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fesîf Sirtu a realizat o excepționala performanță de tir
Maestrul emerit al sportului Iosif Sîrbu a realizat in concursul de 

tir de ieri, 600 de puncte din 600 posibile la armă liberă combinată 
(30 focuri la 50 metri + 30 focuri la 100 metri). Performanța sa este 
cel mai bun rezultat obținut în lume în toate timpurile, reprezentînd 
tin nou record al țării noastre și întrecînd cu două puncte recordul 
mondial stabilit anul trecut la cam pionatele mondiale de Ia Caracas 
(Venezuela) de trăgătorul canadian Boa.
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sportului, exemple pentru masele 
de tineri sportivi

întrecerile internaționale ale sportivilor romini

Daca mergi 
te minunezi 
îndeminarea 

nu se poate ca în minte să nu-ți 
încolțească întrebarea : oare unde 
și de la cine a invătatomul aces- 

meser’e ? Și de obicei destoini
cul muncitor care ți-a st mit admi
rația nu uită să dea răspuns a- 
cestei întrebălri, fiindcă recunoș
tință față de cel care i-a îndrumat 

primii pași, l-a supravegheat cu 
dragoste și atenție, l-a ajutat cînd 
a fost nevoie, nu lasă colbul uitării 
să se aștearnă peste aceste am n- 
tiri. Și dacă ai să iei la rînd ate
lierele fabricilor din oricare oraș al 
țării, ai să întilnești pretutindeni 
astfel de cazuri fiindcă împărtăși
rea celei mai bune experiențe ca și 
grija față de tinerele cadre 
astăzi 
ții noi 
stră.

Este 
izolat, 
din fabricile și uzinele noastre ? 
Nu, bineînțeles, dar l-am ales pen
tru că el este mai evident în pro
cesul de producție, fiindcă cei mar 
înaintați munc'tori și tehnicieni tși 
fac o datorie de onoare din îndru
marea tinerelului și fiindcă exem
plul clasei noastre muncitoare ser
vește întregului popor.

Și printre sportivi această înăl
țătoare pildă și-a croit drum și 
astăzi putem înșira cîteva exemple 
grăitoare în ceea ce privește rodul 
muncii duse de fruntașii sportului 
nostru cu elementele tinere Insigna 
de maestru al sportului care stră
lucește pe pieptul lui Mihai Toader 
oglindește și o parte din munca pe 
care a dus-o cu acest trăgător frun
taș, maestrul emerit al sportului 
din R.P.R. campionul olimpic los I 
Sirbu. Cei care îl aplaudă în jocu
rile de rugbi pe maestrul sportului 
Al. Penciu știu că titularul de azi 
al echipei noastre naționale este un 
elev al vechiului jucător N. Ghion- 
dea, și el maestru al sportului, 
care a cedat colegului său mai 
tinăr, odată cu cunoștințele sale 
și postul pe care îl deținuse cindva, 
el, in echipa țării.

In U.R.S.S. exemplele de acest 
fel sint foarte numeroase, iar re
zultatele lor au trecut de mult ho
tarele țării, fiindcă elevii de ieri 
sînt astăzi maeștri ai sportului și 
unii chiar maeștri emeriți. Exce
lentul săritor cu prăjina Piotr De
nisenko, maestru emerit al sportu
lui, este elevul altuj maestru eme
rit : Nicolai Ozolin. Maestrul spor
tului Boris Sahl n, acum campion 
absolut de gimnastică al U.R.S.S., 
și-a învins in ultimele campionate 
unionale profesorii: maeștrii emeriți 

ai sportului V. Ciucarin și G. Sa- 
gh'nian, iar tinerii hocheiști I. Pan- 
tiuhov, I. Banlin și Al. Cerepanov 
sînt pregătiți de vestiții maeștri e- 
meriți ai sportului V. Bobrov și 
V. Bahici pentru a-i înlocui pe a- 
oeștia în reprezentativa U.R.S.S.

Dar, revenind la exemplul nos
tru de la început, trebuie spus că

într-o fabrică și 
de meșteșugul, de 
vreunui muncitor,

> sini 
fenomene caracteristice vie- 
care pulsează în tara noa-

oare aceasta un fenomen 
întilnit doar in activitatea

pentru a constitui o pildă vie, de 
neuitat în viața unui tinăr munci
tor, nu este suficient ca maistrul 
să-i fi transmis acestuia doar ba
gajul său de cunoștințe practice și 
teoret'ce. El s-a impus și prin ati
tudinea față de muncă, față de a- 
vutul obștesc, prin disciplina ma
nifestată la locul de producție, prin 
dorința de a-și îmbogăți mereu cu
noștințele, de a fi în pas cu toi 
ceea ce este nou in ramura respec
tivă, prin atitudinea sa față de to
varășii de muncă ș.a.m.d.

Și sub acest aspect fruntașii miș
cări; noastre sportive au de învățat 
din exemplul maiștrilor din pro
ducție. Cum ar putea influența in 
bine pe un tinăr sportiv un maestru 
al sportului care ar deteriora, de 
pildă, instalațiile unui stadion, sau 
altul care nu și-ar respecta orele 
de antrenament, nu ar folosi meto
dele cele mai noi de pregăt're sau 
ar manifesta atitudini de ingîmfare 
și și-ar subaprecia tovarășii de 
sport ?

Și totuși exemple negative se 
găsesc incă și printre maeștrii 
sportului. Astfel, atletul Traian 
Chitul, maestru al sportului, a fost 
suspendat de colectivul sportiv 
Știința Cluj, din care face parte, 
pe timp de o lună și exclus din 
tabăra de antrenament de la sta
dionul „Victor Babeș” pentru com
portarea sa necorespunzătoare 
sportiv fruntaș. Se cunosc, de 
menea, împrejurările în care 
maeștri ai sportului de tenis 

i C. i 
suspendați 

în urma 
nesportive,

pornit la

tinui 
ase- 
doi 
de 

cimp, (Gh. Viziru și C. Cara- 
lulis) au fost suspendați pe
termene lungi în urma com
portării lor nesportive, la fi
nala campionatelor de tenis din 
1954; boxerul O. Bostiog este de
parte de forma sa care i-a adus 
înaltul titlu de maestru al sportu
lui, el culcindu-se de mult pe laurii 
cîștigați cîndva; n ci Liviti Nagy 
nu este un exemplu pentru tinerii 
care iubesc baschetul atunci cind 
se apucă cu miinile de pâr sau 
face gesturi disperate în cazul în 
care nu i-a reușit o aruncare la coș 
sau 'adversarii au avut o acțiune 
pozitivă.

Iată. deci, că unii dntre maeștrii 
sportului și unii sportivi fruntași ai 
țârii uită că printre sarcinile lor 
de frunte este și aceea de a con
stitui un permanent exemplu pentru 
tineret. Astfel, ei se lasă pe ttnjală 
în pregătre, se înfumurează, pără
sesc viața sportivă care 
atitea succese și nu se 
dese decît la ei înșiși.

Asociațiile sportive și 
sportive care numără astfel de spor
tivi fruntași au datoria de a i rea
duce pe un drum just, folosind din 
plin și cu curaj arma cr ticii. 
rindui lor, maeștrii sportului 
sportivii fruntași nu trebuie să 
uite nicj o clipă că înaltul titlu 
pe care-1 poartă le cere nu numai 
rezultate de valoare, ci și o com
portare ireproșabilă, exemplu pen
tru masele de tneri sportivi.

le-a adus 
mai gîn-

colectivele

La
Și

Atletul cehoslovac Jozef Dolezal 
a stabilit un nou record mondial

PRAG.A, 5 (Agenpres). — CE- 
TEKA transmite: Pe stadiomlb din 
orașul Tabor unde a avut loc sosi
rea în cea de a treia etapă a 
„Cursei Păcii" Praga — Berlin — 
Varșovia, s-a desfășunait un can- 
curs de atletism la care au luat 
parte sportivi drn R. Cehoslovacă 
și R. D. Germană. Cu acest prilej, 
maestrul emerit al sportului Jozef 
Dolezal (R. Cehoslovacă) a stabi
lit un nou record mondial în proba 
de marș pe distanța die 5 mile en
gleze (8046,5 m.). Ei a parcurs 
această distanță in timpul de

35'00”, perlormaniță superioară cu 
15 secunde recondutai mondial .an
terior, deținut ide aiHotiuil englez 
Hardy dlim anul 1952. Un rezultat 
excelent -a obțin-uit și săritorul în 
înălțime Kovar (R. Cehoslovacă), 
ca-re a trecut ștacheta înălțată la 
2 m.

Iată ail-t-e rezultate tehnice : 100
m. plat: Ianecek (R. Cehoslovacă) 
10”8/10; 800 m. Jungwirth (R.
Cehoslovacă) 1’54”3; disc: Merta 
48,07 m.; 6ăritiuina în lungime:
Zi-rcks (R. D. Geamănă) 5,78 m

plimbare prin oraș

Imaginea a mai fost reprezen
tată, de curînd chiar, de un alt 
reporter al ziarului nostru: pe ae
roportul Băn«asa decolea-ză și ate
rizează aproape în același moment 
avioane în oare se află sportivi. 
Și dacă dafa trecută era vorba 
de boxerii suedezi și elvețieni, ieri 
la prțnz porneau spre Bruxelles 
jucătorii noștri de polo, iar din alt 
avion coborau rugbiștii francezi.

In clipa aceea, mulți dintre 
care se aflau pe aeroport — 
mărturisit-o d'e ailtfel mai tîr- 
— s-au dus cu gînJul la di- 

de sportivi romini 
la sfârșitul acestei săptămi-ni 
zilele care urmează, iau par- 
întrecerile internaționale. Fte- 

dintre noi a simțit o adevă- 
mmdrie la g'-n iul că repre-

cei 
au 
ziu 
feritele loturi 
care 
și HI 
te la 
care 
rată 
zantanți sportului patriei noastre 
duc solia prieteniei la mii de ki
lometri, primind în același timp, 
pentru întreceri sportive, pe t no
rii altor țări.

„Jucătorii echipei de baschet a 
orașului București au sosit astăzi 
dimineața la Sofia” — ne comunica 
ieri telefonic un redactor al zia
rului „Vecerni Novini” Din capi
tala Bulgariei. Intr-adevăr, cei mai 
buni baschetbaliști ai noștri iau 
parte, începîrsd de mîine la ..Ma
rele premiu al orașului Sofia" un
de se vor întrece cu echipele ora
șelor Praga, Budapesta, Varșovia 
și cu două echipe ale orașului So
fia. Formațiile acestea s'nt, de 
fapt, echipe reprezentative. Mîine 
seară, la ora 17, pe terenul fin 
incinta velodromului din Sofia, 
echipa Buciireștiului, din care fac

>

Mihai Nettef, 
Răducanu, Po

De îndată ce au sosit in București, rugbiștii francezi 
pentru a-l cunoaște.

parte printre alții 
Fodor, Foibert, 
povici. Dan Niculescu. va întîlni 
reprezentativa pragheză. Sportivii 
noștri își mai dispută întîietaitea 
și cu alți sportivi cehoslovaci. Este 
vorba -Ie întîlnirea de popice din
tre echipele selecționate ale țării 
noastre și Republicii Cehoslovace, 
întîlnire care începe azi după- 
amiază în sala Recolta. Oaspeții au 
sosit în țară încă de miercuri, fă- 
cîrad antrenamente pe pista pe 
care va avea loc concursul.

Dar și sportivii romini sini oas- 
peți,_ai sportivilor cehoslovaci. Du
pă ce în întâlnirea interțări jucă
torii de handbal din țara noastră 
au fost intrecuți de jucătorii ceho
slovaci doar cu un gol, ei vor ju
ca la Praga astăzi după-amlază.

Și în timp ce la Sofia, arbitrul 
va fluiera începerea primului joc 
de baschet la ora 17, la Bruxelles 
începe o întrecere internațională 
de înot la care participă și repre- I

zentanții noștri. Jucătorii de polo 
se vor întrece cu cei din echipa 
Belgiei, după ce Alexandru Popes*  
cu și Felix Heitz vor fi luat star*  
tul în probele de înot. Ieri, pe aero*  
portul Băneasa, înainte de plecare^ 
Hospodar, Naghi, Bordi, Deutsch^ 
Novac și Simon, discutau des*  
pre jucătorii de polo din echipa BeU 
giei pe care i-au cunoscut la 
campionatele europene de la To*  
rino. Era vorba de portarul Mal*  
scbalk, de Van den Steen și d° 
Alphonse Martin care s-a evixten*  
țiat în ultimele intilnirj internațio
nale susț rrute ie echipa Belgiei.

O altă întrecere sportivă inter» 
națională care se desfășoară peste 
hotare și la care eînt prezenți 
sportivii noștri este marea între
cere ciclistă „Cursa Păcii”. Tine*  
rii noștri reprezentanți nu an reu*  
șit să se comporte în primele 
etape pe măsura așteptărilor. Fără 
îndoială, că în zilele următoare ei 
vor lupta din toate puterile pentru 
a obține rezultate superioare.

Revenind Ia întrecerile din ca
pitala patriei noastre, evidențiem 
faiptul că echipele care np vizi
tează și echipele noastre sjnt iJe 
valoare apropiată. Halterofilii po 
lonezi au obținut fa numeroase în*  
treceri internaționale rezultate 
din cele mai bune. Ei pat să le 
confirme și în întrecerea de mîine 
dimineață din sala Dinamo. Ace*  
lași lucru se poate spune despre 
rugbiștii francezi: ei au deplasat 
la București o selecționată foarte 
puternică.

Și pentru a ne simți mai a- 
pnoape de finer® noștri reprezen
tanți. să le trimitem celor oare 
se întrec Dincolo de granițele ță*  
rii, un gînd1 de îndemn, iar celor, 
care sint printre noi si le stri- 
găm : „Haide R.P.R.*  I '

Dinamo București joacă !irn la Sofia

echipa campioană a
Dinamo București va in
ia Sofia echipa carnp-i-

ca
Ecb.pa 

tjlni luni 
oană a R. P. Bulgaria, TDNA. 
Dinamoviștii vor alinia probabil 
următoarea iformație: Birtașu — 

Szoko,. Băcuț II, Toma — Căli- 
nou, Băcuț I — Barta. Nicușor, 
Ene, Neagu, Stiru. Rezerve: Ne
meș. Anghel, Magheț. In formaiția 
echipei bulgare toți jucătorii sîn-t

R. P. Bulgaria, T.D.N.A.
internaționodâ, făcînd parte die mal 
multe ori din reprezentat*  vela 
R. P. Bulgaria. Iată formația e*  
chipei TDNA : NaiJienov — Raka- 
rov, Mano Iov, Eni-șeinov — Boș-' 
kov, Stoianov — Milanov, Dimi-1 
trov, Panaiotov, Kolev, l*nev.  Re
zerve : Antonov, Ștefcanov, Mihai*  
Iov.
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g Un scurt popas în orașul de pe tnalul Bahduiului mi este, fi-8 
8rește, suficient pentru a putea cuprinde numeroasele probleme aleg 
| activității sportive tot mai toteuse pe care o cunoaște lașul în ulti- 8 
g ma vreme. Totuși, nu-ți trebuie prea mult timp ca să-ți dai seama 8 
8că aici mii de tineri practică sportul, că în colectivele sportive acti-g 
8 viștii muncesc cu tragere de ini mă pentru îndeplinirea angaja- 8 
| mentelor luate, că, în sfirșit, acest important centru muncitoresc și | 
8 universitar a devenit n același timp și un putem ic și important^ 
I centru sportiv. _ _ 8
g Numeroasele însemnări făcute cu acest prilej vorbesc despre mul te | 
8 ș: frumoase realizări, despr? succesele sportivilor fruntași, ca și g 
^despre cele ale tinerilor care de-abia au cunoscut prietenia spor-g 
g tutui. Oamenii pe care îi intîlneȘti in Iași și care iți vorbesc cu 8 
8 însuflețire despre toate aceste lucruri nu se silesc însă să-ți poves-| 
gtepscă și despre unele necazuri ale lor, unele lipsuri care îi țmpie-? 
8 d:că să spună cu mindrle: „La lași, sportul este practicat de fiecare 8 
8tînăr. avem zeci și zeci de baze sportive, sportivii noștri fruntași | 
8 se dovedesc a fi printre cei m'i buni"4... g
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Sint baze sportive sau nu sint ?
Aproape liecure discut e a înce

put așa : „Eh, ce am face noi dacă 
am avea suficiente baze sportive!" 
Si, la prima impresie, ai crede că, 
într-adevăr, colectivele sportive-’ cin 
Iași sînt lipsite de baze sportive, 
că nu au deci posibilitatea să des
fășoare o rodnică activitate. O 
întrebare firească: „Dar cite baze 
aveți în oraș?-* Și răspunsul iți 
dovedește că lucrurile stau cu totul 
altfel. Afli, de pildă, că in afară , 
«ie frumosul stadion „23 August-* : 
(e drept, pină în ultima vre.ue ’ 

destul «ie prost întreținut) sportivii 
ieșeni au la dispoziție terenul 
„Progresul ETACS", baza de an
trenament „Constructorul", terenul 
colectivului D:namo, complexul 
sportiv al colectivului Flamura ro
șie Text;!, o sală a colectivului 
Flamura roșie Alimentar in care se 
poate face baschet volei, gimnas
tică, popice, box... Această înșiruire 
ar putea continua cu celela te ame
najări sportive, săli, poligoane, ba
zine și terenuri simple de volei, 
baschet, etc.

Iată dar că în orașul Iași există 
tin număr destul «ie însemnat «ie 
baze și, deși e drept că -față de 
avmtul mișcării sportive nu sint 
J*?  deplin suficiente, els pot totuși 
asigura. desfășurarea unei bogate 
aci vitățî competiționrie și de an
trenament. „îngrijorarea" pe care 
o manifestă foarte mulți activiști 
din orașul Iași ar fi trebuit să 
dispară, cu atît mai mult cu cit 
nn peste multă vreme numărul a- 
cestor baze va crește considerabil. 
Vor putea fi organizate atunci în
treceri și pe nou! stadion al co
lectivului Flamura roșie „Țesătu
ra--. pe terenurile de baschet și 
volei ale colectivului Voința, pe 
cele ale colectivelor Progresul și 
Locomotiva și poate chiar (dacă 
activiștii se vor hotărî între timp) 
pe cele ale colectivului sportiv 
Știința.

Se pune însă în mod foarte se- | 
rios problema folosirii cit mai juste , 
a acestor baze, problema p'anifi- 
cărij antrenamentelor și a compe
tițiilor și, mai ales, a îngrijirii lor 
în condiții dt mai bune. Pentru 
că, cricit de mare ar fi numărul 
bazelor sportive, dacă ele vor fi 

' In lași își desfășoară activitatea 
mai multe echipe din categoriile A 
ți B: Știința I.S.E.P. la bastdiet, 
Flamura roșie la volei. Știin’a A- 
gronomie la ’handbal. Știința Poli
tehnica și Locomotiva la fotbal, 
precum și Știința I.I.U. la ragbi. 
Rezultă tele obținute în ultima vre
me de aceste echipe nu sint însă 
corespunzătoare. De asemenea, nu
mărul sportivilor fruntași și al 
celor clasificați la diferite cate
gorii este destui de mic. îndeosebi 
în unele ramuri de spert, cum ar 
fi de exemplu atletismul și tirul, 
nu s-au maj afirmat de mult timp 
sportivi care să împrospăteze lo
turile echipelor fruntașe, sportivi 
care să reprezinte cu cinste ora
șul Iași în diferitele competiții. 

