
luptă și voință de a învinge. Reale, i 
posibilități au demonstrat și Ale
xandru Șirlincan, Robert Fleischer, 
Otto B otite r, Mani us Lăzărescu, I 
Viorel Preotesei, Maria Golopen- 
ța Mariana Barasch, Irma Ma- 
gyari, Adina Niculescu și Lidia 
Munțiu. Tînărul Dan Cireșeanu, 
deși și-a îmbunătățit comportarea 
tehnică și disciplinară, va trebui 
totuși să Jucreze pentru a-și ame
liora loviturile, deoarece unele sînt 
încă deformate. De asemenea, este 
necesar ca el să dovedească mai 
multă seriozitate.

Fără îndoială că în acest an ti
nerele noastre cadre de jucători 
și jucătoare de tenis de masă au 
avut în tabăra de pregătire con
diții de antrenament mult mai bu
ne decît în anii precedenți : sală 
amenajată cu nouă mese, cinci an
trenori, profesori de educație fi
zică etc. Cu toate acestea față de 
condițiile optime create, munca nu 
s-a dus cu rezultatele cele mai 
mulțumitoare.

In primul rînd, recrutarea ele- 
mentc-lor pentru această tabără nu 
s-a făcut în modul cel mai fericit, 
aducerea unor elemente ca Cio- 
canile, Covaci. Cosma fiind pre
matură. Apoi antrenorii respectivi 
nu au căutat îndeajuns să gă
sească și să aplice noi metode de 
antrenament, ca de exemp’u : în
călzirea jucătorilor fără minge și 
înainte de a veni la masa de joc; 
jocul cu umbra . explicarea și ară
tarea executării corecte a lovituri
lor și a poziției corecte, exersarea 
făcîndu-se întîi fără minge și apoi 
cu mingea ; jocul cu mingea la 
perete, etc. Aceste metode precum 

Cypa R. P. R. ediția 1955 la fotbal
sii de fotbal. Această lipsă a îm
piedicat alcătuirea unei situații 
centralizate a înscrierilor în edi
ția 1955 a Cupei R.P.R. Mai mult, 
comisia centrală de fotbal — din 
cauza nerespectării dispozițiilor tri
mise comisiilor regionale — nu 
are o evidență în ce privește re
giunile unde au fost organizate 
primele etape ale Cupei — ediția 
1955.

Din datele sosite la comisia cen
trală, rezultă că din 13 regiuni s-au 
înscris 1484 de echipe. Pe regiuni, 
situația este următoarea: Bîrlad 

și altele, aplicate cu titlul ne expe
riență și in funcție de rezultatele 
obținute, puteau să fie apoi populari
zate și folosite în pregătirea celor
lalți jucători de teni^ de masă, iar 
unele . din ele chiar în antrena
mentele sportivilor fruntași ai a- 
cestei discipline.

De asemenea, împărțirea jucători
lor pe grupe după gradul de‘pre
gătire, s-a făcut neorganizat, me
canic, după cum antrenamentul pe 
teme, s-a făcut șablon, fără a 

se ține seamă prea mult de nivelul 
tehnic al fiecărui jucător. Dintre 
antrenori V. Marcu, E. Szanto 
și St. Toncu au muncit mulțumitor.
N. Naumescu a lucrat mai mult la 
întocmirea programelor zilnice, fără 
a urmări însă de aproape execu
tarea lor. Antrenorul N. Naumescu 
a arătat o comoditate inadmisibilă 
în munca sa de la această tabără, 
asumîndu-și mai mult un rol de 
supervizor, Cît despre contribuția 
antrenorului V. Vladone, ea a fost, 
se poate spune, simbolică, pentru 
că Vladone a venit doar de vreo 
două, sau trei ori pe la tabără. 
Menționăm, de altfel, că antrenorii 
s-au ocupat numai de pregătirea 
tehnică, fără a manifesta Vreo preo
cupare pentru munca educativă cu 
jucătorii.

Desigur -că multe dintre lipsurile 
semnalate ar fi putut fi înlăturate, 
dacă tovarășii din conducerea a- 
cestei tabere ar fi fost mai auto
ritari și dacă ar fi existat o mai 
strînsă colaborare între ei și antre
nori. De asemenea, munca membri
lor din biroul comisiei centrale pen
tru reușita acestei tabere a fost 
slabă, după cum insuficient a fost 
sprijinul și controlul inspecției de 
tenis de masă din C.C.F.S.

O problemă importantă în le- 
gă'ură cu pregătirea viitoare și 
creșterea acestor juniori este aceea 
de a li se acorda și mai departe, 
î!n colectivele respective, atenția 
cuvenită,' condiții bune de antre- 
n'-mrnt Evoluția lor trebuie să 
fie urmărită, astfel ca aceste ele
mente talenlate să poată avea asi
gurate condiții optime pentru ri
dicarea continuă a nivelului lor 
tehnic, pentru pregătirea lor multi
laterală.

