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Pentru ridicarea calitativă a boxului nostru

IN ULTIMA vreme boxul nos
tru a înregistrat o seamă 
de importante succese. Vic

toriile repurtate de pugiliștii noș
tri în fața reprezentativelor Vie- 
nei, Parisului, Elveției, precum și 
in fața unei puternice selecționate 
a boxerilor suedezi, ca și compor
tarea remarcabilă a echipei noastre 

tineret în cele două întîlniri pe 
care le-a susținut în R.P. Polonă, 
au însemnat o nouă și concludentă 
afirmare a mișcării noastre pugi- 
listice.

Aceste frumoase succese inter
naționale sînt consecința firească a 
creșterii și dezvoltării boxului nos
tru, ca urmare a condițiilor deose
bite create în anii regimului demo
crat-popular. Intr-adevăr, în ultimii 
ani a crescut considerabil baza 
de mase în această disciplină spor- 
tivă, iar lotul pugiliștilor fruntași 
este întărit mereu cu noi elemente 
tinere și talentate. Din rîndurile 
tinerilor boxeri s-au ridicat sportivi 
cu frumoase posibilități, ca Gh. 
Negrea, Dănilă Done, Vasile Ma- 
riuțan, Mihai Trancă, Octavian 
Cioloca, Iosif Bora și alții. Secțiile

• de box din cadrul colectivelor spor
tive își duc, în general, viața reu
șind să angreneze într-o activi
tate organizată sute și sute de 
boxeri. Bune rezultate în privința 
întăririi organizatorice a secțiilor 
de box au fost obținute la Di
namo București, Dinamo Orașul 
Stalin, Metalul „23 August" Bucu
rești, Casa Centrală a Armatei, 
Progresi i Sibiu. Constructorul Ga
lați șj în multe alte colective. 
Actualmente există un număr des
tul de ridicat de antrenori, capabili 
să ducă în condițiuni bune munca 
de creștere și educare a cadrelor 
de boxeri. Printre aceștia sînt unii 
antrenori cu experiență și pregă
tire deosebite. De pildă, antrenorii 
C. Nour, Marcu Spakov, Ion Docu- 
lescu, Zamfir Popazu, Lucian Po
pescu (București), Aurel Wein
traub (Orașul Stalin), Gh. Popescu 
(PIoești), Ludovic Ambruș (Timi
șoara) și Petre Mihai (Galați) și-aii 
dovedit pînă acum de multe ori 
priceperea. Este îmbucurător faptul 
că alături de acești antrenori cu 
veche experiență se ridică și alte 
cadre, cu posibilități reale de pro
gres, cum sînt Ion Stoianovici 
(București), Victor Alexandru (Si
biu) și alții. In multe orașe diri 
țară — și mai ale® la București, 
Cluj, Sibiu, Galați, Brăila, Con
stanța, Craiova și Orașul Stalin — 
boxul cunoaște o susținută activi
tate competițională.

La dezvoltarea necontenită a bo
xului nostru stă însușirea și apli
carea experienței școlii sovietice 
de box. Antrenorii folosesc în pre
gătirea boxerilor din colectivele 
noastre sportive principiile științi
fice care stau la baza boxului 
sovietic. De o importanță deosebită, 
nu numai în lărgirea bazei de mase 
a boxului nostru, ci și în popu
larizarea acestei discipline spor
tive în rindurile tineretului este 
noua formulă de disputare a cam
pionatelor republicane, aplicată 
pentru prima oară anul trecut. 
Aceasta nouă formulă, inspirată 
din experiența boxului sovietic, dă 
tuturor boxerilor, de la maeștri ai 
sportului și pînă la pugiliștii în
cepători, prilejul să-și măsoare pu
terile în cea mai importantă com
petiție internă a boxului nostru. 
Anul acesta, ca și anul trecut, 
campionatul republican de cali
ficare, care precede finala campio
natului republican, a scos în evi
dență o serie de elemente care 
au larg deschise căile afirmării. 
Dintre acestea, I. Croitoru (Tr. 
Severin), G. Popa (Galați), L. 
Halmagyi (Cluj), Tîrziu Ivancea 
(Hunedoara), I. Militant (Sucea
va), I. Boceanu (Bîrlad) și alții, 
au dovedit o bună pregătire teh
nică, tactică și fizică. Tot astfel, 
campionatele republicane pentru ju