S-a mai observat și o altă situa
ție : unii sportivi fruntași și-au 
întrerupt complet "activitatea, așa 
cum s-a întîmplat cu gimnasta 
Elena Ivanicov de la colectivul 
Știința. Această stare de lucruri 
nu se datorește lipsei de antrenori, 
așa cum încearcă să explice unii 
activiști ai colectivelor sportive și 
chiar ai comitetului orășenesc 
C.F.S., deoarece in orașul Iași 
sînt aproape 30 de antrenori. Exis
tă antrenori și la fotbal și la a- 
tletism, Ia volei, baschet gimnas
tică, handbail. box, rugbi, tir, ci
clism, etc. Sînt poate mai mulți 
antrenori decît în alte orașe și 
acest lucru ar trebui să ducă la o 
continuă îmbunătățire a rezultate- 
âor obținute de sportivii fruntași.

SPORTUL POPULAR
life®. 2-a filr, 2612

.asate sn paragină, așa cum se 
pare că au făcut tovarășii din con
siliu! colectivului Progresul Fi

nanțe Bănci cu cele două terenuri 
de tenis, cu poligonul de tir sau 
cu baza de canotaj, firește că ele 
nu vor fi suficiente. Despre pro
blema bazeior sportive, în gene
ral, și in primul rînd despre nepă
sarea cu care unele colective spor
tive privesc încă necesitatea ame
najării cit mai multor terenuri 
simple, ar putea fi încă multe de 
spus. Există, de pildă, colective 
care nu pot asigura nici măcar 
echipelor de categorie A sau B 
posibilitatea de a se pregăti. Aici 
este locul ta amintim faptul că 
echipa de categorie A a Științei 
I.S.E.P., neavind unde să găzdu
iască o întrecere de baschet, este 
nevoită să joace toate meciurile 
în... deplasare.

Analizînd situația bazelor spor
tive din orașul lași, ne punem și 
întrebarea dacă nu cumva aici este 
vorba mai mi#t de o greșită pla
nificare și folosire a bazelor exis
tente, derit de insuficiența numă
rului lor. Ce ar mai putea spune, 
de pildă, sportivii din Hunedoara, 
regiune care din cauza poziției 
safe geografice nu permite con
strucții sau sportive ?

Baze, de-am avea.. ce sport s-ar 
mai face /...

LIPSESC ANTRENORII,
la o permanenta creștere p nu
mărului de tineri și tinere care 

’ practică ana sau a*ta  din aceste 
, discipline.

Și dacă nu aceasta este cauza 
numeroaselor lipsuri manifestate în 

1 domeniul muncii de instruire sper- 
1 tivă, ce altceva ar putea frina în

tărirea continuă a sportului de per
formanță în orașul Iași? In primul 
rînd, felul cum unii dintre antre
nori își duc munca, lucru care nu 
a fost analizat temeinic «ie comi
tetul orășenesc C.F.Ș. Iași. Odată 
făcută această analiză și apoi exe

Ciclismul este un sport dezvoltat in orașul Iași. Iată un aspect de 
la o competiție de ciclism.

Cu sportivii de la Știința 
Universitate

Nu o singură cDaită aim fost în
demnați să poposim și La unui dsn 
colectivele sportive sile asociației 
Știința. Așa am ajuns printre spor
tivii de la Știința Universitate, 

așteptîndu-ne, firește să luăm cu
noștință aici, ca în ori care altă 
parte a acestui important centru 
universitar, de numeroase reali
zări și cifre care să ne arate că 
sute și sute de studenți practică 
sportul, că tot atîția finer; poartă 
insigna G.M.A. și de multe ase
menea lucruri- N-am aflat însă 

aproape nimic din toate acestea. 
In schimb, ne-au povestit sportivii 
colectivului Știința Universitate 

despre c sumedenie de lipsuri 
care-i împiedică să practice spor
tul, <are au făcut din colectivul 
lor un colectiv codaș. Au mun
cit oamenii cu mult drag ș; a- 
proa-pe 800 de tineri au cucerit 
insigna G.M.A. Cu arest prilej ei 
au prins dragoste de sport și cei 
mai mulți și-au manifestat do
rința să practice atletismul, fot
balul sau oină, tirul sau gimnas
tica, etc. Din păcate, au trebuit 
să renunțe la aceste dorințe, pen
tru că la colectivul sportiv Știin
ța Universitate nu se găsesc decît 
2-3 perechi de pantofi de tenis, 
cîteva tricouri uzate și... nimic 
altceva. Fără echipament și fără 
baze sportive (colectivul Știința 

Universilate nu s-a preocupat 
nici de amenajarea unu; teren sim
plu) este foarte greu să faci sport. 
Dacă la aceasta situație adăugăm 
și lipsa totală de sprijin din par
tea rectoratului, a direcției admi
nistrative și a comitetului sindi
cal, vom avea imaginea reală a 
„activități?1 sportive din acest co
lectiv.

Cîteva ceasuri petrecute printre 
studenți ne-au dat ocazia să în
trevedem însă aici posibilitățile 
unei activități din cele mai fru
moase. Fiecare student iubește 
sportul, și acest lucru înseamnă 
mult Membrii colectivului sportiv 
Șzânța Universitatea și-aiu mani

festat dorința de a participa la 
orice acțiune de amenajare a unei 
baze sportive, de recondiționare a 
echipamentului, de folosire a tu
turor resurselor locate pentru ca 
și în colectivul lor să ffe create 
condițiile necesare unei intense 
activități. Cu același entuziasm se 
vor prezenta acești tineri și la 
concursurile sportive. Rămîne nu
mai ca acestea să fie, în sfîrșit, 
organizate, ca membrii consiliului 
colectivului sportiv să inițieze a- 
menajarea baze sportive, să 

înțeleagă dorința firească a aces
tor tineri de a practica sportul.

SAU...?
cutat un riguros control al muncii 
antrenorilor, trebuie luate toate 
celelalte măsuri pentru întărirea 
secțiilor pe ramură de sport, pen
tru activizarea comisiilor obștești, 
pentru popularizarea celor mai bu
ne rezultate, a metodelor de an
trenament folosite de sportivii 
fruntași, etc. Dar, mai întîi tre
buie făcută o analiză temeinică a 
muncii tuturor cadrelor tehnice. 
Și atunci, activiștii sportivi din 
lași își vor putea răspunde sin
guri la întrebarea : lipsesc antre
norii sau... nu se vede munca lor?

In cinstea Festivalului care a avut loc la București, in orașul Iași au 
fast organizate numeroase întreceri sportive ale tineretului. In foto
grafie, par'ticipanfii ștafetei închi note Festivalului se îndreaptă spre 

start.

BUNE, DAR... ȘI RELE
Alegerile sportive sindicale aii 

dus în cele mai multe colect ve 
sportive la o simțitoare îmbunătă
țire a muncii. Astfel, ia colectivul 
sportiv Flamura roșie „Țesătura" 
au fost organizate întreceri de vo
lei și handbal, un mare număr de 
tineri au fost mobilizați în con
cursurile pentru trecerea normelor
G.M.A.,  s-a trecut la întărirea sec
țiilor pe ramură de sport. De ase
menea, după alegeri, consiliul co
lectivului Locomotiva „Ilie Pinti- 
lîe“ a inițiat amenajarea unei noi 
arene de popice și a pus un deo
sebit accent pe întărirea secțiilor 
de volei și handbal. Alegerile spor
tive sindicale au însemnat un pri
lej de îmbunătățire a muncii și în 
colectivele Progresul, Constructorul 
și Știința Agronomie.

In alte colective, lucrurile nu 
s-au schimbat însă cu nimic după 
alegeri. Consiliile nou alese la co
lectivele sportive Știința I.I.U. și 
Știința Universitate nu au pornit 
încă cu toată hotărîrea la muncă 
și lipsurile continuă să dăinuie.

★
La continua creștere a număru

lui de purtători ai insignei G.M.A. 
și îndeosebi la îmbunătățirea cali
tății muncii în acest important do
meniu de activitate o contribuție 
prețioasă o dau comisiile de pre
gătire și examinare G.M.A. Ultima 
analiză a muncii p? linia comple
xului G-M.A. a evidențiat activi
tatea uiibr comisii cfe pregătire și 
examinare, cum sînt cele ale co
lectivelor sportive: Progresul
I M.F., Știința Politehnica, Loco
motiva, etc. Spre deosebire de a- 
cestea, comisiile de pregătire și 

examinare din colectivele sportive: 
Flamura roșfe Textiia, Locomotiva 
„life PtotiWe", Locomotiva PTTR, 
Știința I.S.E.P. și Știința Agrono
mie nu au muncit satisfăcător și 
«te aceea numărul aspiranților și 
al purtătorilor de insignă din a- 
ceste colective este redus

★ »
Multe dintre comisiile pe ra

mură de sport își trăiesc din plin 
viata, organizează, îndrumează și 
conduc activitatea dintr-o discipli
nă sportivă sau alta. Despre unele 
dintre aceste comisii activiștii co
mitetului orășenesc C.F.S. Iași 
spun: Nu ne doare capul. Merg 
ca pe roate"... Și, Intr-adevăr, co
misii cum sînt cele de șah, fotbal, 
ciclism sau tenis de masă mun
cesc cu multă tragere de inimă 
pentru pregătirea sportivilor, pen
ii u organizarea de concursuri, pen
tru întocmirea precisă a unei evi
dențe, pentru clasificarea sportivi
lor din ramura de sport respec
tivă. Activiștii acestor comisii eum 
sînt, de pildă, cai din comisia de 
șah al cărei președinte este tov. 
Boris Tovstiuc, merg în colecti

vele sportive, ajută efectiv secțiile 
de șah, în oingainiizareia unei bogate 
activități. Exemplul acestora nu a 
fost însă urmat de toate comi
siile pe ramură de sport. Unele 
comisii muncesc sporadic, neorga
nizat și, .firește, cu rezultate din 
cede mai slabe. Printre acestea 
pot fi amintite comisiile de lupte 
și haltere, care nu se preocupă 
suficient de răspîndirea acestor 
sporturi în rîndurile oamenilor 
muncii din orașul Iași. Deși are 
la dispoziție condiții djn cele mai 
favorabile, comisia de volei mun
cește cu totul nesatisfăcător și 
din această cauză mașele 1 irgi de 
tineri tare au îndrăgit acest sport 
nu au posibilitatea să-1 practice în 
mod organizat.

★
Ca și în alte orașe, la Iași, prin 

comitetul orășenesc C.F.S. se în
țelege activui salariat al comite

tului, cei doi tovarăși care vin în 
mijlocul sportivilor organizind șe
dințe cu consiliile colectivelor spor
tive, eliberînd insignele G.MJL 
etc. Despre munca celor do; acti
viști ai comitetului orășenesc 
C.F.S. ar fi poate mai greu- de 
scris, pentru a nu greși în apre
cieri făcute doar în urma unui 
nc-pas de cîteva zile. Altceva tre
buie însă spus: intr-adevăr, comi
tetul orășenesc C.F.S. Iași tră-< 
ieste numai prin acești doi acti
viști Un „amănunt": comitetul 
este format din 13 membru Cola
borarea dintre aceștia a rămas doar 
o... iluzie, pentru că de ia înfiin
țarea sa comitetul a reușit să se 
întruneasc.ă o singură dată în ma
joritatea membrilor săi și asta 
atunci cimd trebuia... reorgantaat. 
Este de prisos să arătăm ca doi 
oameni ^iu pot cuprinde mullipleie 
probleme pe care le ridică activi
tatea sportivă într-un asemenea 
oraș. In urmă cu mai bine de o 
lună, analizîndu-se această situa
ție, a fost reorganizat comitetul, 
s-au împărțit sarcini con-refe fie
cărui membru, au fost luate ma
suri pentru îndrumarea și contro
larea colectivelor sportive. Pentru 
ca munca să fie cuprinsă cît mai 
bine, membrii comitetului au fest 
împărțiți pe colective, dar pină a- 
cum nu S-au remarcat prea multe 
reaJizâri. Este timpul ca neul co
mitet să formez^ un colectiv de 
muncă puternic, capabil să rezolve 
cu succes importantele sarcini ce-i 
revin.

» Odată cu dezvoltarea eccno- 
I mică ș; culturală a orașului, 
| lașul a cunoscut o tot mai pu- 
J ternică creștere și pe tărim 
| sportiv. Acest lucru se pare că 
| este uitat uneori de activiștii 
J sportivi, care se tinguiesc că nu 
| le mai ajung bazele sportive, 
I că numărul cadrelor tehnice 
| este insuficient, că nu pot face 
( față ușor cerințelor mereu mai 
| numeroase ale sportivilor. Și 
| aceasta deoarece creșterea in- 
| teresului pentru sport nu a fost 
| urmată și de o creștere cores- 
î punzătoare a bazei materiale, 

ceea ce explică multe din greu
tățile pe care activiștii sporti'î . 
din Iași le întâmpină în munca ] 
lor de fiecare zi, ca și faptul ! 
că în orașul Iași se pune mai j 
mult accent pe sportul de per- J 
formanță și numai în puține ț 
locuri întîlnești, larg dezvoltat • 
sportul de mase. Greșită este J 
și orientarea multora dintre ac- 1 
tiviști care văd rezolvarea pro- * 
blemei bazelor sportive numai t 
prin construirea de stadioane > 
terenuri conipîexe și care nu a- 
ccrdă importanta cuvenită ame
najării terenurilor simple unde,’ 
sute și sute de tineri ar putea 
să practice sportul. Activul ob
ștesc, sprijin prețios în munca 
sportivă, este folosit mai mult 
în direcția sportului de perfor
manță. Dar. în afara tovarăși
lor care formează comisiile pe 
ramură de sport, în orașul Iași 
sînt alte zeci și zeci <fe oa
meni cu tragere de inimă, 
membri ai diferitelor colective ’ 
sportive. Aceștia nu sînt însă > 
pregătiți și folosiți pentru lăr- | 
girea bazei de masă a activi- | 
tații sportive. Toate lipsurile | 

de mai sus pot fi lichidate de | 
comitetul orășenesc C.F.S., dar 
numai și numai cu sprijinul 
efectiv al sfatului popular oră
șenesc, sprijin de care, pină 
acum activiștii sportivi nti s-au 
prea bucurat. j
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Ziua radiofoniei a 8
Desigur că și în seara aceasta, ca și în toate celelalte seri, tu cel? 

| care iubești mtflt sportul vei deschide din vreme aparatul de radio |
8 și vei așt pta cu nerăbdare să înceapă emisiunea sportivă. Pe calea?
8 undelor vei afla cele mai noi știri sportive din țară, vei afta cite 8
| recorduri s-au mai bătut, cine conduce în „Cursa Păcii" și toate ?
| <x/e!alte amănunte care te interesează.
8 Radioul .. minunată invenție! Se împlinesc astăzi 60 de ani din ziua 81 ’ 8în care genialul savant și fizician rus A. S. Popov a prezentat la 03
| ședință a Societății Ruse de Fizică și Chimie primul aparat ? 
|de radîorecepție din lume. Bine'aceri 1» acestei minunate invenții^ 
8 n-au întîrziat să se arate. Azi radioul este unul din cele mai pater- ? 8 . . 8 Ijnice mijloace de răspîndire în mase a știrilor, a bogățiilor șfi'nței și u 
U culturii.
2
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democrat e populară | 
ziua radiofoniei.
ani o deosebită dez-1 
zi aspecte variate și 8

In Uniunea Sovietică și în toate țările de 
este sărbătorită astăzi cu deosebită bucurie

In țara noastră radiofonia a luat în ultimii 
voltare. Posturile noastre de radio redau zi de 
interesante din viața de muncă pașnică a poporului nostru, fac cuno-| 
scute în lumea întreagă cele mai noi și importante realizări obținute^ 

?de oamenii muncii, frumoasele progrese înregistrate în domeniul cui-? 
8tural, artistic, sporite, etc. Radioul, „ziar fără hîrtie și fără distanță*/  
jcom l-a denumit Lenin, a devenit o armă puternică în revoluția u 
| culturală, in educarea marilor mase în spiritul dragostei față de ? 
8 patrie și al internaționalismului proletar, la mobilizarea întregului ? 
g popor în munca și iupta pentru construirea vieții noi și fericite. ? 
f. Exemplul Uniunii Sovietice a constituit și în această direcție un? 
8 însemnat ajutor Rețeaua radiofonică din Uniunea Sovietică cunoaște 1 
U o nemaiîntilnită dezvoltare, posturile de radio sovietice sînt ascultate , 
| cu dragoste și cu încredere de milioanele de oameni cinstiți din | 
8 lumea întrebă. Demascînd, pe de o parte politica criminală a celor ț 
U oe vor să dezlănțuie un nou război și să folosească îngrozitoarea ' 
| armă atomică, și prezentind, pe de altă parie viața pașnică 
8munca creatoare a poporului sovietic

lagărului 
seamă la 
treagă.

Același
de democrație populară.

Tinînd seama de

parie viața pașnică și 3 
și a popoarelor din țările^ 

sovietice aduc o contribuție de? 
oamenii cinstiți din lumea in-, 

8 
8 

radio din tara noastră și țările’ 
g 

marea importanță și de rolul pe care-1 joacă

8 8 8 
8 
8
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8 astă zi radiofonia, statul nos’ru democrat popular face serioase in-d â Og vestiți pentru dezvoltarea ei. Iată un singur exemplu care vor- ? 
8 bcște de la sine: investițiile făcute în acest domeniu între anii g 
?IM9-!955 întrec cu 109 la sută ,a Soarea investițiilor făcute timpf 
8 de 20 de ani de regimurile burgbezo-moșiereștL S-a muncit intens’ 
* pentru ca radioul să pătrundă și la sate De unde înainte aproape? 
8 nu exista sat in care să afl' un aparat de radio, as ăzi intr-un cătunf 
8 cit de îndepărtat din inima muntelui ca și mtr-nn sat de pe intinsnl ? 
| Bărăganului poți asculta emisiunile poseurilor noastre. Chiar și? 
| acolo unde încă nu s-a putut introduce lumina electrică s-au făcut?, 
^instalații speciale pentru ca loru'torii să poată asculta emisiunile^ 
| posturilor de radio. Casa Radiofoniei, construită în anii regimului de? 
| democrație populară, înzestrată cu cele mai noi și moderne aparate’ 
8 și mijloace tehnice este un exemplu elocvent al importanței care ? 
| se acordă radiofoniei.
| In fabrici și uzine sînt instalare megafoane care transmit progra-; 
| murîle posturilor de radio. Pe străzi, de asemenea 
g Amatorii de sport apreciază în mod special aceste megafoane. De? 
□ multe ori, în zilele marilor meciuri, cind stadioanele, oricif de în- / O . . . P8 căpătoare ar fi, nu pot cuprinde pe toți cei ce vor să asiste, poți ? 
| vedea pilc uri-pilc urî de oameni strei i in ji rul acestor megafoane, ț 
8 Emisiunile sportive, transmisiunile făcute de radioreporterii de pe' 
g terenurile de sport, sînt ascultate cu mult interes de sportivi. Aceste j 
? emisiuni s-au îmbunătățit în fiecare zi pentru a corespunde cer»n-? 
g țelor. Radioul aduce o importantă contribuție la dezvoltarea spor-? 
| tutui de mase. Emisiunile sportive pentru tineret și copii fac cuno- ? 
? scute binefacerile și frumusețile sportului și reușesc să atragă un 1 
8 mare număr de tineri și tinere Ia practicarea activă a sportului. 8 
g Prin radio iubitorii de sport din toată țara află cele mai noi și? 
> wnportante știri sportive drn lumea întreagă. Adeseori este prezen- 2 
8 tată activitatea sportivilor sovietici, ceea ce constituie un bun în- ? 
8 dreptar pentru sportivii noștri. La posturile noastre de radio pot fi 'j 
^auziți sportivii noștri fruntași. Ca toți oamenii muncii din țara noa-R 
? stră, sportivi; sărbătoresc astăzi cu bucurie ziua radiofoniei privind g 
8cu admirație frumoasele realizări obținute în acest domeniu, hotă-? 
grîți ca prin activitatea lor să furnizeze posturilor de radio posibilitatea | 
| de a transmite știr; care să cuprindă succese cit mai numeroase și8 
8 cît mai însemnate în sport, știri care să facă cunoscut tuturor pro-| 
8greșul realizat și in ace=t domeniu în patria noastră.
? o

socialist, posturile de radio 
lupta dusă pentru pace de

lucru îl fac și posturile de

8
8 ?
8
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■ In curînd va apare în librăria 
o lucrare foarte importantă pentru 
atleți, antrenori și in general pen
tru iubitorii acestui sport. Este 
vorba le tabela internațională de 
punctaj la atletism pentru probele 
masculine. Lipsa acestei lucrări 
s-a făcut simțită la noi și aceasta 
în special cind era vorba de des
fășurarea întrecerilor de poliatlon.