,ION MOCANU
responsabil al taberei de juniori 

de tenis de masă pe anul 1954
C. SEVEREANU

33 echipe. B.z/a Mare 66 Ara.-.' 82, 
Timișoara 137, Suceava 77, Hune
doara 66, Ploești 175, Bacău 95, 
Constanța 88, Oradea 99, Cluj 171, 
Regiunea Autonomă Maghiară 274, 
Pitești 121. Cum se vede, regiunea 
cu cele mai multe înscrieri este 
Regiunea Autonomă Maghiară.

Primele etape se desfășoară 
toamna aceasta, urmînd ca după 
etapele preliminare din primăvară, 
fiecare regiune să Talifice numărul 
de echipe stabilit de comisia cen
trală de fotbal pentru fiecare re
giune în parte.

SIBIU -(prin teleion). în sala U- 
nirea, în fața a peste 1.500 de spec
tatori s-a desfășurat întîlnirea pu- 
gilistică dintre selecționatele ora
șelor Sibiu și Reșița. S-au înre
gistrat următoarele rezultate :

Cat. minimă. Hie Ștefan (R) b.p. 
I. Avram (S). Cat. hîrtie. St. Slar- 
cu (S) b.p. R Lavriuc (R) Cat. 
muscă. Puiu Nicolae (R) învinge 
prin descalificare pe N Stoica (S). 
Cat. pană. Albu Virgil (S) b.p. 
L. Keskes (R). Cat. semi-ușoară. 
A Bîrsan (S) b.p. Stoianovici 
Mentzel (R). Cat. ușoară. / Zi- 
gler (S) b.p./. Goldenberg (R). Cat. 
semi-mijjocie. A. Urdea (S) b.p. 
Gh Cui (R) Cat. mijlocie Gh. Ne
grea (S) b.p. Toth Gheza (R). 
Cat semi-grea. Ion Leca (R) în
vinge prin descalificare pe D 

Negrea (S)
întîlnirea s-a terminat cu rezul

tatul de 12—6 în favoarea selec- 
t: matei orașului Sibiu.

(De la sifbredacția noastră)

înainte de terminarea campionatului republican de polo
Cu meciurile de polo disputate 

timp de cinci zile la bazinul aco
perit de la Floreasca, clasamentul 
campionatului republican a căpă-. 
tat formă definitivă pentru că cele 
trei partide, cît mai are de susți
nut C.C.A-, nu vor mai aduce mo
dificări decît de... golaveraj. Așa 
cum arătam într-una din revenirile 
noastre, tricourile de campioni vor 
fi purtate, pînă la consumarea vii
toarei ediții, tot de C.C.A. Cu cele 
patru puncte acumulate' din victo
riile obținute asupra echipelor Di
namo Tîrgu Mureș (6—0)' și Tînă
rul dinamovist (10—3), C.C.A. a 
totalizat 30 de puncte instalîn- 
du-se definitiv în fruntea clasa
mentului, așa după cum locul II 
va reveni echipei Progresul Tg. 
Mureș. Lupta pentru locul III, în 
care erau angrenate Dinamo Tg. 
Mureș și Știința Cluj, a fost ex
trem de dîrză, dînd cîștig de cau
ză dinamoviștilor, grație unui gol
averaj ceva mai bun De altfel, 
Dinamo Tg. Mureș a cîștigat am
bele întîlniri cu Știința, dovedin- 
du-se mai bună și meritînd, deci, 
locul pe care-1 ocupă. Dar față de 
valoarea jucătorilor ce compun a- 
ceastă echipă, rezultatele obțmute 
în acest campionat nu reflectă în
deajuns posibilitățile ei. In jocul 
acestei echipe, am observat o serie 
de lacune îndeosebi în comparti 
mentul defensiv și anume greșita 
înțelegere a tacticii de „desfășura
re" pe care o apiică. Sîntem siguri 
că antrenorul echipei, N. Daroczi, 
nu i-a sfătuit pe Lorincz sau pe 
Mladin, de pildă, să „țină" balo
nul căutînd un om liber în apro
pierea lui. atunci cînd în fața por
ții adverse Rujinski sau Csordas 
au scăpat de sub supravegherea ad

BALA MARE. In saia clubului 
muncitoresc Gh. Gheorghiu-Dej, 

elevii școlii de tineret din locali
tate au învins reprezentativa școlii 
de tineret din Oradea cu scorul 
de 7-3.

S-au evidențiat V Vintz, Eug. 
Boloș, St. Csoma, losii Katoba 
(Baia Mare) și Constantin Guj, 
Ion Acs, (Oradea). Au arbitrat: 
V Domjan, L. Săsăran și Emil 
Dorian.

V. SASARANU 
corespondent

LA GALAȚI și ORAȘUL STALIN 
s-au disputat semi-finalele campio
natului de box al Asociației Con
structorul. S-au calificat o serie 
de boxeri valoroși ca I. Schwarț, V. 
Pînzaru, VI. Izdrail, I. Mora. M. 
Mihăilescu. etc.

