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riecare sportiv, un fruntaș al întrecerii socialiste
, txIZȘI în vîrstă de numai 19 

II ani, Viorel Velcelean este sti-
11 mat și iubit de tovarășii săi 

le muncă. El este unul dintre cei 
nai vrednici strungari ai uzinelor 
.Oțelul Roșu”. Numele său se gă- 
;ește la loc de cinste pe tabloul 
runtașilor în întrecerea socialistă. 
\șa cum el singur mărturisește ce- 
or care-1 întreabă cum obține re
alitate bune în muncă, cheia aces- 

’ or rezultate o constituie aplicarea 
’ Metodelor de muncă ale strungarilor 

sovietici. Viorel Velcelean își iubeș- 
■ ,e mult mașina la care lucrează : 

țe doi ani mașina nu a mai avut
. îevoie de nici o reparație. Strun
garul Viorel Velcelean muncește, cu 
îtîta spor în producție pentru că 

i ire trupul călit pe terenul de sport.
il este un bun fotbalist și se pare 
ă în puțină vreme muncitorii de 

ja „Oțelul Roșu” îl vor vedea în 
>rima echipă a uzinelor. El este și 
mrtător al insignei G.M.A. gradul I. 

' Cu tînărul Viorel Velcelean se
nîndrește colectivul de muncă al 
izinelor „Oțelul Roșu”. El este și 
îîndria sportivilor din uzină, care 
ăd în el adevăratul sportiv de tip 

iou".
Astfel își încep o scrisoare, tri- 

nisă de curînd la redacție, cores
pondenții noștri de la „Oțelul Ro- 
u”, Romulus și Zeno Radu. In fie- 
are zi, primim din diferite colțuri 
le țării vești despre vrednicia unor 
portivi care, asemenea lui Viorel 
telcelean; știu să fie în frunte și la 
ocul de muncă dar și pe terenul 
e sport. Acesta este un lucru cu 
devărat remarcabil. El arată că 
nișcarea noastră sportivă crește oa
meni viguroși, puternici, capabili 
e o muncă cu înaltă productivita

te, îndeplinindu-și în acest fel una 
iin sarcinile de cinste pe care i 
e-a trasat partidul prin Hotărîrea 
Jiroului Politic al C.C. al P.M.R. 
lin 26 iunie 1949. Atitudinea justă 
ață de muncă. față de mărețele 
robleme ale construirii sccialjsmu- 
Ui în țara noastră, pe care o do- 

. edesc marea majoritate a sportivi- 
pr noștri, este, fără îndoială, ro- 
ul educației comuniste pe care o 
rimesc acești tineri, educație în 
are și sportul ocupă un Ioc însem- 
at. Caracteristic pentru realizările 
î muncă ale sportivilor este însă 
aptul că eil nu se mulțumesc să-și 
adeplinească cu conștiinciozitate 
orma sau să o depășească cu 
numite procente, ci iau parte ac- 
ivă și entuziastă la întregul pre- 
es de producție, se preocupă ne- 
ontenit de găsirea unor căi mai 
une pentru obținerea de rezultate 
uperioare, își manifestă din plin 
vîntul și inițiativa creatoare. Ast- 
d, corespondențele sosite Ia redac- 
fe în ultimul timp arată că tinerii 
portivi obțin remarcabile realizări 
e tărîmul luptei pentru reducerea 
rețului de cost, pentru sporirea 
reducției și productivității muncii, 
entru îmbunătățirea calității pro- 
uselor, pentru obținerea unei can- 
ități sporite de bunuri de larg 
onsum, pentru livrarea cît mai 
multor mașini-itnelfe și piese de 
chimb de bună calitate necesare 
griculturii, pentru descoperirea și 
olosirea rezervelor interne ale pre- 
ttfcției și realizarea unui regim se
er de economii — obiective impor- 
ante ale întrecerii socialiste în 
tapa actuală. Realizări în aceste 

domenii au obținut sportivii Elisa- 
beta Berta, Ana Kraktus, Eugenia 
Ibruch, Francisc Kolnik, Iosi Wa- 
ningher, Petre Brun, Wiliam Aimer, 
de la Combinatul Metalurgic Reși
ța, Ladislau Olteanu, Dominic 
lakab, Desideriu Szflaghi de 
la fabrica „Al. Petoffi” dai 
Tg. Mureș, Petre Bariton și 
Tudor Constantin de la fabrica 
de confecții „I. C. Frimu” și mulți 
alții. Locul de frunte pe care-l ocu
pă acești sportivi în întrecerea so
cialistă se datorește, fără îndoială, 
și preocupării pe care au manifes
tat-o față de această problemă co
lectivele sportive, colaborării care 
a existat în această direcție între 
colectivele sportive și organizațiile 
U.T.M. Experiența a arătat că ori 
de cîte ori colectivele sportive s-au 
dezinteresat de rezultatele pe care 
le obțin sportivii la locul de mun
că, sau au căutat să acopere lip
surile unor sportivi, s-au ivit ca
zuri regretabile de indisciplină în 
muncă, de neîndeplinirea sarcinilor 
din partea unor sportivi. Și nu în- 
tîmplător, aceiași sportivi manifes
tă atitudini necorespunzătoare și 
pe terenul de sport. Este cazul bo
xerilor Gheorghe Bălășoiu și Alfred 
Enghelaităr de la uzinele „Matyas 
Rakosi”. Aceștia erau codași în 
muncă, se sustrăgeau de la înde
plinirea sarcinilor. Ca sportivi, ei 
manifestau o atitudine vedetistă și 
adeseori huliganică. Colectivul 
sportiv n-a luat din timp măsuri 
pentru îndreptarea lucrurilor. Aces
te măsuri au pornit de jos, din rîn- 
dul sportivilor. Utemiștii din sec
ția de box nu s au împăcat cu atitu
dinea celor doi sportivi și titemiști 
și au hotărît excluderea lor din co
lectivul sportiv. Și bine au făcut! 
Chiulangiii, leneșii, nu au ce căuta 
în colectivele sportive, oricare ar fi 
meritele lor sportive, trecute sau 
prezente. Acele conduceri a'e colec
tivelor sportive care consideră că 
între comportarea sportivilor la lo
cul de muncă și rezultatele lor pe 
tărîm sportiv nu există nici o legă
tură, comit o greșeală dintre cele 
mai grave. Sportivul căruia, în mod 
cu totul greșit și neprincipial, i se 
asigură fel de fel de „favoruri" și 
înlesniri la locul de producție, că
ruia colectivul sportiv îi cocoloșeș
te lipsurile în muncă, i le „justifi
că”, va deveni la fel de delăsător, 
codaș și pe terenul de sport.

Care sînt, deci, sarcinile imediate 
ce revin colectivelor sportive ? Tre
buiesc mobilizate toate forțele pen
tru a face din fiecare sportiv un 
bun muncitor, contribuind astfel la 
însăși întărirea prestigiului mișcării 
noastre sportive. Trebuiesc angre
nați toți sportivii în întrecerea so
cialistă, urmărindu-se zi de zi re
zultatele pe care le obțin în între
cere. Trebuie dusă o luptă necru
țătoare pentru stîrpirea năravurilor 
învechite ale unor sportivi care 
nu-și Tac datoria. Colaborarea strîn- 
să și eficace cu organizațiile ’ 
U.T.M., sprijinul comitetului de în
treprindere și al organizației de 
partid, iată ajutoare de preț în a- 
ceastă problemă pentru colectivele 
sportive.

Sportivi t Fiecare dintre voi — 
un fruntaș al întrecerii socialistei |

i

Ședința p&enară a C. C. al P. M.
Zilele acestea a avut loc ședința plenară a 

C.C. al P M.R.
La plenară au luat parte primii secretari ai 

comitetelor regionale ale partidului.
Plenara a dezbătut sarcinile organizațiilor 

de partid în efectuarea însămînțărilor și ară
turilor de toamnă, a colectărilor și a achizițiilor 
de produse agricole luînd hotăririle corespun
zătoare.

Ținînd seama de munca pe care trebuie s-o 
desfășoare organizațiile de partid și activul 
de partid în vederea mobilizării tuturor organe

lor de stat și obștești pentru îndeplinirea cu 
succes a acestor sarcini, plenara C.C. al P.M R., 
la cererea unor organizații de partid, a stabilit 
ținerea Congresului partidului după efectuarea 
acestor lucrări.

In întîmpinarea Congresului, organizațiile de 
partid trebuie să intensifice munca politico-or- 
ganizatorică în rindul maselor, să lărgească în
trecerea socialistă și patriotică pentru sporirea 
producției industriale și agricole, în vederea 
creșterii nivelului de trai al poporulai muncitor.

In satele regiunii Cluj
• Sportivii din comuna' Juc (ra

ionul Cluj) au organizat un frumos 
concurs de călărie cu participarea 
concurenților din comunele Florești, 
Feleac, Cojocna, Baciu, Apahida, 
Popești și din satele raioanelor 
Turda, Bistrița, Zalău, Sărmaș, Lu
duș și Beclean. Inițiatorii acestor 
concursuri s-au dovedit a fi price- 
puți în multe sporturi. Astfel, în 
Spartachiada satelor ei s-au clasat 
pe locul I la oină și atletism în 
faza raională. Printre membrii co

Alpiniștii cehoslovaci și cei romini 
urcă astăzi spre traseele concursului

De marți se află în țară echipa 
de alpinism a R. Cehoslovace care 
va întîlni reprezentativa republicii 
noastre în primul concurs Interna
tional de alpinism.

Echipa oaspe este formată din al- 
piniști de valoare care, însă, la fel 
ca și alpiniștii romini, nu posedă 
încă experiența competițiilor inter
naționale.

|ată ce ne-a declarat Otto Jel-nik, 
conducătorul alpiniștilor ceho
slovaci: „Sînt foarte recunoscător 
prietenilor romini pentru această 
invitație, care va constitui un bun 
prilej de schimb de experiență între 
noi și alpiniștii romîni. Am urmărit 
cu multă bucurie ultimele rezultate, 
succesele obținute de cele două țări 
prietene în domeniul alpinismului.

După cîte știu în anumite puncte, 
concepțiile din țara dvs. relative la 
practicarea alpinismului diferă de 

lectivului sportiv din comuna Jue" 
se numără loan Kiss fruntaș în 
campania de însămînțări de toam
nă care este campion regional de 
înot.

• Datorită unei bune mobilizări 
și sprijinului acordat de organizația 
de tineret, raionul Sarma? se nu
mără printre raioanele fruntașe pe 
regiune, în ceea ce privește mobi
lizarea. în primele etape ale cam
pionatului republican de cros pe 
echipe.

cele din țara noastră. Am speranța 
că acest concurs ne va ajuta să găsim 
un punct de vedere comun, pe baza 
căruia activitatea noastră în alpi
nism să meargă paralel în viitor.

Sînt convins că ne vom simți 
foarte bine în ospitaliera dumnea
voastră țară și ne bucurăm de pe 
acum gîndindu-ne Ia ziua în care 
ne veți întoarce această vizită".

Maestrul sportului Radovan Ku- 
char ne-a făcut și el următoarea 
declarație: „Am studiat mult foto
grafiile care reprezintă aspecte din 
munții dumneavoastră și m-a im
presionat frumusețea lor; îi simt 
de-acum prietenii mei și sînt ne
răbdător să-i cunosc în realitate. 
Cu aceeași nerăbdare aștept con
cursul în care noi vom avea prile
jul să lucrăm pe o stîncă diferită 
de cea a munților din țara noastră 
(așa cum știți, întrecerile vor avea

O frumoasă activitate sportivă se 
desfășoară și la S.M.T.-ul din Bis
trița, care, de curînd, a reușit să-și 
formeze o puternică secție de hal
tere. Printre halterofilii care au o 
frumoasă comportare atît în sport 
cît și în producție, se numără trac
toristul Nicolae Popescu, care-și 
depășește zilnic norma cu 30 la 
sută, sudorul Ioan Gross fruntaș în 
întrecerea socialistă.

(de la subredacția noastră) 

loc pe stînci calcaroase, iar noi ne 
antrenăm pe teren de granit). Acest 
schimb de experiență este ia fel 
de important pentru noi ca și pen
tru alpiniștii romini, ajutîndu-ne să 
dezvoltăm măiestria noastră spor
tivă, să înfruntăm și să cucerim 
înălțimi tot mai dificile".

Ieri dimineața oaspeții au părăsit 
Capitala îndreptindu-se spre Bușteni 
unde au fost întîmpinați de alpi
niștii romîni. In zorii acestei zile^ 
cele două reprezentative au început 
urcușul spre cabana Peștera Ialo- 
micioarei și spre traseele de con
curs: Tumul Mic al Seciului șl 
Traseul Frontal din Turnul Mara 
al Seciului — peretele Horoabei. Pe 
drum, sportivii romîni vor face 
oaspeților scurte prezentări ale 
traseelor — destul de multe la nu
măr — pe care le vor întîlni pe a- 
cest drum.



O importantă competiție în regiunea Craiova
O competiție dotată cu „Cupa 

7 Noiembrie”, începe curînd în 
regiunea Craiova. Ea este orga
nizată de consiliul regional al 
asociației Recolta, cu spriji
nul comitetului regional U.T.M., 
comitetului regional G.F.S., ca și 
al consiliului sindical regional 
și cuprinde cinei ramuri de 
sport: trintă, oină, volei, tir și 
șah.

Pentru o cît mai bună reu
șită a acestei competiții au a- 
vut loc antrenamente și concur
suri de verificare, cu care prilej 
au fost selecționați sportivii cel 
mai bine pregătiți,' demni a re
prezenta raionul respectiv la în
trecerile finale care vor avea 
loc în diferite centre ale re
giunii Craiova.

Un loc important în această 
competiție îl ocupă întrecerile 
de trintă dreaptă, sport foarte 
răspîndit în satele oltenești, un
de aceste întreceri sînt urmărite 
de sute de țărani muncitori. în
trecerile finale vor avea loc în 
zilele de 6 și 7 Noiembrie, la 
Graiova, și se vor. desfășura în 
cadrul celor opt categorii prevă
zute în regulament, adică : cat 
52 kg., cat. 57 kg„ cat 62 kg., 
cat- 67 kg., cat. 72 kg., cat. 77 
kg., cat. 82 kg. și cat. peste 
82 kg. In finală se va desfășura 
și o demonstrație de trintă la 
curea.

Finalele întrecerilor de oină 
vor avea loc la .Băilești, tot în 
zilele de 6 și 7 Noiembrie, și se 
vor desfășura sistem eliminato
riu.

La volei se vor disputa între
ceri numaj între echipe feminine, 
finalele urmînd a avea loc la 
Craiova, în zilele de 6 și 7 No
iembrie. Sistemul de disputare 
este eliminatoriu: se califică e- 
chipele care cîștigă două seturi 

i din trei, iar la finală, campioa

Vești hune despre 
colectivul Voința Galați
Unul din colectivele cu activita

te sportivă deosebit de frumoasă 
este colectivul Voința din Galați. 
Un mare număr de muncitori din co
operație practică diferite sporturi. 
Colectivul Voința și-a depășit 
cu 200 la sută angajamentele luate 
la începutul anului. Activitatea 
G.M.A. se bucură de ua frumos 
succes în acest colectiv. In cadrul 
„Săptămînii G.M.A." au fost trecute 
de către membrii colectivului 280 
de norme. Trebuie remarcate, pen
tru felul ta care își duc activita
tea, cercurile sportive Higiena, Teh
nica Metalurgică și Progresul De 
asemenea, trebuie evidenti ați pen
tru fehil în care își duc munca, 
Instructorii obștești Nicofae Dordea 
și Emil Roman.

GR. BIRSAN 
corespondent

Din activitatea centrelor populare de înot
Vara care a trecut a fost foarte 

bogată ta întreceri sportive. Unul 
din sporturile la care s-a desfă
șurat o activitate deosebită este 
natația. Inițiativa Consiliului Cen
tral al Sindicatelor și a Comi
tetului pentru Cultură Fizică și 
Sport de a înființa în diferite orașe 
din țară, acolo unde condițiile au 
permis, centre populare de înot, 
a-a dovedit foarte bună. Un mare 
număr de oameni ai muncii, și 
•nai cu seamă tineri și copii, au 
fost atrași în practicarea științifică 
■ înotului.

In București au fost organizate 
de către consiliul sindical regional 
trei centre populare: la ștrandul. 
Tineretului, la ștrandul „Steaua ro
șie" de la lacul Floreasca și la: 
ștrandul C.S'.R. de la lacul Bănoa
sa. In tot timpul sezonului de 
vară la aceste centre, s-a desfă
șurat o bogată activitate. La con
cursurile populare desfășurate în 
centrele respective, au luat parte 

nă regionala va fi declarată e- 
chipa care cîștigă trei seturi dia 
cihci.

întrecerile de tir se vor desfă
șura pe echipe reprezentative de 
raion care vor fi formate din 
doi băieți și o fată. Concursul 
se desfășoară conform regula
mentului complexului G.MA-, 
la poziția culcat nerezemat băieți 
și culcat rezemat fete, astfel: pen
tru băieți sînt valabile pre
vederile regulamentului ob
ținerii insignei GALA. gradul 
II, tar pentru fete — obținerea 
insignei gr- I.

După cum am arătat, sistemul 
de disputare este cel pe echipe, 
clasamentul făcîndu-se prin to- 
talizarea punctelor obținute de 
flecare component al echipei. Fi
nalele se vor desfășura la Gara- 
eal, în zilele de 30 și 31 octom
brie.

La șah, întrecerile finale se 
vor desfășura în orașul Balș în 
zilele de 30 și 31 octombrie. Vor 
avea loc, paralei, concursuri 
pentru băieți și pentru fete. 
Sistemul de disputare este in
dividual, eliminatoriu, iar jocu
rile se vor desfășura prin trage
re la sorți.

Pentru a răsplăti buna pregă
tire a concuretiților care vor 
participa la întrecerile finale, 
consiliul regional al asociației 
Recolta va acorda numeroase 
premii echipelor sau concurenți- 
lor clasați pe primele trei locuri. 
Se va face un clasament separat 
pe raioane, iar raionul care va 
avea cele mai multe echipe pe 
locul I va primi un fanion și 
diploma de raion fruntaș.

Iată o inițiativă demnă de 
toată lauda, care ar trebui ur
mată de competiții asemănătoa
re și în celelalte regiuni ale 
țării.

9.000 participant!
la concursurile populare in Brăila
1 Canoursurile populare inițiate 

de către C.C.S. s-au bucurat de un 
frumos succes în orașul Brăila. Co
lectivele din oraș au prezentat un 
mare număr de concurenți la în
trecerile de volei, atletism, gim
nastică și înot. Un număr de pes
te 9000 de tineri din Brăila au fost 
-angreșați la aceste manifestații. 
Colectivele care au înregistrat cel 
mai mare număr de participanți 
sînt Progresul și Flamura roșie. 
In aceste colective a existat o 
serioasă preocupare pentru mobili
zarea unui număr cît mai mare de 
tineri la concursurile populare. De 
asemenea, la liceul de băieți nr. 2., 
ca și la școlile D.G.R.M. nu
meroși tineri au fost prezenți la 
startul acestor întreceri.

VAL. STO1U 
corespondent

2992 sportivi. In același timp, în 
aceste centre au fo6t organizate 
concursuri speciale pentru trece
rea normelor G.M.A. Peste 6600 ti
neri și copii și-au trecut normele 
F.G.M.A. și G.M.A. gr. I și gr. II. 
O mare parte din cei care au în
vățat înotul la aceste centre au 
obținut rezultate destul de frumoa
se, care indică posibilitatea rea
lizării unor performanțe mai bune 
pe viitor. Antrenorii care au func
ționat pe lîngă aceste centre au 
arătat o deosebită dragoste în 
munca lor. ta mod deosebit, trebuie 
evidențiat antrenorul Aurel Zlâ- 
tescu, care a obținut rezultate foar
te bune la antrenarea copiilor.