Fără Îndoială, tipărirea unei 
astfel de lucrări este deosebit 'te 
pretențioasă și cere un timp în
delungat. Editura Tineretului s-a 
ocupat în ultimul timp de tipări
rea unei astfel de tabele care, nu 
după multe zile, va putea fi gă
sită in librării.

Apariția primei părți a tabelei 
internaționale te punctaj nu este 
însă suficientă și de aceea este de 
dorit ca în curînd Editura Tinere
tului să pună la dispoziția atleți- 
lor și antrenorilor cea de a toua 
parte a tabelei, care să cuprindă 
probele feminine.

■ De curînd Editura Tmeretuiui a 
mai oferit atleților o lucrare valo
roasă. Este xorba de volumul doi 
al lucrării ..Atletism*  de N. G. 
Ozoiin și G. V. Vasiliev. Tot în 
Editura Tineretului va aipare hi 
curînd ediția a doua a lucrării 
„Să învățăm metodic șahul*  de G. 
Sergiu.

JO ani de la victoria asupra fascismului
Dezvoltarea sportului

în forțele armate ale Republicii Populare Rom ine
Au trecut zece primăveri peste 

bătrinul continent al Europei, de 
cind tunurile au amuțit, de cind 
bombele au încetat să mai explo
deze. Zece ani se împlinesc la 9 
Mai anul acesta, de cind Armatele 
glorioase ale Uniunii Sovietice, tn 
marșul lor triumfal, au zdrobit ma
șina de război germană in birlogul 
ei la Berlin. Neuitată va rămine ziua 
de 9 Mai 1945, cind glorioșii ser
genți de gardă Cantaria și Egorov 
au înfipt pe Reichstag steagul ro
șu, vestind lumii întregi măreața 
victorie fără de seamăn in istorie.

Ziua de 9 Mai, prilejuiește n. fie
care an manifestarea dragostei ți 
recunoștinței fierbinți a tuturor oa
menilor muncii față de giorioasete 
oști sovietice care au scăpat omeni
rea de pericolul fascist.

9 Mai este un prilej de trecere in 
revistă a succeselor obținute in 
anii construcției pașnice in toate 
domeniile de activitate.

Urui! din domeniile care au cu
noscut din plin roadele unei vieți 
noi pe meleagurile patriei noastre, 
este sportul, care a devenit un bun 
al maselor, un prieten drag și ne
despărțit al sutilor și sutelor de mii 
de tineri care fac să freamăte de 
entuziasmul și bucuria lor stadioa
nele și sălile de sport din patria 
noastră. O atenție deosebită se a- 
cordă culturii fizice și sportului in 
Armata noastră Populară, vlăstar 
al regimului democrat-popular, 
pavăză de nădejde a cuceririlor 
poporului nostru muncitor.

Făurijfi și educată de Partid după 
modelul glorioasei Armate Sovietice, 
Armata noastră Populară este o 
școală de educație care dă patriei, 
noastre un tineret viguros, plin de 
sănătate, călit, gata oricînd să-și 
apere țara. In Armata r.oasiră 
Populară, cultura fizică și sportul 
au căpătai un adine caracter de 
masă, deoarece ele fac parte inte
grantă din procesul de pregătire a 
miSiarilor. -

Urmlnd exemplul bravilor ostași 
sovietici, cărora o perfectă pregă
tire fizică și sportivă le-a ajutat in 
timpul Marelui Război pentru A- 
pdrarea Patriei să săvîrșească eroi
ce fapte de arme, militarii Armatei 
noastre Populare folosesc cultura fi
zică ți sportul ca un factor de bază 
in pregătirea lor de luptă. Exer
cițiile fizice, practica organizată și 
multilaterală a sportului, ajută ti
neretului din armată să-și însușeas
că cu mai mult succes arta mili
tară, li ajută să biruie obstacolele 
fără prea mari eforturi. îi ajulă 
să-și satisfacă mai cu ușurință în
datoririle serviciului militar.

Pentru atingerea acestor scopuri 
importante. în Armata noastră 
Populară, cultura fizică și sportul 
sînt practicate în mod organizat și 
planificat, urmărind dezvoltarea ca
lităților necesare militarilor ca re
zistența, curajul, dirzenia. inițiativa 
hotărirea de a învinge. Faptul că 
pregătirea fizică și sportul în Ar
mata noastră se desfășoară după 
un program variat, face ca și 
zultatele să fie dintre cele mai bune.

Inceptnd cu gimnastica de dimi
neață care îl face pe militar să fi*  
vioi ți plin de vigoare tot timpul, 
în Forțele Armate ale R.P.R. se 
practică majoritatea sporturilor. 
Gimnastica la aparate dă milita
rilor noștri suplețe și vigoare în 
executarea instrucției, atletica ușoa
ră. înotul, aruncarea grenadei, prac
ticarea schiului, tirul îi înzestrează 
cu spiritul de inițiativă, de curaj, 
de hotărîre și voință.

Pentru a imprima culturii fizice 
și sportului din Armata noastră 
Populară un adine caracter de 
masă, o deosebită atenție se acordă 
pregătirii militarilor pentru cuceri
rea insignei G.M.A. Complexul spor
tiv G.M.A. introdus în țara noas
tră după modelul strălucitului com
plex sportiv sovietic G.T.O., îi a- 
juiă pe militari să practice spor
tul in mod organizat, după metode 
științifice, dindu-le posibilitatea ca 
prin cucerirea insignei G.M.A. să-fi 
însușească o pregătire fizică și spor
tivă multilaterală. Pregătirea pen
tru trecerea normelor G.M.A. a a-
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tras și atrage zi de zi un număr tot 
mai mare de militari. Sînt fot mai 
numeroase cazurile cind unități în
tregi ale Forțelor noastre Armate, 
incepînd cu comandanții și pînă la 
ultimul ostaș sînt purtători ai in
signă GM.A. gradul I și II. A 
devenit o dorință și un imbold pen
tru fiecare militar al Armatei Popu
lare ca pe pieptul lui, alături de 
insigna de militar fruntaș tn pre
gătirea de luptă să strălucească fi 
insigna G.M.A., simbol al tinereții, 
al vigoară și al pregătirii fizice fi 
sportive multilaterale. Așa se ex-

patria noastră, care prețuin- 
du-i calitățile sportive și dra
gostea lui de muncă, -l-au ales de
putat în marea Adunare Națională ; 
Cpt. Gheorghe Fiat — maestru 
merit al sportului — și-a cucerit a 
mare admirație printre iubitorii 
sportului cu mănuși pentru excep
ționala sa pregătire și pentru înalta 
sa ținută morală. El a fost decorat 
de două ori cu Ordinul Muncii cla
sa a II-a și a IlI-a.

Prin munca lui perseverentă, 
maestrul sportului Cpt. Ion Soeter 
a devenit unul din cei mai buni 
săritori in Înălțime din lume. Ea 
meciurile de fotbal, spectatorii au

Exercițil de luptă : 

plică faptă că una dintre lozincile 
cele mai mobilizatoare în pregă
tirea de zi cu zi a militarilor noș
tri este: ,Alici un militar fără in
signa G.M.A.'.

Caracterul de masă al culturii fi
zice și sportului tn Armata noastră 
Populară, reiese și din participarea 
masivă a militarilor la crosurile 
populare organizate în cinstea unor 
muri evenimente. Astfel, crosul „Si 
intîmpinăm 1 Mai' a cunoscut o 
mare popularitate tn rîndurile mili
tarilor Forțelor Armate ale R.P.R., 
deoarece aceste crosuri constituie 
un bun mijloc de întărire a rezis
tență militarilor. Un eveniment de 
seamă care impulsionează an de an 
activitatea sportivă a militarilor îl 
constituie Spart ac hiadele de iarnă și 
vară ale Armatei.

Prin aceste mărețe manifestări 
sportive se trezește interesul mili
tarilor pentru acele categorii de 
pregătire fizică și sport care, prin 
caracterul lor aplicativ militar, con
tribuie la ridicarea nivelului pregă
tirii de luptă, cum sini înotul, gim
nastica la aparate, schiul, atle
tismul, etc.

Aceste concursuri prile:- rc în
treceri dlrze între militarii din di
ferite unități, scoțind la iveală o 
serie de elemente pline de talent 
care sini îndrumate apoi spre spor
tul de performanță. întreaga muncă 
de cultură fizică și spvd ce se des
fășoară tn Armata noastră Popu
lară are ca scop călirea fizică a 
militarilor ți ea oglindește din plin 
marile realizări înfăptuite sub con
ducerea Partidului in domen;ui cul
turii fizice și sportului, dovedind tn 
felul acesta traducerea in viață a 
Hotărîrii Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. cu privire la problema sti
mulării ți dezvoltării continue a 
culturii fizice ți sportului, din 26 
iunie 1949.

Pe lingă dezvoltarea ți stimula
rea culturii fizice ți sportului de 
masă, tn Armata R.P.R. se acordă 
o deosebită atenție sportului de 
performanță
Întreaga noastră mișcare sportivă 

se poate mîndri cu o serie de spor
tivi ai Armatei care au apărat cu 
cinste culorile patriei noastre tn nu
meroase tntîlniri internaționale.

Prin înalta lui măiestrie, Iosif 
Sirbu — maestru emerit al sportu
lui și campion olimpic — și-a atras 
dragostea oamenilor muncii din

forțarea unui rlu...

aplaudai de multe ori tehnica înot*  
tă a maestrului sportului Cpt. Apoh 
zan Alexandru, care în meciurile in» 
ternaționale stăvilea atacurile unor 
fotbaliști de clasă de peste hotare. 
De multe ori am admirat și am a- 
plaudat măiestria sportivă și forța 
fizică ale Lt. Silviu Cazan la ridi
carea halterelor. Tot mai mulți sînt 
sportivii militari distinși cu insig
na de „maestru al sportului". Este 
edificator în acest sens faptul că 
din totalul de 432 maeștri ai sper» 
tutui existenți, 126 sint militari șl 
că din cele 5 titluri de maestru e» 
merit al sportului, 2 au fost acor» 
date unor sportivi ai Armatei noas
tre Populare. Un rol important in 
ridicarea măiestriei sportivilor mi
litari îl are Clubul Casei Centrale 
a Armatei, care se călăuzește în ac
tivitatea sa după experiența celui 
mai înaintat snort din lume — spor
tul sovietic.

In anii regimului democrat popu
lar. multe echipe ale Casei Centrale 
a Armatei, care sint alcătuite din 
sportivi de frunte au obținut rea
lizări deosebite in ridicarea măies
triei sportive. In anul trecut echi
pele de handbal, rugbi, haltere, na- 
tpție, polo ale Casei Centrale a 
Armatei au devenit campioane, inf 
unele din ele, cum este cea de rug
bi și polo au cucerit pentru a treia 
oară consecutiv acest titlu. Aceste 
succese au fost posibile datorită 
grijii deosebite cu care conducerea 
Armatei a sprijinit și a îndrumat zl 
de zi pașii sportivilor militari.

Făcînd un bilanț al realizărilor 
obținute in dezvoltarea culturii fiJ 
zice s< sportului tn Forțele noas
tre Armate, militarii sînt ferm ho» 
tărîți să muncească ți pe' mai de
parte pentru a deveni buni apărători 
ai cuceririlor revoluționare ale po
porului nostru muncitor.

In întîmpinarea măreței zile a 
Victoriei, ziua de 9 Mai, militarii 
Forțelor Armate ale R.P.R. alături 
de oamertli muncii din patria noas
tră își îndreaptă au recunoștință 
glodurile spre glorioasa Armată So
vietică eliberatoare, spre Marea U- 
niune Sovietică, reazimul tuturor 
popoarelor în lupta pentru pace șl 
socialism.
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Despre campionatele mondiale de lupte clasice
Intre 21 și 24 aprilie s-au des

fășurat la Karlsruhe (Germania 
Occidentală) campionatele mondia
le de lupte clasice. Așa cum arată 
și numele său — („liniștea lui 
Carol" — nume dat după o veche 
legendă) orașul campionatelor mon
diale de anul acesta este o loca
litate liniștită, ou multe parcuri, 
situată pe malul Rinului, nu de
parte de izvoarele Dunării. De fapt, 
noi cunoșteam dinainte acest oraș. 
Nu din văzute, ci din numeroasele 
articole de presă, care au făcut 
cunoscut lumii Întregi faptul că 
aci guvernanții de la Bonn în
cearcă să pună tn afara legii par
tidul comunist german, printr-o 
odioasă înscenare judiciară. Ne-ăm 
putut da seama destul de repede 
că poporul este împotriva acestui 
proces. Localnici se mindresc cu 
faptul că au putut fi gazdele unui 
eveniment atft de însemnat ca în
trecerea cotor mai buni luptători 
din lume, dar nu au aceeași atitu
dine când vorbesc despre procesul 
care umbrește astăzi faima liniști
tului oraș.

Karlsruhe are o veche tradiție în 
sportul luptelor și de aceea a fost 
■Ies ca loc de disputare a con
cursurilor, care au avut loc in 
sala Scfawarzwadd („Pădurea 
Neagră"), o const rue*  ie curioasă de 
formă elipsoâdală. Uo public nu
meros a urmărit cu viu interes în
trecerile, aplaudrnd — ca bun cu
noscător — acțiunile reușite de 
concurență. Mulți spectatori au fă
cui insă serioase sacrificii bănești, 
deoarece prețul biletelor a fost 
foarte ridicat, depășind posibilită
țile celor mai mulți salariați.

De fapt, campionatele mondiale 
®->au bucurat cu multă vreme înain
te de o atenție deosebită, datorită 
mai ales numărului mare de con
curența înscriși (280).

Se poate spâne că în linii mari 
organizarea a corespuns. Este foar
te important de subliniat faptul că 
juriul, care la trecutele ediții a 
avut un roi pasiv, și-a impus de 
data aceasta autoritatea, comba
tted încercările unor arbitri de a 
denatura reziitatete. In această 
privință este de remarcat că o se
rie de rezultate viciate de arbitri 
au fost revizuite, fiind declarați 
învingători acei luptători care se 
dovediseră într-adevăr superiori 
adversarilor lor. Și, fiindcă a ve
nit vorba de arbitri, subliniem 
faptei că cei trei arbitri nonrfni 
s-au bucurat de o bună apreciere, 
fiind solicitați cu precădere la me
ciurile cete mai dificile.

Au fost însă și serioase lipsuri 
tn organizare. Cea mai importan
tă este cea izvorîtă din programa- 
nea întrecerilor. Astfel, in timp ce 
ta primele trei zile de concurs, 
pârtiei panții su avut de susțnut 
doar cite 0 singură întîlnire, în 
ultime zi, adică tocmai in ziua 
meciurilor derisive, luptătorii râ
mași ta concurs au avut de susți
nut cfte 4—5 tatflnirl tatr-un timp 
ide 2-4 ore. Acest lucru a cerut 
eforturi deosebite finaliștilor, in- 
fiuerețtnd asupra comportării lor. 
Dta cauza greșitei programări, unii 
dintre luptătorii romîni au avut de 
•oferit. (Cuc).

Valoarea ridicată a întrecerilor 
a fost subliniată atât de tehnicieni 
rât șt da presa de specialitate ca 
iun factor oe succes al campionate
lor. Așa cum a relatat la timp 
ziarul „Spartul popular" întrecerile 
am fost dominate de luptătorii so- 

pwetici, care au cucerit șase titluri 

■O fază din meciul dintre luptătorul romin' 
cuc si SctimUlner ISgbfe sg£&)

ș: un loc doi, impumându-și supe
rioritatea mai clar decit în toate 
celelalte întreceri cu caracter mon
dial din această disciplină sporti
vă. Prin ce s-au remarcat luptăto
rii sovietici? In primul rîn3 prin 
tactica aplicată. Astfel, luptătorii 
sovietici au dat replici potrivite 
valorii fiecărui adversar, fiecărui 
gen de luptători. Aci am remarcat 
munca antrenorilor sovietici care 
au studiat cu deosebită atenție pe 
fiecare concurent, puțind astfel sâ 
imprime elevilor tor tactica de 
luptă cea mai potrivită pentru 
a obține victoria. Au fost deosebi*.

• de combativi, datorită pregătirii 
lor fizice superioare. S-au mai re
marcat prin forță și rezistență și 
au folosit întreaga gamă a acțiu
nilor in luptă, fără a risca victo
ria. In mod deosebi: ș-a evidențiat
G. Kartojia. socotit pe drept «i- 
vint ce! mai bun ccncuren! al cam
pionatelor.

Ne vom opri acum asup.a com
portării luptătorilor noș’ri. Fără 
îndoială, locurile obținute de re
prezentanții neutri ini clasamentul 
individual și pe echipe stat nesa- 
tisfăcătoare, mai ales dacă ținem 
seama de locurile fruntașe cuce
rite în ediția -p ecedentă a cam
pionatelor moot iile. Cu trate a- 
cestea ziarele oe specialitate au 
scris despre concjrenții romini (și 
bulgari) ca despre revelaț'ile cam
pionatelor. Ziarele au remarcat 
faptul că reprezentanții noștri s-au 
calificat cu toții pentru turul III 
și chiar pentru turul IV. Luptăto
rii romîni au ciștigat 13 tntUniri și 
au pierdut 11. Care să fie atunci ex
plicația că nu am reușit să ne cla
săm pe locuri de frunte? Intr-ade
văr, s-a remarcat un progres tehnic 
la luptătorii noștri tehnicienii sco- 
țirjd în evidență faptul că reprezen
tanții R.P.R. au învățat multe din 
școala sovietică. Totuși, luptătorii 
romîni au manifestat lipsuri — 
semnalate in repetate rinduri, — 
și mai ales lipsa de forță. Or, toc
mai torța a fost aceea care a decis 
tn majoritatea întîlnfrilor. De alt
fel, cele mai multe reprezentative 
au pus accentul pe această calitate. 
O altă lipsă care s-a manifestat Ia 
unii dintre luptătorii noștri (Bujor, 
Șuii, Ruzsi) a fost supraaprecierea 
unor adversari, fapt care a influ
ențat asupra rezultatelor. Astfel, 
Ruzsi a intrat cu teamă in meciul 
cu Baranya (R.P.U.) ca și Suli 
care s-a speriat de „numele**  lup
tătorului turc Kaplan. Se înțelege 
că în astfel de condiții cei în cauză 
nu aveau șanse în meciul respec
tiv, fiind dinainte învinși. In mod 
special accentuăm asupra lipsei de 
convingere cu care au concurat M. 
Schultz și L. Bujor.

Unii dintre luptătorii noștri a«u 
căutat să explice slabele rezul
tate finale și prin aceea că tra
gerea la sorți i-a dezavantajat. 
Din cauza aceasta în tururile III 
ș; IV. reprezen.anți'i noștri au 
întîînit chiar pe casxhdațîi ia titlu, 
în fața cărora au cedat la mică 
diferență. Argumentul nu este totuși 
corsetodent, pentru că in vederea 
unor întreceri de asemenea am
ploare luptătorii trebuie să fte pre
gătiți pentru a face față oricărui 
adversar.