Finalele se vor discuta duminică 
la Bicaz.

versarului și înoată singuri aștep- 
tînd pasa. Acest lucru s-a obser
vat chiar în meciul cu C.C-A, cînd 
străduințele atacanților au rămas 
fără rezultat, iocma: din cauza 
greșitei înțelegeri a unei teme tac
tice. Nu mai puțin greșit au acțio
nat dinamoviștii atunci cînd s-au 
decis să atace cu superioritate nu
merică. Un atac include și posi
bilitatea ratării Iu’, după cum s-a 
și întîmplat, și atunci contraatacu
rile impetuoase ale înotătorilor de 
la C.C.A. nu i-au ,iertat". S-a 
văzut limpede în jocul dintre a- 
ceste două echipe fruntașe că de 
clarviziunea jucătorilor de rapi
ditatea executării acțiunilor depin
de victoria în condițiile jocului 
modern de polo. Și era normal ca 
aceste lipsuri ale dinamoviști'or 
să iasă în evidență 'n compania 
unui adversar de taFa actualilor 
campioni. Cu rezultatele înregis
trate în ultimele meciuri, campio
natul republican de polo a căpătat 
următoarea înfățișare :

G. NICOLAESCU

C.C.A. 15 15 0 0 114: 14 30
Progresul

Tg Mureș .8 ’3 2 3 114: 47 28
Dinamo

Tg. Mureș 18 12 0 6 65: 48 24

Știința Cluj ’8 11 2 5 67: 58 24
Flamura roșie

Timișoara 18 11 1 6 86: 77 23
Tînărul

dinamovist 18 9 2 7 73: 65 20
Progresul

București 16 4 1 11 31: 52 9
Metalul Cluj 18 4 0 14 41: '86 8
Constructorul

Oradea 17 2 2 13 33: 78 6
Progresul Cluj 18 1 0 17 25:118 2

PE *’INA JUSIlfreL.
INim- : i u contestă că interul 
tnga al reprezentativei austriace 
■ fotbal, Erich Probst, este un 
câtor talentat. Dar nu este mai 
țin adevărat că temperamentul 
uberant al acestui jucător al e- 
jipei Rapid din Viena, depășește, 

’ multe ori, limitele sportivității. 
U odată Probst a fost eliminat de 

.1 teren pentru comportarea sa de-a 
gptul periculoasă integrității cor- 
-rale a adversarilor. In nume- 
hse meciuri internaționale și 
jiar în jocurile din campionatul 
striae, Probst a provocat nenu- 
nrale scandaluri, care au indig- 

. ‘ t publicul spectator. Recent, în- 
jun meci desfășurat la Linz, 
-jobst a fost „eroul” unui scandal 

' mari proporții. In timpul jocului, 
j.; ;obst l-a bătut pînă la sînge pe 

■ătorul Teinitzer de la LASK.
' jiitru această atitudine, Probst a 

jt suspendat pentru 8 etape de 
-mpionat, iar selecționerul echipei 
f-striace, Walter Nausch, l-a ex- 
jts din lotul național. 8 etape de 
mpionat și cîteva meciuri interna- 
nale constituie o pedeapsă ustu- 
oare pentru buzunarul unui fot- 
ist profesionist. Dar nu numai 
t... Pe bună dreptate, Probsj^a 
t dat în judecată pentru lovTe 
provocare de scandal... Un pro- 

; rușinos pentru un sportiv, dar 
ru obișnuit în profesionism...
MURIT UN MARE ÎNOTĂTOR 
Din Casablanca ne-a venit o ves- 
’•tristă: fostul campion european 
înot la 100 m. spate (1:07,6)

■jncezul Georges Valerey a înce- 
din viață. O maladie grea (tu-

Din
berculoză osoasa și paralizia mem
brelor inferioare) l-a țintuit la pat, 
obligîndu-I pe tînărul înotător să se 
despartă țrentru totdeauna de ba
zinul de înot, de proba sa favorită. 
In ultimii doi ani, doborît de a- 
ceastă chinuitoare boală, Georges 
Valerey a cunoscut cea mai neagră 
mizerie. Părăsit de cei care odi
nioară îl ridicaseră în slăvi, nea- 
vînd bani pentru tratament, el a 
murit la numai 27 ani. Abandona
rea omului în momentul cînd nu 
mai poate da performanțe și recor
duri este caracteristică sportului 
capitalist. Trista soartă a lui Va
lerey, nu vine decît ca un exemplu 
în plus.

ABSENȚA.. NE MOTIVATA?
Surprinzător a fost faptul că la 

campionatele mondiale de haltere, 
desfășurate recent la Viena, a lip
sit echipa Canadei. Cu atît mai 
mult cu cît unul dintre halterofilii 
Canadei Doug Hepburne, este de 
valoare mondială și ar fi concu
rat cu mari șanse la titlul de cam
pion al lumii la categoria grea. O 
telegramă sosită la Viena de la 
Ottawa explica neparficiparea Ca
nadei: „Echipa Canadei nu poate 
participa la campionatele mondiale 
pentru că toate fondurile de depla
sare au fost epuizate”.