Cu toate că au fost înregistrate 
succese foarte frumoase, au exis
tat și lipsuri. Una dintre lipsuri 
este aceea că asociațiile sportive 
nu au mobilizat în prea mare mă
sură masele și nu au popularizat 
îndeajuns centrele de înot. Exista 
posibilitatea ca un număr mai ma
re de oameni ai muncii să fie a- 
trași în practicarea înotului. Iată 
de ce, pentru ar.ul următor, este

Pregătiri de iarnă
• Pregătirile pentru activitatea 

sportivă de iarnă sînt aproape ter
minate In majoritatea colectivelor 
■portive din Iași.

Echipamentul și materialele spor- 
tive de iarnă au fost curățate și 
aranjate tn magaziile de echipa
ment. Așa stau lucrurile și la co
lectivul Voința, unde a fost rea- 
menajată sala pentru gimnastică 
și box, la colectivul sportiv Rezer
vele de Muncă, unde au fost ame
najate mai multe cluburi, la Fla
mura roșie și la rite colective.

Sînt însă și unele colective, ca 
Metaiul și Locomotiva-Direcția re
gională C.F.R., untde nu s-a făcut 
încă nimic în această direcție. La 
colectivul Locomotiva, de pildă, 
schiurile și echipamentul sportiv de 
iarnă au prins mucegai, iar bobul 
construit prin muncă voluntară 
de sportivii colectivului zace arun
cat intr-un colț.

• In orașul Vaslui, pregătirile 
în vederea începerii activității spor
tive de iarnă sînt în toi. Colecti
vele mai harnice și-au reparat și 
spălat din timp echipamentul.

O muncă intensă se duce în co
lectivul sportiv Rezervele de Mun
că. Aici pot fi văzuți în fiecare 
zi elevi care, tn orele libere, lu
crează tn atelier la confecționarea 
de bacuri pentru schiuri, bețe etc. 
Colectivul sportiv, sprijinit îndea- 
proațpe de organizația de bază 
U.T.M. și în colaborare cu colec
tivul Voința, va amenaja o pîrtie 
pentru slalom și um teren de pa
tinaj. Echipamentul este curat, au 
mai fost cumpărate 20 treninguri, 
mese de șah ,etc. Aceeași preocu
pare există și în colectivul spor
tiv Voința, unde schiurile au fost 
scoase și cernite, bocancii au fost 
da ți la reparat, iar restul echipa
mentului pregătit cu grijă.

AVRAM HERȘCOVICI 
corespondent

I
• Colectivele sportive Locomo

tiva și Progresul Pașcani stat 
fruntașe în acțiunea de pregătire 
a activității sportive de iarnă. La 
ambeJe colective, cluburile se gă
sesc tn plină reametnajare, mesele 
de tenis, de șah,- bibliotecile, fiind 
recondiționate și instalate din nou. 
Colectivul sportiv Progresul și-a 
planificat cumpărarea unei noi me®e 
pentru tenis și 7 cutii de șah. De a- 
semenea, echipamentul pentru schi 
a fost pregătit din timp.

Aceleași preocupări există și la 
colectivul Locomotiva' Pașcani, care 
pregătește cluburile și, în plus, 
o sală pentru practicarea boxului 
și halterelor. Și aici se face sim
țită grija comitetului de întreprin
dere, care a asigurat din timp co
lectivului sportiv condițiile nece
sare.

PUIU CONSTANTIN 
corespondent

necesar să se dea o atenție mai 
mare mobilizării tinerilor și copi
ilor. ta același timp, secțiile de 
natație din cadrul colectivelor tre
buie să facă din vreme toate pre
gătirile pentru ca sezonul sportiv 
de vară din anul viitor să le 
găsească pregătite. Perioada de 
iarnă trebuie folosită in mod just 
pentru pregătirea celor ce practică 
de acum înotul. Acolo unde există 
posibilitate (bazine acoperite), tre
buie asigurat un program continuu 
de antrenament și de concursuri și 
în timpul iernii.

Unde această posibilitate nu e- 
xistă, antrenorii și tehnicienii tre
buie să continue un program de 
pregătire fizică generală cu îno
tătorii.

Muncind în acest fel, dînd toată 
atenția creșterii numărului de îno
tători precum și ridicării măies
triei sportive a acestora, natația 
noastră va putea progresa și vom 
putea obține performanțe de va
loare.

G. PENESGU
din consiliul sindical regional

București

Treceți cu toți norma G.M.A. de turism

0 INIȚIATIVĂ PREȚIOASĂ
In satele raionului 'fg. Ocna 

spartul și-a făcut noi prieteni prin
tre tinerii țărani muncitori și co
lectiviști. Duminică 17 octombrie, 
sportivii din comunele Bogdănești, 
Oituz, Onești, Rîpile și Helegiu 
s-au întîtoit pe pista stadionului 
din Tg. Ocna, în diferite probe 
atletice. Concursul a fost organizat 
de comitetul raional C.F.S. Tg. Oc
na, prilejuind dispute tadîrjite. Re
zultate bune au obținut Ana Me
linite din colectivul sportiv al că
minului cultural din Negoiești, ca
re a aruncat grenada la 36,83 m și 
colectivistul Dumitru Grozescu din 
Bogdănești, care a trecut primul li
nia de sosire la 3.000 m., plat, 
întrecerea pe 100 de m., a fost 
cîștigată de țăranul muncitor Va- 
leriu Răileaou (Bogdănești), cu 
timpul de 12 sec., iar Alexandru 
Ciorteami (Rîpile) a aruncat gre
nada la 54 m. In timp ce se dis
putau întrecerile atletice pe sta
dionul din Tg. Ocna, în comunele 
Oituz, Negoiești, Valea Rea s-a 
desfășurat un concurs de volei în
tre echipele din Bogdănești, Rîpile 
și Helegiu. Echipa de volei din 
Bogdănești s-a dovedit a fi cea 
mai bună și are multe șanse să 
cîștige concursul. Datorită rodnicei 
activități a instructorului sportiv 
Valeriu Răiloanu din Bogdănești, 
angajamentele G.M.A. au fost de
pășite cu 300 la sută, iar în co
muna Rîpile cu 350 la sută, S-au 
evidențiat instructorii sportivi Mi
hai Boacă și Gheorghe Martin din 
Oituz și Constantin Petrea dini 
Helegiu, care au organizat în cele 
mai bune condițiuni campionatul 
republican de cros pe echipe. Ei au 
reușit să angreneze un mare număr 
de țărani muncitori în vederea tre
cerii normelor complexului spor
tiv G.M.A. La aceste realizări o 
prețioasă contribuție a adus și ini
țiativa comitetului raional Tg. Ocnia 
de a organiza în fiecare duminică 
dimineața antrenamente cu țăranii 
muncitori-

DUMITRU DUMITRIU 
corespondent

Un colectiv 
sportiv sătesc fruntaș

ta raionul Liești din regiunea 
Galați se află colectivul sportiv 
Recolta Bucești. Acest colectiv spor
tiv a devenit fruntaș pe raion și 
unul dintre colectivele sătești frun
tașe pe regiune. Sufletul aceste-i 
activități sportive, cel care-i îndru
mă și-i sprijină pe tinerii care fac 
primul pas în sport, este profesorul 
de educație fizică Teodor Popovici. 
Sportivii care duc cea m<ai sus
ținută activitate sînt cei de la gos
podăria agricolă de stat. Acum, în 
cinstea Lunii Prieteniei Romino- 
Sovietice, 32 de tineri de la gos
podărie, cu toții fruntași to pro
ducție, au cucerit insigna G.M.A. 
gradul I. Taclie Grigoraș, Ion Ha- 
rabagiu, Dechița Tănăsache, Ele
na Sava sînt cei care și în pro
ducție ca și în sport sînt mereu 
printre fruntași. Tot în cinstea a- 
cestei sărbători, alți 18 tineri au 
cucerit insigna F.G.M.A. ta orele 
libere, prin muncă voluntară, spor
tivii de la Recolta Bucești și-au 
amenajat un teren de fotbal și pa
tru terenuri de volei. Pe aceste 
terenuri își desfășoară activitatea 
secțiile ne ramură de sport ale 
colectivului. Printre cei care 
au muncit mai cu sîirg, mai 
cu drag, la amenajarea tere

nurilor se numără Negoiță Ca- 
raimam, Save ta Luca, Teodor
Cîrlescu și Gheorghe Dănilă. Aici 
își fac antrenamentul echipele de , 
volei băieți și fete, ambele în cam-' 
pionatul raional. Echipele de hand
bal și fotbal băieți sînt campioane 
raionale iar echipa de oină este 
campioană pe regiune. Afară de 
aceste sporturi, mulți tineri prao 
t-ică atletismul. Rezultatele s-au vă-’ 
zut la Spartachiada satelor, în fâ- 
za pe raion, unde tinerii atleți 
ai acestui colectiv au cucerit 18 
probe.

A. SCHENEMAN 
corespondent

La G- A. C- Diniaș 
toți sportivii sint purtători 

ai insignei G- M. A-
Flăcăi cu iaja arsă de scare, fete 

cu basmale strinse sub bărbie staiu 
grămadă în căruțele ce gonesc spre 
sat. Nu citești pe chipurile tinere 
oboseală, deși muncă a fost destulă, 
în întrecerea în care s-au prins 
brigăzile. Dar tinerețea învin
ge oboseala și glasurile se in-; 
suflețesc în cîntec. Și vin. dinspre 
tarlalele întovărășite ale gospodă
riei șirag de căruțe.

Așa se termină o zi de muncă 
in comuna Diniaș. tatr-o asemenea 
după-amiază, cîmd cerul e senin, ■ 
tinerii poposesc pe terenul lor de 
sport pe care l-au construit cu 
grijă. Gardul de sîrmă care îm- 
prejnruiește terenul, tabela de mar-, 
caj, terenul gazonat pentru fotbal 
ca și terenul de volei, vorbesc des
pre dragostea, cu care tinerii își 
îngrijesc terenul lor de sport.
Acum, întrecerea începe din 
nou ca și pe întinsele cîm-
puri ale gospodăriei, numai că, 
de astădaiă flăcăii se întrec/ 
la fotbal, iar fetele la volei, 
sau se antrenează pe pista de aler
gări. De faptul că tinerii fac sport, 
că se preocupă de sport, vorbesc 
rezultatele lor. Echipa de fotbal es- 
te campioană pe raion, cea de volei 
este cea mai bună din campionatul 
sătesc, iar cei 200 de membri ai 
colectivului sportiv Recolta G.A.G. 
Dimaș activează în patru secții. 
Printre fruntașii gospodăriei co-' . 
lective „21 Decembrie” se află 
numeroși sportivi. Interul dreapta 
al echipei de fotbal, Petre Bojidar, 
are 203 zile muncă, stoperul Ilieț 
Stoianov, dim aceeași echipă, 237 
zile de muncă iar Isacov Milorad, 
234 zile de muncă .Flăcăii gospo
dăriei fac sport mai de mult, fetele, 
s-au antrenat mai tîrziu. abia cu 
ocazia Spartachiadei satelor, dar 
acum sînt neliosite pe terenul de 
siport. Nadia Tănase, alergătoare la 
100 m. plat, a lucrat 211 zila 
muncă, iar Maria Namircev i 
176. Seara tinerii părăsesc te-' 
renul și se îndreaptă spre că- j 
minul cultural, unde au posibi-' 
litatea să joace tenis de ma
să, sau șah. Acum, la eatnpio- j 
natul de cros pe echipe, au 1 
luat startul 170 de băieți și 
60 de fete. Tn cinstea Lunii Prie
teniei Romîno-Sovietice, pe lîngă 
cei care și-au luat insigna G.M.A. • 
au fost antrenați 11 colectiviști 

care pînă mai ieri nu făceau nici 
un fel de sport, iar astăzi și-au tre- ’■ 
cut toate normele, așteptind exa
menul de control. Cel care i-a în-' 
drumat și i-a sprijinit, a fost Bog
dan Marcov. președintele comisiei 
de control G.M.A. Astăzi, toți spor
tivii de la G.A.C. Diniaș se pot 
rnindri : au devenit purtători ai in
signei G.M.A.

AL. GROSS:



C® htbal'șty dfe la Lncamotva Tim^oara 
la examenul de control G.M.A, gr. II

Ora 3 f-ără 10 minute...
Pe stadionul Locomotiva din 

Timișoara se află doar doi oameni: 
antrenorul M. Lengheriu șl Vasile 
Ava-silichioaie, „is>pravn;cuil“ echi
pei feroviarilor timișoreni. înseam
nă, așa-dar, că nu va trece multă 
vreane și vor apare și fotbaliștii 

: Locomotivei. Pînă atunci, antreno- 
rul și ..ispravnicul” mai verifică 
sau îndreaptă obstacolele de pe 
pista G.M.A. După-amlaza aceasta 
nu este consacrată obșnuituilui an
trenament ci, după cum lasă să 
se întrevadă preocuparea celor doi 
oameni veniti ipe stadion înaintea 
tuturor celorlalți, complexului G. 
M. A. Fotbaliștii Locomotivei și-au 

I trecut mai de mult normele pen- 
1 tru ins gna G.M.A. gr. II și as- 

1 tăzi va veni pe stadion comis-a de 
control care îi va confirma purtă
tori a insignei.

Lengheriu și Avasilichi-oaie au 
ajuns la capătul pistei, s-au oprit 
o cliipă și rrivesc de-a lungul ei. 
„Totul e în regulă. Putem să în
cepem”, spune antrenorul cu un 
aer mulțumit.

De altfel, au început să sosească 
și jucătorii. Pe poarta princpală a 
stadionului pătrunde un grup în 
care se află planificatorul Ritter. 

! inginerii Franciscovici și Andreescu 
tîmplarul Ferenczi și lăcătușul 
Gali. Nici nu e de mirare că vin 
împreună! Toți lucrează la atelie
rele principale C. F. R. și. de obi
cei, fac împreună drumul de la 
ateliere la stadion. E și mai plăcut 
așa. Unul spune ceva interesant, 
altul face o glumă. Nici n>u știi 
cînd ai ajuns pe stadion.. Uite, 

1 acum, Franciscovici vrea să-i facă 
să creadă că-i emoționat din pri- 

,j cina examenului de control G.M.A. 
mai ceva ca înaintea unui examen 
la politehnică! Ceilalți , fac haz. 
Parcă nu știu ei că e bine pregă- 

f itît? N-are de ce să-i fie teamă!
Pe poarta din spatele stad'onului 

își fac apariția niște cicliști. De 
fapt, tot fotbaliști sînt și ei și re
cunoaștem îndată pe Androvici, pe 
cei doi Covaci, Iosif și Adalbert, pe 
Nicolin și alții. Antrenorul îi tri
mite să se echipeze: „Hai băieți, 
peste 10 minute începe examenul”.

In curind va apare revista ,,Fotbal” Nr. 4—1954
Revista „Fotbal” nr. 4, are urmă

torul cuprins : 7 Noiembrie — Glo
rioasa aniversare a Marii’ Revoluții 
Socialiste din Octombrie; Dr. E. 
Alitescu : Despre unele aspecte fizi
ologice ale antrenamentului de fot
bal în lumina învățăturii lui I. P. 
Pavlov; V. Voroneț : Despre spiri
tul creator în fotbal ; Petre Gațu : 
Din. problemele campionatului — 
Categoriile A și B ; V. Mărdărescu: 
Despre preluări în fotbalul modern ; 
T. Asztaloș : Rolul arbitrului în. sti
mularea jocului dinamic ; N. Roș-

Cîteva clipe mai tinziu, membrii 
comisiei de control G.M.A. a comi
tetului orășenesc pentru Cultură Fi
zică și Sport profesorii Karctas, 
Popescu și Kotos i erau prezențl pe 
stadion.

Și examenul a început...
Prima probă: cursa cu obstacole.

Membrii comisiei s-au consultat 
' puțin între ei, apoi au hotărât să-i 

invite Ia start pe trei dintre jucă
tori: Iosif Covaci, Simian Andrees
cu și Francisc Gali. Rund pe rind, 
ei au străbătut pista cu obstacole 
iar cronometrele au marcat 1 min. 
26 sec., apoi I min 28 sec., iar la 
ultimul 1 min. 29 sec. Au trecut 
apoi la proba de 100 m. Cel mai 
bun t'rnp: 12,6 sec. Autorul per
formanței: Oscar Franciscovici. „E 
bun și pentru extremă”, a spus unul 
din cei de față cînd s-a anunțat 
timpul realizat de portarul timișo
rean. Cursă de 3.000 m. a cerut 
un efort mai mare d n partea celor 
examinați dar toți au realizat nor
ma. Primii clasați au fost Nicolin, 

I Ritter și I. Covaci, cu timpuri sub
12 minute și 15 sec.

La aruncarea grenadei s-a făcut 
remarcat lăcătușul Gall, care a 
depășit norma cerută de regula
mentul complexului cu peste 10 me
tri. Astfel, cei aleși de comisie, au 
trecut cu succes toate normele 
complexului G.M.A. gr. II.

După terminarea examenului teo
retic, antrenorul Lengheriu a cerut 
cuvîntul și a arătat comisiei că în 
această problemă, a complexului 
G.M.A., i-a fost de un mare folos 
critica făcută de ziarul Spartul 
popular. „Insușinidu-mi critica, a 
spus el, am trecut la. pregătirea ju
cătorilor pentru insigna de gr. II și 
astăzi văd cu mulțumire că ei >pot 
purta cu cinste această insignă. 
Ii felicit din toată inima”.

In numele jucătorilor a vorbit 
Ritter. El a arătat că jucătorii de 
la Locomotiva Timișoara și-au în
deplinit în acest fel un angaja
ment mai vechi. Ritter a urat tova
rășilor săi noi succese în muncă 
și în sport pentru a fi, în tpenma- 
nență, un exemplu bun pentru spor
tivii mai tineri.

(De la subredacția noastră 
din Timișoara)

culeț : Tabăra de juniori de la Bis
trița ; Pregătirea tehnică a jucăto
rilor de fotbal; Palfai Iano : Ce am 
văzut noi în cursul meciurilor din 
campionatul mondial de fotbal; 
Fotbalul la sate; Gartea sportivă 
în ajutorul dezvoltării fotbalului; 
Fotbal, adnotări pe marginea re
gulamentului de joc; Atacul cu 
corpul; Despre obstrucție ; Răs
pundem cititorilor ; Sandu Maridn : 
Poveste de fotbal; Fotbal în între
bări și răspunsuri ; Jocuri distrac
tive ; Umor.

A

Creațiile oi temă
Obiectul din fața noastră e 

simplu: o cupă împodobită cu
lauri. Strunj'itul, nichelatul, orna
mentațiile, laurii aurii ca și insta
lația electrică a acesteia, au cerut 
însă mult timp dar mai ales foarte 
mare atenție și răbdare. Numele 
celui care s-a străduit să lucreze 
acest minunat obiect de artă este 
necunoscut pentru mulți dintre noi. 
Iscusința și îndemânarea lui Vasile 
Kaj’tar, dragostea pe care el a pus-o 
în fiecare d'ntre operații, ni-1 înfă
țișează ca pe un om deosebit, în
zestrat ou mare talent. Sutele te 
vizitatori care admiră zilnic obiec
tele de artă expuse se opresc înde
lung în fața panourilor regiunii 
Cluj. Cupa executată de Vasile KaJ- 
tar, de la cooperativa ,,21 Decem
brie" din Cluj, stârnește admirația 
acestora. Grupul de copii de la una 
din școlile elementare din Capitală 
care se găsesc acum în fața panou
lui,’ își manifestă entuziasmul prin 
exclamații prelungite de admi.-iție. 
Obiectul argintia, împodobit cu 
lauri aurii le place îndeosebi și cu 
greu se pot despărți de el. Intr-a
devăr este frumos !...