niori angrenează în fiecare an mase 
importante de tineri boxeri. Anul 
acesta, pentru prima oară, va 
avea loc și campionatul școlilor de 
tineret Se dezvoltă tot mai mult 
boxul în mediul sătesc. De ase
menea, campionatele de box pe 
asociații (Voința, Locomotiva, Pro
gresul etc.) contribuie în largă 
măsură la progresul boxului nos
tru.

Cu toate succesele înregistrate, 
dezvoltarea și mai puternică a miș
cării noastre pugilistice este frî- 
nată de o seamă de lipsuri în
semnate. Astfel, în unele orașe, 
printre care Timișoara, Reșița, 
Oradea, Iași și altele, activitatea 
la box a slăbit în ultimul timp. 
Mai sînt unii antrenori (N. Flo- 
rescu — Iași, Gh. Lungu — Cra
iova, R. Indru — Reșița și alții) 
care folosesc în pregătirea boxe
rilor metode empirice necorespun
zătoare actualului stadiu de dez
voltare a boxului nostru. Alți an
trenori, printre care și Dumitru 
Marin (Timișoara), P. Brătescu 
(Pitești) și Vasile Pop (Petro 
șani), nu privesc cu destulă 
seriozitate sarcinile ce le revin. 
Sînt orașe în care numărul să
lilor de box este încă mic, iar 
antrenamentele nu se pot desfă
șura din această cauză în cele 
mai bune condiții. Astfel, la Cluj, 
Timișoara și Iași nu există posi
bilități optime pentru pregătirea, 
boxerilor localnici. Unele colective 
sportive, cum sînt Metalul Elec
tromotor — Timișoara, Progresul 
— Oradea, Metalul — Sibiu etc., ca 
și unele asociații sportive, printre 
care Avîntul, Minerul și Flacăra, 
nu acordă destul sprijin dezvol
tării secțiilor de box.

Se constată încă multe lipsuri 
pe plan tehnic. Boxerii noștri nu 
dovedesc destulă preocupare pen
tru însușirea celor mai bune mij
loace de atac și apărare, manifestă 
o insuficientă cunoaștere a tutu
ror loviturilor și au încă serioase 
lipsuri de ordin tactic. La aceste 
lipsuri contribuie și faptul că nu
mărul competițiilor pugilistice este 
redus, din cauză că multe comisii 
regionale și raionale de box nu-șl 
duc munca în cele mai bune con
diții. De asemenea, nu există încă 
o îndrumare eficientă din partea 
comisiei centrale de box care se 
rezumă de multe ori la unele ches
tiuni mărunte, fără perspectivă. 
Cadrele de judecătorî-arbitri sînt 
încă slab pregătite și în număr 
insuficient. Se observă în rîndu
rile judecătorilor-arbitri manifes
tări die familiarism și de cocolo- 
șire a lipsurilor.

Pentru îmbunătățirea continuă a 
boxului nostru trebuie să se treacă 
de îndată la lichidarea lipsurilor 
existente. în primul rînd, este ne
cesar să se ducă o temeinică mun
că de întărire organizatorică a 
secțiilor de box. Trebuie luate 
măsuri pentru ridicarea calificării 
antrenorilor și judecătorilor-arbi
tri. Colegiul de antrenori din Co
misia centrală de box are datoria 
să elaboreze, în colaborare cu an
trenorul de stat, măsurile pentru 
ridicarea nivelului tehnic al antre
norilor și boxerilor noștri. Antre
norii trebuie să se ocupe și de edu
carea boxerilor, manifestînd ei în
șiși exigență în această privință. 
Comisiile regionale și raionale de 
box trebuie să-și întărească auto
ritatea îndrumînd și controlînd e- 
fectiv activitatea pugilistică. Co
misia centrală de box are datoria 
de a trece neîntîrziat la aplica
rea concluziilor conferinței pe țară 
din ianuarie a.c. Apropiatele cam
pionate europene de box de la 
Berlin vor trebui să dovedească 
creșterea boxului nostru, posibili
tățile pugiliștilor noștri fruntași.