Nu sînt bani pentru sport... Cum 
să fie, cînd un singur Tanc costă 
mii și mii de dolari.

POLITIE ÎNCHIRIATA
Cluburile din Austria întîmpină

poșta internațională
multe greutăți financiare. Diferite 
cheltuieli suplimentare, ca de pildă, 
chiria mare pentru folosirea sta
dioanelor și a sălilor de sport, pre
cum și numeroasele impozite 
față de stat și Federații pun 
într-o situație materială dificilă 
cluburile mici și chiar cele 
profesioniste. In ultimul timp, 
tot mai multe voci din con
ducerea cluburilor austriace pro
testează împotriva măsurilor luate 
de direcția generală a poliției, în 
ce privește remunerarea organelor 
de poliție care asigură ordinea Ia 
diferite manifestații sportive. Ast
fel, pentru a asigura ordinea pe 
terenurile de sport, poliția înca
sează de la cluburi pentru fiecare 
oră de manifestație sportivă cîte 11 
șilingi de fiecare polițist. Suma 
este destul de însemnată, dacă 
luăm în considerație că la o mani
festație sportivă de lupte sau hal
tere (care durează 4-5 ore) încasă
rile făcute abia pot acoperi chel- 
tuelile de organizare. La campio
natele de motociclism, poliția a în
casat, numai în lima septembrie, 
nu mai puțin de 2.772 șilingii

Pe bună dreptate, ziarul „Oster- 
reichische Volksstimme’’ cere ca 
aceste cheltuieli suplimentare să 
fie suprimate, pentru că în fond, 
datoria poliției este de a asigura 
ordinea și securitatea și pe terenu
rile de -sport. Dar, în țările capi
taliste, sportul este numai o afa- 

I cere...

AMIR MEHDI N-A PRIMIT 
MEDALIA...

Prin munții săi, ale căror piscuri 
se pierd dincolo de nori, Pakista
nul constituie un punct de atrac
ție pentru alpiniștii din diferite țări 
ale lumii .

De curînd, o știre din Karachi a 
anunțat decorarea a 2 alpiniști 
italieni cu înalte medalii pakista
neze pentru temerara acțiune de 
cucerire a piscului ,,K 2” pe care 
doar Everestul îl întrece în înăl
țime. Amatorii de recorduri își 
scot, firește, pălăria în fața perfor
manțelor celor 2 alpiniști italieni. 
Dar numai atîta vreme cît nu cu
nosc o serie de amănunte legate 
de această ascensiune.

In drumul lor, cei 2 alpiniști ita
lieni au fost tot timpul ajutați de 
călăuza indigenă Amir Mehdi din 
tribul Ilunza. Tînărul pakistanez a 
împărțit mereu cu cei 2 italieni 
greutățile și pericolele unei ascen
siuni la peste 8.003 metri. Și to
tuși, cînd mai rămăseseră 30 de 
metri pînă la vîrf, el a fosf oprit 
să uree. Italienii Lacedelli și Cam- 
pagnoli n-au vrut să împartă lau
rii victoriei cu unul „de culoare”. 
Amir Mehdi a trebuit să aștepte 
pînă ce „sahibii albi” au înfipt 
drapelul italian pe piscul care nu 
mai cunoscuse picior de om.

Iată o întîmplare care arată că 
și cele mai strălucitoare medalii au, 
de miilte ori, un revers murdar.

DE PE PODIUMUL CAMPIONU
LUI MONDIAL IN... ARENA 

CIRCULUI
Reîntors victorios in patrie 

„cocoșul” francez Robert' Cohen, 
care a cucerit la Bangkook titlul 
de campion al lumii într-un meci 
dramatic cu Indigenul Songkitrat, 
nu se‘ aștepta, totuși să i se facă 
o primire atît de triumfală la Pa
ris. Pe aeroportul Le BoUrget l a 
așteptat o mulțime enormă de iu
bitori ai sportului cu mănuși și 
chiar ministrul educației fizice din 
Franța, în persoană. Părea că 
soarta îi zîmbește boxerului fran
cez. Dar... Ca în multe alte întîm- 
plări petrecute în lumea sportului 
din țările capitalului există și aici 
un dar. Manajerul lui Robert Co
hen, Gaston Charles Raymond, 
avid de cîștiguri tot mai mari, a 
angajat în numele „elreui i 
său” o serie de exhibiții pe care 
Cohen urmează să le' efectueze la 
circul Atedrano. Legat prin con
tracte oneroase de proprietarul 
său, Cohen 'a trebuit să accepte, 
deși este accidentat și are mîna 
stingă imobiliza." în urma unei fi
suri.

O simplă iscălitură a domnului 
Gaston l-a readus la realitate pe 
Robert Cohen, care în clipa victo
riei sale supreme, nu se aștepta, 
desigur, ca viitorul să-i rezerve 
astfel de surprize.