O mențiune specială merită totuși 
Fr. Horvath (care a concurat bine 
și a obținut trei victorii, fiind în
trecut numai de campionul mondial 
Imre Polyak) și M. BGușica, ce! 
mai bun concurent din reprezen
tativa noastră.

Rezultatele fi
nale afe Luptători
lor noștri nu ne 
mulțumesc mai a- 
les țin-înd seama 
de nivelul interna
țional la care s-a 
ajuns în sportul 
luptelor. Lipsurile 
semnalate mai sus, 
cunoscute foarte 
bine atît de luptă
tori cît și de an
trenori și de comi
sia cerebrală, tre
buie eliminate priin- 
tr-o muncă mult 
mai perseverentă 
decît până acum 
pentru a obține pe 
viitor acele rezul
tate pe măsura 
condițiilor die pre
gătire și a posibi- 
lităiților pe care 
sportivei fruntași 
le au, dar nu k 
valcirj'jcă din cau 
za comodității!, a 
stabutai simț, de 
răspundere pe ca 
red manifestă unii 
dintre ei ia antre
namente și chiar a 
îngâmfării.

GH IACOBINI 
inspector șef in 

G.CJF.S.

Finala campionatului republican de g'mnast’că pe echipe
Sala Floreasca din Capitală va 

găzdui azi și mîine o competiție de 
mare importanță: campionatul repu
blican de gimnastică pe echipe.

O caracteristică a. acestui cam
pionat este numărul mare de concu
rați. atît la bărbați cît și la femei. 
Jn nici un an participarea nu s-a 
ridicat la 10 echipe feminine și 9 
masculine, cu un total de peste 150 
giînnaști și*\girr>naste.  Datorită nu
mărului mare de înscriși, echipele 
au fost împărțite în două serii: pri
ma cuprinde cat. I și a Il-a, iar 
a doua maeștrii și cat. I. Iată com

ponența lor: femei seria 1: Avîntul, 
Rezervele de Muncă, Flamura roșie, 
Locomotiva, Progresul, Voința. Se
ria a ll-a: Dinamo, Știința, Meta
lul și Constructorul. Bărbați — se
ria I: Locomoțiva-Avîntul, Voința, 
Constructorul, Flamura roșie, Știin
ța. Seria a ll-a: Dinamo, Metalul, 
Casa Centrală a Armatei și Pro
gresul.

Maestra sportului Teofila Băiașu (Dinamo) executînd un exercițiu 
La bîrnă, ou prilejul unei întîlniri internaționale.

Se apropie campionatele europene de box...
La Predeal, în pitorescul decor 

al munților și într-tf atmosferă de 
voie bună și destindere, boxerii 
din lotul reprezentativ au petrecut 
citeva zi'e die iplăcută recreare după 
eforturile depuse în recentele în
tîlniri cu pugiliștii suedezi și elve
țieni. Acest „intermezzo**  de cîteva 
zile s-a dovedit necesar mai ales 
în urma celor două reuniuni de la 
București și PIoești, în cadrul că
rora reprezentanții noștri au avut 
de înfruntat asaltul viguros al 
boxerilor suedezi. Intr-adevăr, a- 
ceștia au dat mult „de furcă**  pu- 
giliștilor noștri. Nu trebuie trecut 
cu vederea nici faptul că boxerii 
scandinavi care ne-au vizitat sînt 
cei mai buni pugiliști ai țarii lor 
și că unii dintre ei se prezintă cu 
șanse apreciabile la apropiata 
ediție a campionatelor- europene de 
box amator. Intîlnirea cu boxerii 
elvețieni a dat mai puține emoții 
sportivilor noștri. Mărturie stă 
scorni categoric de 10-0 cu care 
a luat sfîrșit această nouă și ul
timă întrecere internațonală sus
ținută de pugiliștii noștri înain
tea importantei competiții care va 
începe la 27 mai în Berlinul occi
dental.

Timpul destul de scurt care a 
mai rămas pînă la primul sunet 
do Spng care va anunța începerea 
campionatelor europene este folo
sit acum pentru punerea la punct 
a unor amănunte de ordin tehnic 
și tactic, precum și pentru îmbu
nătățirea pregătirii fizice a unora 
dintre reprezentanți noștri care 
au arătat încă lipsuri ’ la acest 
capital. Sub supravegherea an
trenărilor Ion _Pppa și Aurel 
Weintraub, pregătirile decurg după 
un plan îretocmjL cu atenție și în 
care se pune fo accent special' 
pe individualizarea antrenamente
lor. as^‘e-' ca, în cele două săptă- 
mîni care_ au mai rămas pînă la 
plecare, să poată fi lichidate cele 
tnai multe din lipsurile vădite cu 
prilejul ultimelor reunituri interna
ționale. Și — trebuie să recunoa
ștem — acestea au fost destul de 
numeroase. De pildă, pregătirea 
fizică a lăsait, țn general, de do
rit- De obicei, boxerii noștri încep 
lupta vijelios, pentru a se „tempe
ra" apoi pe parcurs și a termina 
adeseori la capătul resurselor fi
zice. Există, din păcate, o slabă 
preocupare pentru raționala dozare 
a efortului. Cei mai mulți dintre 
boxerii noștri nu sânt în stare să 
asigure un ritm de luptă susținut 
de la primul și pînă la ultimul su- 
itot de gong.

O altă caracteristica a actualului 
campionat de gimnastică pe echipe 
o dă echilibrul care există între for
mațiile participante și mai ales între*  
pretendenții la titlu. La fete disputa 
va avea loc între cele patru echipe 
ale seriei a Il-a, șanse mai mari a- 
vînd Dinamo—campioană pe 1954— 
și Știința. Ambele echipe sînt com

puse din șapte maestre și o gimna
stă de cat. I. Știut fiind că în cla
samentul general contează primele 
șase rezultate iar componența am
belor formații fiind aceeași titlul 
de campioană va fi cîștigat de e- 
chipa cea maj bine, mai minuțios, 
pregătită.

Echipele Constructorul și Metalul, 
clasate pe locurile III și IV anul 
trecut au mai multe șanse să se 
claseze pe aceste locuri, dar pot 
sooate chiar un rezultat mai bun. 
In cadrul ultimei întllnîri (la finala 
Spartachiadej Sindicale) Metalul a 
ocupat locul II, iar Constructorul

Importante lacune se vădesc și 
pe plan tehnic. S-a observa? la 
urnii dintre boxerii noștri lipsă de 
precizie în trimiterea loviturilor. 
Asitfel, în meciurile pe care le-au 
susținut Eustațiu Mărgărit, Șerbu 
Neacșu, Mircea Dobrescu, Con-

C. Dumitrescu

stantin Dumitrescu și alții, aiu a- 
rătat deficiențe în această privin
ță. Unii dintre cei mai buni bo
xeri ai lotului, cum sînt Ghețu 
Velicu. Mircea Dobrescu, Șerbu 
Neacșu și alții, neglijează lovitu
rile la stomac, țintind cu precă
dere, aproape în exclusivitate, nu
mai capul adversarului. Se pune 
încă un accent prea mare pe forță 
în detrimentul tehnicii. Forța 
este, fără îndoială, un element de 
seamă în obținerea victoriei, d>ar 
aceasta nu înseamnă și nici nu 
trebuie să însemne neglijarea pre
ocupărilor tehnice și tactice. Un 
boxer adevărat, un boxer complet, 
este numai acela care reușește să 
îmbine toate aceste elemente și să 
le valorifice cu cele mat bune re
zultate. Altă lipsă constatată' ta 
întîlnirile cu sportivii _ suedeză șt 
elvețieni este aceea că, reprezen
tanții noștri, cu puține excepții, nu 
știu să lucreze în lupta de aproa
pe și niai nu acordă însemnătatea 
cuvenită momentelor de luptă 
„corp la corp" și rezultatelor pa 
care o bună cunoaștere a acesteia 
le poate aduce.

Boxerii noștri de categorii su
perioare se acomodează greu cu 
adversari de statură înaltă. Un e- 
xemplu concludent este Vasile Ti
jă. Acum doi ani, la campionatele 
europene de la Varșovia, Tiță a 
pierdut meciul cu Dieter Wemhon- 

locul III. Amîndouă echipele au în 
componența tor elemente talentate 
(Bertea — Constructorul, Hurmuza- 
che, Săcăiici-Metahil), așa că lupta 
dintre ele rămîne deschisă.

La băieți, șanse egale au echipele: 
Dinamo — campioană pe 1954, Me
talul Reșița și Casa Centrală a Ar
mate1. . Pentru vie oria echipei tor 
vor lupta gimnaști valoroși ca: O- 
rendi, Cocsis (Dinamo), Kerekeș, 
Botez (Metalul), Focht, Harko 
(C.C.A.). Cele trei echipe preten
dente la titlul de campioană, nu s-au 
întîînit în ultimul timp, ața că nu 
se poate cunoaște raportul de forțe 
dintre ele

Și acum cîteva indicații privind 
modul de punclaj al campionatelor: 
în clasamentul general contează 
primele șase rezultate ale echipei 
Cele care au mai multi cocurenți 
la categoria maeștri, sînt avanta
jate, prin faptul că la numărul de 
puncte acumulat li se adaugă încă 
>50 la sută, pe cînd la cat. I, punc
tele acumulate rămâi aceleași.

Noua ediție a campionatului re
publican de gimnastică va aduna la 
start, pe lîngă elemente consacrate 
(Bădașu, Leuștean, Slavici, Kerekeș, 
Orendi, Focht) elemente tinere, care 
s-au afirmat în ultimul timp (Inovan 
Schland, Bertea, Hurmuzache, Co-a 
vaci), ceea ce ne face să întrevedem) 
o dispută serioasă între acești spor
tivi, deoarece unii doresc să-și men
țină locurile fruntașe în ierarhia 
gimnaștilor, iar ceilalți sînt anga
jați într-un adevărat asalt al ace
stor locuri.

Iată programul celor două zile: 
sîmbătă 7 mai: 8,30-14,00 bărbaji+ 
femei, seria I (sala*  Floreasca, exer
ciții impuse); 9.00—11, șefia a 
Il-a (sala Dinamo, temei : inele 
și bară-bărbați; sărituri im
puse ș; libere) ; 16,30—17,00 (sala 

Floreasca) festivitatea de deschidere; 
17,00-21,00 seria a ll-a (bărbați+ 
femei), exerciții impuse. Duminică 8 
mai: (sala Floreasca) ora 9,00-13,00 
seria I, exerciții liber alese: 16,00- 
19,45 seria a ll-a, exerciții liber a- 
lese; 20,00-20,30 demonstrații; 20,30- 
21,00 festivitatea de închidere.

ner. actualul cansptoo european al 
categoriei mijlodi, numai pentru 
că nu s-a priceput să treacă peste 
„atu urile**  boxerului german: înăl
țimea și aloreja. Se pare însă că 
această lipsă a început a fi lichi
dată . Tiță a avut, recent, la Plo- 
ești. un adversar în genul lui 
Wemhonner. Este vorba de suede
zul Soren Danielsson, un boxer de 
clasă ridicată, pe care campionul 
nostru l-a întrecut destul de cate
goric. ,Șf semigreul Ghețu Velicu, 
care este de statură măruntă pen
tru categoria care boxează, s-a 
„descurcat" foarte bine în fața u- 
nor ,,uriași" ca Stig Johansson și 
Charles Neuensclwander. Dar lip
sa care se resimte cel mai serios 
la boxerii din lotul nostru repre
zentativ este nervozitatea excesi
vă. Pare curios ca boxeri cu înde
lungată experiență a ringului, cum 
sînt Dumitru Ciobotaru și Gheor- 
ghe Fiat, să nu dovedească sufici
ent calm. Totuși așa s-a întîmpla*.  
Dumitru Ciobotaru. aflat în for
mă foarte bună și mult superior 
adversarului său, a găsit cu greu 
„ac" de „cojocul" lui Bror Sand- 
gren. care a reușit să-l enerveze 
prin obstrucțiile sale renetate. De 
asemenea., nervozitatea l-a dus pe 
Gheorghe Fiat la multe atacuri 
precipitate și bine înțeles, ine
ficace.

Desigur, nu numai lipsurile ca
racterizează actualul stadiu de 
pregătire a boxerilor noștri. In 
Unduirile de mai sus n-am făcut 
altceva decît să semnalăm cîteva 
din oarențele de pregătire ale pu- 
giliștilor lin lotul noștru repre
zentativ și asupra cărora antreno
rii trebuie să-și îndrepte atenția. 
Trebuie spus, insă, că boxerii no
ștri și-au demonstrat cu prisosin
ță valoarea. Pugiliștii noștri do
vedesc vitalitate, putere de luotă. 
dirzenie, curaj. Lotul care a :»*  
alcătuit în vederea importantei 
competiții de la BerFn — și ca- 
re-i cuprinde pe Mircea Dobrescu 
(muscă), Victor Schiopu (cocoș). 
Eustatiu Mărgărit (nană), Gheor
ghe Fiat (semiușoară). Constantin 
Dumitrescu (ușoară). Francișc 
Ambruș și Nicolae Linca (serni- 
mijlocie), Iile Dragnea și $erbu 
Neacșu (mijlocie ușoară), Vasile 
Tiță (mijlocie). Ghețu Velicu (se
migrea) și Dumitru Gobotaru 
(grea) — întrunește cele mai bune 
și mai în formă elemente alș bo
xului nostru. De la acești boxeri 
de valoare deosebită avem fot 
dreptul să așteptăm rezultate co- 
respunzătoa--

MARIUS GODEANU



Patru noi recorduri R. P. R. 
ic concursul de tir de ieri

Prn»»a a de concurs din eterul 
„Cupei 9 Mai“ la tir organizară 
dte asociația Metalul a prilejuit 
obținerea celei mai bune perfor
manțe diin Iunie la prooa de armă 
liberă combinată. După efectuarea 
celor 30 de tocuri la distanța de 
50 metrii, 3 trăgători (Iosif Sîrbu,
H. Herșcortci și M. Toader) se 
găseau în lupta pentiru primul loc, 
doi dintre ei (Sirbu și Herșcovici) 
totaliiajnd cite 300 de puncte Jin 
300 posibile, iar M. Toader avind 
299 puncte. Celelalte 30 de focuri 
ale probei, efectuate la distanța de 
100 metri, au subliniat valoarea 
excepțională a maestrului emerit 
al sportullui Iosif Sîrbu. El, cu o 
siguranță uimitoare, cu o forță 
de luptă rar întilnită, a trimis și 
aceste 30 de lovituri tot în cen
trul țiimtei, în cercul celor 10 
puncte. Astfel, Iosif Sirbu a rea
lizat cea mai bună performanță 
din lume la această probă și a 
ridicat recordul țării la maximum: 
600 puncte.

Intrecindu-se pe sine, maestrul. 
sportului Mihai Toad'eir a conti
nuat proba în ritmul început și, 
nepkrzînd decît tot un punct pe 
celelalte 30 de focuri, a totalizat 
598 puncte, performanță care în
trece cu 3 puncte vechiul record 
R.P.R. și care este egală cu re
cordul mondial al probei. Și al 
treilea clasat în această pro
bă, Constantin Antonescu, a avut 
o comportare deosebită, rezultatul 
său (595 p.) fiind egal cu vechiul 
recorj al țării deținut de maes
trul sportu’jui Petre Cișmsguu.

Performanțele obținute de Iosif 
Sîrbu și Mihai Toader, alături de 
rezultatele trăgătorilor Enea și 
Caotili, au făcut ca echipa lor, 
Casa Centrală a Armatei, să rea
lizeze un nou record R.P.R. cu 
2363 puncte.

Și tn proba femnină de armă 
liberă combinată, recordurile țării, 
ath cel individual cit șj cel pe 
echipe, au Tost întrecute. Maestra 
sportului Lia Sîrbu, totalizînd 295 
puncte la 50 metri și 297 puncte 
la 100 metri, a realizat un nou 
record cu 592 puncte. Echipa Pro
gresul, compusă din La Sîrbu 
(592 p.J, Felicia Iovănescu (589 
p.). Elena Țon (573 p.) și Maiga- 
reia Velciu (577 p.) a tofaf'zat 
2331 puncte (nou record}.

Iată rezultatele înregistrate: 
combinată masculin : 1. Iosif
Sîrbu (C.C.A.) — 600 p„ 2. M. 
Toader (C.G.A.) — 593 p., 3. C. 
Antonescu (FI. roșie) — 595 p„ — 
echipe: CC.A. — 2363 p.. 2. Di
namo — 2354 p., 3. Progresul — 
2325 p-, combinată feminin : 1. Lia 
Sîrbu (Progr.) — 592 p., 2. Elisa- 
beta Mironescu (Constr.) 590 p., 
3. Rodica Grozea (Constr.) — 590 
p. — echipe: 1. Progresul —2331 
p„ 2. Dinamo — 2295 p., 3. Meta
lul — 2293 p., pistol viteză: 1. Gh. 
Lichiartopol (Progr.) —- 60/581 p.,
2. Z. Deak (Progr.) — 60/577 p-
3. Șt. Petrescu (Metailul) — 60/572 
p.; echipe: 1. Progresul — 236/ 
2220 p„ 2. C.C.A. — 233/2161 p., 
3. Metatal — 233'2073 p.

ISABELA MÂRDĂRESCU

Concursul republican 
de călărie

PLOEȘTI. 6 (prin telefon). — Vi
neri au începi'j: în localitate între
cerile din cadrul primului concurs 
republican de călărie din acest an. 
Concursul este organizat de asocia
ția Recolta. Călăreți fruntași de la 
CCA, Dinamo, Recolta s-au întrecut 
în probele de dresaj categoria „I“, 
„combinată" și obstacole categoria 
„I“. Dintre participanții la probele 
de dresaj și combinată s-au eviden
țiat prin.buna lor pregătire: mae
stru' sportului M. Timu, V. Bărbu- 
ceanu (CCA), Felix Țopescu, Recer 
Oscar (Dinarno Buc.). Andrei Ra
dar, Gr. Lupancu (Recolta Ploești) 
și Petru Stama (Recolta Sibiu).

Primele locuri în proba de obsta
cole categoria „1“ au fost ocupate 
în ordine de: V. Bărbuceanu: 0 
puncte penalizare 28 sec., Gh. Lan- 
ga: 0 puncte penalizare 28 sec. 4/10, 
Iosif Molnar: 0 puncte penalizare 
29 sec.

Prima zi de întreceri a arătat că 
sportivii fruntași au folosit temeinic 
perioada de pregătire din lunile de 
iarnă și că vor putea fi obținute 
rezultate valoroase. Trebuie însă ca 
lipsurile de organizare manifestate 
la începutul acestui prim concurs 
republican (insuficiența cronomelre- 
lor, întîrzieriile în calcularea rezul
tatelor etc.) să fje lichidate cit mai 
grabnic pentru a se asigura călă
reților cele mai bune condiții de 
concurs.

H. Leonard 
corespondent

Fiacăra, Minerul, Științi
Privind programul etapei a Xl-a, 

remarcăm în primul rînd partida 
de la Arad unde Flamura roșie din 
localitate, deținătoarea titlului die 
campioană pe 1954, primește vizita 
echipei Casei Centrale a Armatei. 
Textiliștii se află pe o poziție des
tul de precară în clasament: locul
9 și de aceea vor căuta să nu sca
pe ocazia de a și-o ameliora, mai 
ales într-un joc pe teren propriu. 
La rîndlul lor militarii, care au su
ferit un neașteptat eșec duminica 
trecută, vor lupta pentru cele două 
puncte care i-ar menține în între
cerea pentru primul loc.