Să depunem toate eforturile pen
tru ridicarea calitativă a boxului 
nostru, pentru a obține noi succese 
în această populară disciplină spor
tivă.

CONFERINȚA STATELOR EUROPENE PENTRO ASIGURAREA PĂCII 
Șl SECURITĂȚII IN EUROPA ȘI-A ÎNCEPUT LUCRĂRILE

VARȘOVIA 11 (Agerpres). — TASS transmite 
comunicatul ședinței din 11 mai 1955 a conferin
ței ide la Varșovia a statelor europene pentru asi
gurarea păcii și securității în Europa.

La 11 mad 1955, la ora 10 dimineața, s-a des
chis la Varșovia în clădirea Consiliului de Mini
ștri conferința statelor europene pentru asigurarea 
păcii și securității în Europa.

La conferință participă delegațiile Republicii 
Populare Albania, Republicii Populare Bulgaria, 
Republicii Populare Ungare, Republicii Democrate 
Germane, Republic* Populare Polone, Republicii 
Populare Romlne, Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste și Republicii Cehoslovace.

La conferință ia parte de asemenea reprezen
tantul Republicii Populare Chineze în calitate de 
observator.

Conferința a fost deschisă prmtr-o cuvîntare de 
salut rostită de Josef Cyrankbewicz, conducătorul 
delegației polone, președintele Consiliului de Mâ- 
niștri al Republicii Populare Polone, care a pre

zidat prima ședință a conferinței.
După aprobarea regulamentului, conferința și-® 

început lucrările. Au făcut declamații N. A. BiuU 
ganin, șeful delegației U.R.S.S., președintele Canp 
silsrilui de Miniștri al UaR.S.S.; Viliam Simoki^ 
conducătorul delegației cehoslovace, primul minăi 
stru al Repubiicii Cehoslovace; Josef Cyraokte-* 
wicz, conducătorul delegației polone, președintele^ 
Consiliului de Miniștri al Republicii PoptrlareT 
Polone.

Ședința de după-amiază a conferinței a fost 
prezidată de Gh. Gheorghiu-Dej, conducătorul' 
delegației romlne, președintele Consiliului de Mi-: 
niștri al Republicii Populare Romine.

In cadrul acestei ședințe aiu făcut declarații Oft» 
GrofewohJ, conducătorul delegației Republic» De
mocrate Germane, președintele Consiliului de Mii 
niștri al R. D. Germane și Andras Hegedfus, cone 
ducătorul delegației ungare, președintele Consiliu' 
lud de Miniștri al Republicii Populare Ungare. J

Următoarea ședință va avea loc la 12 mat ș

PRIMUL CAMPIONAT- REPUBLICAN DE CANOTAJ AL ANULUI

Un start in proba de caiac dublu, 
lacul

Activitatea competițională în dis
ciplina aporturilor nautice este, 
anul acesta, mai bogată decît ori- 
cînd. Spre deosebire de anii tre- 
cuți, cînd nu se disputau decît două 
competiții cu caracter republican 
(campionatele de schif și caiac- 
canoe), în acest an canotorii noș
tri fruntași sînt chemați la star
tul a nu mai puțin de 6 campio
nate republicane : caiac-canoe fond, 
campionatul de mare fond caiac- 
canoe pe Dunăre, campionatul de 
juniori, campionatul de caiac-ca- 
noe, cel de canotaj academic și —; 
în sfîrșit — campionatul de cano
taj academic fond.