V. CHIOSE
I. OCHSENFELD



anuj acesta titlul de campionEchipajul de schif 4 fără cirmaci cd asociației Dinamo a cîștigat ți 
al țării.

fost desemnați campionii 
de canotaj academic pe

republicani
1954

Dubla întîlnîre de vdei
dintre reprezentativele Franței și R* P. Romine

O dimineață luminoasă și calmă 
de toamnă, cu soare • mult și cald 
învăluind frunzele ruginiile pă
durii,'lacul Snagov cu suprafața-i 
lucitoare brăzdată de unduiri ușoa
re, iată decorul minunat în care 
s-au desfășurat ieri întrecerile finale 
ale campionatului republican de ca
notaj academic...

Cei mai buni schifiști din țară, 
veniți de la Arad, Timișoara, Con
stanța, Tg. Mureș, s-au întîlnit cu 
cei din Capitală și s-au aliniat la 
startul celor 12 probe, pentru a 
desemna p6 cei mai buni dintre 
cei buni, ne campionii țării. Au 
fost unele probe la care lupta n-a 
fost prea strînsă și campionii au 
fost desemnați cu ușurință. Așa au 
stat lucrurile cu probele de schif 
8-Ț1 băieți, 8 + 1 fete, schif 4 
fără cîrmaci băieți, schif simplu 
băieți. In alte întreceri însă, 
disputa a fost foarte dîrză, 
învingătorul Jiind desemnat de-a- 
bia pe ultimii zeci de metri ai 
parcursului, la diferențe de cîteva 
secunde: schif simplu fete, schif 
•4+1 băieți.

Un sumar bilanț general ni-i in
dică pe sportivii și sportivele de la 
C.C.A. și Dinamo drept cei mai 
bine pregătiți. Schifiști i de la 
C.C.A. și Dinamo au cîștigat ace
lași număr de titluri de campion : 
cîte 4 fiecare. O comportare exce
lentă au avut și arădenii, care se 
întorc în orașul de pe malul Mu
reșului cu numeroase tricouri de 
campion, dobîndite de două echi
paje de fete (ambele de la Flamura 
roșie Arad) și unul de băieți (de 
la Locomotiva). In șfîrșît, titlul de 
campioane la 8-ț-l a revenit, cum 
era si de așteptat, studentelor de 
la I.C.F , care au prezentat un echi
paj în componența căruia intră nu
meroase membre ale echipei noas
tre, clasată' pe locul 2 la campio
natele europene.

Dar, lăsînd considerațiunile de 
acest fel pentru un alt articol, să 
trecem la filmul probelor :

Prima probă a întrecerii, SCHIF 
ÎȚI BĂIEȚI, a fost cîștigată de 
C.C.A. (E. Vitcovici, F. Kappler-ț- 
G. Giurcâneami) cu timpul de 7 
min. 55, față de Voința Timișoara 
și Constructorul București. Militarii 
au condus din plecare, și-au mărit 
avantajul și au trecut linia de so
sire eu 22 secunde față de următorii 
clasați.

Prima probă feminină — SCHIF 
SIMPLU —- a prilejuit o luptă foar
te strînsă. Florica Gonstantin Bu- 
teanu de la Dinamo, realtzînd 4.13.6, 
a întrecut-o cu numai 2 secunde pe 
Maria Laub de la Flamura roșie A- 
rad, care a avut o comportare pro
mițătoare. Pe locul 3 tot o arădean- 
că : Ghizela Szabloțchi de la Me
talul (4 min. 28.6).

A urmat proba de DUBLU BĂIEȚI 
RAME, în care echipajul Ion Spiță, 
Gh. Spiță de la Dinamo a cucerit 
un meritat titlu de campion, par 
curgînd cei 2000 de metri în 7 min. 
55. Pe locul secund, Constructorul 
București (A. Feingenbaum, M. 
Strtdovici) în 8.06, apoi Avîntul Tg. 
Mureș (Șt. Gaspar, Qarol Pop), 
8.23. Gei doi frați gemeni Spiță, 
cîștigătorii probei, au arătat o... 
omogenitate perfectă !
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In întrecerea echipajelor de DU
BLU BĂIEȚI CU VISLE, victoria 
a revenit echipajului (3.G.A. (I.
Trăilă, Dionisie Pop-Moldovan), 
cu timpul de 7.25.5, înaintea Voin
ței Timișoara (V. Tornațchi, 1. 
Pakai), echipajului din Constanța 
(Gh. Varadi, T. Tacaci) și Științei 
București. Foarte interesantă a fost 
disputa pentru locul 2, pe care 
timișorenii au cîștig^t-o la diferen
ță minimă (7.37.5 fîță de 7.38.81).

O urîtă impresie a făcut felul 
cum s-au prezentat echipați Ia 
aceste campionate reprezentanții ' 
colectivului Știința I.C.F. Ei au 
purtat tricouri de culori diferite, 
murdare, decolorate ,unele chiar 
degradate. Este inadmisibil pen
tru formațiunile sportive care re
prezintă Institutul de Cultură 
Fizică al țării să se prezinte la 
un campionat republican în ha
lul în care au fost văzute ieri la 
Snagov. O impresie foarte 
proastă a lăsat mai ales ținuta 
vestimentară a componenților e- 
chipajului de schif 8+1 în care 
figurează majoritatea vîslașelor 
echipei R.P.R., clasată pe locul 
2 la campionatele europene.