Un joc interesant va fi și cei de la 
Cluj, unde Dinamo Orașul Stalin 
este un adversar periculos pen
tru Știința Cluj, singura învingă
toare de piuă acum a Flăcării 
Ploești. Minerul Petroșani, echipă 
a cărei comportare de pînă acum 
merită a fi special relevată, are 
toate șansele ca și după această 
etapă să se mențină în locurile de 
frunte ale clasamentului. Minerii 
joacă pe teren propriu cu Locomo
tiva Tg. Mureș, a 11-a clasată. 
Șanse la fel de mari de a obține 
victoria are și Șrfința Timișoara. 
Studenții joacă pe teren propriu cu 
ultima clasată (Avîntul Reghin). 
Deși în ultimele sale partide echi
pa din Reghin a arătat o îmbună
tățire a jocului, credem că Știința 
va reuși să obțină victoria, pentru 
că are o linie die atac mai agre
sivă, cu o mai ridicată eficacitate.

La București, Progresul primește 
replica Locomotivei Constanța, care 
vine după două performanțe con
tradictorii. După un 1-0 cu C.C.A., 
constănțenii au pierdut joi cu sco
rul de 1-4, pe teren propriu, în 
fața Flăcării Ploești. Iată, de alt
fel, amănunte asupra acestei întîl- 
niri:

In prima repriză, localnicii au 
avut avantajul vîntului și au do
minat. In min. 5, Ispas a tras pu
ternic peste bară, iar în min. 12, 
accidentindu-se, el a trecut pe a- 
ripa stingă. Locomotiva deschide 
scorul in min. 22: Sever execută o 
lovitură de colț și Vultur înscrie. 
După 3 minute, Ispas, de la un 1 
metru de poartă, trage afară. Spre 
sfîrșitul reprizei, Flacăra își revi
ne mulțumită activității sporite a 
mijlocașilor. După pauză, p'.oeștenii 
preiau inițiativa și pun stăpînire 
complet pe joc. Ei egalează în 
min. 60, cînd Pereț înscrie cu un 
șut puternic de la 16 metri. După
10 minute, Drăgan înscrie punctul 
care asigură echipei sale conduce-

Duminică in categoria A, B, tineret și juniori

Re- 
I

ti-

CAIEGORIA A $1 TINERET 
(etapa a Xll-a)

Progresul București — Loco
motiva Constanța, Stadionul ~ 
publiciii, ona 15:15, arbitru 
Drăghici-București (ora 13.30, 
neret); Știința Cluj — Dinamo 
Orașul Stalin, arb. Ad. Rincs- 
Lugoj; Flacăra Ploești — Loco
motiva Timișoara, arb. S. Segal- 
București; Minerul Petroșani — 
Locomotiva Tg. Mureș, arb. Șt. 
Geac-București; Flamura roșie 
Arad — C.C.A.. arb. Ad. Varga— 
Cluj; Știința Timișoara — Avîntul 
Reghin, arb. A. Boloni-Orașul 
Stalin.

In deschidere se dispută jocurile 
de tineret.

CATEGORIA B 
(Etapa a VllI-a)

B. 
Pro-

SERIA I: Progresul CPCS
București-Metalul uz. tract. Ora
șul Stalin (se dispută astăzi sîm
bătă, la ora 17.30 pe Stadionul 
Ciulești); Dinamo 6 București — 
Știința Craiova (Stadion Dinamo^ 
ora 10.30): Știința București — 
Progresul Sibiu (Stadion Ciulești, 
ora 10.30); Locomotiva Craiova-— 
Flacăra Moreni; Locomotiva ~ 
Several — Metalul București; 
talul St. R. Orașul Stalin 
Locomoti’ia București.

SERIA A II-A: Metalul 
Mare — Progresul Oradea; 1 
greșul S. Mare — Metalul Hune
doara; Minerul Lupeni — Metalul 
C. Turzii; Locomotiva Cluj — 
Metalul Reșița (se tispută astăzi 
sîmbătă); Flacăra Mediaș — Me
talul 108; Metalul Arad — lo
comotiva Arad; Metalul Oradea — 
FI. roșie I. H. Cluj.

SERIA A III-A: FI. roșie Bur- 
dujeni — Flacăra Cîmpina; Loco
motiva Iași — Locomotiva Galați: 
Avîntul Fălticenii — Progresul 
Focșani: Dinamo Bacău — FI. ro
șie Bacău; Flacăra „1 Mai" Plo
ești — Dinamo Bi}rfiad; Dinamo 
Galați — FI. roșie Buhuși (se 
dispută la Brăila).

T. 
Me-

Fază din jocul Locomotiva Constanța—Flacăra Ploești (1-4), dis
putat joi la Constanța. La un atac al constănțenilor, portarul Marosi 
respinge peste capul adversarilor. In spatele lui, Pereț și Topșa 

y sint gata să intervină (Foto I. Mihăică).

■ rea. Locomotiva nu mai poate face 
lață atacurilor și, după o „bară" 
a lui Ștefănescu, tot acesta înscrie 
retaînd o centrare a lui Pereț (m. 
77). După un minut Bădulescu 
trage în bară, iar în min. 83 Ma
rin Marcel stabilește scorul final:
4-1  (0-1). Arbitrul P. Kroner a 
condus formațiile:

FLACĂRA: Marosi — Pahonțu, 
Marinescu, Topșa — Cosmoc, Pe
reț — Ștefănescu, A. Teodore.scu. 
Drăgan. Marin Marcel, Bădulescu.

LOCOMOTIVA: Nebela — Lun
ga, Tatomir, Stăncescu — Manole, 
Jarnea — Vultur, Cădariu, Sever, 
Ispas, Ernest.

In jocul echipelor da tineret, 
Locomotiva a cbtigat cu 2-1 (1-0).

In urma acestui rezultat. Flacăra 
Ploești a trecut pe locul 2 în cla
sament, ou 14 puncte și un joc mai 
puțin decît Dinamo București, care 
are 17 puncte. Mîine, ploeștenii 
joacă pe teren propriu cu Loco
motiva Timișoara și un rezultat 
favorabil în acest joc îi situează pe 
poziția de principali urmăritori ai 
echipei Dinamo București, care — 
în această etapă — nu joacă. Șan
se de a se apropia de actualul li
der mai au și Știința Cluj, Mine
rul Petroșani și 
rești.

Progresul Bucu-

CAMPIONATUL

cău
Iași
tiva Iași — FI

REPUBLICAN 
DE JUNIORI

(Etapa a Vl-a)
SERIA I: Avîntul Fălticeni — 

Progresul Focșani; FI. roșie Ba- 
Dinamo Bacău; Știința 
Dinamo Bîrla J; Locomo- 

roșie Buhuși; 
Voința Fălticeni — FI. roșie Bur- 
dujeni.

SERIA A II-A: Locomotiva 
Constanța —• Flacăra Cîmpina; 
Diriamo Galați — Știința Bucu
rești (se dispută la Brănla); Vo
ința Focșani — Flacăra Moreni; 
Tînărul Dinamovist II București— 
Locomotiva Galați (Stadion Di
namo, ora 8.45); Locomotiva Bucu
rești — Flacăra 1 Mai Ploești 
(Stadion Ciulești, ora' 8.45).

SERIA A III-A : Locomotiva 
T. Severin — Metalul București; 
Progresul F. B. București — Fla
căra Ploești (teren Progresul FB. 
ora 8.30); Locomotiva Craiova — 
Flapăra București; C.C.A. — Pro
gresul CPCS București (se dis
pută astăzi sîmbătă. ne Stadionul 
Giulești, ora-15.30); Tjnărul 
rramovist I ~ 
Dinamovist 
namo, teren

SERIA A 
Locomotiva 
Locomotiva 
Hunedoara —Progresul Timișoara; 
Minerul Petroșani — Metalul 108; 
Minerul Lupeni — Știința Timi
șoara.

SERIA A V-A: Metalul B. 
Mare — Progresul Oradea; Meta
lul Oradea — Fii. roșie I. H. 
Cluj; Progresul S. Mare — Lo
comotiva Cluj; Știința Cluj — 
Metalul C. Turzii; FI. roșie Arad- 
Vointa Cărei.

SERIA A VI-A: Metalul uz. 
trac. Orașul Stalin — Progresul 
Sibiu: FI. roșie Sf. Gheorghe — 
Metalul St. R. Orașul Stalin; 
Constructorul Tg. Mureș — Loco
motiva Orașul Stalin; Avîntul Re
chin — Dinamo Orașul Stalin; 
T.wrr.otiva Tg. Mureș — Flacăra 
Mediaș. i.-

... Di-
București — Tînărul 

Pitești (Stadionul Di
ll, ora 11).
IV-A : Metaliul Arad— 
Arad: Metalul Reșița- 

Timișoara; Metalul

Centre de pregătire
pentru copii

a
siliul Central
R.P.R.,

Continuînd acțiunea de sprijinire 
activității micilor fotbaliști, Con- 

ail Sindicatelor din 
prin Secția Cultură Fizică 

și Sport, organizează șj anul aces
ta — de la 1 Mai la 20 noiembrie 
— centre de fotbal penlru pregăti
rea copiilor în vîrstă de 11-15 ani- 
Centrele din țară și anume, die la 
Botoșani, Fălticeni, Roman, Paș
cani, Constanța, Ploești, Dej, Ora
dea, Hunedoara și Petroșani și-au 
început activitatea de la 1 Mai; 
cele cinci centre de pregătire din 
București își vor deschide porțile 
la 10 mai.

Prin înființarea acestor centre 
se urmărește angrenarea copiilor 
în practicarea fotbalului în mod 
științific, astfel încît ei să învețe 
cît mai corect acest sport și, 
avînd asigurată o dezvoltare să
nătoasă din punct de vedere fizic, 
tehnic și moral, să devină cadre 
de nădejde ale fotbalului nostru.

Centrele de copii vor funcționa 
sub controlul și îndrumarea per
manentă a consiliilor sindicale re
gionale respective, care vor cola
bora în ce privește partea tehnică, 
cu organele comitetelor regionale 
CFS și comisiile regionale de fot
bal, respectiv subcomisiile de ju
niori. Centrele au fost înzestrate 
cu echipamentele 
sportive necesare 
bine amenajate, 
asistența medicală 
duse de cei mai buni antrenori și 
mstructorl, în problema pregătirii 
tinerilor jucători.

Consiliile sindicale regionale, co. 
mitetele regionale CFS, comisiile 
de fotbal, asociațiile și colectivele 
sportive, precum și antrenori; și 
jucătorii fruntași au datoria să 
sprijine din toate puterile aceste 
centre de copii.

și materialele 
și cu terenuri 
avînd asigurată 

și fiind con-

informații iQ^onosport
■ La concursul PRONOSPORT 

nr. 17, premiul I a fost obținut de
10 concurenți care au indicat cite
11 rezultate exacte. 5 dintre aceș
tia: Stoicescu C. din str. Zaverei 
26, Ududec Mircea din Q. Victo
riei 2, Bercovici Iacob din str. G. 
Asan 3, Topan Veronica din str. 
30 Decembrie 30 și Marinescu C. 
din str. Th. Speranța 26 sînt din 
Capitală, doi sînt din ploești (Guler 
Traian dm str. Oituz 28 și Sămă- 
reanu H. din str. Democrației 173) 
și cite unul din Craiova (Sandu 
Văduva din str. Dezrobirei 21), 
Constanța (Sușipana Petre din str. 
Neatârnării 15) și Iași (Solomon 
Iancu din str. Gh. Dimitrov 96).

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 19

ETAPA DIN 15 MAI 1955

I.
Buc.

II
Buc.

Progr.Flacăra Ploești —
(Pron. pauză).
Flacăra Ploești — Progr.
(pron. linal)

Pregătirile fotbaliștilor 
selecționabili

w 
după-amiazâ stadionul Repti- 
a găzduit două întîlniri de 
care au constituit! începutul 

meciurilor

Flacăra „l Mai“-Flacăra

Joi 
blicii 
fotbal 
pregătirilor în vederea 
pe care echipele noastre reprezenta
tive le vor susține la sfîrșitul acestei 
luni cu reprezentativele R. P. 
Polone. Cu acest prillej au fost ve
rificați o serie de jucători tineri, 
remarcați în actualul campionat și 
care s-au impus ca elemente sus
ceptibile de selecționare.

Primul meci a opus selecționatei 
divizionare II o combinată Flacăra 
,,1 Mai" Ploești-Flacăra Cîmpina. 
Partida s-a terminat .cu scorul de
5-1  (3-0) în favoarea selecționatei 
Dacă în prima repriză selecționata 
a avut jocul la discreție, în partea 
a doua a întîlnirii ea a primit o 
replică viguroasă din partea com
binatei
Cîmpina. In general, selecționata di
vizionară a păcătuit prin aceea că 
a combinat excesiv, astfel că apă
rarea adversă a avut timp să se 
plaseze și să respingă atacurile. 
Golurile au fost marcate de Sere- 
dai (min. 15), Cacoveanu (min. 
24, 40, și 80) și Ionescu III (min. 
55), în proprie poartă, pentru se
lecționata divizionară și Zaharia 
(min. 77) pentru combinată. Selec
ționata divizionară II a aliniat ur
mătoarea formație: Cosma (Goman)J 
Zbîrcea, Apolzan (Vărzan II), Do- 
brescu (Nedelcu)-Cojereanu, Geor
gescu (Langa)-Fusulan, Munteanu, 
Cacoveanu, Seredai (Georgescu), 
Blujdea.

In a dcua partidă, selecționata 
divizionară I a primit replica e- 
chipei Dinamo Orașul Stalin. A fost 
un joc destul de reușit, ' datorită 
comportării foarte bune a dinamo- 
viștilor în prima repriză și acțiuni
lor spectaculoase reușii de selec
ționata divizionară în repriza se
cundă. Așa cnm spunea după joc 
antrenorul de stat Gh. Popescu, 
Dinamo Orașul Stalin a fost un 
bun partener de joc pentru selec
ționata divizionară, fiindcă a obli
gat-o pe aceasta să se întrebuin
țeze serios și astfel s-a putut veri
fica gradul de pregătire a fotbaliș
tilor noștri de frunte. Rezultatul 
meciului: 2-1 (0-0) în favoarea se
lecționatei, care a utilizat urmă
torii jucători: Toma-Zavoda II, An- 
drovici, Ivănescu (V. Dumitrescu)- 
Călinoiu, Știrbei 
man (Szekely), 

Dinuflescu, Ozon, 
Punctele au fost 
taru (min. 52 )și Szekely (min. 62) 
pentru selecționată și Mihaj (min. 
53) pentru Dinamo Orașul Stalin.

(H idi șan)-Dra go- 
Seredai (Tătiacu), 
Suru (Dragoman), 
marcate de Tă-

III Loc. Timișoara — Dinamo 
București.

IV Dinamo Orașul Staton — Ști
ința Timișoara.

V Locomotiva Constanța — Ști
ința Cluj

VI Avîntul Reghin — Locomo
tiva Tg. Mureș.

VII C.C.A. — Minerul Petroșani-
VIII Metalul Hunedoara — Me

talul Reșița.
IX Flamura roșie Buhuși —• Lo

comotiva Galați.
X Dinamo Galați — Flamura ro

șie Burdujeni.
XI Flacăra Moreni —; Știința 

București.
XII Metalul Baia Atare •— Me

talul
A.

in ța
B.

natno București (tineret).
C. Avîntul Reghin — LocomoH 

tiva Tg. Mureș (tineret).
D. Locomotiva Constanța '•—Ștî-i 

ințai Cluj (tineret).

Arad.
Dinamo Orașul Stalin — Ști-;
Timișoara (tineret).
Locomotiva Timișoara — Di-
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CAMPIONATE REPUBLICANE Activitatea la sporturi nautice
Handbal

Mîine, in campionatul republican 
fesukhn de handbal categoria A, 
se va disputa cea de a Vl-a etapă, 
în cadrul căreia se va juca un meci 
deosebit de important. Este vorba 
rte meciul de la Tg. Mureș dintre 
echipa Progresai din localitate și 
formația Știința I-CE. Am brie 
echipe sînt printre cele mat bune 
din țară Progresul Tg. Mureș de
link'd chiar titlul de campioană re- 
pubăicană.

In rest, campionatul republican 
feminin categoria A programează 
următoarele partide: BUCUREȘTI: 
Știința Mirt învăț ănfintuW. — FI. 
roșie Buhuși (stadion progresul 
F.B. ora 11,30); CODLEA: Avtn- 
tul — Progresul Orașul Stabn; 
TIMIȘOARA: Știința — 
Constanta: SIBIU: FI. roșie — 
Metalul Reșița.

înaintea etapei de mi ine clasa
mentul competiției este următo
rul:
1. Progresul Tg. M. 5 4 11
2. Știința I.C.F. 5 4 4 1
3. Progr. Or. StaMn 5 4 • 1
4. Știința Timișoara 5 4 4 1
5. Știința MLn înv. 3 3 11
6. Avîntul Codi ea 5 2 4 2
7. Metalul Reșița 5 1 • 3
8. FI. roșie Sibiu 5 • • 5
9. FI. roșie Buhuși 5 4 4 5

24: 4 4
38: 8 4
24rl3 8
ir • 8
M: 8 7
14: 8 8
15-« 4
4:33 8
J:2*  8

o BASCHET. Iată programul 
jocurilor din cadrul campionatului e- 
chipelor de rezerve, programate în 
Capitală (partide restanțe): 7 mai 
(de la ora 15): Locomotiva P.T.T.- 
Constructorirl Sibiu; Știința I.C.F.- 
Știința Timișoara; Progresul F.B.- 
Progresul I^ă.F.Tg. Mureș; 8 mai 
(de la era 9): Locomot+a P.T.T.- 
Știința Timișoara; Progresul F.B.- 
Constructorul Sibiu; Știința I.C.F.- 
Progresul l.M.F. Tg. Mureș; ora 18: 
C.C.A.-Dinamo București; 9 mai 
(tie la ora 15): Locomotiva P.T.T.- 
Progresul l.M.F. Tg. Mureș; Știin
ța I.C.F.-Constructorul Sibiu; Pro
gresul F.B.-Știința Timișoara. Toate 
mtîlnirile au loc pe terenul Pro 
greșul F.B. (str. Dr. Staicovici).

• CICLISM. — Mîine se va des
fășura faza raională a campionatului 
de semifond pe șosea. Adunarea 
concurențitor la ora 8 dim. în piața 
Beliu.

• LUPTE. — Mîine în sala Fk>- 
reasoa, înce-pind de la ora 10, se 
desfășoară un concurs La care par
ticipă colectivele sportive Ș+snița
I.C.F., Metalul, FI. roșie, Loco
motiva, Voința, Progresul I.T.B., 
Constructorul. In Cupa Tinerecu- 
lut se întîlnesc Rezervele de Mun
că și Locomot'va 

comotiva C.T.F.T. ora 9 și 1500: 
Locomotiva P.T.T. — Progresai

TENIS DF. ALA SA. — SaU Cor 
structorul (Str. Aurora nr. 1) ara 
9: Constructorul București — Pro
gresul Satu Mare (masculin); sa
la Progresul Gospodării (Str. loaa 
Vidu, Piafa Nicolae Bălcescu) ora 
9: Progresul București — Progre
sul Cluj (masculin) sala Dir.arwo 
ora 17,30- Flamura roș:e Bucu
rești — Dinamo București (mas
culin); ora 16,30:' Dinamo Bucu- 
reșt: — Flamura roșie Constanța 
(feminin).