1 Sălile expoziției „Prietenia Ro- 
mîno-Sovietică în arta populară 
din R.P.R.", împodobite cu marame 
și fote din satele Sucevei, cu ma
chetele siderurgiștilor din Hune
doara, cu minunatele costume țe
sute de țăranii muncitori dan Re
giunea Autonomă Maghiară, precum 
și cu lucrările artiștilor populari 
din toate regiunile țării, atrag și 
desfată privirile vizitatorilor. Toți 
cei care cercetează îndeaproape mi
nunatele lucrări de iartă, simt cu-

Numeroase manifestații
IN RAIONUL SI ORAȘUL 

ODORHEI

In raionul Odorhei din Regiunea 
Autonomă Maghiară au fost orga
nizate diferite competiții în cinstea 
Lunii Prieteniei Romîno-Sovietiee. 
Competiția caire s-a bucurat de cea 
mai mare participare a fost cea 
de fotbal, care a reunit 52 de ectri- 
pe sătești Pe primul loc s-a situat 
colectivul Recolta din comuna VIă- 
hița, urmat de Recolta din comuna 
Haghira și Recolta din comuna 
Orășeni.

Tot în cinstea acestui eveniment, 
au avut Ioc în orașul Odorhei con
cursuri de popice, tir, handbal și 
fotbal, cu participarea echipelor din 
colectivele locale Voința, Progresul, 
Avtatul și Știința.

sporiivă sie artiștilor noștri populari

Cupa lucrată de Vasile Kajtar de la cooperativa „21 Decembrie* 
din Cluj.

prinzîndu-i uu sentiment de mtn- 
drie, de admirație sinceră.

Căutlnd să cinstească trainica 
prietenie care s-a legat între po
porul nostru și marele popor sovie
tic, maeștrii artei noastre popu
lare — țărani muncitori, elevi și 
muncitorii din uzine — și-au în
dreptat atenția și asupra tematicii 
sportive. Lajos Bencze, țăran mun
citor din Moldovenești, unu! din sa
tele raionului Turda, a sculptat, cu 
multă măiestrie, în lemn, o tânără 
gimnastă în timpul executării unui 

I-a fotbal a cîștigat colectivul 
Voința, la popice au fost învingă
tori tot reprezentanții colectividul 
Voința, la handbal echipa Progre
sul II, iar la tir sportivii din colec
tivul Avtatul. La toate aceste între
ceri a luat parte un mare număr 
de spectatori,

CONSTANTIN STANCA 
corespondent

200 PARTICIPANT L'A UN CON
CURS DE ATLETISM LA IAȘI

Pe stadionul „23 August” din 
Iași, consiliul regional Dinamo Iași 
a organizat un concurs de atletism 
pentru sportivii din localitate. Lo
cul tatii In clasamentul pe echipe 
a fost ocupai de colectivul Dina
mo 4, cu 242 p. Știința Politehnica

exercițiu. Grația corpului, eleganța 
mișcării, au fost bine redate. Ță
ranul muncitor Lajos Benczea izbau 
tit să realizeze o piesă foiarte frtt- 
moașă, care răsplătește eforturfta 
lui. In porțelan, Kalman Kul-asz ■ 
lucrat două tinere sportive. Statueta 
este privită cu mult interes. Artis
tul a Izbutit să aducă în mișcării® 
lor elanul tinereții, a făcut din sta 
un simbol al sănătății și voioși®! 
sportivilor patriei noastre.

P. MIHAI

sportive
cu 138 p. și Dinamo 9 cu 70 p. s-an 
clasat pe locurile următoare ala 
clasamentului. Au participat pesta 
200 de atleți și atlete.

D. MIRCEA și J. SIMA 
corespondenți

PENTRU „CUPA PRIETENFEf

C.C.F.S. Jimbolia a organizat un 
turneu de volei dotat cu „Cupa Prie-< 
teniei”, la care at> luat parte șase 
echipe. Competiția, urmărită d® 
peste 1000 de localnici, a luat sflr- 
șit cu victoria echipei Constructor 
rul, căreia i-a revenit astfel și „Cur 
pa Prieteniei".

GHEORGHE STANESCU 
corespondent

Faptul că nu avem patinoar arti
ficial nu trebu’e să-i facă pe pati-

• norii noștri să aștepte prima ghea
ță pentru a-și începe antrenamen
tele. întotdeauna s-a dovedit că

. performanțele sportive în patinaj 
— ca și în toate oelelalte discipline 
sportive — nu se pot realiza decât 
printr-o pregătire continuă, făcută 
în decursul anului. Acest lucru este 
de la sine înțeles dacă gîndim că 

. performanța în patinaj este posi
bilă numai în condițiile unei rezi- 

'stențe perfecte, care să permită 
timp de cîteva ore o alergare în

- același ritm, unei viteze asemănă
toare cu aceea a unui atlet de 
sprint și unei deosebite forțe fizice, 
oare să poiată susține o perioadă 
îndelungată greutatea corpului cînd 
pe un picior, cînd pe celălalt. La

• aceste trei calități de bază ale unul 
patinator se mai adaugă un dezvol
tat simț de echilibru pe care acesta 
trebuie să-I aibă pentru a aluneca

’ în viteză, cu corpul într-o poziție 
a num tă, pe o suprafață de sprijin 
redusă cum este aceea oferită de 
patină.

Or, aceste calități impuse de ob- 
, ținerea performanței în patinaj nu 

se pot însuși într-o perioadă de
3—4 luni, cit durează la noi gheața, 
ci numai printr-o pregătire efectua- 

. tă pe parcursul unui an întreg. 
Este adevărat că se pot realiza 
în bună parte aceste elemente în 
cadrul perioadei de pregătire pe 
gheață, însă, după o întrerupere de 
cîteva luni, toate cele însușite se 
pierd și la noua gheață patinatorul 
este obligat să o ia de la început.

Pînă de curind, această stagnare 
St activității de pregătire, în »pe- 
<otal în timpul sezonului de vară, a

Antrenamentul de toamnă al patinatorului de viteză
fost o obișnuință a patinatorilor 
noștri, chiar și a acelora de per
formanță. Și rezultatele s-au văzui, 
an de an, în realizările mediocre 
ale patinatorilor noștri. In ultima 
vreme s-a renunțat la această me
todă de pregătire, majoritatea pati
natorilor de viteză trecând la o 
pregătire continuă și — normal — 
nivelul performanțelor lor a crescut, 
a.șa cum s-a văzut la îinale'e cam
pionatului republican. Cu toate a- 
cestea, rezulbateâe obținute nu ne 
mulțumesc încă, pentru că ele nn 
s-au ridicat la înălțimea posibilită
ților. Șl aceasta pentru că nu este 
suficient să te pregătești în tot 
cursul anului, ci trebuie să știi fi 
cum să-fi organizezi această pregă
tire.

In primul rînd, dacă antrenamen
tul durează un an întreg patinato
rii trebuie să știe să-și planifice 
pregătirea în funcție de perioada 
în oare se găsesc. Și în patinaj 
distingem trei perioade în cursul 
unui an : de la 1 mai la 15 noiem
brie perioada pregătitoare, de la 15 
noiembrie la 15 martie perioada 
fundamentală și de la 15 martie ta 
31 aprilie așa numita perioadă de 
tranziție. La rîndul oi, perioada 
pregătitoare este împărțită în antre
nament pregătitor de vară și în an
trenament pregătitor de toamnă. 
Pentru că ne găsim încă în perioa
da pregătitoare, într-una din lunile 
rezervate antrenamentelor de toam
nă, vom insista asupra sarcinilor 
ședințelor de antrenament în acea
stă perioadă și asupra mijloaoeâa» 

oare duc la îndeplinirea acestor 
sarcini.

Cele trei probleme mari care tre
buie urmărite permanent în acea
stă perioadă sînt: 1. pregătirea fi
zică multilaterală și mărirea capa
cității de lucru a organismului ; 2. 
educarea și perfecționarea calităților 
de bază ale patinatorului (forță, 
viteză, rezistență, îndemânare) și 
ridicarea nivelului calităților morale 
și de voință ; 3. pregătirea tehnică 
a patinatorului, prin însușirea coor
donării mișcărilor speciale.

In pregătirea patinatorului o im
portanță esențială o are dezvolta
rea sa fizică multilaterală. Aceasta 
permite desfășurarea unei activități 
de mare intensitate. Cel mal bun 
mljjoc pentru realizarea aceste! 
pregătiri fizice multilaterale este 
axarea antrenamentului patinatoru
lui pe exercițiile complexului G.M-A. 
In plus, pentru a se realiza această 
pregătire, patinatorul trebuie să p- 
xecute exerciții de dezvoltare g«ne- 
rală (în special gimnastica) precum 
și folosirea sporturilor complimen
tare : tenis, vote!, baschet.

Forța, viteza, rezistența și înde
mânarea unui patinator se pot rea
liza și tn afara patinoarului. Șl 
fără gheață un patinator poate să-și 
dezvolte aceste calități, întrucât are 
la dispoziție discipline sportive ale 
căror caractere sînt apropiate de 
cele ale patinajului. Mijloacele cele 
mai potrivite pentru dezvoltarea vi
tezei și rezistenței sânt mișcările 
ciclice oferite de practicarea atto- 
tismului (alergări de viteză șl de 
fond), ciclismului, canotajului gi 

înotului. Acestea pot fi practicate 
în toată perioada pregătitoare, atît 
ta timpul verii cât și în timpul 
toamnei. Rezistența se obține prin 
alergări de lungă distanță, iar în
demânarea prin exercițiile spec'ale 
ale patinatorului (mers și alergare 
în poziția specială de patinaj, exer
ciții de gimnastică pentru echilibru, 
etc.). Cu cât ne apropiem de peri
oada antrenamentului pe gheață cu 
atât trebuie să insistăm mai mult 
asupra exercițiilor apropiate ca des
fășurare de cele ale patinajului, 
ceea ce trebuie să facem deci, tn 
momentul de față când ne găsim 
tocmai în această perioadă.

Pentru pregătirea tehnică a pati
natorului stau la dispoziție, în tot 
cursul anului, mișcările de imitație 
ale patinajului, care pot fi efec
tuate și în sală și în aer liber, 
după cum permite timpul, și mai 
cu seamă alergările și plimbărfle 
pe patine cu roți. Cei mai buni 
patinatori sovietici, B. Silcov, E 
Grișin, etc. folosesc în cea mai 
mare parte din pregătirea tor, an
trenamentele cu patine cu roți. A- 
ceasta pentru că antrenamentul est® 
astfel mult mai apropiat de carac
terul patinajului propriu-zâs. ȘI ta 
cadru! antrenamentelor noastre, •- 
colo unde există asemenea patine, 
acest exercițiu trebuie să alcătutas- 
că efortul principat ta șed'nțele de 
pregătire.

Spuneam mai înainte că rezulta
tei® dta ce te ce msi bune ale 
patinatorilor noștri fruntași nu sânt 
totuși, pe deplin mulțumitoare. Ex
plicația ae găsește In faptul el «urii 

dintre patinatori folosesc numai • 
parte din mijloacele de antrena
ment în timpul verii și toamnei. 
Astfel, Vladimir Bulat și-a concesia 
tnat antrenamentul numai pe aler
gare și ciclism și a neglijat piiin" 
bările cu patine cu roți și mișcă
rile de Imitație ale alergării pe pat
tine. Același lucru l-nu făcut Ghizi 
Kahane și alți patinatori. Un exem
plu pozitiv în această privință est® 
Valerian Kurt, care imbină cel moi 
atent aceste mijloace multiple de 
antrenament în Timpul perioadei 
pregătitoare.

Pentru a exemplifica cum trebui® 
îmbinate aceste mijloace în cadru! 
antrenamentului, dăm în cont nua«® 
planificarea muncii în cadru! unei 
săptămâni, cu trei zile de antren»-: 
ment :

LUNI : Exerciții cu caracter d® 
viteză, forță și rezistență sau pte 
dala] pe bicicletă tn tempo vaiiaL

MIERCURI : Exerciții cu caracter 
de viteză, forță, imitarea alergării 
pe patine și alergare sau pedataf 
pe bicicletă, cu viteză mărită trep
tat. ;

VINERI : Exerciții de mare dura-' 
tă, dar de mică intensitate; ere® 
prelungit ou viteză mică și tempo 
uniform, alergare sau pedala] p® 
bicicletă, acestea alternate cu exer
ciții care imită patinajul.

Este preferabil oa aceste ședința 
de antrenament să nu se desfășoară 
numai ta același loc, ci pe rînd. pe 
stadion, în pădure sau în parcuri,

FLORIN GAMULEA 
antrenor de patinaj i
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CAMPIOANELE ȚĂRII LA VOLEI
’ In anul 1951 locul 4, in 1952 Jo
cul 3, în 1953 locul 2, în 1954 
campioană a țării. Cam acesta ar 
fi pe scurt, drumul parcurs de e- 
chiga feminină de vedea a Insti
tuții iui de Cultură Ftocă, de la 
Înființarea sa și ptrnă în acest au. 
Locul tot mai bun pe cure l-a o- 
cupai în fiecare an în campio
natul țării, indică în mod expresiv 
evoluția acestei echipe, care a por
nit de la o formație modestă, fără 
pretenții, reușind ca în patru ani 
să devină un colectiv puternic, u- 
nit. deosebit de valoros, în care 
împletirea aptitudinilor cu munca 
■nsținută și perseverentă a dat 
roade atît de bogate.

De fapt, echipa Știința I.CJ7. 
și-a început „afirmarea" acum doi 
ani, cînd, în cadrul campionatului 
C.C-S. a reușit să se claseze pe 
primul loc, înaintea altor formații 
alcătuite din elemente mai valo
roase și mai rutinate. Succesul în
registrat a fost un imbold în 
munca tinerelor studente, care 
s-au străduit și mai mult pentru 
«-și ridica necontenit nivelul mă
iestriei sportive. Au fost necesare 
multe ore de antrenament și 
multă muncă pentru a se ajunge 
la acea finisare a pregătirii teh
nice, tactice, fizice, morale și 
de voință. Orele de curs și 
tn special cele de psiholo
gie și științe sociale, le-au ajutat 
pe jucătoarele respective la înțe
legerea efectivă a multor pro
bleme, dezvoltînd în ele dragostea 
de colectiv, puterea de luptă, com
bativitatea. spiritul de disciplină. 
De asemenea orele practice le-au 
ajutat în activitatea de îmbună
tățire a calităților fizice și teh - 
nice, dezvoltîndu-le multilateral și 
men'in'ndu-le. totodată, un n"vel 
medm de formă chiar în perioa
dele de inactivitate oficială. In a- 
cest fel, avînd în față oglinda 
v^e a îmbinării armonioase a ac
tivității sportive de performanță 
cu activitatea școlară, ne dăm

Bnele probleme ridicate de desfășurarea jocurilor 
de baschet din campionatul categoriei A

Fără îndoială că pentru specta
torii care n-au fost prezenți dumi
nică seara în sa'a Floreasoa, rezul
tatul meciului de baschet dintre 
Progresul C.P.C.S. și Locomotiva 
P.T.T. este o veritabilă surpriză, 
Jn specal prin proporția scorului.

Din capul locului trebuie spus 
că partida a avut două aspecte di
ferite. Astfel, pînă în min. 31 totul 
• decurs „normal", adică Locomo
tiva era aceea care avea inițiativa 
și părea că va cîștiga. Dar, deși 
în min. 25 Locomotiva avea un a- 
vantaj de 10 puncte (55—45) Pro
gresul se regăsește, pune stăpînire 
pe ioc și în min. 31 Situația este 
•9—69. De aci încolo, pe teren se 
află o singură echipă. Progresul 
C.P.C.S.

Care este explicația acestei în- 
frîngeri ?

In pr mul rînd trebuie arătat că 
P.T.T.-iștii nu au privit, meciul cu 
destulă seriozitate, socotindu-1 ca 
dinainte jucat, iar atunci cînd și-au 
reven t, era prea tîrziu : Costescu, 
Ganea și Motaș erau eliminați pen
tru 5 greșeli personale, iar forma
ția care se afla pe teren (Cezar 
Niculescu, Negrea, Atanasescu, Mi- 
nescu, Zeigerman) nu putea face 
față atacurilor impetuoase ale echi
pe Progresul. Eliminarea lui Cos
tescu. ,.f.nctotum“-ul echipei sale, 
a contribuit la demoralizarea 
echipei, care a căzut complet. 
Aceasta dovedește că antrenorul 
Vasile Popescu nu a dat atenția 
euven tă pregătirii morale și de vo
ință a jucătorilor pe care-i antre
nează, deficiență care se cere cît 
mai repede remediată. De aseme
nea, el trebuie să acorde aceeași 
importanță pregătirii tehnice nu 
numai a jucătorilor titulari, 
ci și rezervelor, pentru că se port 
întîmpla cazuri, ca cel de dumi
nică seana, cînd tocmai acestea 
să aibă rolul hotărîtor.

Progresul C.P.C.S., prezentînd o 
formație mult mai omogenă, a ară
tat cu acest prilej că a făcut o 
cotitură serioasă în activitatea sa. 
Un rol însemnat în obținerea vic
toriei l-a avut jucătorul Crișan, 
care a jucat bne inspirat și a 

seama de importanța acestei con
lucrări.

Colectivul cane a realizat per
formanța la care rivnește orice 
sportiv — aceea de a cuceri un 
campionat republican — a fost al
cătuit din 10 jucătoare : Adriana 
Honet, căpitana echipei, maestra 
sportului Doina Corbeanu, Sania 
Coleeriu, Cornelia Timoșanu, Flo
rica Popovici, Elena Răsvanță, 
Maria Călugăriță, Veronia Zama, 
Ludmila Tănăsescu și Vera Pav- 
lenco. Dintre acestea, numeroase 
jucătoare au făcut parte din lotul 
reprezentativ al R.P.R., care, în 
acest an, a obținut frumoase per
formanțe, culminate cu ocuparea 
locului doi la campionatele mon
diale universitare de la Buda - 
pesta. Doina Corbeanu, Adriana 
Honet, Sonia Colceriu, Cornelia 
Timoșanu, Florica Popovici, Elena 
Răsvanță au făcut parte din pri
ma „garnitură", ilar Veronia Za
ma, Ludmila Tănăsescu, Vera 
Pavlenco au fost în categoria 
..speranțelor". Mai trebuie să a- 
mintim de faptul că toate cele 10 
componente ale echipei Știința
I.C.F,  își îndeplinesc cu multă 
conștiinciozitate obligațiile im - 
puse de calitatea lor de studente, 
și, mai mult chiar, două dintre 
ele, Maria Călugăriță și Florica 
Popovici sînt chiar premiante. 
Dacă specificăm și faptul că Doi

Echipa de volei Știința I.C.F. campioană feminină a R.P.R. pe anul 1954

marcat nu mai puțin de 36 puncte 
pentru echipa sa. De esemei-tJba, 
antrenorul S. Sădeanu a pregătit 
foarte bine echipa pentru acest im
portant meci și rezultatul s-a văzut.

M. TUDORAN

★

Intîinirea de la Tg. Mureș dintre 
echipa locală Progresul și reduta
bila formație a Casei Centrale a 
Armatei s-a soldat, după cum era 
de așteptat, cu victoria echipei 
oaspe. Meciul a avut însă două os- 
pecte bine distincte. In prima re
priză, bucureștenii au făcut dovada 
unei evidente superiorități, atît din 
punct de vedere tehnic, tactic, cît 
și, mai ales, al pregătirii fizice, 
reușind să-și asigure un avantaj 
de 22 puncte. In această parte a 
jocului s-au impus, prin fantezia 
lor, prin verva de joc și, mai ales, 

-prin precizia aruncărilor la coș. 
Folbert, Fodor uși Stamatescu.