Firește, nici nu poate fi vorba 
de lipsa de echipament, azi cînd 
și cele mai mici colective spor 
tive au echipament din belșug. 
Explicația acestei intolerabile si
tuații trebuie căutată numai în ț 
neglijența colectivului sportiv 
și în nepăsarea de care dă do
vadă, față de aceste probleme, 
însăși conducerea Institutului de 
Cultură Fizică (director p'rof. 
Gh. Teodorescu). De altfel, nici 
condițiile generale de pregătire 
ale canotorilor de Ia I.C.F. n-au 
fost din cele mai bune.

Și, acest lucru este cu atît 
mai grav, cu cît situații simila
re se întîlnese în majoritatea e- 
chipelor sportive ale Institutului 
de Cultură Fizică.

Rutinatul echipaj de 4Ț-1 FETE 
al Flamuri roșii Arad, compus din 
E. Kormoș, I. Gsik, E. Ochsenfeld, 
E. Laub + E. Novac) a cîștigat ușor 
fitilil de campion al acestei probe, 
realizînd 3 min. 57 și întrecînd cu 
15 secunde formația ©onstructorul 
Timișoara (M. Sima, A. Steiger- 
wald, I. Neiss, M. Fabri-ț-H. PdP 
pescu).O frumoasă surpriză a con
stituit-o comportarea tinerelor de la 
Voința Tg. Mureș (E. Vaida, E. 
Andrașd, I. Goșa, E.'Cseh-j-l. Duca) 
care au fost întrecute numai cu o 
secundă de Constructorul Timișoara 
ți care au învins Constructorul 
București și Progresul București.

In glumă,arbitrii de concurs ar 
fi fost tentați să scrie pe foaia de 
arbitraj rezultatul probei de SQHIF 
SIMPLU BĂIEȚI, încă din momen
tul cînd ș-a dat startul: locul 1 
Gard Veres (C.GA)i Desfășurarea 
cursei a confirmat întocmai acest 
soi de pronostic, pentru că Veres — 
net superior celorlalți „simpliști” 
ai noștri — a cîștigat detașat, cu 
7.37.6, față de 8.11.9, cît a marcat 
următorul clasat, Nae Navasart de 

la Constructorul București. Pe ur
mătoarele locuri A. Gseh (Metalul 
Timișoara), Gh. Miloș (Locomotiva 
Timișoara), S. Stossel (Metalul 
București).

Primul titlu de campion la proba 
de SCHIF 4Ț-1 VISLE FETE, (a- 
ceastă probă s-a disputat pentru 
prima dată la noi într-un campionat 
republican) a revenit Flamurii roșii 
Arad (M. Kirsch, I. Becseni, G. 
Hennig, E. Erdos-f-E, Novac), care 
a acoperit cei 1000 m. în 3.57.
S-au clasat apoi; Metalul București 

(E. Rigard, E. Binder, C. Tutaru, S. 
Stanciu-ȚV. Bugăzeanu) cu 4.10.3, 
Progresul Timișoara (R. Beres, A 
Rorigh, E. Becski, A. Nemet-Ț-H. 
Wolf) cu 4.28 și Progresul F. B. 
București.

La DUBLU FETE, Dinamo (Vi
orica Udrescu, Maria Maimon) a 
reușit o netă victorie în fața cam
pioanelor ultimilor ani, timișo- 
rencele E. Schvartz și E. Giorgy 
de la Progresul: ^51.6 față de 
3.59. Pe locul 3, echipajul Loco
motivei București (L. Dumitriu, 
A. Aloman) apoii Constructorul 
București și Metalul Arad. Victo
ria dinamovistelor a fost decisă 
pe ultimele 200 de metri, cînd pre
gătirea lor fizică superioară și-a 
spus cuvîntul.

La SCHIF 8+1 FETE, Ștfința 
I.C.F. (L. Togănel, M. Cardoș, S, 
Bulugioiu, E. Iuzic, M. Vatau, G. 
Rostaș, L. Mitroi, H Gova + V. 
Codreanu) a învins în 3 min. 28. 
Locul 2: Progresul Timișoara, lo
cul 3: Metalul Buc. Cursa n-a a- 
vut istoric, Știința conducînd din 
plecare.