Sfîrșitul acestei săptămîni mar
chează începutul unui lung șir de 
competiții. Sîmbătă și duminică., 
pe lacul Herăstrău, cei mai buni 
caiaciști și ca-noiști se vor întrece 
în probele campionatului de fond. 
Sînt programate următoarele pro
be : caiac simplu, dublu și patru, 
canoe simplu și dublu. Regulamen
tul campionatului prevede că fie
care asociație nu poate prezenta 
decît un echipaj la fiecare probă 
și că un concurent nu poate par
ticipa decît la o singură probă.

în vederea deplinei reușite a 
primului campionat de caiac-ca
noe fond, s-au luat toate măsurile

BRUXELLES 10 (prin telefon). 
Seria succeselor realizate de îno
tătorii și jucătorii noștri de polo 
in Belgia a continuat luni seara 
în orașul Gând. Jn bazinul clu
bului „Royal Gand Swimming", 
înotătorii noștri au cîștigat trei din 
cele patru probe care au precedat 
întîlnirea de polo pe apă dintre 
selecționata Flandrei și selecțio
nata noastră de tineret.

La probele de înot Iosif Novae 
șl-a întrecut toți adversarii la 

la un concurs desfășurat pe 
Snapov.

(foto T. MIHAICA)
organizatorice (măsurarea traseu; 
lui, balizare, asigurarea corpului 
de arbitri, etc.).

Pînă acum s-a definitivat par
ticiparea următoarelor asociații: 
Constructorul, Dinamo, Metalul, 
Progresul, Voința și G.C.A. In 
proba de caiac simplu îl vom pu
tea urmări pe campionul repu-

Turneul internațional d
SOFIA 11 (prin telefon de la co

respondentul nostru). — In cadrul 
turneului internațional de baschet 
de la Sofia, în ultimul meci disputat 
luni seara s-au întîlnit echipele ora. 
șelor Praga și Sofia. Meciul a luat 
sfîrșit cu victoria baschetbaliștilor 
bulgari cu scorul de 62-60 ( 38-27). 
De la început, jucătorii bulgari iau 
avantaj și abia în min. 37 de joc 
praghezii reușesc să egaleze: 58-58. 
In ultimele trei minute, G. Panov 
(Sofia) realizează un coș și scorul 
devine 60-58. Este rindui lui Mra- 
zek (Praga) să egaleze din nou. <3u 
trei secunde înainte de sfîrșit, Bar- 
ciovski (Sofia) aduce victoria Ochi-- 
pei sale printr-o aruncare de la se- 
midistanță.

Noi succese ale înotătorilor noștri
100 m. liber „mergând" 1:00, Felix 
Heitz s-a clasat pe locul doi în 
proba de 200 m. bras cu timpul 
de 2:46,3, iar la 3x100 mixt și 
7x50 m. liber (probă specifică ju
cătorilor de polo) reprezentanții 
noștri s-au clasat pe primul loc 
realizînd timpurile de 3:33,6 și 
respectiv 3:23,5.

Jocul de polo a avut o desfă
șurare anormală, determinată În 
primul rînd de arbitrajul părtini
tor prestat de M. Charles Anger- 

bl lean Mircea Anastasescu (Di* 
namo) în întrecere cu Mihai Ba- 
lint de la Voința. Foarte intere
santă se anunță și proba de ca iad 
dublu în care se înregistrează o 
participare valoroasă. Printre con- 
curenți se află I. Budacec, Li' 
Svoboda (C.C.A.), Eremia Oprea^ 
Grigore Dumitru (Dinamo). , 

întrecerile de sîmbătă și dumi
nică ale caiaciștilor și canoiștîlor 
au și un important caracter de 
selecție, deoarece rezultatele lor. 
pot da prețioase indicații în w 
derea alcătuirii echipelor noastră 
pentru apropiatele întîlniri inter
naționale pe care le vor susține.-

Echipajele câștigătoare vor primi 
titlul de campioane. Totodată se 
va face și un clasament* pe echipei 
de asociații, prin -adițiune de punc
te, după următorul punctaj: 6, 4' 
3, 2, 1.