In repriza a Il-a, jocul a evut 
o desfășurare puțin așteptată, pr n 
faptul că C.C.A. n-a mai dat ran
damentul din prima repriză, per- 
mițînd gazdelor să inițieze înche
gate acțiuni de contraatac și să 
obțină, în aceste 20 de minute, nn 
avantaj de 11 puncte. Cauzele care 
au dus la slăbirea randamentului 
ech pei militarilor trebuie căutate, 
în primul rînd, în desele schimbări 
pe care antrenorul C. Herold le-a 
făcut — cu sau fără motiv. Este 
bine ca atunci ctnd o echipa 
are un atît de important avantaj 
să folosească și rezervele, dar ace
ste schimbări trebuie făcute în mod 
judicios. Jucătorii de rezervă intro
duși în formație pentru două sau 
trei minuite nu numai că nu pot da 
randamentul scontat, dar dăunează 
omogenității formației, ceea ce duce 
— după cum s-a văzut — la micșo
rarea randamentului ei.

In ce privește formația din Tg. 
Mureș, ea a arătat o mare forță 
de luptă și o excelentă pregătire 
morală, nelăsîndu-se descurajată de 
faptul că la pauză era condusă la 
scor mare. Progresul Kg. Mureș 
este în accentuată revenire de for
mă. Totuși, jucătorii acestei forma
ții au serioase deficiențe tehnice, 
dovedind o nepermisă imprecizie 
în aruncările la coș și îndeosebi 
la aruncările libere.

S. MASSLER 

na Cori>eanu și Adriana Honet 
sint decorate cu Medalia Muncii, 
că toate jucătoarele sînt utemiste, 
ne dăm seama că avem de-a face 
cu un colectiv cu preocupări mul
tiple, serioase și cu perspective 
largi.

Nu se poate să scrii despre e- 
chipa feminină de volei Știința 
I.C.F. fără să-ți amintești de an
trenorul ei, de cel care s-a pre
ocupat zi de zi de coordonarea 
activității jucătoarelor, de munca 
lor, de necazurile sau bucuriile 
lor, de profesorul Neculai Mura'a. 
Este cel pe care îl vezi la fiecare 
meci al I C.F.-ului agitîndu-se, ri- 
dicîndu-se înfrigurat de pe bancă 
și cerînd taim-aut, sfătuindu-și a- 
poi elevele ce trebu'e să facă. Pro
fesorul Neculai Murafa a fost nu 
numai un antrenor, ci și un sfă
tuitor, un adevărat prieten al ti
nerelor jucătoare. El nu s-a des
curajat nici un moment după in
succesele temporare și, t;mp de 
patru ani, a luptat cu toată dra
gostea pentru crearea unei echi
pe valoroase.

Rămîne ca și de acum înainte 
jucătoarele și antrenorul să mun
cească cu aceeași rîvnă, cu aceeași 
însuflețire, pentru continua creș
tere a calității jocului, pentru ob
ținerea de noi și noi succese.

Simbătă încep campionatele 
republicane de tir pe anul 1954 

ia proba de armă sport
Peste două zile încep la poli

gonul Tunari, din Capitală, între
cerile de tir din cadrul campio - 
natului R.P.R. pe anul 1954, la 
proba de armă sport cu înălțător 
(3x40 focuri). In urma desfășu
rării întrecerilor, care vor dura 
două zile (simbătă și duminică), 
vor fi desemnați campionii și cam
pioanele R.P.R- de tir pe anul 
1954, atît pe echipe cît și indi - 
viidual.

La această mare competiție și-au 
anunțat participarea 12 echipe 
masculine (C-C.A., Dinamo, Pro
gresul, Metalul, Tînărul Dinamo- 
vist, Constructorul, Locomotiva, 
Flamura roșie, Voința, Flacăra, 
Recolta și Avîntul) și 8 echipe fe
minine (Dinamo, Progresul, Meta
lul, Constructorul, Locomotiva, Fla
mura roșie, Voința și Avîntul). 
Trebuie să menționăm că echipa 
Tînărul Dinamovist este formată 
numai din juniori. In concursul 
„Cupa Tînărul Dinamovist", des
fășurat duminica trecută, la proba 
de armă sport cu înălțător (3x20 
focuri), echipa Tî/nărul Dinamo
vist, totalizînd 2558 puncte, a sta
bilit un no»j record R.P.R. de ju
niori, depășind cu 98 puncte ve
chiul record-

O parte din trăgătorii și trăgă
toarele care vor concura simbătă 
și duminică la campionatele 
R.P.R., au avut prilejul de a-și 
verifica forțele înaintea acestor 
campionate, acum patru zile, cînd 
au -participat la campionatele in
dividuale ale Capitalei.

Rezultatele obținute la campio
natul Capitalei ne fac să între
vedem o luptă strînsă atît, pentru 
cucerirea titlurilor individuale cît 
și a titlurilor pe echipe.

Iată programul întrecerilor la 
proba de armă sport cu înălțător 
(3x40 focuri) : simbătă 30 octom
brie, ora 8 : festivitatea de des
chidere; ora 9: se vor întrece e- 
chîpele feminine, trăgătoarele care 
vor conta în clasamentul indi - 
vidual, și seria I-a masculină. Du
minică 31 octombrie, ora 9: seria 
a Il-a masculină.

Menționăm că rezultatele pe care 
le vor obține concurenții în cadrai 
echipelor vor conta ș*i în campio
natul individual. Bineînțeles este 
vorba de cei care au standardul 
de 1050 la băieți și 1010 puncte 
la fete.

Dejie ierenwriille de fotbal 
In categoria B, cu două etape 
înainte de sfîrșitul campionatului

In categoria B, mai sînt de 
jucat numai două etape și, deși 
competiția este pe slîrșite, semne 
de întrebare persistă atît în privința 
primelor locuri (seria II și III) cît 
și în ceea ce privește evitarea re
trogradării. In prima serie, Pro
gresul F.B. se poate considera 
cîștigătoare a primului loc. Forma
ția bucureșteană are un avans . de 
șase puncte față de următoarele 
clasate (Metalul Șteagul roșu Ora
șul Stalin și Progresul Sibiu) și 
mai are de jucat două partide 
cu codașele clasamentului, Loco
motiva Tr. Sever n și Construc
torul Craiova. In mod normal in 
această serie nu mai poate inter
veni vreo modificare în ceea ce 
privește primul loc.

Mult mai „încîlcită" este si
tuația în privința retrogradării. 
Dacă echipa craioveană Construc
torul este ocupantă indiscutabilă a 
ultimului loc (are numai 9 punctb), 
în schimb între Locomotiva Cra
iova, Locomotiva Tr. Severin și 
Flacăra Pitești se dă o luptă în- 
dîrjită pentru evitarea locului 12 
în clasament. Iată cum stau ac
tualmente aceste echipe:

10. Locomotiva Craiova, golave
raj 29:35, puncte: 18. Mai are de 
jucat un singur meci, duminică, la 
Craiova, cu Voința București. 11. 
Locomotiva Tr. Severin, golaveraj 
25:38, puncte: 16. Mai are de ju
cat cu Progresul F.B. la București 
și cu Flacăra Moreni la Tr. Se
verin. 12 Flacăra Pitești, golave
raj 18:28, puncte: 16. Mai are de 

j jucat cu Metalul Uzinele de trac
toare la Orașul Stalin și cu Me
talul București la Pitești,

TREI ECHIPE IN LUPTA 
PENTRU TITLU...

Infrîngerile suferite duminică de i 
j Avîntul Reghin și Metalul Baia j 

Mare au readus-o în lupta pentru | 
primul loc al seriei a doua pe j 

i Flacăra Mediaș, care a și trecut 1 
în fruntea clasamentului. Medie- : 
șenii au 28 de puncte, ca și Meta- ! 
Iul Baia Mare. Pe locul trei. A- I 
vînbil Reghin, cu 27 puncte. Iată . 
cu cine mai au de jucat aceste trei i 
echipe:

Flacăra Mediaș (28 puncte, gol
averaj 28:16) cu Constructorul la :

Duminică irxcpc ttineul de edificare
pentiu categoria B ia fotbal

Campionatele regionale de fotbal 
au luat sfîrșit de curînd în cele 
18 regiuni din țară, bucurîndu-se 
d? un deosebit succes.

Fără excepție, în toate regiunile 
au fost cuprinse în acest campio
nat echipele cele mai valoroase, ceea 
ce a det’rminat o luptă foarte strîn
să pentru cucerirea invidiatului 
titlu de campion regional de fot
bal. Cu excepția Regiunii Auto
nome Maghiare, regiunilor Cluj și 
Craiova, unde echipele Dinamo Tg. 
Mureș. Progresul Bistrița și Știin
ța Craiova s-au detașat de cele
lalte'formații participante și ati cî.ș- 
țigat la o mare diferență de puncte, 
în celelalte regiuni campionii n-au 
fost stabiliți decît la capătul unei 
lupte echilibrate între mai multe 
echipe. Astfel, Ia Ara-d, Metalul 
A.M.E.F.A a cîștigat campionatul 
regional cu 43 de puncte față de 
41 puncte ale Științei Arad, iar 
în regiunea Ploești, cîștigătorul a 
fost desemnat numai de golaveraj-

In regiunea Constanța titlul de 
campion regional a fost cîștigat 
la mare luptă de Flamura roșie 
Constanța care s-a dovedit mai 
constantă pe parcursul întregului 
campionat. In regiunea Bîrlad, dis
puta pentru locul întîi în campio
natul regional s-a dus între două 
echipe din Tectnrf, Dinamo și Voin
ța. Victoria obfmitrtâ de Dinamo

Campionatul de calificare
La 7 Noiembrie vor iricepe jocu

rile de calificare pentru campiona
tul republican de fotbal juniori. La 
aceste meciuri participă toate echi
pele care au cîștigat campionatele 
regionale de juniori în acest an. 
Cele 18 campioane regionale au 
fost împărțite în patru serii, ast
fel : seria I-a: Suceava, lași, Bîr- 

Arad și cu Metalul Oradea la Me 
diaș.

Metalul Baia Mare (28 puncte ș 
golaveraj 35:25) cu Progresul li 
Satu Mare și cu Avîntul la Re 
ghin.

Avîntul Reghin (27 puncte, gola' 
veraj 29:20), cu Locomotiva Arat 
și Metalul Baia Mare, amber 
la Tg. Mureș.

Pentru evitarea retrogradări 
lupta este, de asemenea, deschisa 
Una dintre' echipele care va re 
trograda se cunoaște: Locomotiv; 
Oradea, care are 14 puncte, ma 
are un singur joc și — cîștigîndu- 
— tot nu mai poate „scăpa". D 
locul 12 sînt amenințate: Construe 
torul Arad, Metalul Oradea, Pro 
greșul Satu Mare. Arădenii au 1' 
puncte și două jocuri acasă (Fia 
căra Mediaș și Locomotiva Cluj), 
Metalul Oradea (18 puncte) ma 
are de jucat la Cluj cu Flamuri 
roșie și la Mediaș cu Flacăra. Ii 
sfîrșit, Progresul Satu Mare (I{ 
puncte), are de susținut un jo- 
acasă (cu Metalul Baia Mare) ș 
unul în deplasare (cu Locomotivi 
Oradea).

LOCOMOTIVA CONSTANȚA 
MAI ARE UN „l-IOP”...

Actualul lider al clasamentulu 
seriei a IlI-a, Locomotiva Cons 
tanța, are 36 de puncte și mai ar. 
de susținut un singur joc: dumi 
nică, cu Dinamo, la Bîrlad. Dac: 
obțin un rezultat egal, constănțeni- 
rămîn definitiv pe primul loc. Daci 
pierd însă, atunci Dinamo Bacă) 
mai are unele șanse, pentru c. 
băcăoanii (care mai au de juca 
acasă cu Progresul Focșani și 1. 
Ploești cu Metalul) pot realiza ș 
ei 36 de puncte răminînd ca gola 
verajul să decidă. Din acest cal 
cui rezultă că Locomotiva Cons
tanta stă indiscutabil mai bine: ui 
singur punct îi este deajuns, p 
cînd băcăoanilor 1? trebuie:

— înfrîngere a Locomotivei l 
Bîrlad.

— două victoîi la scor, d’n car» 
una în deplasare.

Cît despre retrogradare, cel 
mai amenințate sînt Metalul Brail: 
și Locomotiva Pașcani. Progresa 
Focșani, cu 15 puncte actuale ș 
cu încă trei meciuri de jucat, s 
poate considera ca și salvată".

I Tecuci iu uiu.uui ii.cei de câmpii 
I n;.t i-a adus tit.ul de campion n 
! g'ional și dreptul de a participa î 
I campionatul de calificare pentru ci' 
I tegoria B a campionatului repii 
’ blican.
! De altfel, în această perioad; 

turneul de calificare in categori 
j B, la care participă toate campioa ■’ 
J neb regionale, se a'lă în atențî 

tuturor iubitorilor de fotbal. Pesț,
, i umai trei zile acest turneu va ir 
' cepe în cele trei centre stabilite d
I comisia Centrală de fotbal: Araț ' 
' Sibiu și ploești. Așa cum s-a mi • 
i emjnțat țn zia'rtil nostru, turner ' 
i de calificare se va desfășura sir - 
1 tem campionat, numai cu un sir ■ 
, gur joc intre echipe, califieîndu-s 
i pentru categorii B primele douf.

clasate din fiecare s-rie.
La turneul de calificare particip 

19 echipe, din fiecare regiune can 
p ioana regională și numai din <f._ 
rașul și regiunea București 2 ech 
pe. primele clasate in fiecare di! 
cele două serii.

Prima etapă a turneului de ca “ 
■lificare va avea loc duminică, 3, 
octombrie.

Etapele următoare vor avea le 
la datele: 4,7,11 și 14 noiembri; 
Numai în seria de la Sibiu, fiin 
7 echipe, va mai avea loc o etap. 
suplimentară la 21 noiembrie. I

la juniori
Iad, Galați și Constanța ; seria'*"! 
Il-a : București, Ploești, Pitești 
Craiova ; seria a IlI-a : Baia Mare 
Timișoara, Arad, Oradea ; seria • 
IV-a: R.A.M., regiunea Stalin
Cluj, Hunedoara. In cadrul seriilor 
jocurile se vor desfășura sisȚem elf 
minatoriu.



CLASAMENTUL

1
1. C.C.A. (2)
2. Flamura roșie (Arad) (1)

3. Locomotiva Timișoara (4)
4. Dinamo București (3)
5. Știința Timișoara (6)
6. Știința Cluj (5)
7. Flacăra Ploești (7) 

ț 8. Minerul Petroșani (9) 
I 9. Locomotiva București (8) 
i 10. Dinamo Orașul Stalin (10) 
( 11. Lccomot va Tg. Mureș (11) 
, 12. Metalul C. Turzii (12) 
•. 13. Metalul Hunedoara (13) 
! 14. Progresul Oradea (141

i Etapa viitoare (duminică 31
<1

București: C.C.A. - 
Hunedoara: Metalul

Progresul

octombrie)

București 
Dinamo Orașul Stalin

Locomoti va
Oradea

București

Timișoara: Locomotiva —
Arad: Flamura roșie — Minerul Petroșani 
Ploești: Flacăra — Știința Timi șoara 
Cluj: Știința — Metalul Cîmipia Turzii 
Tg. Mureș: Locomotiva — Dinamo

Locomotiva Brivița Roșie — Locomotiva Timișoara 0—2 (0 — 1)
C> burniță de toamnă, un teren 

alunecos și o luptă îndîrjită care, 
de multe ori, s-a s tuat dincolo de 
granițele sportivității. In aceste 
condiți s-a desfășurat meciul din
tre „cele două Locomotive’’. Timi
șorenii au cîștigat pentru că au 
ales o tact'că mai bună, au jucat 
mai organizat și s au bucurat de o 
robustă și sigură apărare, caire în 
frunte cu Androvici, s-a dovedit 
de netrccut In schimb bucureștenii 
au acționat dezorganizat și au gre
șit copilărește multe, foarte multe 
pase. >

In prima repriză, acțiunile ' de 
atac au alternat, iar în min. 15 
Olaru a scăpat o mare ocazie de 
gol, șutind afară, de la 8 metri. 
Jocul dev'ne dur. In general, în 
această parte a jocului, arbitrul 
Fr. Mateescu a fost nevoit adeseori 
să oprească jocul, pentru a îm
părți avertismente în dreapta și-n 
stînga. In min. 22, Pakay, ven't în 
ajutorul apărării, îl faultează pe 
Bă-dean'u. Acesta execută lovitura 
liberă, ar I. Covaci, întrece în salt 
trei apărători bucureșteni, înscriind 
cu capul. Mulțumiți de rezultat, 
timișorenii, recurg la un joc de a- 
părare, prudent, contraatacând cu 
I. Covaci și A. Covac, Filote, Ma
rian și Olaru ratează bune ocazii 
de egalare. Mai tîrziu. Dungu, 
printr-un reflex remarcabil sal
vează un got ca și făcut. Bucu
reștenii asaltează insistent ipoarța 
t’miso'eană. iar Mar an trage în 
z‘3 două lov'turi libere, de la 29

Știința Timișoara—Flamura roșie Arad 4—0 (2-—0)
TIMIȘOARA 27 (prin telefon de 

Ia trimisul nostru). Cei peste 10.000 
de spectatori aflați în tribunele 
stadionului „23 Augu-t”, au avut 
prilejul să asiste la un meci intere
sant, încheiat cu un scor neaștep
tat- Cu toate acestea, scorul de

4—0 în favoarea Științei exprimă 
fidel raportul de forțe de pe teren. 
Știința a practicat un fotbal mo
dern, rapid, înaintașii săi jucînd în 
continuă mișcare și în viteză. îna
intarea tim șoreană a depășit cu re
gularitate apărarea oaspeților.

In min. 3 Szucs acordă corner. 
Lazăr execută, mingea ajunge la 
C >r> ș care degajează cu capul tot 
la Lazăr. Acesta îl deschide direct 
p- Ciosescu, care reia vole: 1—0. 
‘ființa domină categoric, dar ratea
ză în min 6 prin Mărcii și în min. 
1! prin Ci-irugă. ocazii favorabile. 
In min. 15 Cojereanu face un 
schimb de mingi cu Ciurugă și 
ultimul în deschide „printre" pe 
Ciosescu, care de la 6 m reia ne- 
stinrrh-rr’-f • 2—0.