RUGBI — Stadionul Republicii 
ora 17: București—Paris.-. StaMo- 
nul Tineretului îneppind de Ia or*
9 30, meciuri în cadrul campiona
telor categoriilor A și B

HANDBAL. — Teren Progresul 
F.B. (St'-. Dr Staicovici) ora
10 15: Recolta M.A S. — Flacăra 
Tirgoviște (mase. cat. B): 1! 30: 
Sfinta Minist Invătăm-în*. — Fla
mura roșie Buliusj (feminin cat. 
A) 

2J7 4IX TI. reel*  Constanța 5 4 o s

In cadrul campionatuhii recu- 
blican masculii categoria B se va 
disputa mîine etapa a Vl-a, după 
următorul program: BUCUREȘTI: 
Recolta MAS. — Flacăra Tîrgo- 
viște (teren Progresul F.B. ora 
10.15): ODORHEI: Progresul — 
Locomotiva București; GALAȚI: 
Știmța — Progresul Arad; CLUJ: 
Știința — Reprezentativa orașului 
Făgăraș; BACĂU: Progresul — 
Recolta Varies.

Tenis
Pentru desemnarea _ echipe or 

campioane pe anul 1955, la cele 
trei probe ale campionatului de 
tenis (echipe mixtei echipe băr- 
hați și echipe femei) se vor în
trece jucători și jucătoare repre- 
zenfînd 10 colective din întreaga 
țară: C.C A. Progresul I.T-B.
București. Metalul I.R.E.T. Timi
șoara. Progresul Finanțe-Sfatiirt 
Cluj, Progresul Tg. Mureș. Știința 
București, Flamura roșie UT A A- 
rad, Drnamo București, Locomotiva 
P.T.T. București și Progresul F.B. 
București.

Prima etapă a acestei importan
te competiții de tenis începe as
tăzi după-amiază și va continua 
mîine toată ziua.

In Capitală, (teren Locomotiva 
C.T.F.T. Bd. 6 Martie), Locomo
tiva P.T.T. proaspăta promovată în 
campionatul categoriei A, va în- 
tflni puternica formație a Progre
sului Finanțe Bănci B«c. Jscările 
încep azi de la ora 15 și vor con
tinua mîine de la ora 9 și de Ia 
ora !5.

Cete două echipe bncureștene 
care dețin titlurile de campioane 
ale R.P.R., Casa Centrală a Ar
matei și Progresul LT.B., joacă în 
prima etapă în deplasare. C.C.A. 
se întîîneste fa Timișoara cu Me- 
tatel IRET într-un meci în care 
majoritatea șanselor sînt de partea 
sa, iar Progresul I.T.B. va juca 
îa Cluj unde va primi repFca 
echipei Progresul Finanțe Sfaturi-

Celelalte două întîlniri se desfă
șoară la Tg. Mureș și Ia Arad.

Flamura roșie Arad va Juca pe 
teren propriu împotriva tinerei e- 
chipe Dinamo București, iar Pro
gresul Tg. Mureș se va întSni tot 
pe teren propriu cu valoroasa for
mats a studenților bucureșteni.

Tenis de masă
Etapa intii a primului campio

nat republican de tenis de masă 
pe echipe eare se dispută sub for
mă de turneu (tur și retur) în
cepe mîine.

In Capitală au loc trei meciuri 
masculine și unul feminin. Echipa 
masculină a Constructorului Buc. 
campioană a țării noastre, va în- 
tîlni mîine dimineață valoroasa 
reprezentativă a Progresului din 
Satu Mare. Din formația Construc
torului fac parte Mircea Popescu, 
Paul Pesch, Nicu Naumescu, re
zerve fiind Victor Vladone și O. 
Bottner Progresul Satu Mare este 
■reprezentat de Grunfeld, Bodi și 
Lecker. Meciul are loc la ora 9 
în sala Constructorul (str. Aurora 
nr. 1, tram. I). Un alt meci in
teresant din Capitală se desfășoară 
între Progresu-I București (Ange- 
Ifca Rozeanu, Tiberiu Tlarasztosi, 
M. Negream:. C. Comarnischl și 
M. Weinberg) și Progresul Cluj 

(Paneth, Gavrilescu, Fleischer). 
Meciul se va desfășura tot mîine 
dimineață cu începere de Ia ora 10 
în sala colectivului Progresul Gos
podării (str. Ion Vidu nr. 9 — 
Piața N. Bălcescu). Cel de ai 
treilea meci masculin din Bucu
rești are loc mîine după-amiazâ în 
sala Dinamo (ora 1/.30) între 
Flamura roșie București (Tona 
Reiter, Matei Gantoer, Stan Ilie, 
Santa lena) și Dinamo București 
(G. Garabedian, J. Garabedian, 
Hegyessi și Șirlincan).

In țară va avea loc un singur 
meci — la Timișoara — între 
Flamura roșie Tint. (Scldee. Ha- 
nig, Vecsey, Weiss) și Metalul 
Reșița (Davidescu, Nag’er, Șido- 
van, Boroean, Denuri).

In campionatul feminin au loc 
meciuri în București (Diumo- 
Flamura roșie Constanța, saia Di
namo, ora 16.30), Cuj (Progre
sul Cluj-F lamura roș«e Arad) și 
Timișoara (Progresul Tim.-Progre- 
std Buc.).

La eciiip* * bărbați formațiile sint 
alcătuite din cîte trti jucători, iar 
la fete din două iuc -’o :re.

Scrimă
Scrimer:: am jara noastră se 

găsesc în ia|a celei mai importan
te competiții dn acest an. Peste 
cîteva ziie. Ia Cluj. încep finalele 
campionatului republican Je scri
mă pentru seniori și senioare. 
Cei mai buni trăgători, selecționați 
in urma campionatelor regionale, 
vor lua marți ^startul" atrecerii 
pentru stabilirea campionilor repu- 
bl-carx. încă din faza regională 
a campionatului individual de se
niori s-a vădit dorința trăgătorilor 
de a ocupa un loc cit mai bun 
în clasament, precum și un accen
tuat echilibru de forțe între dife- 
riții concurenți. Și la „regionalele" 
de la Cluj, ca și în cele de la 
Timișoara, Satu Mare, Tg. Mureș, 
Ploești sau București, titlurile de 
campioni regionali și chiar fieca
re loc d:n clasament care permitea 
calificarea pentru finale, au fost 
aprig disputate, de cele mai multe 
ori fiind nevoie de asalturi supli
mentare de baraj.

In Capitală, unde s-au prezentat 
cei mai mulți concnrenți la faza 
regională, titlurile de campioni re
gionali au revenit maestrului spor
tului Tudor Ilie la flo-etă bărbați, 
trăgătoarei Maria Taitfș la floretă 
femei și trăgătorului Ion Istrate 
la sabie. Campionul La spadă n-a 
fast încă stabilit, finala în care 
s-aa caFficat trăgătorii Georgescu, 
Baia, Atanasiu. Roman (toti de la 
Știința). N Marinescu. Neculce, 
M. Dumitrescu (de Ia Progresul 
F B .). Zwolfer (Voința) și Tudor 
Tije (C.C.A.). urmînd să se dispute 

mîine dimineață în saîa Progresul 
F.B. In urma campionatelor regio
nale București, din acest centru 
s-au calificat pentru 'ina'ele de la 
Cluj următorii trăgători: floretă 
bărbați: Tudor Ilie. Vîlcea. Che’arv, 
Steii art Zilahv, Taoalagă. Jenei 
(toți de la C-QA.I. Georgescu. O- 
lănescu, Pelmuș. Matei (de Ia Ști
ința). Potr2. C. .Marinescu, Co- 
man. Neculce (de la Progresia! 
F.B.) : floretă femei: Tăitiș, Ște- 
fănescu-Turtureanu. Țărsngoiu, Pa- 
raschivescu. Grib, Bejan. Dobrescu 
si Dobrin (toate de Ia Progresul 
F.B.): sabie: Ist-ate, Vîkea Tu
dor. Chelaru. Stei an. Mustață, Je
nei (de la C.C.A.). Comarr. C. Ma
rinescu, 'lan. Dobrescu Predescu 
(tte la Progresul F.B ), Pelmuș, 
V. Istrate și Panaitescu (Știința); 
spadă: în afară de cei care vor 
participa Ia finala de mîine. s-»u 
mai calificat și Zilahv. Stelian 
(C.C.A.) și Manciu (Știîn*a)

La finalele campionatului repu
blican iniividual au drept de par
ticipare numai trăgătorii care au 
concurat in faza regională între
cerile de la Cluj vor avea loc du
pă următorul program: miercuri — 
floretă femei. foi — floretă băr
bați. simbăiă — spadă și dumini
că — sabie. După cum reiese din 
acest program, toate asalturile din > 
cadru! unei probe se vor disputa 
în aceeași zi, indiferent de nu
mărul concurentilor Dartxipanti la 
arma respectivă. Toți concurentii 
sînt obligati să fie prezenti la 
Cluj. mari: 'n

Rugbi
Etapa a V-a a campionatului 

categoriei B, programează mîine 
o serie de meciuri interesante. Ast
fel în seria I, fruntașa clasamen
tului Locom. I.C.F. intilnește Ști
ința București clasată în momen
tul de față pe locuî doi, însă cu 
un meci mai puțin jucat Amhele 
echipe sînt de valori sensibil egale 
și practică un joc deschis, mult 
apreciat le publicul spectator. Ca 
să ilustrăm mai bine valoarea a- 
cestor formații amintim că de cu- 
rînd atjt Știința cit și Locomotiva 

s-au calificat pentru a duua etapă 
a Cupei R.P.R., eltoznind din ar 
ceasta competiție două echipe de 
categoria A, (Progresul București 
și respectiv Dinamo IX). Intilnirea 
va avea loc pe sta honul Tinere
tului, teren IV la ora II. Tot 
in seria I. Minerul București pri
mește replica Științei Iași, iar 
Metalul București • pe cea a Pro- 
gresuiui Tecuci. Ambele meciuri 
se vor desfășura la aceeași oră 
(9.30) pe stadionul Tineretului, 
primul pe te-enul II iac al doilea 
pe terenul IU. Meciul de la Ga
lați dintre echipa studenților din 
localitate și Constructorul din Con
stanța s-3 aminat In seria a II-a 
sini programate următoarele întîl
niri : Selecționata Timăveni - Lo
comotiva Cluj; Flacăra Pioești- 
Stimța Arad; Flamura roșie Orașul 
Stalin-Șiiința Cluj; Locomotiva Ti
mișoara- Progresul Sibiu. înaintea 
et3pe: de m ine clasamentele ce
lor două serii au următoarea ;n- 
fâfișare:

SERIA I
L Locomotiva I.C.F. 4 4 4 4 3801 U
2. Știința București 3 3 4 4 C3: 3 4
X Minerul București 4 2 1 1 88^4 9
4. Constructorul C-ța 4 2 8 2 15:» 8
5. Metalul București 330 1 20: ( 7

X Știința Galați 3 111 18:22 8
T Știința Iași 3 1 0 2 9:14 5
X Locomotiva Buzău 4 0 0 4 5:38 4
4- Progresul Tecuci 4004 3:125 4

SERIA A II-A
L Știința Cluj 4 4 0 0 27: 0 12
X Știința Arad 4301 41:11 10
3. Locomotiva Cluj 4301 43:11 14
4. FL roșie Orașul

Stalin 4 3 8 1 23: 6 10
5. Selecționata Tîrnă-

veni 4 112 8: 9 7
6. Flacăra Ploești 4 112 18:25 1
7 Locom. Timișoara 4 0 0 4 8:37 4
8. Progresul I. A. T.

Sibiu 4 0 0 4 3:77 4

Astăzi, la ora 17, pe stadionuâ 
Tineretului, teren IV va avea loc 
intilnirea de oateg. A dintre echi
pele Dinamo IX și Ști'inta Timi
șoara iar mjine la ora 9,30 pe 
același stadion (teren IV) Progre
sul F.B. primește repîica Mineru
lui Petroșani. Ambele meciuri vor 
fi arborate de Theo Kranfz.

Motociclism
Mîine dimineață și luni, un mare 

număr de motocidiști fruntași din 
țsră se vor întrece în concursurile 
republicane de record „Kilometrul 
lansat'*  și „Kilometrul cu start de 
pe loc", organizate de Casa Cen
trală a Armatei. După cum am a- 
mmțat din timp, aceste două im
portante probe din calendarul 
competițional al sportului cu mo
tor se vor disputa pe șoseaua 
Biicurești-Brănești (comuna Pan
tei imon), incepînd de la ora 9.

In prima probă, cea de Kilome
tru eu start de pe loc, plecarea se 
va dS din dreptul bornej kilome
trice 12. Proba de luni, Kilome
tru cu start lansat, se va disputa 
între bornele kilometrice 11-15. De 
la kilometrul 11 la kilometrul 12 
alergătorii au porțiunea de lansat 
mașinile, intră în kilometrul 12-13, 
kilometrul care va fi cronometrat 
și apo, pe restul distanței moto- 
cicliștii vor putea să frîneze ma
șinile. Atit la kilometrul lansat cit 
și Ia kilometrul eu start de pe loc 
alergătorii vor parcurge distanța 
cronometrată în ambele sensuri, 
timpul fina! fiind scos din media 
timpilor realizați la ducere și în
toarcere.

Cronometrajul în această impor
tantă întrecere motoeiclistă se va 
face atit cu cronometru! electric, 
cu înregistrarea timpilor pe ban
dă, cît și eu ajutorul celulei foto- 
electrice, care a început a fi uti
lizată in motociclism încă de anul 
trecut.

Iată acum cite va din recordurile 
pe care vor încerca motocicliștii 
să le doboare în probele de kilo
metru lansat și kilometru cu start 
de pe loc. Kilometru lansat — 100 
cmc: 36 sec. 375 (Popa losif-Dina- 
mo) ; 250 cmc: 24 sec. 63 (Al. Teo- 
dorescu-Voinț-a); 500 cmc: 20 sec. 
815 (G. Mormocea-CCA); 125 cmc 
curse: 28 sec. 55 (Nicu Ștefan 
Voința); 500 cmc ataș: 25 sec. 
265 (J. Ionescu + Al. Schneidto- 
Dinamo); 750 cmc ataș: 04 sec. 49 
(I. Spiciu +AI. Huhn-C.C.A); auto 
2 1. fără compresor 22 sec. 06 
(Al. Uță-Dinatno); auto 3,5 1. cu 
compresor: 18 sec. 79 (J. Calcîa- 
nu-Metalul); Kilometrul cu start 
de pe loc — 100 cmc: 46 sec. 32 
(T. Popa-Dinamo); 125 cmc: 39 
sec. 49 (C. Nedelcu-Dinamo); 250 
cmc: 33 sec. 01 (Al. Teodorescu- 
Voința); 1000 cmc: 27 sec. 25 
(Al. Lâzărescu-CCA): 250 cmc 
curse: 30 sec. 42 (I Kerestes-Di- 
tiawio), 750 cmc ataș: 32 sec 22 
(I. Spiciu-f-AI. Huhn-CCA); auto 
2 I. fără compresor 31 sec. 28 (V- 
Țănțăreanit-Avinttri); auto 3 1. cu 
compresor: 27 sec. 045 (J. Caicia- 
uu-Metaluî).

Pe Lacul Siutghiol de la Mama
ia au cpntiouat întrecerile compe
tiției dotată cu „Cupa Victoriei", 
competiție de vele (clasa snaip), 
la care participă cei mai buni spe- 
cialrșfi din țară la această ramură 
a sporturilor nautice. Regata a
treia a tost cîștigată de Mircea
Băiceenu (Flamura roșe Constan
ța), urmat de Gh. Lungu (Con
structorul) și Mircea Dumitri» 
(Constructorul București). Dupăa- 
ceastă regată, :n clasamentul ge
neral individual continuă să con
ducă M. D’jmitriu (Constructorul 
București). Pe locurile următoare: 
M. Băiceanu și D. Strominger. In 
clasamentul pe echipe, primul loc 
îl deține Constructorul București, 
urmat de A.VS.A.P. Mamaia și 
.Metalul Buc.

Regata a iV-a, care s-a desfă
șurat joi dimineața, s-a anulat dii 
cauza unor incidente de parcurs 
care au periclitat situația mai 
multor echipaje. Aceste regate 
s-au desfășurat pe un vînt puter
nic. de inteosatate variabilă, ceea 
ce a cerut foarte multă atenție 
concurentilor. Distanța unei rega
te este de 9 mile marine și du
rează aproape 3 ore.

Vineri s-a desfășurat o regată 
Je rezistență, dotată cu „Cupa 
Siutghiol". Această cursă, prima 
de acest gen în țara noastră, a 
durat circa 8 ore, pe un traseu de

• FOTBAL. — Joi s-au disputat 
două jocuri amicale terminate cu 
rezultate neașteptate :

Giurgiu: Locomotiva-Știința Bu
curești 5-3 (2-1)1 Au marcat Ior- 
gufescu (2), Anghelescu (2), Stan 
Ștefan (Loc.), Semenescu. Goicea 
și Consiantinescti (St.).

Sinaia : Metalul-Metalul uz. tract. 
Orașul Static. 2-0 (+0) 1 Au marcat 
Decu și Petrescu.

Succesele celor două echipe re
gionale sînt remarcabile.

— Duminică 15 mai va începe în 
Capitală campionatul republican de 
copii la fotbal. In vederea acestei 
■mporfante#competiții, marți 10 mai 
ora 19.30 va avea loc la C.C.F.S. 
oraș București (str. V. Alecsandri 
6) o ședință la care sînt invitați 
să participe delegații și antrenorii 
tuturor colectivelor participante la 
campionat.

— Biletele pentru jocurile de fot
bal și rugbj hin ziua de 8 mai 
1955 de pe Staidionul Republicii 
s-an pus în vmzare Ia :

Agenția C.C.A. — Bd. 6 Martie 
Agenția Dinamo — Șos. Ștefan 

cel Maire
Casele de la Stadionul Republicii 

din Str. Hașdeu și Masor Ene.
Este vatabiăă seria 2.

La casele din str. Maior Ene se 
găsesc bilete și pentru Stadionul 
Giu Iești.

AZI

ATLETISM. — Stadionul Tine
retului ora 9.; prima etapă a cam
pionatului republican d:g atletism 
pe echipe.

GIMNASTICA. — Sala Dinamo 
ora 9 și sala Floreasca ora 8,30 și 
16,30: campionatul R.P.R. pe e- 
chipe.

TENIS DE CIMP. — Teren Lo
comotiva C.T.F.T, ora 15: Locomo
tiva P.T.T. — Progresul F.B. 
RUGBI. — Stadionul Tineretului 
ora 17: Dinamo 9 — Știința Ti
mișoara,

MUNE

ATLETISM, — Stadionul Tine
retului ora 9: prima etapă a cam
pionatului republican de atletism 
pe echipe.

GIMNASTICA. — Sala Floreas
ca ora 9 st 16.00: campionatul 
ppr ne echipe.

TENIS DE CIMP. — Teren Lo

-■o «ui. și c. cerut concurenjilor un 
efort deosebit

— Azi și mține. pe Dunăre, in
tre Galați și Tulcea se dispută o 
importantă competiție te caiac-ca- 
noe, organizată de asociaijia Fla
mura roșie. Se dispută probe de- 
caiac 2 Klinker șl canoe 10+1.

La competiție participă un mare 
număr de sportivi din cadrul acestei 
asociații, ceea ce-i dă vini p-romm'țat 
caracter de rnasă.

— Anul acesta, activitatea com- 
petițională la sporturi nautice 
este mai bogată decît in alți ani. 
In afara competițiilor organizate 
de diferite asociații, chiar numărul 
campionatelor republicane a fost 
mărit. Amintim, de exemplu, insti
tuirea campionatelor republicane 
‘le caiac canoe fond, de canotaj a- 
cademic fond, precum și transfor
marea Cursei Dunării în campio
nat republican de mare fond.