Probele se vor disputa pe uri 
circuit de 7 km., după următorul 
program: j

Sîmbătă 14 mai, ora 8,30: des-= 
chiderea festivă. Ora 9.3Chf startul 
în proba de caiac 4 (6X7 km.).- 
Ora 9,45: proba de canoe dubkî 
(4x7 km.), ora 15,30 : caiac dublii 
(5X7 km.), ora 15,45: canoe! 
simpla (3X7 km.).

Duminică 15 mai, ora 8: probi 
de caiac simplu (4X7 km.), apoi 
închiderea festivă. |

baschet de ia Sofia
Marți echipele au avut zi de o« 

dihnă. Miercuri turneul a fost îri» 
trerupt din cauza timpului) nefavoJ 
rabil. S-a desfășurat doar meciul 
dintre reprezentativele orașelor; 
Varșovia și Sofia tineret. Mai bind 
pregătiți, baschefbaliștii polonezi 
și-au adjudecat victoria cu scorul 
de 69-65 ( 41-37). In continuarea 
programului urmau să se disputej 
întîlnirile: București-Sofia și Praj 
ga-Budapesta. Aceste două meciuri 
se vor desfășura mâine (n.r. astăzi) 
urmînd ca vineri să se desfășoară 
meciurile programate inițial pentru 
joi.

TOMA HRISTOÎț

in Belgia
hausen. El ne-a eliminat în tot 
timpul partidei ctte un jpcător, 
iar uneori cîte doi, în dorința de 
a restabili un echilibru dg forței 
La protestele justificate ale căpfc 
ta nul ui de echipă, el a renunțat 
să mai conducă Jocul, întrerupt! 
din această cauză In ultimele 
minute la scorul de 6—6. In aP 
ceasta partidă, tinerii Bordi și 
Marclrițiu i-au înlocuit cu succed 
pe rutrnații Simon și Novac,



Cine a fost duminică 8 mai pe 
stadionul Republicii, multă 

vreme nu va putea uita desfășu- 
i rarea de foițe la cel mai înalt nivel aims vreo- 
' dată de un meci de rugbi disputat în țara noastră.
| Cu inima strtnsă de emoție, zecile de mii de spec-
; tatori priveau tabela de marcaj, înainte de prima 

loviturii de picior. Cite surprize ascundea oare ?
I Cei cincisprezece jucători ai.noștri au arătat insă 

că nu era vorba de nici o surpriză. Din prima se-
1 tundă s-a dezlănțuit o energie căreia nu-i putea 

i rezista nim.c. In ultima secundă a jocului, această 
' energie era la fel de proaspătă ca la început. S-a 

* văzut limpede că, în fața combativității conștiente, 
organizate, indirjite, trebuie să-și plece steagul 
orice joc bazat pe concepție strict tehnică.

5 De doi ani rugbiștii noștri au adus sportului 
popular succese după succese. Cel de duminică le 

i întrece insă pe toate. Parisul, citadelă temută in 
acest sport, a părăsit terenul învins. Și nu numai

Primele
r Nu a trecut prea multă vreme 
âe când noile organe sportive sin
dicale și-au luat munca in primi
re. Cu toate acestea, încă de pe 
•cum se simte în majoritatea co
lectivelor sportive o înviorare, un 
suflu nou, o tendință vădită spre 
îmbunătățirea muncii sportive. 
Iar această tendință îmbrățișează 
toate aspectele activității de cul
tură fizică și sport. De aceasta ne 
putem ușor convinge analizind felul 
In care au pornit la muncă acti
viștii cărora masele de sportivi 
le-au acordat încrederea.