Progresul Oraiea — Știința
ORADEA, 27 (prin telefon). — 

Progresul Oradea a jucat cu mult 
clan, a combinat frumos, iar ata
ca nții au tras permanent la poar
tă, puternic și plasat. Forma bună 
» portarului Todor a împiedicat 
îr.frîngerea studenților la o dife
rență mai mare. Deși s-a compor
tat bine, Știința Cluj a pierdut 
acest meci pentru că în cea mai 
mare parte de timp a jucat defen
siv. In prima repriză a dominat 
Progresul Oradea, însă șuturile 
puternice ale lui Vlad (min- 4, 6, 
20 și 29), Bodo (min. 16, 25), 
Sulyok (min. 38) și Nertea (min. 
39, 42), au fost prinse de Todor 
sau au trecut de puțin pe lîngă 
bară. Știința Cluj s-a apărat în 
majoritatea timpului și numai 
spre sfîrșitul reprizei a trecut 
în atac, ratînd însă prin Drago
man (min. 36) și Avram (min. 
40). Dună pauză, jocul este foarte 
rapid, Jazde mutîndu-s" cu re
peziciune de la o poartă la cea- ‘

21 11 6 4 31:20 28
21 12 4 5 28:21 28
21 9 7 5 36:16 25
21 8 9 4 47:33 25
21 5 14 2 30:20 24
21 9 5 7 24:25 23
21 8 6 7 3C:22 22
21 6 8 7 22:28 20
21 8 3 10 32:37 19
21 6 5 10 22:24 17
21 6 5 10 23:34 17
21 4 8 9 17:26 16
21 5 5 11 26:47 15
21 3 9 9 16:31 15

și 25 metri. La reluare, aspectul 
este același: bucureșteni i atacă, 
dezorganizat, iar aipărarea timișo
reană este în permanentă „stare de 
alarmă”. Filote, Olaru și — în spe
cial — Csegezi scapă alte ocazii 
favorabile de gol. Timișorenii pă
trund rar spire poarta lui’ Dungu. 
dar atunci sînt foarte periculoși. 
O ,,bombă" a lui Marian întîlnește 
bara transversală. In min. 83, Ni
col in pasează lui A. Covaci, acesta 
prelungește lui I. Covaci și... e 2-0 
pentru Locomotiva Timișoara.

Au jucat următoarele formații: 
Loc. Grivița Roșie: Dungu-Lungu, 
Cristescu, Macri-Ferenczi, Bociar- 
di-Pakay, Marian, Olaru (din min. 
69 A. Rădulescu), Czegezi, Fi
lote

Loc. Timișoara: Franciscovici- 
Corbuș, Androvici, Rodeanu-Nico- 
lin, Ritter-Ferenczi, Andreescu, I. 
Covaci, A. Covaci. Bădeanțu.

Merită evidențieri: Androv c’, 
Corbuș, Nicolin, I. Covaci și Bă
deanțu, de la învingători și Mar an 
de la bucureșteni. Arbitrul Fr. Ma
teescu a făcut unele greșeli, dar în 
general a ținut în mînă un joc di
ficil, care se anunța foarte dur, 
tcmperînd cu autoritate unele ieșiri 
neșport'ive (Ferenczi Tim., Ritter, 
Rodeanu, Macri, Lungu). Timișo
renii au făcut o impres’e defavora
bilă prin ,,tîrguielile” pentru o 
palmă de pămînt la executarea lo
viturilor și prin pract ca incorectă 
a „trasului” timpului.

(>. MIHALACHE

In min 71, Ciosescu este lansat 
pe Cmtru, și Capaș nu-1 poate opri 
decît printr-wi fault în careu. Lo
vitura de la 11 m., executată de 
Cojereanu, aduce al treilea gol al 
Științei: 3—0. In min. 80 asistăm 
la o combinație frumoasă : Cojerea- 
bu schimbă balonul cu Fazăr, care-1 
deschide pe Ciosescu. Acesta tra
ge puternic, mingea lovește bara 
laterală, sare în cealaltă bară și 
de aci în gol : 4—0.

Arbitrul T. Astaloș (București) 
a condus satisfăcător formațiile :

ȘTIINȚA: Curcan - Sbîrcea Brîn- 
zei, Retezan — Cojereanu, Marcu 
— Lazăr, Ciurugă (Boroș din 
min. 69), Ciosescu, Cădariu, Dinu- 
lescu.

FLAMURA ROȘIE: Fuleiter — 
Lupeș, Capaș, Sziics — Manole, 
Mercea — Birău (Don din min. 
33), Popa, Vaczi, Serfozo, Dumi
trescu.

F.F. IONESCU

Cluj 1 — 0 (0-0)
Ialtă. In minutul 53, Progresul 
deschide scorul: mingea pasată de 
Vlad ajunge la Sulyok, care trage 
jos în bară. De aici balonul ri
coșează în poartă: 1—0. In mi
nutele 65 și 87. Dragoman trage 
puternic însă mingea trece foarte 
aproape de bară- Acelaș lucru se 
întîmplă cu șuturile lui Guță Tă- 
nase în min. 82 și 83 și cu al 
lui Sulyok în ultimul minut. S-au 
remarcat: Todor, Avram, Drago
man și Luca dela Știința și Văr- 
zan II, Sulyok, Nertea și Vlad de 
la Progresul. A arbitrat A. Bo'ony 
(OrașuJ Stalin) întrecerea urmă
toarelor formații:

PROGRESUL: Jank-Țîriac, Văr- 
zan I, Vărzan II-Cuc, Șttrbei- 
Sulyok, Nagy (d&» min. 68 G. Tă- 
nase), Bodo, Vlad. Nertea.

ȘTIINȚA: Todor-Szekely, Luca, 
Dobrescu Georgescu, Moldovan- 
Dragoman, Zeană, Suciu, Lutz, 
Avram G. DUMITRESCU

corespondent

Dinamo București — Minerul
Ieri, pe stadionul Dinamo, in

tr-un meci de factură tehnică sub
mediocră, dar pasionant în repriiza 
a doua prin abundența situațiilor 
neprevăzute și a fazelor la poartă, 
Minerul Petroșani a cucerit un 
punct; pe cit de neașteptat, pe 
atît de meritat în fața lui Dinamo 
București. După o înfrîngere cu 
0-5 pe teren propriu, Minerul Pe
troșani părea să nu aibă șanse In 
fața dinamoviștilor, de la care se 
aștepta un joc care să infirme 
proasta impresie lăsată în partida 
cu Știința Timișoara. Și, după 
prima jumătate de oră a jocu
lui, se părea că aceste previziuni 
vor fi confirmate. In min. 12, 
Ene a deschis scorul, pentru ca 
tot el, patru minute mai tîrziu, 
să înscrie din nou. Dinamo con
ducea cu 2-0 și avea continuu ini
țiativa. Unii se gîndeau chiar că 
bucureștenii vor face scor, mai 
ales că ocaziile lor de gol abun
dau. Iată însă că — după un ve
chi obicei — Dinamo a slăbit alura 
și treptat-treptat oaspeții au pre
luat inițiativa, și au terminat re
priza în evident avantaj de joc.

După pauză, Minerul începe 
foarte agresiv și are superiorita
tea în cîmp. Dinamoviștii atacă 
și ei, dar tripleta năruie toate 
acțiunile. Primul gol al oaspeți
lor survine în min. 63: Panait 
execută o lovitură liberă de la 
40 metri, mingea cade în fața 
porții și sare în plasă : 2—1. A- 
tacurile la poartă ale dimamoviș-

DINAMO ORAȘUL STALIN — C. C. A. 1-2 (1-2)
ORAȘUL STALIN 27 (prin te- 

fon de la trimisul nostru). — Me
ciul dintre Dinamo Orașul Stalin 
și C.C.A. a dat loc unui joc dina
mic. desfășurat într-un ritm rapid. 
Rezultatul final de 2—1 nu oglin
dește desfășurarea partidei. In ra
port cu ocaziile de marcare avute 
în urma puternicei dominări din 
repriza a doua, gazdele ar fi me
ritat u.n rezultat de egalitate.

Jocul începe într-o alură rapidă. 
Atacă jucătorii dinamoviști și în 
minutul 3 Florescu trimite mingea 
peste Onisie și Zavoda II coechi
pierului său Teodorescu, care în
scrie cu un șut plasat pe lîngă 
Toma ieșit inoportun din poartă:
1—0 pentru Dinamo Orașul Stalin. 
Dinamoviștii își continuă atacurile 
și în minutul 10 Scorțan centrează 
de pe extrema stingă lui Mihai 
care dela 4 m., complect liber, 
luftează...

In minutul 30 Petschovski tre
cut pe aripa stingă centrează în 
fața porții. Fruth și Filip sar, in
tervine și portarul Munteanu care 
nu reține însă și Caricaș, aflat 
lîngă ei, înscrie. C. C. A. continuă 
să atace și în min. 41 Alexan- 
drcscu pasează lui Petschovski

Metalul Hunedoara — Locomotiva Tg. Mureș 2-1 (2-0)
HUNEDOARA, 27 (prin telefon). 

Metalul Hunedoara a dominat mai 
mult, în special în prima repriză, 
cînd, de altfel, a reușit să-și asi
gure un avantaj de două puncte. 
Locomotiva Tg. Mureș a jucat 
Inegal în decursul meciului și nu
mai în ultimele 10 minute a atacat 
puternic. După ce Voinescu (min. 
9), Zapis (min. 14) și Voinescu 
și Titi Popescu (min. 23) au ratat 
ocazii de a deschide scorul. Meta
lul marchează prin Huzum, în 
minutul 40. După numai 4 mi
nute, Metalul mărește scorul la
2—0, Vakarcs II trimite greșit 
mingea la portar. Popa, alunocfnd 
nu poate reține balonul și Voi
nescu, atent, pasează lui Huzum 
care înscrie. In minutul 65, Va
karcs II trage în bară. In ulti
mele 10 minute de joc, Metalul 
are în teren numai 10 jucători 
pentru că Huzum a fost ac-

FLACĂRA PLOEȘTI — MET/
PLOEȘTI 27 (prin telefon). Jocul 

începe cu atacurile gazdelor, care 
ratează ocazii bune prin Garbeloti, 
Botescu și Drăgan. In min. 17 la 
un contraatac al oaspeților, Topșa 
comite un fault, și lovitura liberă 
executată de Copil II de la 16 m. 
este interceptată de Ban, care în
scrie de aproape. 5 minute maii tîr
ziu Flacăra egalează prin Avasi- 
lichioaie, care, după ce primește 
mingia de la Botescu, driblează doi 
apărători și înscrie imparabil. Peste 
alte cinci minute Pahonțu înscrie 
un nou punct pentru echipa gazdă, 
printr-un șut de la 30 metri.

In partea a doua a jocului oaspe
ții au ocazia să egaleze dar șutul 
lui Ban, d'ntr-o lovitură liberă de 
Ia 30 m. este reținut de Roman pe 
linia porții. In min. 48 Drăgan face

Petroșani 2—2 (2—0)
tilor devin acum mai insistente, 
dar pe de o parte lipsa de decizie 
a atacanților bucureșteni, pe de 
alta tenacitatea apărării adverse 
fac ca scorul să nu poată fi mo
dificat. Cei care înscriu sînt tot 

cei de la Minerul. In minutul 73, 
Birtașu — care îl înlocuise cu 
3 minute mai înainte pe Constan- 
tinescu — primește o minge u- 
șoară pe care iese s-o culeagă. 
BaMonuii ud îî scapă insăl din 

mînă și Szoke (M.) n-are altceva 
de făcut decît să-1 introdusă în pla
să : 2-2 IDin acest moment atacurile 
lui Dinamo se .intensifică, dar 

Ene și Neagu ratează, iar Crîs- 
nic apără două goluri ca și fă
cute.

De la Minerul s-au remarcat: 
Crîsnic (în repriza II), Vasiu, Ro- 
moșan. Dinamo s-a comportat din 
nou la un nivel nesatisfăcător 
pentru reputația acestei echipe și 

f a jucătorilor care o compun. Au 
jucat mai bine numai Barta și, 
oarecum Raica.

Arbitrul C. Mitran a condus 
satisfăcător formațiile :

DINAMO: Constantinescu (din 
min. 70, Birtașu) — Fodor, Bă- 
cuț II, Szoke — Călinoiu, Toma 
— Barta, Nicușor. Ene, Neagu, 
Raica ((din min. 88 Lazăr).

MINERUL PETROȘANI: Cris- 
nic — Romoșan, Vasiu, Panait 
— Deleanu, Coidum — Sima, 
Chircoșa, Paraschiva, Szoke, Tur
co ș.

RADU URZICF.ANU

care înscrie de la 12 m.: 2—1.
In repriza următoare aspectul 

meciului se schimbă. Dinamo a- 
tacă deslănțuit, uneori în 8 jucă
tori. C.C.A. face un joc de apă
rare cu rare contraatacuri. Domi
narea dinamovistă nu poate fi 
concretizată, deși situațiile de 
marcare au abundat. Au ratat Ră- 
dulescu (min. 65, de la 3 m), 
Scorțan (min. 71, șut în bară) și 
din nou Scorțan (min. 80, șut res
pins în corner). Și C.C.A. a avut 
o ocazie de a marca în min. 75 
prin Petschovski. Meciul a fost 
arbitrat corect de M. Segall. For
mațiile:

DINAMO ORAȘUL STALIN: 
Munteanu-Fruth, Filip, Cioboată, 
Cicerone, Florescu-Rădulescu, Hi- 
dișan, Scorțan, Teodorescu, Mihai.

C.C.A.: Toma-Zavoda II, Aplo- 
zan, Dumitrescu-Onisie, Balint- 
Caricaș, Petschovski, Alexandre- 
scu. Tătaru (din min. 53 Bone), 
Meszaroș.

S-au remarcat: Toma, Apolzan, 
Petschovski și Alexandrescu de la 
C.C.A. și Fruth, Filip, Cioboată și 
Hidișan de la Dinamo.

‘ S. MASSLER

cidentat. In această perioadă, 
Locomotiva presează cu insistență, 
însă nu poate înscr e decît un 
singur gol, prin Katona, care reia 
în poartă o centrare a lui Crișan 
(min. 85). In decursul meciului 
s-au remarcat : C. Marinescu, M. 
Apostol, Zapis și Titi Popescu de 
la Metalul și Cmșan, Vakarcs I. 
Kajlik, Jozsi și Katona. A ar
bitrat D. Schulder (București) ur
mătoarele formații :

METALUL : Niculescu-Mălăieru, 
C. Marinescu, Gostian-Darie, M. 
Apostol-Voinescu II, Zapis, Titi 
Popescu, Meghic (din min. 46 Cos- 
tea), Huzum.

LOCOMOTIVA : Popa (din min. 
46 Lucaci)-Crișan, Vakarcs I, Ghir- 
lig-Barta, Kajlik-Constantin, Jozsi, 
Vakarcs II, Katona, Szasz (din 
min. 70, Incze III).

O. RAT1U — corespondent

L C. TURZII >1 (2-1)
o cursă lungă, driblează pe Faur 
ieșit din poartă și înscrie nestîn- 
gherit (3—1).

Arbitrul Ilie Drăghici (București) 
a condus, în general, bine dar nu 
a fost sufie’ent de atent, atunci 
cînd Roman a prins balonul pe li
nia porții. (Oaspeții au reclamat 
gol). Au jucat formațiile: Flacăra: 
Roman-Pahonțu, Neacșu, Topșa-Gar 
beloti, Peretz-Ștefănescu, Avasi- 
lichioaie, Dragam Botescu (Cosmoc 
din min. 32), Dumitru Niculae.

Metalul C. Turzii: Fanr-Lazăr, 
Mari, Felecan-Ban, Roman (Mure 
șan din min. 46) -Mtireșan (Nicu- 
lescu din min .46), Copil II, Ca- 
coveanu, Safar, Burian.

M. BEDROSIAN 
corespondent

Cea de a XXII-a etapă a campio
natului republican de handbal mi 
a adus nici ea clarificări esențiale 
în ceea ce privește configurația oo- 
zițiilor codașe ale clasamentului. 
Desigur, soarta echipelor Recolta 
Varias și Știința Cluj (care n-a 
mai acumulat nici un punct în ulti
mele 14 etape!) este ca și pecetlui
tă. In schimb, nu mai puțin de 6 
echipe sînt eșalonate pe un interval 
de numai patru puncte. Priviți cla
samentul, așa cum se prezintă după 
etapa de duminică:

1. C.C.A. 22 21 1 0 255:111 43
2. Dinamo Ora-

șui Stalin 22 16 1 5 223:134 3Î
3. Fl. R Jimbolia 22 15 1 6 185:127 31
4. Metalul Țipi. 22 12 3 7 180:154 27
5. Voința Sibiu 22 11 3 8 168:134 25
6. Metalul Reșița 22 11 2 9 199:171 24
7. Flacăra PI. 22 10 0 12 138:154 2()
8. Știința I.C.F. 22 10 0 12 143:177 20
9. Dinamo Buc. 22 7 5 10 151:164 19

1«. Știința Iași 22 9 1 12 152:190 19
11. Fl. R. <Cisnădie 22 7 4 11 147:168 18
12. Știința Tim. 22 8 0 14 148:172 16
13. Recolta Varias 22 3 2 17 118:192 8
14. Știința Cluj 22 2 1 19 94:254 5

In ultimele patru etape vom asis
ta la o dispută cu adevărat pasio
nantă, poate singura dispută intere
santă pe care ne-a oferit-o ediția 
1954 a campionatului republican — 
între 6 echipe: Flacăra Ploești, Ști
ința I.C.F., Dinamo București, Ști
ința Iași, Flamura roșie Cisnădie 
și Știința Timișoara — pentru evita
rea locurilor din imediata vecină
tate a Recoltei Varias și Științei 
Cluj.

Așadar, mai sînt patru etape și 
apoi va veni rîndui revenirilor și 
comentariilor pe margmeâ acestui 
campionat, mai puțin dinamic decît 
cele care l-au precedat, camp'onat 
în care echipa ciștigăt^ăre s-a în
trevăzut cu certitudine după numai 
8-9 etape. Totuși. încă de pe acum 
se pot face o serie de observații, 
legate, firește, de etapele în curs 
de desfășurare.

Astfel, arbitrajul la meciul desfă
șurat duminică între Șt ința I.C.F. 
și Metalul Reșița a dovedit încă 
odată că problema cea mai spinoasă 
pentru arbitrii noștr este, în mo
mentul de față, aceea a loviturilor 
de la 13 m. Regulamentul este des
tul de elastic în această privință 
și poate tocmai în aceasta consta 
dificultatea problemei. In general, 
există din partea arborilor tendința 
de a dicta 13 m. mai ales în situa
țiile clare de gol..cînrl apărătorul 
împiedică neregulam-ntar pe ata
cantul care se află în noz’ție de a- 
runcare la poartă. Regulamentul 
prevede acordarea acestei lovituri și 
pentru alte infracțiuni comise de 
apărători în jumătatea proprie de 
teren: îmbrățișarea vzibila cu am
bele mîini, ținerea ințenț’onată a 
jucătorului advers de tricou sau 
chiloți, piedica, îmbrincirea ctt mî- 
na, lovirea intențională cu pumnul 
sau piciorul. In general, arbitrii nu 
sancționează aceste infracțiuni cu 
lovitură de la 13 m. Se părea că 
duminică arbitrajul lui Gh. Vișan 
va face o excepție. El a detat 
13 m. și în asemenea situații, în 
favoarea Științei I.C.F. Din păcate, 
el n-a fost consecvent în sancționa
rea acestor infracțiuni. Ba mai mult, 
el n-a acordat 13 m. Metalului Re-' 
șița cînd atacantul reșițean Wesse- 
lak fusese faultat în poziție clară 
de gol la scorul de 11-9 pentru 
I.C.F. Iată de ce un arbitraj care 
se anunța sub cele ma: bune auspi
cii n-a putut primi, pînă la urmă, 
calificativul care se lăsa întrevă
zut.

Problema arbitrajelor trebuie a- 
nalizată în mod serios de comisia 
centrală și, după terminarea acestei 
competiții și înainte de a începe 
ediția viitoare, trebuie luate mă
suri pentru uniformizarea interpre
tării regulamentului de către arbi
tri, mai ales în astfel de probleme 
spinoase cum este oea a infracțiu
nilor sancționate cu 13 m.