Prunul campionat republican 
a! anului se dispută săptămîna vi
itoare. pe lacul Herăstrău. S im bâ
tă și duminică cei mai buni caia- 
ciști și canoiști dm tară se vor 
întrece pentru cucerirea titluri
lor de campioni la următoarele 
probe, caiac 1 pe 30 km, caiac 2 
pe 40 km., caiac 4 pe 50 km., ca
noe 1 pe 20 km. și canoe 2 pe 30 
km. Fiecare asociație nu poate pre
zenta decît cîte un singur ech-paj la 
fiecare probă. Se fac clasamente 
individuale și pe «chipe

Un concurent n.u poate pafftkapa 
decît la o singură prob*.



Campionatul republican de atletism pe echipe 
începe astăzi pe stadionul Tineretului din Capitală

A rămas vie în aminiirea tutu
ror celor care se interesează de 
activitatea atletică din țara noa
stră, desfășurarea de-a dreptul 
emoționantă a meciului Știința 
Clui—Dinamo București, din etapa 
a V!-.i a campionatului republican 
de atletism pe echipe pe anul 19o4. 
Meciul acesta, care urma să de
semneze echipa de atletism cam
pioană a țării, a avut toate carac
teristicile unei mari întîlniri atle
tice: echilibru sensibil între for
mații, rezultate superioare, un pu
blic competent și entuziast și un 
punctaj stabilit numai odată cu 
disputarea ultimei probe, ștafeta 
4x400 m. Victoria a revenit atunci, 
de justețe, echipei dinamoviste, 
care a și cucerit titlul de cam
pioană a țării.

Sorții au făcut ca la ediția a 
doua a campionatului, care începe 
astăz', să se întîlnească chiar de 
la prima etapă aceste două echipe, 
cele mai puternice din atletismul 
nostru. Spectatorii bucureșteni pot 
urmări astăzi și miine — pe sta
dionul Tineretului — întrecerea 
dintre aceste două echipe, în ca
drul primei etape a campionatului 
pe 1955.

In prima etapă care se desfă
șoară in întregime în București se 
vor disputa nouă meciuri grupate 
în cadrul a trei întâlniri: I) Pro- 
gnesul-Locomotiva-Rcccd'ja ; II) Me- 
takd-C C.A.-Voința ; III) Canstruc- 
tanrl + Flamura roșie - Dna.no- 
Șihnta.

Față de prima ediție a acestei 
competiții au fost făcute în regu
lament o serie de modificări im
portante, printre care și aceea a 
sistemului de disputare a meciuri
lor. Astfel, deși se întîlnesc într-o 
reuniune tot cite trei echipe, se 
vor disputa în fond cite trei me

Un concus republican
PctsL-j a se asigu-a o mai largă 

popala.-Lzare a sportului pedale: și 
pentru a se da c: mai multor 
tineri posibilitatea să-și încerce pu- 
terife in întreceri cicliste, Comite
tul pentru Cultură Fizică și 
Sport organizează, prin Comisia 
centrală de ciclism, un concurs re
publican pentru biciclete de oraș.

Prima etapă se va desfășura 
In toate orașele <F.n țară cu în
cepere de duminică.

Această etapă cuprinde 6 con- 
cunsurl, care se vor disputa in ur
mătoarele zile: 8 mai, 22 mai, 19 
fonie, 10 iulie, 7 și 21 august. 
Etapa a Il-a finala, va avea loc

FOTBALUL PESTE HOTARE
R. P. Ungară

După zece etape, în clasamen
tul de fotbal al R.P. Ungare pe 
priitul loc a rămas Voros Lobogo 
cane nu a pierdut tacă nici un 
punct. Honved este pe locul trei cu 
un joc mai puțin ctecît Voros Lo
bogo și Kinizsi. Duminică mili
tarii au obținut o importantă vic
torie ta fața echipei Vasas, conso- 
lid£ndu-și astfel poziția din plu
tonul fruntaș. Iată situația pri
melor 4 echipe din clasament.
1. VOrOs Lobogo 10 10 0 0 34 : 4 20
3. Kinizsi 10 7 2 1 32 : 6 16
3. Honved 9621 24:12 14
4. Vasas Bp. 10 5 2 3 28:22 12

R. P. Bulgaria
SOFIA (prin telefon de la co

respondentul nostru).
In cadrul celei de a 8-a etape a 

campionatului republican de fotbal 
surpriza a constituit-o cea de a 
doua înfringere suferită pe teren 
propriu de către echipa V.M.S. 
Orașul Stalin în fața echipei D.N.A. 
Plovdiv cu scorul de 0-1. Celelalte 
rezultate sînt: Ț.D.N.A.-V.V.S. 0-0; 
Uda mi k Sofia-Lokomotiv Sofia 
3-0; Lokomotiv Plovdiv-Mmicr Di- 
mitrovo 3-0; Cerveno Zname Pavli- 
keni-Spartak Orașul Stalin 0-1; 
Spartak Plovdiv-SpartakPleven 2-1.

In urma acestor rezultate clasa-
meritul primelor trei echipe se
prezintă astfel:
1. Ț.D.N.A Sofia 8521 10:4 12
3. V.V.S. Sofia 8 4 3 1 12: 3 11
3 Spariak Or. Stalin 8431 7: 4 11

ftntîinirile internaținale 
de duminică

Miine se va desfășura la Oslo în
tâlnirea internațională de fotbal 
dintre reprezentativele R.P. Ungare 
și Norvegiei. Echipa probabilă a 
reprezentativei maghiare va fi ur
mătoarea : Olah — Buzanszki, Lo- 
rant, Lantos — Bozsik, Szojka — 
Sandor, Kocsis, Hidegkuti, Puskas, 
Paloțas. Rezerve : Danka— pcrtiar, 
Hegyi, Varhidi fundași și Szimcsak, 
Csordas înaintași. Postul de radio 
Budapesta va transmite această .n. 

ciuri. De exemplu, în cadrul întâl
nirii nr. I se vor disputa meciu
rile: Progresul-Locomotiva; Pro
gresul-Rec ol ta : Locconotiva-Recolta. 
Punctajul meciurilor, este cel obiș
nuit pentru astfel de întreceri bi
laterale, adică: 5-3-2-1 puncte, 
pentru locurile 1-2-3-4. In afara 
acestui punctaj general, fiecare 
performanță va fi punctată sepa
rat în funcție de îndeplinirea noi
lor norme de clasificare sportivă 
(maestru, categ. I și a Il-a). De 
asemenea, fiecare record republican 
de seniori și juniori categoria I 
(17-18 ani) vor primi un punctaj 
suplimentar. In schimb, nu vor fi 
punctate de loc acele rezultate care 
sînt inferioare normelor de clasi
ficare, pentru categoria a III.

Iată programul întrecerilor de 
pe stadionul Tinerehrini: sinibătă 
dimineața: ora B: 100 m. (B tria- 
tion); suliță (F); ora 9,30: 10 km- 
marș; înălțime (B triatlon); ora 
10: ciocan (B); ora 10,30: 100 m. 
(B); greutate (B); ora 10,45: 100 
m. (F); ora 11: 3.000 m. obst. (I); 
ora 11,15: 3.000 m. obst. (II),
lungime (B); ora 11,30: 3.000 m. 
obst- (HI); disc (B triatlon); ora 
11,45: 800 m. (F); ora 12,00: 4C0 
m. (B); ora 12,15: 4x100 m. (F).

Simbăiă după-amiază: ora 15: 
deschiderea oficială a campionatu
lui; ora 16,30: suliță (B); 400 m. 
g.; lungime (F); greutate (F); 
ora 16,50: 200 m. (B); ora 17,10: 
200 m. (F); ora 17,30: 800 m (B); 
înălțime (B); ora 17,50: 5.000 m. 
ora 18,10: 400 m. (F); disc (B); 
ora 18,30: 4x100 m. (B).

duminică dimineața: ora 9: 110 
m. g.; prăjină; triplu salt; ora 
9,20: 10.000 m.; ora 10,10: 80 m. 
g. (F); disc (F); înălțime (F); 
ora 10,30: 1.500 ni; era 10,511:
4x400 ni.; ora 11,30 : 3x800 m. 
(F).

pentru biciclete de oraș
.a bucurești ia ziua de Ii sep
tembrie. La finală se vor prezenta 
che un ciclist și c?te o ciclistă, 
câștigătorii primei etape din fie
care oraș. In caz că învingătorul 
sau invingătearea primei etape nu 
poate face deplasarea La Bucu
rești, va participa alergătorul sau 
ateirgătoarea caTe s-a clasat pe 
locul al doilea. Comisia organiza
toare a concursului republican își 
rezervă dreptul de a invita la fi
nală, în afară Je câștigătorii pri
mei etape, și alți ooocurenți (bă
ieți și fete) care s-au evidențiat 
de-a lungul desfășurării probelor 
cuprinse ts» prima etapă.

Un ansamblu de gimnastică, executat de tineri sportivi din R.D. Germană, in cadrul festivității de 
deschidere a Festivalului de la Berlin din 1951.

0 sare sărbătoare a poporului german
S-au impli zece ani de la memorabila dată de 8 Mai 1945, 

tind ofensiva biruitoare a Armatei Sovietice a zdrobit definitiv 
mașina de război hiileristă, eliberind poporul german de lan
țurile sclaviei fasciste.

la amintirea oamenilor cinstiți de pretutindeni rămin pentru 
totdeauna vii clipele acelea de nestăvilită bucurie, tind strălu
cita victorie a glorioasei Armate Sovietice a redat pacea lumii, 
solvind omenirea de întunericul robiei pe care i-o pregăteau 
tu'-leriștii. Neșterse rămin aceste clipe și in istoria poporului 
germa-ș căruia ziua de 8 Mai 1945 i-a deschis perspectivele 
unei vieți noi libere și fericite. Această viată s-a înfiripat în 
partea de răsărit a țării unde, cîțiva ani mai tîrziu, a luai 
ființă Republica Democrată Germană, stat de tip nou, pașnic, 
animat sincer de dorința asigurării unei păci trainice in Eu
ropa. Victoria Armatei Sovietice a creai premizele constituirii 
Republicii Democrate Germane. Iată de ce ziua de 8 Mai a 
devenit sărbătoarea cea mai dragă poporului german, data a- 
devăratei sale renașteri.

Iu anii care au trecut de atunci R.D. Germană a făcut pași 
uriași pe calea progresului. Primind necontenit sprijinul și 
ajutorul dezinteresat al Uniunii Sovietice, oamenii muncii din 
R.D.G. au putut trece la reconstrucția tării, la refacerea in
dustriei și agriculturii.

In contrast izbitor cu poziția de pace pe care s-a situat 
R.D. Germană, din prima zi a existentei sale, este poziția 
Germaniei apusene, pe care imperialiștii americani au înhă
mat-o la carul lor războinic, installed la Bonn guvernul reac
ționar al lui Adenauer. Nesocotind voința poporului german, 
care luptă pentru o Germanie unită și iubitoare de pace, mi- 
litariștii germani au trecut la remilitarizarea Germaniei apu
sene, la refacerea 9FehrmgKhtului, legalizînd aceasta prin re
centa ratificare a acordurilor de la Paris.

Și, in timp ce în R.D. Germană suflu! vieții noi se face tot 
moi puternic simțit, in timp ce industria de pace ia o am
ploare tot mai mare, iar viața oamenilor muncii devine din ce 
în ce mai fericită, in Germania apuseană muncitorii simt a- 
păsînd tot mai greu pe umerii lor cursa nebunească a înar
mărilor, sînt aruncați in ghiarele șomajului și ale mizeriei

Alături de toate domeniile de activitate, sportul cunoaște in 
RJ). Germană un avint deosebit.' Guvernul privește mișcarea 
de cultură fizică și sport ca o importantă problemă de stat, 
ca un mijloc puternic de educare a oamenilor maned, de creș
tere a unei generații sănătoase și viguroase de constructori 
ai socialismului.

Partidul clasei muncitoare și guvernul R.D.G. au asigurat 
mișcării sportive o puternică bază materială. întreaga activi
tate de cultură fizică este axată pe făurirea unei mișcări spor
tive de mase. Sportul a pătruns adine in viața oamenilor mun
cii, a intelectualilor, a tineretului de la orașe și sate. Sutele 
de mii de participanți la competițiile de masă, la tradiționa
lele crosuri de primăvară și toamnă oglindesc grăitor avintul 
mișcării sportive.

In aceste zile sportivii R.D.G., aniversind măreața sărbătoare 
a poporului german, sînt hotăriți să lupte cu aceeași fermitate 
pentru înflorirea și unificarea patriei lor.

DRUMUL UNUI MARE BOXER
In ulfiauii am numeroși sportivi 

din Republica Democrată Germa
nă au repurtat frumoase succese 
pe plan internațional. Printre cam
pionii și retordmanii cu renume 
din această țară se află și Ullrich 
Nietzschke, unul din cei mai buni 
boxeri amatori din lume, deținător 
al titlului de campion al Europei 
la categoria semigrea.

Drumul pe care l-a străbătut a- 
cest eminent sportiv, de la mo
destele începuturi și pînă la suc
cesele de azi, a fost lung și spi
nos. Copilăria nu i-a fost fericită.

In primii ani de după război 
tînărul Nietzschke alunecase pe o 
pantă greșită. Frecventa rar școa
la, iar prietenii mai mari îl în
demnau spre lucruri necinstite. Au 
trecut anii... Pe măsură ce creș
tea, transformările politice și so
ciale din țara sa eliberată i-au 
dat în nenumărate rînduri pri'ej tui 
Ulii să înțeleagă rolul important 
pe care trebuie să-l aibă în noua 
societate care se construia. Ne- 
astimpăratul Nietzschke se schim
ba văzînd cu ochii. In 1948 el își 
începe ucenicia ca mecanic de 
precizie, dovedind reale caJităli in

această profesie. Tot atunci Nietz
schke este atras spre box. De Ia 
primele începuturi ale activității 
sale sportive Ulii se remarcă prin 
frumoase succese. Condițiile noi 
de pregătire oferite de mișc rei 
sportivă democrată înflorită în 
R.D. Germană i-au dat posibilita
tea să se antreneze cu regulari
tate, sub conducerea unor antrenori 
priceput’. Dorința de a învăța, de a 
devenj cit mai util societății noi în 
care trăia l-au îndemnat să se înscrie

Cifre și realizări
■ Bugetul de stat al Republicii 

Democrate Germane prevede anual 
peste cpt milioane mărci pentru 
dezvoltarea necontenită a m șcării 
sportive.

■ Prin primul plan cincinal al 
R.D.G. au fost alocate 130 mili
oane mărci construcțiilor și ame
najărilor de baze sportive.

■ In anii puterii populare a fost 
amenajat la Leipzig un minunat 
combinat sportiv- Cestul tut Tor 
lucrărilor combinatului s-a ridicat 
la 65 milioane mărci.

■ La Rostock a fost dat în fo
losința sportivilor un excelent ba
zin de înot, cel mai modem și mai 
bine amenajat din Europa. Bazi
nul acoperit de înot de la Rostock 
constituie o frumoasă biruință a 
constructorilor sportivi din R.D. 
Germană.

k In ultimii arj au fost turn te 
ta R.D. Germană aproape 30 fii ne 
cu subiect sportiv. Editura spor
tivă a editat în acest timp nume
roase cărți și manuale, d’ntre care 
multe traduse din lucrările specia
liștilor sovietici și ai celor din ță
rile de democrație populară.

■ Sportiva din R.D.G. Ursula 
Jurewitz-Donafh deține reccrdirf 
mondial în cursa de 400 m. plat 
cu timpul de 55.0. Performanțe ex
celente au mai obținut atletele 
Christa Seliger-Stubnik, care a 
alergat 100 m. în 11,7 sec. ș; 200 
m. în 23,6 sec. și Gisela Kohler, 
al cărei record pe 80 m. garduri 
este de 11,0 sec.

b La campionatele europene de 
natație de la Torino sportivii R.D- 
Germane au obținut două medalii 
de aur.

b Din ode 50 de recorduri de 
înot pentru întreaga Germanie 30 
sînt deținute de sportivii Republicii 
Democrate Germane.

■ 18 secții sportive ale R.D.G. 
au fost recunoscute de federațiile 
internaționale și iau parte activă 
la munca acestor federații Printre 
de se numără secțiile de fotbal, 
toot, baschet, schi, hochei pe ghea
ță ș. a.

la Institutul de Cultură Fizică al 
cărui absolvent este astăzi.

Boxerul Nietzschke și-a valorifi
cat din plin marele său talent. In 
1951 la Berlin el a devenit cam
pion mondial universitar. Un an 
mai tîrziu, la turneul internațio
nal de la Moscova ocupă primul 
loc în limitele categoriei semigrea. 
La Festivalul de la București 
Nietzschke se clasează din nou 
primul. Campionatele europene de 
la Varșovia au constituit o încu
nunare a carierei acestui excelent 
sportiv. Invingîndu-și detașat ad
versarii el cucerește titlul de cel 
mai bun boxer de pe continent.

Palmaresul lui Nietzschke este 
impresionant. Din cefe 123 meciuri 
susținute Nietzschke a cîștigat 
119, a terminat două la egalitate 
și a părăsit învins treptei» rin
gului numai de două ori. Ca răs
plată a frumoasei sale activități 
sportive și obștești el a primit 
titlul de maestru al sportului. Fru
moasa insignă i-a fost tom nată 
personal de către tovarășul Walther 
Ulbricht vice-președinte al Consi
liului de Miniștri. A fost cea mat 
frumoasă zi din viața Iui Ulii

tîlnire cu începere de la cura 17,15.
Echipele de fotbal din R.P. Un

gară susțin miine întîlniri amicale. 
Echipa combinata Voros Lobogb- 
Honved (alcătuită din jucătorii care 
nu au fost selecționați în echipa re
prezentativă) va tatftru la Berlin, 
echipa Vorwărts.

Echipa Vasas din Budapesta va 
juca la Praga în compania echipei 
Dynamo
La 28 august echipa U.R.S.S. 
va întilni echipa reprezen

tativă a Austriei
După cum anunță ziarul ,.Oster- 

reichische Volksstime“ la 28 august 
se va desfășura la Moscova întâl
nirea internațională de fotbal din
tre reprezentativele Uniunii Sovie
tice și Austriei. In aceeași zi va 
avea loc ia Viena întilnirea dintre 
reprezentativele B aîe celor două 
țări

De pretutindeni
■ Duminică s-a desfășurat la 

Berna înt tairga internațională din
tre reprezentativele Elveției și Au
striei. După un meci echilibrat vic
toria a revenit echipei Austriei cu 
scorul de 3—2.

■ Intre 28 mai și 2 iunie se va 
desfășura la Florența un turneu in. 
ternaționaî de fotbal. La această 
competiție dotată cu o cupă vor 
participa echipele F.C. Austria, Flu- 
minense din Rio de Janeiro, Grass
hoppers din Elveția și echipa Fio
rentina (Italia).

■ Federația franceză de fotbal a 
hotărît ca echipele de club să nu 
mai angajeze jucători din alte țăți. 
Jucători străini vor putea, juca in 
echipele franceze numai după ce au 
devenit cetățeni francezi. După cum 
se știe, pentru aceasta ei trebuie să 
facă țin stagiu de șapte ani... Fot
baliștii străini aflați în prezent în 
Franța își vor putea continua acti
vitatea în cadrul cluburilor unde 
s nt legitimați dar numai în cazul 
c nd ei au fost angajați înainte de 
1 februarie 1955.



PRIMA INTILNIRE INTERNAȚIONALA
DE POPICE A ANULUI

In autobusul care îi transporta 
pe popicarii cehoslovaci la Expo
ziția Satului din Parcul de Cultură 
și Odihnă „I. V. Stalin" discuțiile 

s-au înfiripat imediat. Toți cei 15 
sportivi cehoslovaci urmăresc cu 
interes impunătoarele clădl'rt, mi
nunatele parcuri ce se perindă prin 
fața ochilor lor. „Frumoasă este 
capitala patriei voastre" remarcă 
Stanislav Vujtech, conducătorul lo- 
trlui sportivilor cehoslovaci.