MAI MULȚI MEMBRI...
Un prim aspect pozitiv este în

tărirea muncii organizatorice din 
colectivele sportive. Sub directa 
îndrumare a comitetelor de între
prindere. la fabricile textile si de 
încălțăminte din Timișoara consi
liile colectivelor sportive și comi
tetele de cerc și de secții au obți
nut frumoase succese în acea
stă privință. Astfel la fabrica 
Bumbacul, numărul de membri ai 
colectivului sportiv s-a triplat, au 
hiat ființă noi secții pe ramură 
de sport (tir, volei, atletism, te
nis de masă). Aci. ca și la Indu
stria Ltnii, „Nikos Beloianis". 
,,Ocsko Tereza” și altele, instrui
rea activiștilor nou aleși a că
pătat un caracter organizat, iar 
planurile de muncă întocmite sînt 
rodul unor analize adinei și al 
propunerilor și sugestiilor venite 
din mase, cu ocazia adunărilor ge
nerale de alegeri.

La colectivul sportiv Flamura 
roșie din Craiova a fost pusă la 
punct enidența activităț i sportive, 
ceea ce a permis aducerea la zi 
a cotizațiilor tuturor membrilor. 
Roade deosebit de bune a dat 
munca de atragere a noi membri 
la colectivul Flacăra-Uzinele me
canice din Cîmpina. unde un nu
măr important de oameni ai mun- 
«H s-au înscris în colectiv.
, „MAI MULTE COMPETIȚII

Așa cum era și firesc, învio
rarea activității organizatorice a 
«rut ca rezultat direct o serioasă 
maștere a activității competițio- 
asle. încă din primele zile ale 
primăverii, siportivii de la Pro
gresul Tg. Alureș au pornit Între
cerile pentru ..Cupa 1 Mai" la 
țah, fotbal, tenis de masă, afle- i 
tfem și G.M.A.; a început campio- j 
hatul de fotbal intercereuri orga-

Campionatul ciclist de semifortd pe șosea al regiunii București
Dunwiică se va desfășura, în 
ganizarea comisiei orășenești de 

eiclism, campionatul de semifond 
pe șosea al regiunii București 
.(masculin și feminin).

’ Primii 15 clasați la proba mas- 
etdină se vor califica pentru faza 
finală, cu condiția să fie realizat

O COMPETIȚIE REUȘITĂ: „CUPA DELTEI”
T Merita toate laudele inițiativa 
fonsiliuluî central al asociației 
Flamura roșie de a organiza com
petiția nautică de mare fond, do
tată cu trofeul transmisibil, „Cupa 
Deltei". Competiția are ca scop 
popularizarea canotajului în no
durile pescarilor din deltă și con
stituie un criteriu pentru selecțio
narea echipei reprezentative a aso
ciației în tradiționala cursă de mare 
fond pe Dunăre, organizată de 
8.C.S. Din prima sa ediție, „Cupa 
Deltei", care a angrenat pescari 
din 6 importante centre piscicole 
(Brăila, Galați, Tulcea, Suiina, Sf. 
Gheorghe și Jurilo-fea) și s-a ter
minat cu victoria celor din Juri- 
lofca, a demonstrat utilitatea or
ganizării unor astfel de competiții 
șj constituie un îndemn pentru ini
țierea cît mat multor concursuri, 
pe seară locală. Iar tăria de care 
au dat dovadă cei mai mulți dintre 
concuren'i în depășirea greutăților 
pretorie de traseul lung (în parte 
împotriva curentului puternic al

nntVA DIÎfRîQTi ! Rezu^atu^- nu indică decât slabDftn V V raportul de forțe. Imaginea pe care
au înregistrat-o ochii noștri este 

aceea a unui pumn viguros care frărnînta fără 
încetare terenul advers. Parizienii, uluiți de a- 
ceastă forță zdrobitoare, s-aa văzut siliți să 

se apere, numai să se apere, nereprezentirtd nici 
un moment vreun pericol serios pentru selecționata 
Bucur ești uhu. Meciul, desfășurat in condițiile unei