I. MANOLIU

CAMPIONATULUI 
REPUBLICAM SĂÎcSC

Sîmbătă și duminică, la Tîsgc- 
viște, se dispută finala campionate-’ 
lui republican sătesc de hanCbsJL 
Participă echipele: Recolta Orțișsi1-: 
ra (Reg. Timișoara), Recolta T>.at; 
sești (Reg. Suceava). Recolta V.- 
zeș (Reg. Arad) și Recolta Gura 
Rîului (Reg. Stalin). _____



CONCLUZII PE MARGINEA FINALEI 
SPARTACHIADEI DE GIMNASTICĂ

LA O ÎNTRECERE DE LUPTE TĂTĂREȘTI

Finala sp-arlachiadei sindicale de 
gimnastică s-a desfășurat săptămî- 
na trecută lai Cluj, reunind 166 
gimnaști și gimnaste, care repre
zentau 10 asociații sportive sindi
cale. In afară de numărul mare 
al ț»articiparrților, trebuie subliniată 
prezența sportivilor din asociațiile 
Recolta, Flacăra și Minerul. Un alt 
fapt pozitiv l-a constituit grija sec
ției sport a C.C.S. de a asigura 
parțicipanți’.or la finală o pregătire 
la un n vel superior în centrul de 
antrenament oare a funcționat la 
Cluj, sub îndrumarea unor antre
nori dintre cei mai buni.

Concursul s-a bucurat de o tună 
organ'zarc. S-a făcut popularizarea 
cuvenită, s-au tipărit programe iar 
sala ianos Herbak, înzestrată cu 
aparate bune, a fost frumos pavoa
zată cretndu-se astfel un cadru 
sărbătoresc Latura tehnico-organi- 
zatorică a concursului a lăsat, tn 
schimb, mult de dorit. In primul 
rînd. nu s-a făcut o justă planifi
care a probelor. Concurenții au 
trebuit să execute în continuare e- 
xercițiul impus și cel liber ales. 
Aceasta i-a împiedicat să dea ran
damentul normal la unele aparate 
(de exemplu: bara fixă). Totodată, 
pentru triel? echipe, s-au produs și 
timpi morți în desfășurarea con
cursului. In al doilea rînd, au fost 
organizate întreceri separat pentru 
categoriile a IlI-a, a Il-a și I-a 
împreună, cu maeștri, cînd just ar 
fi fost ca gimnaștii începători cu 
o experiență mai mică să concu
reze alături de fruntași, care i-ar 
fi încurajat și îndrumat. In afară 
de aceasta, concursul se desfășura 
pe echipe, această separare du- 
cînd, în unele cazuri, la destră
marea spiritului colectiv.

In al treilea rînd, comisia de or
ganizare a făcut marea greșeală de 
a renunța, în plină desfășurare a 
concursului, la sistemul de punctaj 
care fusese discutat și acceptat 
înainte de începerea întrecerilor.

Această lipsă de consecvență a 
oomisiei de organizare a avut o 
Influență negativă asupra desfășu
rării concursului. Intr-adevăr, s-au 
produs nemulțumiri în rîhdul par- 
tfcipanților. iar asociația Știința 
și a retras chiar unii concurent! de 
fa categoria maeștri pentru a lua 
parte la categoria I-a. Aceasta a 
atras anularea rezultatelor celor în 
cauză, la alcătuirea clasamentelor 
pe echipe, și astfel asociația Ști
ința a ocupat abia locul III tn cla
samentul general.

Activitatea sportivă in școlile din Galați
De curînd, corespondenții din Ga- 

Mi ai z airului nostru au făcut un 
raid anchetă la instituțiile de în- 
vățămînt din oraș. Redăm mai 
jos corespondența tovarășilor A. 
Sch-enkman și Grigore Bîrsan, care 
își încep raidul cu...

...S.M.T.C.F. GALAȚI

Odată cu începerea noului an 
școlar, secțiile din cadrul acestei 
școli activează foarte intens. La 
volei (profesor Puiu Manolescu) 
a fost organizat un campionat la 
care au participat echipele tutu
ror anilor. După o întrecere pasio
nantă, v ctoria a revenit, și la 
băieți și la fete, anului IV. Din 
echipa masculină s-au remarcat Ilie 
Crăcănescu și Alexandru Ciolan, 
iar d n echipa feminină Elena Ke- 
lerman.

Și la atletism se observă o acti
vitate susținută. Profesorul Ion 
Ciotea se ocupă intens de buna 
desfășurare a muncii. La școala 
sportiva au venit în acest an o 
serie de clemente valoroase, oare 
s-au ev dențiat în diferite întreceri 
(T. Călin la cros, Elena Buricea la 
aruncarea greutății, etc.). Profeso
rul Ion Cotea face antrenamente 
susținute cu membrii secției de a- 
tletism, care, este alcătuită din 20 
de băieți și 25 de fete.

La baschet, profesorul Ion Cucu 
duce o activitate susținută. A fost 
organizat un campionat pe ani, 
care a fost cîștigat de anul patru, 
la băieți și de anul III la fete. De 
la băieți, s-au remarcat Manole Vo- 
roneanu, llarion Mandache și Mihai 
Radulescu iar din echipa feminină 
Elena Kelerman și Elena Kosug.

LA INSTITUTUL AGRONOMIC...

In ceea ce privește comportarea 
celor ce s-au întrecut în această 
competiție, st cuvine să subli.:iem 
omogenitatea echipelor asociației 
Metalul, victoria t nerci E. Dobro- 
vo'.ski (Știința), forma bună a Ge
tei Hurmuzache (Metalul), care a 
reintrat după o lungă pauză. De 
asemenea, sînt demne de menționat 
buna comportare a echipei feminine 
a asociației Constructorul, siccesu1 
asociației Recolta la categoria a 
IlI-a băieți, exercițiul executat de 
Olga Munteanu la inele, precum și 
comportarea Cristei Kvanka. De 
fapt, nivelul tehnic general nu a 
fost la înălțimea așteptărilor, niai 
ales că participanții avuseseră asi
gurat un stagiu de pregătire îna
inte de concurs. Trebuie remarcată 
însă străduința unor antrenori ca 

j Dion sle Szabo (Metalul Cluj), Dan 
I A.Iex. (Metalul Reșița), a colecti

vului de antrenori de la Știința 
I.C.F. Pe de altă parte, considerăm 
că antrenorii echipelor de fete Fla
mura roșie și Progresul și ai echipei 
de băieți Constructorul trebuie să 
se preocupe mult mai serios de for
marea elementelor de categorii su
perioare.

Cu prilejul acestui concurs au 
fost înregistrate însă și două ca
zuri de condamnabilă nepăsarfe față 
de problema documentelor ce se cer 
la orice competiție. Asociația Ști
ința a trebuit să cheltuiască hani 
în plus pentru a educe legitima
țiile concurenților cu vizele respec- 
t ve, iar asociația Minerul a fost 
descalificată pentru lipsia acestor 
documente.

Drept încheiere, vom face cîtevia 
recomandări pentru activitatea vi
itoare a secțiilor de gimnastică. In- 
trucît fa 1 noiembrie asociațiile vor 
trimite înscrierile pentru campiona
tul R.P.R. pe echipe, antrenorii pot 
alcătu’ aceste echipe mult mai ușor, 
pe baza rezultatelor de 1a Cluj. 
Este bine ca ei să fixeze un pro
gram special de pregătire pentru 
cei selecționați fără să neglijeze 
însă celelalte elemente. Campiona
tul pe echipe fiind singura ocazie 
pentru obținerea cfasif cării de ma
estru. antrenorii trebuie să dea ele
mentelor tinere posibilitatea să par
ticipe în această categorie. Bine 
înțeles, ei vor trebui, totodată, să 
le asigure pregătirea corespunză
toare.

FR. LOWY 
Inspector C.C.F.S.

an școlar echipa- 
asigurarea 
întrecerilor 
Institutului

ceperea noului i 
ment suficient pentru 
bunei desfășurări a 
sportive. Absolventul 
pentru Cultură Fizică, Victor Var- 
dela muncește cu rîvnă, reușind să 
mobilizeze la orele de educație fi
zică toți studenții anului întîi și 
doi. De asemenea, sub îndrumarea 
acestui profesor se desfășoară o 
intensă activitate G.M.A.

ȘI LA ȘCOALA MEDIE DE
FETE...

...s-a cumpărat echipament în 
cantitate suficientă. A fost amena
jat și un teren de baschet, fapt 
care a făcut ca numărul practican
telor acestui joc sportiv să crească. 
Pentru munca depusă, merită să fie 
evidențiată profesoara Adina Cio
tea, •în special pentru succesele în
registrate în munca G.M.A. Bogată 
activitate au și secțiile de volei și 
atletism. Din păcate însă, mal sînt 
eleve care desconsideră activitatea 
sportivă. Exemple sînt elevele Zizi 
Radu și Virginia Lacrimă, care, 
deș' au frumoase aptitudini pentru 
sport, subapreciază orele de edu
cație fizică.

LA ȘCOLfLE ELEMENTARE...

...se duce e activitate sportivă 
susținută, în care se evidențiază 
profesoara Ștefana Sandu de la 
școala nr. 1 de fete. Ea a pregă
tit echipe model de gimnastică 
acrobatică, cu care a făcut depla
sări în mediul sătesc. De asemenea, 
Tania Macarie, de la școala de 
educatoare, a reușit să mobilizeze 
120 de eleve la cros. Cuvinte fru
moase se pot spune și despre școa
la nr. 3 de bateți (profesor Ion 
Bucură).

Corespondenții noștri își încheie 
relatările apreciind activitatea spor
tivă in școlile din Galați ca bogată 
și rodnică.

Un aspect din

Ce-o mai fi și „kureșul" ăsta ? 
Iată întrebarea pe care și-o pu - 
neau — săptămina trecută — zeci 
și sute de sportivi bucureșteni, în
trebare la care, însă, nimeni nu 
putea să dea un răspuns precis. 
Afișele care răsăriseră peste noap
te pe geamurile tramvaielor, a- 
nunțînid întrecerea celor mai buni 
luptători tătari din regiunea Con
stanța, parcă înadins și în ciuda 
celor ce le citeau păstrau și ele 
„secretul" competiției...

-..Sala Dinamo,, era luminată 
feeric. Cu un ceas înainte de ora 
anunțată, venise atîta lume, că nu

Șahul în Capitală
• Dintr-o frumoasă inițiativă a 

comisiei orășenești de șah, în acest 
an a fost organizat pentru prima - 
oară un campionat al Capitalei de 
șah.-fulger. Concursul a aj’uns în e- 
tapa sa finală, dovedindu-se un 
excelent mij'loc de propagandă pen
tru șah. La prima etapă au concu
rat peste 100 șahiști de diferite ca
tegorii. Duminică dimineața, sala 
Casei de Cultură a Sindicatelor a 
cunoscut o animație deosebită. Se 
desfășurau semifinalele campionatu
lui de șah-fulger, cu participarea 
candidaților de maeștri. La cele 28 
de mese șg întreceau —- la inter
valul a 10 minute de fiecare par
tidă 1 — cei 56 semifinaliști, împăr- 
țiți în 4 grupe. După o luptă dîrză 
și, bineînțeles populată cu nume
roase suprize, s-au calificat pen
tru finală următorii jucători : 
Grupa l-a Kapuscinski 12*/2 puncte 
(din 13 posibile), Urseanu 10’/2, 
Stănculescu 9; Grupa 2-a Șuta 12, 
Bozdoghină 11, Pușcașu 10‘/2; 
Grupa 3-a Soos, 11, Druckman 9, 
Botez 8'/2 ; Grupa 4-a L. Horvath 
și Opriș 11, Sutiman 9'/2. Nu s-au 
calificat, printre alții : Jancso, An- 
drițoiu, Crețulescu, R. Ștefan, Ga- 
vrilă II, Șuteu, Nicoleanu, Topaetc. 
Finala se anunță deosebit de inte
resantă, la’ ea lnînd parte și maeș
trii. Programul începe duminica vi
itoare, la ora 10, la Gasa de Cultu
ră a Sindicatelor, Bd. 6 Martie 25.

• In sala de festivități a Direc
ției Centrale de Statistică, condi- 
datul de maestru V. Urseanu a ți
nut o conferință cu subiectul 
„Școala șahistă sovietică", urmat 
de un simultan la care a obținut 
scorul + 15 = 2 — 4.

• Candidatul de maestru C. Bo. 
tez continuă să conducă în campio
natul Capitalei și după runda 12-a. 
Jucînd cu P. Voiculescu, cel de al 
do lea clasat, el a făcut remiză 
după o partidă agitată. Botez are 
deci acum 8'A puncte din 11 par
tide, iar Voiculescu, care aseară a 
făcut remiză cu Horvath, are sco
rul 7‘A—3V2. Surprinzătoare com
portarea maestrului Reicher. El l-a 
învins pe Ciocîltea. dar a pierdut 
eri la Gavrilă II. Alte rezultate: 
Macarie-Ciuciuc 0-1. Naghi-Pușca- 
șn 0-1, Kapuscinski-Nicoară ‘A—'h 
(runda 11-a); Ciuciuc-Nricoară ‘A— 
'A, Pușcașu-Troianescu ‘A—J/j, Ma- 
carie-Naghi 1-0 (runda 12-a).

Campionatul republican de scrimă 
pe echipe

In cadrul categoriei B a campio
natului republican de scrimă pe e- 
chipe, s-au înregistrat următoa

rele rezultate: Flamura roșie Ti
mișoara — Progresul Corei: 11—5 
la floretă femei, 9—7 la floretă 
bărbați și 10—6 la sabie; Flacăra 
Ploești — Progresul Oradea: 11—5 
Ia floretă bărbați, 9—7 la floretă fe
mei și 10—6 la sabie ; Flamura ro
șie Sibiu — Metalul Satu Mare: 
8—8 la floretă bărbați, 10—6 la 
floretă femei și 7—9 la sabie.

timpu-l luptei

aveai unde să arunci un ac. In 
mijlocul sălii, pe un suport de 
lemn, stăteau frumos aranjate 
zeci de ștergare și batiste care 
alcătuiau „bairacul". Ceva mai la 
o parte, ,,daula“ (muzica) — ne
lipsită de la kureș—aștepta sem
nalul pentru a-și răspîndi acordu
rile cu specific oriental. O saltea, 
masa juriului și premiul cel... în
suflețit, „batalul" (berbec).

Dar unde sînt luptătorii ? încă 
n-au aj'uns la o înțelegere cu or
ganizatorii și se împotrivesc să 
apară în fața publicului. Nu vor 
nici în ruptul capului să se des-

SPORT
• BASCHET. — Ordinea finală 

a echipelor feminine particijxante la 
campionatul de calificare disputat 
la Timișoara este următoarea: Ști
ința Invățămînt București, Flamura 
roșie Tg. Mureș, Progresul Satu 
Mare, Voința Orașul Stalin, Voința 
Tg. Mureș, Progresul Craiova, Ști
ința Timișoara. Primele două cla
sate vor participa anul viitor la 
campionatul de categoria A.

— Finalele campionatului mascu
lin de calificate se vor desfășura 
între 14—21 noiembrie la Orașul 
Stalin. Pentru finale s-au calificat 
următoarele formații: Dinamo Ba
cău, Locomotiva Tg. Mureș, Con
structorul Sibiu, Știința Craiova, 
Voința Oradea, Dinamo Tg. Mureș, 
Știința Galați, Metalul București.

o VOLEI. — întrecerile din ca
drul campionatului masculin la ca
tegoria A au fost întrerupte pînă 
la 14 noiembrie.

e LUPTE. — Etapa Vl-a a cam
pionatului republican pe echipe pro
gramează următoarele meciuri: FI. 
roșie Cluj — «Progresul Oradea, 
Progresul Lugoj — Constructorul 
Buc.. Metalul Baia Mare — C.C.A., 
Dinamo Buc. — Metalul Reșița, 
Constructorul PI. — FI. roșie Arad 
și Dinamo Orașul Stalin — Loco
motiva Tim.

• FOTBAL. — Astăzi, pe stadio
nul Republicii, în deschiderea me
ciului internațional de rugbi

INFORMAȚII fB'onosport
AZI ÎNCEPE PLATA PREMIILOR 

DE LA CONCURSUL 
PRONOSPORT Nr. 28

Plata premiilor la concursul 
PRONOSPORT Nr. 28 începe azi 
la G.E.G., filiala Lenin, din Cal. 
Victoriei Nr. 13, pentru premiații 
din București.

Din cauza numărului mare de 
premiați plata se face ținîndu-se 
seama de agențiile unde au fost de
puse buletinele :

La 28 octombrie, agențiile PRO- 
PRONOSTICURILE INDICATE DE PRIMA SUTA DE PARTICi 

PANTI LA CONCURSUL
PRONOSPORT Nr. 30 — (ETAPA DIN 31

I. Locomotiva Tg. Mureș—Dinamo Buc.
II. Metalul Hunedoara—Locomotiva București

III. Flacăra Ploești—Știința Timișoara
IV. Locomotiva Timișoara—Dina mo Or. Stalin 
V. Flamura roșie Arad—Minerul Petroșani

VI. Știința Cluj—Metalul G. Tur zii
VIL C.G.A.—Progresul Oradea

VIII. Minerul Lupeni—Dinamo 6 București
IX. Progresul Satu Mare—Metalu 1 Baia Mare
X. Metalul Cîmpina— Flacăra Moreni

XI. Dinamo Bîrlad—Locomotiva Constanța
XII. Locomotiva Pașcani—Metalul Ploești

Meciuri de rezervă
A. Metalul Reșița—Locomotiva Cluj
B. Constructorul Arad—Flacăra Mediaș
G. Metalul Uz. tractoare—Flacă ra Pitești
D. Dinamo Galați—Știința Iași

OCTOMBRIE)
1 2 X
23 53 24 = 2
32 42 26 = 2,1
33 44 23 = 2
71 18 11 = 1
69 13 18=1
48 28 24=1
70 16 14=1
49 33 18= i ;
24 61 15-2
27 40 33-2^1

15 6L 24-2
48 20 22-1 .. . .

53 36 21-1’
27 52 21-2
68 15 17=1,
54 25 21=1

lipească de..- păinint. Degeaba li 
s-au pregătit saltele I

— Eu nu lupt pe saltea că e 
prea... moale, spunea Reșat Ibra
him. Lăsați-mă să simt pămînlul 
sub tălpi că parcă mai prind 
puteri.

Și în locul saltelei moi ca pu
ful, organizatorii au așternut în 
grabă un covor Pe.ste cîteva mi
nute, la semnalul daulei, lupta a 
început. Cei doi sportivi, și-au în
cleștat reciproc mîinile în „cu- 
șacuri" (brîuri), urmărindu-și cu 
atenție mi-șcările picioarelor, în 
așteptarea momentului prielnic 
pentru executarea „geapalacului". 
Aceasta este una dintre cele mai 
spectaculoase acțiuni tehnice, care 
cere însă multă forță și viteză. 
Executarea corectă a geapalacului 
este egală, mai întotdeauna, cu 
victoria- Printre celelalte acțiuni 
tehnice, mai remarcăm ,,ai>u-îrma- 
cul" (piedică la înălțimea genun
chiului), și „rgacul” sau cîrligul, 
tot o piedică executată la gleznă.

Ca vechime, kureșul numără 
mai bi>ne de o mie de ani și este 
cel mai popular sport al tătarilor, 
alături de faimoasele curse de 

căruțe și de concursurile hipice, 
întrecerile au Ioc mai ales cu pri
lejul nunțiilor, far tradiționalul ba
tal, care este cel mai valoros pre
miu ăl concursului, nu lipsește 
niciodată.

Ș-i de data aceasta, premiul cel 
mare l-a cîștigat Kairi Noman in 
luptă strînsă cu Reșat Ibrahim.

V. GODESCU

LA ZI
C.C.A. — Dynamo Fragă, va avea 
loc, începînd de la ora 13.45, me
ciul de fotbal categoria B, Voința 
București — Metalul St. roșu Ora
șul Stalin.