Currnd discuția se pornește — fi
rește _ spre sportul lor preferat: 
popicele.

— La noi popicele se joacă în 
mai toate orașele, ne spune Honing 
Frantisek, antrenorul echipei ceho
slovace. La Pragă, Bratislava, Olo- 
moue și Brno jocul acesta e în
drăgit de foarte muiți muncitori. 
Imediat, jucătorii! Frantisek Na- 
vratil adăogă: avem 13.000 de ju
cători legitimați, iar 760 colective 
sportive participă ia campionate și 
diferite competiții.

Din discuțiile purtate poți să-ți 
dai seama că la fel ca la noi, și 
în Republica Cehoslovacă popicele 
sînt un sport practicat de zeci de

întrecerea halterofililor
Sezonul întrecerilor internaționale 

de haltere va fi deschis mîine di
mineață ia ora 10 în sada Dinamo, 
cu întâlnirea dintre reprezentativele 
R.P. Romine și R. P. Polon?.

Oaspeții noștri se prezintă cu un 
valoros palmares internațional. Hal
terofilii polonez, ocupă locuri frun
tașe în ierarhia valorilor mondiale. 
Din reprezentativa R.P. Polone fac 

parte Marian Zielinski, Jan Czepui- 
kowski, Kristof Beck, clasați pe lo
cul 8 în categori4e respective la 
campionatele mondiale de la Viena 
și Kristof Bielas clasat al 11-lea 
ia aceeași competiție. Anul trecut 
componenții echipei R.P. Polone au 
repurtat frumoase succese interna
ționale, învingind de două ori cu
6-1  reprezentativa R.D. Germane și 
cu 5-2 echipa R.P. Bulgaria.

întrecerea se anunță foarte intere
santă nu numai prin valoarea oas
peților, ci și prin prisma progre
selor evidente realizate de haltero
filii noștri, care au reușit în ultima 
vreme să realizeze performanțe 
care ati însemnat importante recor
duri ale țârii.

La categoria cea mai ușoară se 
’•or întîlni cei mai tineri cortcurenți 
a< reuniunii, S. Ruszmovics (R.P.P.) 
și I. Balmău (R.P.R.) care debu
tează cu acest prilej într-o întîl- 
njre internațională. Marian Zie
linski și I. Birău își vor disputa în. 
tîietatea în limitele categoriei semi- 
ușoară. Reprezentantul nostru deține 
recordul țării (280 kgr.), cu 2,5 
kgr. superior celui mai bun rezul
tat al atletului polonez. In cate
goria ușoară Gh. Ienciu are o sar
cină foarte dificilă în fața lui Jan 
Czepulkowski, considerat unul dintre 
cei mai buni „europeni" ai catego
riei. Performanțele celor doi a- 
tleți: Czepulkowski — 325 kgr., Gh. 
Ienciu — 302,5 kgr. Aproplați

UN MECI DE RUGBI FOARTE AȘTEPTAT
Michel Vannier este unul din cei 

mai tineri componenți ai echipei 
de rugbi care va juoa mîine după- 
amiază pe stadionul Republicii cu 
echipa reprezentativă a Bucureștiu- 
lui. In același timp insă, Michel 
Vann ier poate fi socotit drept cel 
ma' valoros component al formației 
franceze care a sosit ieri după-a- 
miază în capitala țării noastre. 
Vannier a avut o ascensiune ra
pidă, dovodindiu-se în scurt timp un 
fundaș de neînlocuit în echipa re
prezentativă a Franței. Tocmai de 
aceea ne-am adresat în primul rînd 
lui, ieri, pe aeroportul Băneasa, pen
tru a-i cere părerea in legătură cir 
jocul la care vom asista din 
tribunele stadionului Republicii.

„Cred — ne-a declarat Vannier — 
că nu este necesar să vă spun că 
ne-am interesat din timp de valoa
rea viitorilor noștri adversari. De 
fspt, cunoșteam multe amănunte 
despre rugbiul romînesc din artico
lele publicate în presa franceză a- 
tunci cînd Locomotiva a întrecut 
formați'le noastre Perpignan și 

mii de oameni, în special in cen
trele muncitorești.

Antrenorul Honing Frantisek 
este mulțumit de telul cum se pre
zintă actualmente echipa sa.

— In întilndrea de la Viena echi
pa noastră a dovedit în primul rind 
omogenitate. Deficiențele sezisate 
în meciul cu Austria, am căutat să 

le remediem și sperăm că in jocurile 
de sîmbătă și duminică vom rea*  
liza un procentaj mai bun, in me
die peste 800 pop.ee doborite.

P.U.C. și mai ales cind Swansea 
din Țara Galilor a plecat și ea 
steagul aci la Bucureș’i. Sînt a- 
cestea rezultate de neglijat ? Fără 
îndoială că nu. Dimpotrivă, ele au 
stirnit in Franța multe, multe ad
mirații.

Ne-am dat seama astfel că ad
versarii noștri din București sînt o 
forță. Eu știu, de pildă, că jucă orii 
romini au o viteză extraordinară și 
că timp de 80 de minute ei nu dau 
răgaz adversarilor să-și tragă mă
car sufletul. De-altfel, ivindu-se ci- 
teva indisponibilități in echipa re
prezentativă a Parisului, pentru că 
jucătorii de la P.U.C. calificîndu-se 
în semifinalele campionatului n-au 
putu1 face deplasarea, ne-am întărit 
echipa cu cîțiva dintre cei mai buni 
jucători din provincie.

E firesc să vă spun că noi von: 
face totul pentru a obține un re
zultat cft mai bun. Și asta mai 
ales pentru că am aflat că la in- 
țîlniri de rugbi asistă la Bucu
rești zeci de mii de spectatori".

★ . .
Intf.nirea dintre reprezentativele 

Republicii Populare Romine și R. 
Cehoslovace se desfășoară pe arena 
Recolta din ȘOB- Iancuîui nr- 130. 
Sistemul de joc este: 200 bHe (100 
plin. 100 izolate). Intîfnirea începe 
azi la ora 15 și continuă mîine 
de la ora 9. Cele două echpe vor 
evolua in următoarele formații:

R. P. ROMTN.A V. Ivan. P. 
Buhăiescu. I. Dinescu, L Szabo, I. 
Varga, I. Micoroiu, Fr. Micoia, 
Alex. .Andrei. Rezerve: Alex. Gomolu 
și I. Dragomirescu : R. CEHO
SLOVACA: Hy'ol AVrosLay. Prem
ier Frantisek. Fazika Stefan. Re- 
zac Jc.~os-av, Kovar Iosf, Navna- 
tH Frantisek, Kucera Stanisfasr. 
Mihad Imbrih, Rezervă: Kubzina 
Roman.

romini și polonezi

Halterofilul polonez C. Bielas 
define performanța de 370 kg. la 

categoria mijlocie.

ca valoare sînt sem «mijlocii Ilie 
Ienciu și Kristof Beck. Ambii dețin 
recordurile țărilor lor cu 340 și res
pectiv 342,5 kgr. O evidenta supe
rioritate are Kristof Bielas (catego
ria mijlocie) al cărui record este de 
370 kgr. Reprezentantul nostru, 
ilie Dancea, stimulat de puternicul 
său partener va realiza, desigur, o 
performanță de valoare. Jan Nu- 
jewski și Gh. Piticaru se vor în
trece la categoria semigrea. Deși nu 
practică de mult timp acest sport, 
atietul polonez a reușit recent ° 
performanță de 365 kgr., cu care 
firește că „pleacă" favorit. In sfîr- 
șit, deosebit de disputată va fi în
trecerea „greilor" Silviu Cazan și 
Klement Roguski. „Calculul hîrtiei" 
îl indică favorit pe Cazan care de
ține o performanță superioară cu 
5 kgr. celei a adversarului său.

Popicarii din 
rul nostru i-a oprit

Republica Cehoslovacă s-au întors de la antrenament. Reporte- 
peniru un moment în holul hotelului, fotogr afiindu-ț in grup.

Frâna intilmre 
a handbaliștilor romini 

in R. Cehoslovacă
Praga 6 (prin telefon de la co

respondentul nostru). Joi după- 
amiază, pe stadionul din Celako- 
vice, s-a desfășurat întilnirea de 
handbal dintre echipele reprezenta
tive ale R. P. Romîne și R. Ceho
slovace. După un meci disputat, 
victoria a revenit la limită echipei 
cehoslovace cu scorul de 7-6 (6-3).

Jocul a avut două aspecte dife
rite. In prima repriză handbaliștii 
cehoslovaci, practicing, un joc ra
pid pe extreme, au surprins apă
rarea echipei romitie, reușind ca 
în min. 19 să conducă cu 4-0. 
Treptat însă, apărarea echipei ro’- 
mîne și-a revenit și pnntr-o strictă 
aplicare a sistemului „om la om", 
a reușit să stăvilească atacurile 
echipei cehoslovace.

In repriza a H-a romînii și-au 
îmbunătățit mult jocul și in atac, 
astfel incit !n această perioadă 
lupta s-a dat intre linia de înain
tare a echipei romîne și apărarea 
echipei gazde.
«Punctele au fost înscrise de Eret 
(3), Troyan (2) Ruza și Konig 
pentru echipa R. Cehoslovace și de 
Donca (2), Căi iman (2), Stănescu 
și Paha-n pentru echipa R- P. Ro
mîne. De remarcat faptul că din 
cete 7 goluri înscrise de jucătorii 
cehoslovaci, 3 au fost marcate din 
lovituri de la 13 <n.

Au jucat următoarele formaiții :
R. CEHOSLOVACA: (antrenor 

Bahnick) Dvorak — Zvolinski, 
Bcak, Horeysi. Baunruk, Prova- 
zik — Troyan, Eret, Ruza, Konig, 
Cermak.

R. P. ROMINA (antrenor 
Kuost) Sidea — Antonescu, O- 
prea, Donca, Streitferdt, Thel- 
mann — Stănescu, /straie. Bota, 
Pahan. Căliman.

Mîine (n.r. astăzi) echipa R. P. 
Romîne va juca cu echipa D.S.O. 
Spartak la Praga, pe stadionul Ji- 
nonice.

UNDRICH PEICHAR

Iată componenții celor două e- 
chipe oare vor rnoepe întrecerea
mîine La ora 17, pe stadionul Re
publicii: •

Paris: Vannier (15), Celestine 
(14), Bouquet (13), Lassaosia (12), 
Mas (11), Bassauri (10), July (9), 
Celaya (8), Bienes (7), Dannaco 
(6), Porchier (4), Bcrilhe (5), Do- 
meriech (3), Labeque (1), Gmi (2).

București: Echipa va fi formată 
dlin următorul lot: Na.nu (16),
Bwda (17), Teofilovci (18), Ște
fan Constantin 
(20), Penciu 
lea (13), Dobre 
(12), Ilie Ion (1 

(19), Băr ăscu 
(15). Ghiuze-
(14), Kramer 

1) Chlriac (10),
Ionescu (9), Morarii (8), Mehe
dinți (7), Paloșanu ^6), Mladin
(5). .Marinache (4). Luric (3), So- 
cnilescu (2), Pîrcă'ăbescu (1).

Jocul va' fi arbitrait de Silvio 
Pozzi (Italia) 'ajutat la tușă de 
Framțois Lusinchi (Franța) și Ni- 
colae Ionescu (R.P.R )

CURSA
Karlovy Vary 6 (prin telefon). — 

„Curea Păcii“ se desfășoară intr-un 
cadlru die mare sărbătoare, în mij
locul unui entuziasm de nedescris. 
Zeci și sute die mii de oameni, înși
ruiri die-a lungul traseului, prin 
orașe și sate, înttmpi>nă cu urale și 
flori pe cicliști, soli ai păcii. Presa 
străină urmărește cu Viu interes 
desfășurarea competiției, consacrîn- 
•d'U-i coloane întregi.

Anul acesta, lupta sportivă este 
deosebit de pasionantă, prin desele 
schimbări în configurația clasamen
tului general, după fiecare etapă. _

Etapa a patra, cea mai lungă, 
(215 km.) i-a d!us pe cicliști de la 
Tabor la Karlovy Vary, renumita 
stațiune bailineo-olimatenică, pa un 
traseu presărat cu numeroase urcu
șuri, viraje și dificile coborîșuri în 
serpentine. Ca și în celelalte etape, 
și de data aceasta s-a pornit în 
iureș. După trei ore, cadența ș-a do
molit un timp și la km. 130, in plu
tonul fruntaș, care număra peste 30 
de alergători, se aflau și reprezen
tanții noștri : C. Dumitrescu și 
Zanoni. De aci încolo, încep atacu
rile lansate de cicliștii sovietici și 
cehoslovaci, fapt care a produs des
trămarea grupului fruntaș. Către 
sfirșitul etapei, cinci alergători (pri
mii din clasamentul etapei), se des
prind de pluton-. Pe ultimii kilo
metri acești cinci alergători încep 
o dîrză „bătălie" și micul grup se 
fărâmițează și el. Cehoslovacul 
Krivka învinge pe linia de sosire 
pe alergătorul sovietic Verșinin, cîș- 
tigind etapa și rea li z trad, astfel, un 
important salt in clasamentul gene
ral : ide la locul 9 la 2.

Clasamentul etapei: 1. Krivka (R. 
Ceh.) a parcurs 215 km. în 6h 22 18. 
Media orară: 33,780 km.; 2. Ver
șinin (U.R.S.S.) același timp; 3. 
Gheorghiev (R.P. Bulg) 6:22,19; 4. 
Schur (R.D.G.) 6:23,42 ; 5. Chwien- 
dacz (R.P. Pol.) 6:23,49. 6. Ver-
haelst (Belgia) 6:25.14. In același 
timp cu Verhaelst a sosit un grup 
de aproape 20 cicliști, din cane fă
ceau parte Jean Vesely (R. Ceh.), 
Looveren (Belg.), Brittain (Anglia), 
Gbuget (Franța) și alții. Pe locu
rile 35 și 36 s-.au clasat Dumitrescu 
și, respectiv, Zanoni, cu timpul 
6:33,15. Istrate a fost înregistrat cu 
6:38,15, iar Maxim, Sebe și Moi- 
ceamu care au avut o comportare 
slabă au sosit mai tîrziu. •

PE SCURT
H La Belgrad în cadrul „Cupei 

Davis“ la tenis, echipa .Iugoslaviei a 
fost întrecută de reprezentativa sta
tului Chile cu 5-0. Duminica viitoare 
echipa statului Chile va întîlni la 
Budapesta, în cadrul aceleiași com
petiții reprezentativa R.P. Ungare.

q Astăzi se va desfășura pe sta
dionul Popular din Budapesta o 
dublă întîlnire internațională de 
box între reprezentativele R.P. Un
gare și R. Cehoslovace. (A și B).

g Mîine va avea loc la Budapesta 
în îlnirc-a internațională de gimnas
tică dintre reprezentativele R. P. Un
gare și Franței.

B Săptămîna trecută reprezenta
tiva de box a R. Cehoslovace a în
trecut la Helsinki reprezentativa Fin
landei cu scorul de 14-6.

B înotătorul cehoslovac Bacik a ob
ținut un rezultat excelent pe dis
tanța de 160 metri spate: 1:05,6. In 
aceeași zi recordmanul mondial Gil
bert Bozon a obținut pe aceeași dis
tanță timpul de 1:06,2.

PĂCII
Clasamentul general individual:

1. Brittain (Angfllia) 19:37,55; 2. 
Krivka (R. Ceh.) 19:39,06 ; 3. Vesely 
(R. Ceh.) 19:39,27; 4. Schur
(R.D.G.) 19:40,53; 5. Verșfnir.
(U.R.S.S.) 19:41,56; 6. Verhaetet
(Belgia) 19:42,05; 7. Ameți (Sue
dia) 19:42,43; 8. Meneghini (Fran- 
ța) 19:42,56; 9. Cijikov (U.R.S.S.) 
19:44,10; 10. Meister (R.D.G.)
19:44,25; 15. Krolak (R.P. PoL)
19:49,52; 20. Nyman (Finlanda)
19:55,38; Pe locul 24 se află C. Du
mitrescu (20:04,32), clasat înaintea 
lui Grabovski (R.P. Pol.), Kubr (R. 
Ceh), Gruppe (R.D.G.) și Oster
gaard (Danemarca). Pe locul 36, 
Zanoni (R.P.R.), 20,12,57 clasat îna
intea tai Funda, (R-D.G-.), cîștiigăto- 
rul ..Cursei Scînteii“, Rawn (Da-' 
nemarca) și Dimov (R. P. Bulga
ria). Pe locul 45, Sebe (R.P.R.) 
20.27.57, înaintea lui Klabinski (R. 
P. Pol). Locul 50. N. Maxim (R. 
P.R.) cu timpul 20:40,45, înaintea 
lui Gheorghiev (R.P. Bulg.). 69. 
Istrate (R.P.R.) 21:20,02, 73. Moi" 
ceanu (R.P.R.) timp: 21,46,38. Ulti
mul clasat pe locul 93, este Pico 
Angell (R. P. Albania) 23:54,03. In 
cursă au mai rămas 93 de concu
rent i din cei 106 care au luat 
startul la Praga. Ecl-ipa indiană, 
rămasă in doi oamen:, nu mai 
contează în clasament, cicliștii 
respectivii participînd în af-a-ra 
concursului.

De notat că, mitre primul și al 
zecelea ciclist din clasamentul ge
neral este o diferență de 6 min. 30 
sec., iar foiță de cel de al 20-tea 
clasat, diferența este de mai puțin 
de 18 minute.

Clasamentul general pe echipe: 
1. R. Cehoslovacă 58:55,59; 2. R.D.G. 
59:07,52; 3. Belgia 59:16,42; 4.
U.R.S.S. 59:21,20; 5. R.P. Potenă
59:21,51; 6. Franța 59:27,57; 11.
R.P.R. 60:34,33; 15. Norvegia
64:32,14; 17. R.P. Albania 69:44.00.

Azi a fost zi de repaus la Kar
lovy Vary, iar mîine (N.R. azi) ci
cliștii vor lua plecarea în ce>a de a
V- a etapă, la capătul căreia, după 
160 k«n., vor ajunge la Dresda. Du
minică se va desfășura etapa a
VI- a Dresda-Kami Ma>rx Stedt. 1*33  
km. Aoeste două etape sin! dense rt 
de grele, din cauza înălțimilor pe 
care le vor avea de trecut cicliștii.

PETRE DAVID

■ Reprezenta Jva secundă de ci
clism a R.P. Polone se află in Be»- 
gia unde participă la o cursă &- 
clistă de mare fond intitulau ..Cursa 
ciclistă a 7 provincii". Traseul mă
soară 1400 km.

■ La Berlin s-a desfășurat întîl- 
nirea de box dintre echipele R. D. 
Germane și Austriei. Victoria a re
venit boxerilor germani la scorul de 
19-1. Patru din victoriile boxerilor 
germani au fost obținute prin K.O.

■ Astăzi și mîine se desfășoară la 
Bologna (Italia) un mare turneu in
ternațional de scrimă la care parti
cipă și cinci trăgă’.ori maghiari. A- 
ceș ia sînt: Tilly, Gyuricza, Palocz, 
Szocs, și Marosi.

g. De curînd 7 parașutiști sportivi 
d’n R.P. Ungară au stabilit un nou 
record la lansarea în grup. Ei au 
sărit de la o înălțime de 6.000 m. 
deschizînd parașutele la 600 m. de 
sol. Cei 5.400 m. de cădere cu para
șutele închise au fost parcurși în 
1:38 min-
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