La fel de ușor au cîștigat titlul 
de campioni și Reprezentanții a- 
sociației Dinamo (Pongraț, So- 
moghi, Sîngeac, Măcean) la proba 
de 4 FARA CIRMACI. Timp: 6.45 
O excelentă comportare (dacă ți* 
nem seama de pregătirea sumară 
pe care au avut-o)’ este cea a e- 
chipajulul marinarilor din Con
stanța (F. Deak D. Mușat, D. 
Cristea, I. Pedestru) care, cu 7.23, 
au întrecut Metalul Arad și Con
structorul București

Lupta cea mai strînsă s-a dat 
în proba de SCHIF 4+1 BĂIEȚI. 
Pînă la 1000 metri, concurau cu 
șanse egale, Locomotiva Arad, 
Știința I.C.F. și Dinamo. De aici, 
arădenii s-au distanțat treptat și 
au trecut linia de sosire învingă
tori. Rezultat tehnic: 1. Locomoti
va Arad (Sîrbu, Bait! I., Micloș, 
Gh. Măcinic+R. Stoll)’ 7.06 2.
Știința I.C.F. (Puran, Varga, Ră- 
duț, Vilems+Marcu) 7.07.2. 3. Di
namo (Grigoriță, Gîscă, Heit, Cris- 
tofil+Gheorghiu) 7.12. 4. Constan
ța. 5. Voința Timișoara.

Ultima probă a campionatelor, 
clasica întrecere a schiturilor de 
8+1 BĂIEȚI, a revenit detașat 
echipei C.C-A. (Slahotca, Vlăduț, 
Ispas, lorgulescu, Benedek, Ba- 
ran-i, Iancovici, Rotaru+R. Frankl) 
Ml 6.16. 3. Au urmat: Știința 
I.C.F., Locomotiva Arad, Școala 
de tineret Arad (al cărei echipaj 
— format numai din tineri — a 
avut o remarcabilă comportare), 
Constructorul București.

RADU URZICEANU 
---------------------------------------- i-------

Capitala țării noastre va găzdui 
la 7 Noiembrie dubla intîlnire in
ternațională de volei dintre echi
pele reprezentative de băieți și 
fete ale R.P.R. și Franței. Aceas
tă înKtoire internațională este 

așteptată cu deosebit interes de a- 
matorii de sport bucureșteni. Vole
iul este un sport popular in Fran
ța, iar valoarea echipelor franceze 
este mult apreciată tn cercurile

Fotbaliștii sovietici susțin numeroase
intilniri internaționale

MOSCOVA (Agerpres) TASS 
transmite:

La 18 octombrie a părăsit Mos
cova, plecînd spre Paris, echipa de 
fotbal „Dinamo" Moscova care va 
susține mai multe intilniri amicale 
cu echipele franceze.

Echipa „Dinamo" Moscova, cîș- 
Wgătoarea titlului de campioană 
unională .pe anul 1954, este una 
dintre cele mai vechi echipe so
vietice. Ea a fost taființată în 
anul 1923 și de atunci a rămas 
mereu una din echipele de frunte 
în fotbalul sovietic. „Dinamo" Mos
cova a cîștigat de 6 ori campio
natul de fotbal al LLR.S.S. și de 
2 ori „Cupa U.R.S.S.*. Fotbaliștii 
de Ia „Dinamo" Moscova au sus
ținut numeroase întîlniri interna
ționale cu echipe din Anglia, Aus
tria, Suedia, Danemarca, Norve
gia, Turcia, Franța, Romînta, Ce
hoslovacia și alte țări.

Echipa „Diniamo" Moscova în
toarce în Franța vizita pe care 
echipa franceză „Bordeaux* a 
făctrt-o vara aceasta tn Uniunea 
Sovietică

Din echipa „Dinamo" Moscova, 
care a făcut deplasarea in Fran
ța, fac. parte numeroși jucători in
ternaționali, printre care Iaștn, 
portarul echipei U.R.S.S., Krijev- 
ski, Kuznețov, Baikov, Savdunin. 
Șabrov, Ilin, Salnikov.

★
MOSCOVA -(Agerpres) TASS 

transmite :
Echipele sovietice de fotbal vor 

întreprinde turnee peste hotare în 
lunile care urmează. Dună pleca

Turneul internațional de șah de la Belgrad
BELGRAD (Agerpres).
La 21 octombrie începe la Bel

grad un mare turneu internațional 
de șah la care participă șahiști 
din 9 țări.

Prmtre participanți se află și 
marii maeștri sovietici Bronștein și 
Petrosian. In vederea acestui tur
neu au mai sosit la Belgrad marii

DINAMO KIEV A CUCERIT
MOSCOVA, (radio). — Miercuri 

după amiază pe stadionul Dinamo 
din Moscova s-a desfășurat finala 
Cupei U.R.S.S. la fotbal între echi
pele Dinamo Kiev și Spartak Ere
van. Scorul este deschis în min.

J. D. N. A. Sofia a 
cu Cervena Zvezda

SOFIA, 20 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). — Azi du- 
pă-amiază, pe stadionul „Vasil 
Levski" din Sofia s-a desfășurat în- 
tîlnirea internațională de fotbal din
tre echipele Ț.D N.A. Sofia și Cer- 
vena Zvezda Belgrad, întîlnire la 
care au asistat 45.000 de specta
tori. La capătul celor 90 de minute 
de joc scorul indica un rezultat de 
egalitate 2—2 (0—1).