— Duminică, meciul de categoria 
B seria I|I-a dintre Dinamo Galați 
și Știința Iași va avea loc la Bu
zău.

— Intrucît terenul din Reghin 
este suspendat pentru 2 etape, me
ciul de duminică dintre Avîntul 
Reghin și Locomotiva Arad va avea 
loc la Tg. Mureș, dimineața înce
pînd la ora 10.30.

— Meciul dintre selecționatei 
de tineret ale orașelor București și 
Bacău (compet'ția organizată di 
C.C.S.) se dispută duminică h 
ora 9 pe stadionul Găiești.

9 RUGBI. — Ultima etaipă 4 
campionatului categoriei A și eta
pa a 14-a a categoriei B, progra
mează duminică următoarele în®î 
niri:

Categoria A: Știința București — 
Minenuil Petroșanii. Progresul Să
nătatea — Constructorul București 
Progresul F.B. — Constructorul 
Orașul Stalin.

Categoria B: Seria I-a: Știin 
ța Timișoara — Tîmăveni; Loco 
motiva Cluj — Locomotiva I.C.F 
București; Știința Cluj — ȘtJnțt 
Arad; Flamura roșie Orașul Stalii 
— Locomotiva Timișoara. Serii 
II-a: Metalul București — Știința 
Iași; Locomotiva Buzău — Flacăira 
Ploești; Dinamo IX — Ștf’mța Ga
lați.

«OSPORT de la Nr. 1-9. La 29 
octombrie, agențiile PRONOSPORT 
de la Nr. 10—17. La 30 octombrie, 
agențiile PRONOSPORT de la 
18—25. La 1 noiembrie, agențiile 
PRONOSPORT de la Nr. 26—41. 
La 2 noiembrie, agențiile PRONOS
PORT de la Nr. 42—56. La 3 no
iembrie, agențiile PRONOSPORT 
de la Nr. 57—70. La 4 noiembrie, 
agențiile PRONOSPORT de la Nr. 
71—85 și cei care nu s-au prezentat 
în termen



Dubla ffltilnire de haltere intre reprezentativele U.R.S.S. și S.U.A.
VtENA. — După cum anunța 

presa austriacă, în timpul desfă
șurării campionatelor mondiale de 
haltere de la Viena reprezentanții 
echipelor U.R.S.S. șl S.U.A-'au

Turneul zonal pentru campionatul mondial
feminin de șah

LEIPZIG. — Intre 31 octombrie 
S20 noiembrie se va desfășura

Leipzig turneul zonal de șah, 
contind pentru campionatul mon
diali. Primele trei clasate se cali
fică în turneul candidatelor, care 
»e va desfășura anul viitor la 
Moscova. La turneul de la Leipzig

CONGRESUL FEDERAȚIEI INTERNATIONALE DE BOX
Roma. — La congresul Federa

ției Internaționale' de Box 
(F.I.B.A.), desfășurat de curînd la 
Rama, s-a hotărît ca pe viitor, îna
intea unui meci de box să facă vi
zita medicală atît boxerii cît și ar
bitrii de ring și arbitrii judecători. 
In cazul cln-d un boxer va fi trimis 
de trei ori la podea tn timpul 
unei runde, el va fi declarat învins 
prin K O. Categoria ușoară va Di

Meciul de șah prin radio Moscova—Arctica
MOSCOVA (Agerpres).— TASS 

transmite :
La 25 octombrie a început cel de al

6-lea  meci de șah prin radio dintre 
Moscova și Arctica. Această în
trecere șahistă este organizată 
ha fiecare an de Consiliul cen
tral al asociației sportive Vodnik 
a muncitorilor din transporturile 
pe apă. Meciul va dura 100 de 
zile.

Jucătorii din capul Schmidt, ca
pul Celiuskin, golful Providenței, 
capul Zelania, stațiunile arctice 
Amberma, Tichi și altele vor juca 
cu șahiștii canalului de navigație

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
CALIFICĂRILE IN CAMPIONA

TUL DE FOTBAL AL U.RS.S.
STALINO (Agerpres). — TASS 

transmite :
In orașul minier Stalino au în

ceput jocurile turneului final de 
fotbal pentru desemnarea echipelor 
care vor activa anul viitor în cam
pionatul categoriei A. La acest tur
neu participă echipele de categoria 
B: Zenith (Moscova), Șahtior (Sta
lino), Spartak (Erevan), Nefiianik 
(Baku), Spartak (Vilnius) și Tor
pedo (Rostov pe Don). Jocurile se 
desfășoară după sistemul turneu.

In primul meci, echipa Șahtior 
din Stalino a reușit excelenta per- 
pormanță de a învinge cu I—0 pe 
finalista „Cupei U.R.S.S." pe anul 
1954, echipa Spartak din Erevan. 
Echipa Spartak Vilnius a dispus cu 
același scor de Torpedo (Rostov pe 
Don).

VOLEIBALIȘTII POLONEZ! 
JOACA IN UNIUNEA SOVIETICA

VARȘOVIA (Agerpres). — PAP 
transmite:

Zilele acestea au părăsit Varșo
via, plecînd în U.R.S.S., echipele 
selecționate de volei (băieți și fete) 
ale R. P. Polone, care vor part cipa 
la un mare turneu la Kiev.

ANTRENAMENTELE
HOCIIEIȘT1LOR SOVIETICI

VARȘOVIA (Agerpres). — PAP 
transmite :

La 24 octombrie a plecat din Var
șovia, reîntoreîndu-se în țară, e- 
chipa selecționată de hochei pe 
gheață a tineretului d'in Uniunea 
Sov etică care s-a antrenat în co
mun, timp de 3 săptămîni, cu echi
pele poloneze. Antrenamentele care 
s-au desfășurat sub conducerea ex
celentului antrenor sovietic Tarasov, 
«u fost deosebit de importante pen
tru ridicarea măiestriei sportive a 
hocheistilor poionezî și sovietici.
ÎNCHEIEREA COMPETIȚIILOR

DE 1I1PISM DIN SUEDIA
STOCKHOLM (Agerpres1). TASS 

transmite :
La 25 octombrie, N. M. Lunkov, 

însărcinatul cu afaceri adinterim al 
U.R.S.S. în Suedia, a oferit o re
cepție cu prilejui încheierii compe
tițiilor de hipism din Suedia, la 
care au participat și sportivi sovie
tici. La recepție, în afară de mem
brii delegației sportive sovietice, au 
participat numeroși reprezentanți a.i 
vieții sportive suedeze, reprezen
tanți ai Min sterului Afacerilor Ex
terne al Suediei, ai Ministerului A- 
griculturii, precum și reprezentanți 
ai presei suedeze. Au mai fost de 
față șefii și personalul ambasadelor 

căzut ae acord asupra a două in- 
tîlniri internaționale de haltere în
tre reprezentativele U.R.S.S. și 
S-U.A.. care se vor desfășura anul 
viitor. O întîlniire va avea loc la 
Moscova iar cealaltă la New-York.

participă cîte o reprezentantă din 
Finlanda, Norvegia, R. P. R. și 
R. P. Polonă.

R. P. Ungară, R. P. Bulgaria, 
R. Cehoslovacă, R. D. Germană și 
Danemarca vor avea în acest tur
neu cîte două reprezentante. Ar
bitrul principal al turneului va fi 
cehoslovacul Karel Opocensky.

de la 63,5 kg. la 67 kg. (pînă 
acum se pemmitea pînă 67,5 kg.). 
La propunerea delegației sovietice. 
Murphy (Irlanda) a fost numit 
președinte de onoare, iar Gremaux 
(Franța) a fost ales președinte1 ac
tiv. Unul dintre vicepreședinți a 
fost ales Lisowski (R. P. Polonă) 
iar în comitetul executiv a fost ales 
Marinov (U.R.S.S.).

al Moscovei, portul Moscova, Mi
nisterului Marinei Comerciale, Mi
nisterului Flotei Fluviale de 
Transport și ai altor Întreprinderi 
de transport pe apă din Moscova.

Jucătorii stațiunilor de cerce
tări științifice Polul Nord 3 și 
Polul Nord 4 vor avea ca adver
sari pe jucătorii Administrației 
maritime a centrului de nord.

După primele 5 meciuri desfă
șurate scorul este de 3-2 în fa
voarea Arcticei. In prezent, cupa 
transmisibilă a asociației Vodnik 
este deținută de șahiștii de la sta
ția Amberma.

și legațiilor țărilor de democrație 
populară. Recepția s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prietenie.

RECORD UNIONAL 
DE MOTOCICLISM

MOSCOVA (Agerpres) — TASS 
transmite :

In cadrul unui concurs de moto- 
ciclism, sportivul Nikolai Sumilkin 
și-a corectat propriul său record u- 
nionai în proba de 1 km. lansat, 
realizînd pe o motocicletă de 500 
cmc, o medie orară de 223,463 km. 
Vechiul record al U.R.S.S. era de 
211,765 km. pe oră.

TURUL CICLIST 
AL R. P. ALBANIA

TIRANA (Agerpres). — ATA 
transmite:

Cea de a IX-a etapă a Turului 
ciclist al R. P. Albania, penultima, 
desfășurată pe distanța Korcha-El 
Basan (135 km.) a fost deosebit de 
pasionantă datorită numeroaselor e- 
vadări. Victoria a revenit ciclistului 
Murriki care a realizat timpul de 
4h.38’30”. La 8 minute a sosit a- 
poi purtătorul tricoului galben A- 
galiu. Cel de al treilea clasat a 
fost Pupi, care a sosit cu o întîr- 
ziere de 25 minute față de învingă
tor. Ultima etapă a competiției El 
Basan-Tirana, va fi deosebit de im
portantă pentru stabilirea cîștigăto- 
rului turului. Sosirea se va face pe 
piste stadionului „Kemal Stefa".

NOII CAMPIONI DE BOX
AI MOSCOVEI

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 24 octombrie s-au încheiat în- 
trecerle pentru campionatul de box 
al orașului Moscova la care au par
ticipat peste 180 de pugiliști, repre- 
zentînd toate asocațiile sportive 
din capitala sovietică. Cu mare 
succes au participat boxerii tineri 
care s-au comportat excelent în 
întîlniriie cu boxerii rutinați și 
maeștri ai sportului.

Cele miai spectaculoase meciuri 
au avut loc la categoria ușoară. 
Pe primul loc s-a clasat tînărul 
Iuri Lapin, în vîrstă de 23 ani. El 
a reușit să învingă pr'ntre alții, 
pe campionul Vasili Cerkasov șl pe 
experimeptații pugiliști Anatoli Ier- 
șov și Vladimir Mironov. Alți tineri 
care au cîștigat titlurile de cam
pioni ai orașului Moscova sînt Iuri 
Gromov și Alexei Kociuîevski.

Pe echipe, victoria a fost repur
tată pe boxerii clubului central al 
Ministerului Apărării. Echipa Ari
pile Sovietelor s-a clasat pe locul 
doi.

Campionatele mondiale de pentatlon modem, 
o adevărată școală pentru tinerii noștri sportivi

Concurentul romîn Cornel Vena in timpul probei de cros. 
(Foto Pobuda-Budapesta)

Intre 10—14 octombrie, Budapesta 
a găzduit întrecerile din cadrul ce
lei de a V-a ediții a campionatului 
mondial de pentatlon. modern, la 
care au participat echipe reprezen
tative din 12 țări. Echipa noastră 
a luat parte cu acest prilej la pri
mul ei concurs oficial și se . poate 
spune că deplasarea la Budapesta 
șf participarea într-o competiție de 
o asemenea amploare, au fost pli
ne de roade. Tinerii noștri pentatlo- 
niști au avut posibilitatea să în
vețe foarte mult din experiența ce
lor mai buni pentetlonîști ai lumii.

In ajunul primei zile de concurs 
s-a făcut recunoașterea traseului de 

i călărie. De-a lungul celor 5.000 de 
| metri, cît măsura traseul, erau 

construite 28 de obstacole, extrem 
de dificile, nu numai ca plasament 
dar și în ce privește construcția lor. 
Pentru ca un concurent să poată 
obține 1.000 de puncte, el trebuia să 
parcurgă traseul în 10 minute. Pro
ba de călărie, prima din concurs, 
s-a desfășurat în localitatea Or- 
kenytabor, la aproximativ 60 de 
km., de Budapesta. După desfășu
rarea solemnității de deschidere a 
campionatului, a urmat tragerea la 
sorți a cailor de concurs. La ora 
10, finlandezul Rokka a plecat pri
mul în cursă. Primul din echipa 
noastră, al 8-]ea în ordinea startu
lui, a fost Kimakowitz, care încă
leca pe Bacsbokodsi, cal în Vîrstă 
de 10 ani. Călărețul nostru a plecat 
foarte tare, fiind îndelung aplaudat 
de numeroșii spectatori. Nouă însă, 
această plecare prea rapidă ne-a 
provocat îngrijorare. Acele crono- 
metrului arătau de acum 10 minute 
și Kimakovitz încă nu se arăta pe 
drumul care ducea spre sosre. O- 
bosiit, din cauza parcurgerii cu o 
viteză prea mare a primei jumătăți 
din traseu, pentetlonistuJ romîn n a 
putut realiza dectt 13:01,9. Din gre
șeala Iui au învățat însă ceilalți 
membri ai echipei noastre. Pe 
rînd, au luat startul Cornel Vena 
și Victor Teodorescu. Vena, călă
rind pe calul Fulang, a obținut 
9:30,6 pentru care a primit 1.002,5 
puncte. Teodorescu, pe un cal mai 
greu de condus, a făcut o cursă 
prudentă, fără penalizări, însă în- 
tr-un timp mai slab 10:56,6. Tota- 
lizînd 2.115 puncte echipa noastră 
a ocupat locul 8 în olasament.

In cea de a doua zi s-a disputat, 
în sala institutului Lenin, proba 
de spadă. Timp de 8 ore, pe cele 
cinci planșe metal ce, fiecare con
curent a trebuit să susțină cîte 32 
de asalturi, luptînd cu încordare 
pînă la înregistrarea primului tuș. 
Această probă a cerut concurenți- 
lor nu numai o tehnică remarcabilă 
dar și o mare rezistență f zică. 
Concurenții noștri, care la "începu
tul întrecerii de spadă erau foarte 
emoționați, și-au recîștigat, spre 
sfîrșit, calmul. Fără îndoială că cel 
mai bun rezultat obținut de spor
tivii noștri a fost acela de egali
tate (4—4) realizat în întîlnirea 
cu echipa R. P. Ungare. Teodorescu 
i-a învins pe Szondi și Benedek, 
Vena l-a învins pe Benedek și a 
terminat la egalitate cu Szondi, iar 
Kimakovitz l-a întrecut pe Tasnady. 
Pe primul loc s-au clasat, la ega
litate, francezul Lacroix și elveția
nul Vetterlee, ou c?te 877 puncte, 
dar cu 123 de puncte sub norma 
fixată. Cu toată lipsa de rutină 
pentru astfel de concursuri, tinerii | 
noștri pentatloni-ști au avuit o corn- • 

I portare meritorie și, după 2 zile, 
de întreceri, ech pa noastră ocupa 
locul 9.

In ziua a IlI-a, pe poligonul spe
cial amenajat pe insula Margareta, 
s-a desfășurat proba de tir cu pis
tolul. La încălzire, pistolul cu care 
trăgea Vena nu a funcționat nor
mal, ghiana extractoare fiind defectă. 
Mai erau doar cîteva minute și 
concurenții din prima serie, din 
care făcea parte și Vena, trebuiau 
să-și ocupe locurile pentru tragere. 
O altă defecțiune a instalației me- 
cance care acționa întoarcerea si
luetelor, a adus amina rea începu
tului probei, dîndu-ne astfel posibi
litatea să reparăm pistolul concu
rentului nostru. După cele două 
focuri de reglaj, concurenții încep 
tragerea de efect. Fiecare concu
rent avea de tras cîte 20 de focuri, 
în 4 serii de Cîte 5. siluetele fiind 
așezate Ia o distanță de 25 m. Tra
gerea nu a fost de loc ușoară. In 
timpul oelor 3 secunde, cît rămîne 
silueta în fața trăgătorilor, aceștia 
trebuie să-și ridice pistolul, să ia 
linia de ochire și să declanșeze me
canismul de dare a focului. După 
fiecare serie, rezultatele obținute e- 
rau afișate pe panouri speciale. Ne- 
avînd suficientă încredere în arma 
se, Cornel Vena a obținut un re
zultat cu mult sub posibil tățile 
sale. In seria a IlI-a, alături de 
L’Hoyer, Johnson, Minder. Cerny, 
Haase, a tras Victor Teodorescu. 
După seria I-a, pe panoul de afii- 
șaj a apărut rezultatul Iui Teodo
rescu : 48. In cea de a Il-a serie, 
Teodorescu realizează 50 de puncte 
din 50 posibile. Pînă la sfîrșitul 
concursului numai Szondy a reușit 
să tragă o serie de 50 de puncte. 
Pe tabela de marcaj a lui Teodo
rescu au apărut mai apoi 46, 45. 
Total general : 189 p. In clasamen
tul individual, Victor Teodorescu a 
ocupat locul IV, fiind întrecut r.u- 
mai de Johnson (S.U.A.) 192 p. ; 
Szondy (R.P.U.) 192 p. și Rees 
(Anglia) 189 p. Cel de al treilea 
pentatlonist romîn s-a clasat pe 
locul 16, cu 181 p., înaintea multor 
pentatloniști de valoare. După a- 
ceastă probă, în clasamentul gene
ral individual conducea suedezul 
Thofelt, urmat de Szondy și de 
Vetterlee

In cea de a IV-a zl de concurs, 
în bazinul descoperit de pe insula 
Margareta, s-a desfășurat proba de 
înot. Condițiile atmosferice foarte 
bune au permis obținerea unor re
zultate de valoare. Serie după se
rie, concurenții s-au întrecut pe 
distanța de 300 m., pe care fiecare 
a străbătut-o în stilul care ti con
venea. Cei mai buni d ntre con- 
curenți au înotat în stilul erau). 
Cehoslovacul Cerny a obținut 4:05,6 
(acesta a fost cel mai bun rezul
tat), realizînd 976 puncte. Dintre 
concurenții noștri cel mai bine a 
înotat Vena (5:00,8). Valoarea con- 
curenților noștri a fost scăzută, fi
ind influențată și de faptul că pînă . 
la această probă nu au putut face 
în bazinul descoperit de pe insula 
Margareta dectt 2 antrenamente 
ușoare.

In ziua a V-a a întrecerilor s-a 
desfășurat în orașul Pionierilor de 
la Csilleberc, ultima probă din pen
tatlon .alergarea de cros pe o dis
tanță de 4.000 metri. întrecerea 
din cadrul acestei probe, care este, 
de fapt, un corolar al întregului j 
complex al pentatlonului, se enunța , 
foarte disputată, de rezultatele în- |

registrate depinzînd, în mare mă
sură, situația clasamentelor indivi
duale și pe echipe. Schița traseului 
a fost afișată numai cu o oră îna
inte de plecarea în cursă. Traseul 
se anunța foarte dificil, plin de tir- 
cașuri abrupte și coborîșuri retpezL 
Președintele Uniunii Internaționale,» 
făcînd o apreciere asupra traseului 
de cros a spus, sub o formă Hazlie,- 
că „organizatorii au ciut grijă -'să 
aleagă un astfel de traseu, incit să 
dea concurenților posibilitatea să se 
mai oprească, din cînd in cind, pe 
înălțimi, ca să poată adnira fru
musețile Budapestei", La oră 13^9 
primul concurent, reprezentantul no. 
stru Cornel Vena, avea să ia pic-' 
careia. După el, din minut în minut,- 
au plecat și ceilalți, în ordinea 
stabilită prin tragere la sorți. Of 
mai bun rezultat a fost obținut de 
suedezul Haase, care a realizat 
14:24,0. Numai 6 concurenți au pu
tut obține însă timpuri sub norma 
de 15 minute. Reprezentanții noștri 
nu au precupețit nici un efort și, 
la sfîrșitul cursei, Teodorescu, Vena 
și Kimakovitz au o'nținut, în ordine, 
locurile 14, 24, 31. Teodorescu a 
realizat cu acest prilej 15:33,2. Cu 
punctajul obținut în această probă, 
echipa noastră a depășit echipele 
R. Cehoslovacă și Franței, clasîn- 
du-se pe locul 8. In clasamentul 
general, pe echipe, primul loc, și 
Mtlul de campioană mondială a 
revenit reprezentativei R. P. Un
gare ai cărei sportivi (Szondy Ist
van, Benedek Gabor și Tasnady 
Karoly) au arătat multă constanță 
și omogenitate în toate cele cinci 
probe. Individual, câștigător a fost 
suedezul Thofelt. Despre comporta
rea ech-ipei noastre, care participa 
pentru prima oară la o competiție 
de pentatlon modern, putem spune 
că ea a fost mulțumitoare. Facem 
această apreciere ținînd seama, mai 
ales, de lipsa de experiență a re 
prezentanților noștri, cît și de frip
tul că echipa noastră a fost lipsită 
de aportul unui titular, accidentat 
cu o zi înainte de concurs, la an
trenamentul. de călărie.

In raport cu gradul -lor de pregă
tire, se poate spune că sportivii 
noștri au dat tot ce au puiuț, ne
precupețind nici un efort. Putem fi 
siguri că, avînd o pregătire mai 
bună, realiziată în condițiuni nor
male de antrenament, ei -or putea 
înregistra progrese serioase.

O scurtă analiză a co. lițiilor în 
care s-a desfășurat procesul de 
Instruire c pentatlon-iștilor noștri ne 
va putea ușura înțelegerea rezul
tatelor obținute și ne va da indi
cații precise pentru tot ceea ce va 
trebui să facem în viitor. Pregă
tirea lotului de pentatlon modern • 
al R.P.R. a început la data de 15 
ianuarie a acestui an. Programul 
de Instruire, bazat pe o planificare 
judicioasă, întocmit de colectivul de 
antrenori a avut ca scop însușirea 
de către sportivi a bazelor tehnice 
și tactice ale întregului complex 
al pentatlonului, în așa fel oa ta 
sfîrșitul anului ei să poată parti
cipa la concursuri. Inca-drîndu-se 
întreaga activitate într-un efort ge
neral, dar și pentru fiecare disci
plină în parte, s-a urmărit asigu
rarea întăririi generale a sănătății, 
adaptarea organismului la un efort 
atît de mare, dar și atît. -ie com
plex, învățarea tehnicii șf a ele
mentelor de tactică corespunzătoarei 
fiecăruia din cele 5 sporturi. Defț 
asemenea, a fost prevăzută parti
ciparea pentatloniștilor poștei ta oi 
serie de concursuri în cadrul dis-’i 
cplinelor respective. Pentru a ptf* 
tea realiza planul de antrenament,- 
sportivii au făcut, în general, cite 
două antrenamente pe zi, la două 
discipline diferite, în așa fel ca» 
în cursul unei săptărrîn să fie 
executate cîte 3 antrenamente de 
călărie, scrimă și înot și c’te două 
antrenamente de tir și atletism. In 
luna august au fost executate câte 
trei antrenamente pe zi, tar în sep
tembrie cîte patru. In feța sporii-' 
vilor și a colectivului de antrenori 
a stat, așa clar, încă de Ia început, 
perspectiva unei activități deosebit 
de grele. Trebuie să subliniem fap
tul că am fost lipsiți de materiale 
tehnice pentru documentare. Dar e- 
fortul colfe tiv ne-a ajutat să în
vingem greutățile (care au fost.: 
totuși, destul de multe) și să oh- 
ținem rezultatele de care am vorbit 
mai sus.

ION MUREȘANU 
antrenor



Rugbiștn rie îa Dynamo Fraga mtîlnesc
Intîlnirile internaționale de rugbi 

au devenit evenimente obișnuite 
pentru . amatorii de sport din Ca
pitală. deoarece în ultimii ani nu 
a trecut nici un sezon fără ca 
rug^iș^ii noștri să nu primească 
vizita unei formații de peste ho- 
taț^. De cîteva zile se află în. Bu- 
oțirești o puternică echipă din R. 
Cehoslovacă, venită aici pentru a 
susține trei meciuri. Este vorba 
de Dynamo Praga, fruntașă a rug- 
biului din țara prietenă. Despre 
valoarea rugbiului practicat în R. 
Cehoslovacă am mai avut prilejul 
să scriem, nu de mult, atunci cînd 
am urmărit evoluția unei alte e- 
chiipe pragheze,. U.D.A. Frumoasa 
impresie lăsată de jucătorii de la 
U.D.A. în cele două meciuri sus
ținute în București, a prilejuit cu
vinte de laudă bine meritate la 
adresa rugbiștilor din R- Ceho
slovacă. Vizita unei alte echipe de 
valoare, tot din Praga, are darul 
să ne întărească buna impresie 
pe care ne-a lăsat-o campioana 
din acest an a R. Cehoslovace, 
U.D.A.

Oaspeții au și efectuat un prim 
antrenament pe Stadionul Repu
blicii. Urmărindu-1. cei prezenți 
au putut constata că jucătorii pra-

Rezultatele concursului 
al lotului

După trei zile de desfășurare, în
trecerile de tenis de masă ale lotu
lui republican, care au avut loc la 
Tg. Mureș, au luat sfîrșit.

Iată alte rezultate înregistrate: 
Turneul simplu bărbați : Toma Rei
ter — Paul Pesch 3—1, Paul Pesch 
— Nicu Năumescu 3—0; clasa
ment : 1—4. Matei Gantner, Nicu 
Năumescu, Paul Pesch, Mircea Po
pescu toți cîte 4 victorii (jucătorii 
sînt indicați în ordine alfabetică), 
5. Tiberiu Harasztosi 2 v; 6. Tonta 
Reiter ? v ; (ambii jucători fiind la 
egalitate și la setaveraj, a contat 
victoria directă care a revenit lui 
Harasztosi) ; 7. Angelica Rozeanu 
1 v. Turneu mixt: meci de baraj

Un concurs popular motociclist de regularitate
Duminică, amatorii de sporturi 

mecanice din Capitală vor avea 
ocazia să participe la un concurs 
cu un caracter cu totul nou. Aso
ciația Metalul a luat frumoasa inițiati
vă de a organ za, pentru prima oară 
în istoria sportului nostru cu mo
tor, o competiție de regularitate, 
deschisă în exclusivitate începăto
rilor. La această alergare nu vor 
avea dreptul să participe motocicliș- 
tii clasificați în categoria I-a și 
maeștri, și nici imul din acei aler
gători care ev realizat o normă de 

ghezi sînt înzestrați cu deosebite 
calități fizice, au cunoștințe teh
nice bune și o excelentă pregătire 
fizică. Forța și viteza ni s-au 
părut calitățile de bază ale rug
biștilor de la Dynamo Praga, însă 
am surprins și preocupări temei
nice în ceea ce privește executa
rea paselor și a loviturilor de 
picior căzute. Toate acestea ne 
fac să credem că apărarea oaspe
ților este greu de trecut, iar con
traatacurile lor sînt deosebit de pe
riculoase, fiind executate în plină 
viteză.

In jocul de astăzi după-amiază, 
care va deschide seria întîlnirilor 
rugbiștilor cehoslovaci cu cei din 
București, C.C-A. va reprezenta 
ruginiul nostru. Campionii anului 
trecut și cei mai autorizați pre- 
teodenți la titlul republican din 
acest an, au o misiune îndeajuns 
de grea în fața adversarilor lor. 
Nu trebuie uitat că C.C.A. a sus
ținut doar acum cîteva zile întîl
nirea cheie pentru locul prim al 
clasamentului categoriei A. în 
compania echipei Dinamo Bucu
rești. Evident, jucătorii militari 
vor trebui să depună serioase e- 
forturi pentru a se prezenta la 
valoarea lor obișnuită. Noi cre-

de tenis de masă 
republican
pentru locul 1—2: Zaharia Bujor 
— Ella Zeller 3—1-; clasament: 1. 
Zaharia Bujor 6 v ; 2. Ella Zeller
6 v; 3. Sari Szasz 5 v (17—8)-; 
4. Alexandru Șirlincan 5 v 
(16—10) ; 5. Bohm 3 v ; 6. Jaina 
2 v ; 7. Remus Dancea 1 v ; 8. Ir
ma Magyari 0 v. Turneul de dublu : 
Pesch-Popescu — Naumescu-Gan- 
tner 3—2; Reiter-Harasztosi — 
Pesch-Popescu 3—0 ; Naumescu- 
Gantner — A. Rozeanu-E. Zeller
3—0 ; clasament: 1—2 : Toma Rpi- 
ter-Tiberiu Harasztosi și Paul 
Pesch-Mircea Popescu 2 v ; 3. Nicu 
Naumescu-Matei Gantner 1 v
(6—6) ; 4. Angelica Rozeanu-Ella 
Zeller 1 v (5—7).

categ. I-a sau care au participat 
la vreun campionat republican. A- 
ceastă inițiativă este cît se poate 
de binevenită, deoarece dă posibi
litate motocicliștilor oare abia fac 
cunoștință cu concursurile, să-și ve
rifice posibilitățile și pe această 
cale.

Competiția se va desfășura pe 
distanța București—Urziceni și re
tur. Pot participa alergători eu mo
tociclete- de toate clasele și catego
riile. Cursa se va alerga indivi
dual, după regulamentul obișnuit 
al curselor de regularitate.

azi echipa C.C.A.
dem că formația actuală a C.C.A- 
va găsi aceste resurse și că-și va 
putea îndepFni cu succes misiu
nea de a ne reprezenta cu cinste. 
Interesant va fi duelul care se va 
da între puternicii jucători de la 
Dynamo și tehnicii componenți ai 
echipei noastre campioane. Credem 
că surplusul de cunoștințe teh
nice de care se bucură echipa 
C.C.A. va fi suficient pentru a 
asigura victoria gazdelor.

Formațiile adversarilor de as
tăzi după-amiază vor fi probabil 
următoarele:

DYNAMO PRAGA : Bim, Ne- 
jepsa, Kudma, Svoboda, Cerven- 
ka, Barchanek, Holecek, Hmicika, 
Kores, Stranak, Johartides, Pla - 
chaty, Vondracek, Nespor II, Bo
bbin. Rezerve : Kulț, Ondraștk, 
Dlouhy. Tejcek, KramI și Venera.

C-C.A.: Dancii, Pădureanu,
Teofilovici, Marinache, Blăgescu, 
Mehedinți, Lazarache, N. Pope
scu, Ștefan Constantin, Merghi- 
șescu, Chiriac, Kramer, Nanu Ra
du. Dobre, Veluda, Penciu, Căpu- 
șan, Niculescu. ★

Intîlnirea începe la ora 15.30, și 
se dispută pe Stadionul Repu - 
blidi.

■ Echipa de lupte a RS-F.S.R. 
a învins pe cea a Egiptului

LENINGRAD (Agerpres). — 
TASS transmite :

In sala de sporturi a stadionului 
de iarnă din Lenfugrăd s-a desfă
șurat la 26 octombrie întîlnirea 
internațională prietenească de lupte 
clasice între echipa selecționată a 
Egiptului și echipa reprezentativă 
a R.S.F.S.R. Intîlnirea s-a bucurat 
de un frumos succes, la întreceri 
asistînd mii de amatori de sport 
din Leningrad.

Primii-și-au disputat victoria lup
tătorii de categoria muscă : For- 
hat Mohamed (Egipt) și campionul 
R.S.F.S.R., Fedor Babinici. A cîș- 
tigat la puncte„ luptătorul sovietic. 
Intîlnirea de la categoria cocoș, în
tre maestrul sportului A. Ilinkin și 
egipteanul Ahmed Mohamet, s-a 
încheiat cu victoria lui Ilink'in. La 
categoria pană, după o luptă inte
resantă, campionul U.R.S.S. Vladi
mir Staskievici a cîștigat la puncte 
în fața lui Abd el Fattah. O frumoa
să victorie a realizat la categoria 
ușoară, luptătorul egiptean Kamel 
Bolba în fața lui N. Robin, cam
pionul R.S.F.S.R. Iată alte rezultate 
tehnice: Sazan Safin (R.S.F.S.R.) 
învinge pe Hasan (Egipt) ; Vladi
mir Maneiev (R.S.F.S.R.) învinge 
prin tuș pe Hasan Masa (Egipt) ; 
Valentin Nicolaiev (R.S.F.S.R.) 
dispuhe la puncte de Osamed Omir 
Hilaia (Egipt).

întrecerile dintre luptătorii sovie
tici și cei egipteni s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de prietenie.

Dinamo Kiev _ Gward?a Varșova 1-1 (0-0)
VARȘOVIA 27 (prin telefon). — 

Pe stadionul Armatei Polone din 
Varșovia, în fața a 40.000 de spec
tatori, s-a desfășurat azi după- 
amază întîlnirea internațională 
prietenească de fotbal dintre echi
pele Dinamo Kiev și Gwardia Var
șovia. Jocul a decurs la un înalt 
nivel tehnic. In prima repriză am
bele echipe încearcă să deschidă 
scorul, însă apărările și în ultima 
instanță portarii, lichidează mo
mentele periculoase la poarta lor.

După pauză, cei c.are deschid 
scorul sînt oaspeții. Centrul atacant 
al echipei Dinamo, Zazroev, des

Turneul internațional de
BELGRAD. (Agerpris).—TASS 

transmite :
Turneul internațional de șah de 

la Belgrad a continuat cu desfă
șurarea partidelor din runda 4-a. 
Partida centrală a rundei s-a ju- 
cut între marii maeștri Bronștein 
(U.RS.S.) și Pire (Iugoslavia).

In deschiderea Reti, Bronștein, 
care avea negrele, a căutat încă 
de la început să complice jocul, 
abățîndu-se de la căile teoriei. To
tuși după cum a arătat desfășu
rarea ulterioară a partidei, inova
ția negrului nu a dus la rezulta
tul așteptat. Folosindu-se de fap
tul că negrul a rămas în urmă 
cu dezvoltarea, albul a reușit să 
organizeze un atac puternic, fă- 
etnd o străpungere în centru. Si
tuația lui Broștein a devenit des
tul de grea. Pentru a-și termina 
dezvoltarea figurilor el a sacri - 
ficat un pion. In acest moment 
Pirc a oferit schimbul damelor, 
crezînd că va putea să realizeze 
mai ușor în final avantajul său 
material. Marele maestru sovietic 
s-a apărat însă cu multă dîrzenie 
și a izbutit să neutralizeze ame
nințările create de alb. Astfel, 
partida a trecut într-un final de | 
turnuri în care șansele au devenit 
egale, deși Pire avea un pion în 
plus. Sahistul iugoslav a .propus 
remiza care a fost acceptată de 
Bronștein.

Și în celelalte partide lupta a 
fost deosebit de încordată. După 
mari complicații, elvețianul Nie- 
vergelt a cîștigat la Janosevici- 
Printr-un joc excelent, marele 

maestru maghiar Barcza l-a în
vins pe maestrul italian Porecca.

Partidele Rabad-Wade și Pi-l- 
nik-Joppen s-au terminat remiză. 
Matanovici a cîștigat la Djura- 
sevici.

In palida Petrosian-Rarakla- 
jici șansete au alternat. Partida 
s-a întrerupt cu egalitate mate
rială. dar Petrosian menține șan
se de victorie datorită unui pu
ternic pion trecut. Trifunovici are 
un pion în plus la Mitici și Gli- 
gorici avantaj pozițional Ia Ne- 
delkovici. Partida Czerniak-Ivkov 

cheie scorul în min. 71. Gazdele 
contraatacă puternic și în min. 77 
Levandowski egalează. Cu rezulta
tul de 1-1 meciul ia sfîrșit. Arbi
trul cehoslovac Vrbovec a chemat 
la întrecere formațiile:

Dinamo Kiev: Makarov-Lorionov, 
Golubev, Popovici-Just, Rolțov- 
Gagnidze (Gramapolo), Terentiev 
(Vinkovatov), Zazroev, Roman. 
Fomin.

Gwardia Varșovia: Sztefaniazin- 
Nowacki, Maruszkiewicz, Ochman- 
ski-Jendora, Wiszinewski (Lewan
dowski) - Oleszewski, Brzozowskf- 
Hatnporek, Piatek, Baszkiewicz.

șah de la Belgrad
s-a întrerupt într-o poziție apro 
x:mativ egală.

★
Continuarea partidelor între

rupte din primele patru runde a 
dat următoarele rezultate: Ivkov- 
Pirc Matanovici-Pilnik 1-0;
Karaklaj-ici-Porecca 1-0, Batțcza- 
Gligorici ’/b-’/z ; Czerniak-Nedel- 
kovici 0-1; Trifunovici-Milici 1-0; 
Gligorici—Nedelkovici 1—0: Pire— 
Joppen 0-1; Barcza-Czerniak 1-0. 
Partida Petrosian-Raraklajicf, s-a 
întrerupt pentru a doua oară.

In clasament continuă să con
ducă marele maestru sovietic D. 
Bronștein cu 3*/2 puncte, urmat 
de Barcza și Gligorici cu cîte 3 
puncte.

BELGRAD- (Agerpres).
In dimineața zilei de 26 oc

tombrie au fost continuate două 
din partidele întrerupte din cadrul 
turneului internațional de șah de 
la Belgrad.

In partida Petrosian-Raraklajici 
albul a respins încercările de atac 
ale negrului, obligîndu-1 să acce
pte schimbul de ture. In felul a- 
cesta, un pion negru a rămas 
fără apărare și finalul a devenit 
ușor de cîștigat pentru alb, de
oarece calul negru nu putea să 
opună o rezistență eficace nebu
nului și celor doi pioni legați. 
Căutînd mutarea salvatoare Ra- 
raklajici a folosit mult timp de 
gîndire și în cele din urmă s-a 
recunoscut învins. In urma ace
stei victorii, Petrosian l-a ajuns 
pe Bronștein și cei doi mari mae
ștri sovietici -conduc împreună în 
clasament cu cîte 3‘/2 puncte fie
care după patru runde.

Partida Czerniak-Ivkov s-a îw- 
trerupt pentru a doua oară.

Iată și rezultatele înregistrate în 
runda a V-a: Karaklajici—Nie- 
vergelt 1—0; Barcza—Rabar */»— 
‘/a; Nedelkovici—Porreca 0—1; 
Mitici—Gligorici '/a—‘/al Wade— 
Petrosian întreruptă; Joppen-— 
Djurasevici 0—1; Matanovioi— 
Czerniak 1—0; Broștein—Pilnik 
întreruptă ; Ivkov—Trifunovici */2- 

‘/2; Janosevici—Pire întreruptă.

dintre echipele colectivelor 
roșie din Iași, primii s-au 
vina magazionerului colec-

Plasa terenului de volei al colectivului Avîntul- 
Reghin așteaptă de mai mult timp pe tov. Pop 

îngrijitorul terenului — să o pună în magazie 
pînă la sezonul viitor.

La meciul de fotbal 
Locomotiva și Flamura 
prezentat desculți din 
tivului.
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Desen de MATTY (După corespondențele primite de la Avram loan-Tecuci, Untu- Iași, T. Petre-Reghin șiR. M. Gioi culeasa-Govora)'.
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