De la început inițiativa o au 
jucătorii bulgari, care, timp de 15 
minute, atacă puternic, punînd la 
grea încercare poarta apărată de 
Grivokuci. încetul cu încetul, ju
cătorii jugoslavi își revin și con
struiesc atacuri periculoase la poar
ta echipei gazde, însă'apărarea mi
litarilor, în frunte cu Manolov și 
Enișeinov, lichidează toate încer
cările oaspeților de a înscrie.

In minutul 43 de joc, jucătorii 
jugoslavi reușesc să deschidă sco
rul prin Toplak. După pauză, jocul 
continuă să se desfășoare în ace
lași ritm viu. cu . atacuri de ambele 
părți. Minutul 63 aduce înscrierea 
celui de al doilea gol al ‘oaspeților

sportive internaționale. In ultimei 
le competiții la care a participat, 
echipa selecționată a Franței a 
înregistrat rezultate remarcabile. 
Ultima întllnire dintre echipei® 
masculine ale R.P.R. și Franței a 
avut loc în luna noiembrie a anu
lui trecut la Paris în sala „Pierre 
Coubertin*. Echipa țării noastre a 
obținut atunci victoria cu scorul 
de -3—2. (Agerpres) ‘ ■ 

rea echipei««„Dînamo“ Moscova la ■ 
Paris, alte echipe fruntașe se 
pregătesc de călătorie.

„Spartak" Moscova va juca tn 
Anglia și Belgia, „Dinamo" Kiev 
în R. P. Polonă, „Zenit" Lenin
grad în R. Cehoslovacă, Rezerve-; ț 
le de Muncă Leningrad în R. P. 
Albania și „Torpedo" Moscova în 
Liban,

★
PARIS (Agerpres) TASS trans- • 

mite :
In seara zilei de 18 octombrie: 

a sosit la Paris echipa de fotbal 
Dinamo Moscova, campioană a 
U.R.S.S. pe anul 1954. Pe aeropor- .. 
tul Orly, fotbaliștii sovietici au 
fost întîmpinați de reprezentanți 
ai organizațiilor sportive din ca
pitala Franței, reprezentanți as .. 
presei democrate din Paris și re
prezentanți ai Ambasadei U.R.S.S. 
în Franța- La 19 octombrie, echipa 
Dinamo Moscova a plecat la Bor
deaux unde va susține la 21 octom- Ț. 
brie primul joc din cadrul turneu
lui, întîlnind echipa F. C. Bor- + 
deaux-Gironde. La Bordeaux’, în 
ciuda orei tîrzii la care a sosit 
trenul și a timpului nefavorabil, o 
mare mulțime, a venit să salute 
și să aplaude pe campionii de 
fotbal ai U.R.S.S.

Cel de al doilea joc al echipei 
sovietice va avea loc la 28- octom
brie la Marsilia .cu echipa Lille.1 
La 3 noiembrie, Dinamo joacă la 
Paris cm o selecționată alcătuită 
din echipele Racing Club Paris și 
Reims.

maeștri Barcza (R. P. Ungară),? 
Pitaik (Argentina), maeștrii in
ternaționali Czemiak (Israel), Wade 
(Anglia), maeștrii Porreca (Italia), 
Joppen (Germania occidentală), 
Nievergelt (Elveția). Iugoslavia 
va fi reprezentată de marii ma
eștri, Gligoric, Trifunovic, Pire și 
alții.

CUPA U.R.S.S. LA FOTBAL
■

35 de către Terentiev (Dinamo).; 
După pauză fotbaliștii din Erevan 
reușesc să egaleze prin Merkulov.; 
Punptul victoriei este înscris de' 
Roman. Cu scorul de 2—1 (1—0) 
în favoarea echipei Dinamo KieV 
meciul ia sfîrșit.

terminat ia egalitate 
Belgrad 2-2 (0-1)
Ațacînd prin surprindere, Miticț 
pătrunde în careu și trage puternic, 
înscriind. Cu toate că sînt conduși 
cu 2—0, jucătorii bulgari nu se 
descurajează, contraatacă puterniq 
și reușesc să înscrie primul gol în 
min. 84. Jucătorul Kolev este în 
posesia balonului, depășește apă 
ratorii echipei Cervena Zvezda ș; - 
înscrie imparabil. Se părea că me
ciul se va termina cu acest rezul- 
tat, mai ales că în min. 86 Pa- 
na'otov și 88 Kolev ratează don? 
ocazii clare de a egala. In min. 9C 
însă, Miilanov înscrie de la 1( 
metri, aducînd egalarea

Arbitrului G. Bernardi (Italia); 
care a condus excelent această par
tidă, i s-au aliniat următoarele 
formații: Ț.D.N.A.: Gherenski — ■ 
Rakarov, Manolov, Enișeinov —f 
Boșkov, Stoianov — Milanov I 
Art^firov (Mihailov), Panaiotov, Ko 
lev, Janev.

CERVENA ZVEZDA: Grivokuci- 
Neșevici, Zekovici, Zladanovici - 
Spaici, Popovici — Veseiinov, Mi 
tici, Toplak. Țokici (Jivanoyici) 
Rudinșki.

ANTON LEBANOV