rezultate,..
nizat in cinstea zilei de 1 Mai 
de colectivul sportiv Flamura ro
șie Craiova; echipa feminină de 
handbal Flacăra Cîmpina a tre
cut primele norme G.ALA. gradul 
II, boxerii aceluiași colectiv au 
cucerit trei titluri de campioni re
gionali la juniori și unul la se
niori, iar fotbaliștii au înregistrat 
primul succes în cadrul Cupei 
R.P.R. Nu mai puțin se poate mîn- 
dri colectivul Locomotiva Bacău 
cu numeroși participant! Ia cro
sul de masă „Să întîmpinăm 1 
Maî“ și mai ales cu rezultatul ob
ținut de Ion Dominte. care a cîș- 
tigat faza pe oraș a competiției. 
De altfel. în acest colectiv reor
ganizarea secțiilor de fotbal și vo
lei a făcut posibilă participarea 
echipelor lor la campionatele oră
șenești.

GRIJA GOSPODĂREASCA
Nici această problemă n-a fost 

omisă din preocupările noilor or
gane sportive sindicale. Responsa
bilii adminisîratcv-financîari nou 
aleși au pornit pretutindeni la in
ventarierea și luarea în primire 
a magaziilor și amenajărilor spor
tive, în timp ce restul membrilor 
din consilii. în colaborare cu or
ganizațiile U.T.M., au început 
mobilizarea tineretului la munca 
de amenajare de noi baze spor
tive. La Craiova, consiliul colec
tivului Flamura roșie a organizat 
pe cercuri această acțiune. Iar re
zultatul a fost amenajarea prin 
muncă voluntară a patru noi tere
nuri de volei și două arene de po
pice. Un caracter la fel de orga
nizat are această acțiune la Fla
căra Cîmpina. unde sportivii au 
pornit cu elan la amenajarea unui 
teren de vo1e:. a un--»' piste cu ob
stacole G.M.A. gradul II. la rea- 
menajarea strandu'ui, precum și 
la terminarea stadionului început 
mai de muM. Cu aceeași însufle
țire muncesc membrii colectivu
lui Recolta Horezu la amenajarea 
prin mijloace locale a unor tere
nuri de fotbal și volei, precum și 
a unui bazin de înot.

★
—Cîteva colective, citeva exem

ple de muncă avîirtată pentru îm
bunătățirea activității sportive. A- 
ceste exemple trebuie să-i însufle
țească pe toți cei care, bucurin- 
du-se de încrederea tovarășilor lor 
de muncă, au fost aleși în cnnda- 
cerea colectivelor sportive 

timpul prevăzut peruru norma de 
categoria a doua. To: duminică se 
va desfășura prima etapă din con
cursul republican pentru biciclete 
de oraș, precum și o întrecere pen
tru categoria semicurse.

Adunarea participanților — la ora 
8 dim., în dreptul bornei kilo
metrice 8 de pe șoseaua Urziceni.

trenament cu totul Insuficient, a 
demonstrat pe deplin voința, ho
tărârea și vigoarea acestor pes
cari, fii ai Dunării, mulți dintre 
ei fruntași la loourile lor de muncă.

In afara acestor aspecte, care 
pot caracteriza „Cupa Deltei" ca 
un categoric succes, au existat însă 
și unele probleme care merită a fi 
semnalate, mai ales pentru că în 
curind va avea loc cursa de mare 
fond pe Dunăre organizată de 
C.C.S., unele deficiențe observate 
în această competiție preliminară 
puțind fi evitate din vreme. Prin
cipala scădere a concursului a fost 
numărul mare de abandonuri, parte 
din cauza lipsei de antrenament 
a concurenților, parte din aceea 
a defecțiunilor tehnice ale ambar
cațiunilor. Trebuie neapărat să a- 
mintim felul defectuos în care s-a 
făcut recrutarea participanților. 
Unele comitete de întreprindere 
(Galați, Brăila, Sf. Gheorghe) s-au 
orientat greșit în îndeplinirea aceș-

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

adevărate prietenii sportive, a demonstrat, încă- | 
odată, superioritatea, sportului de tip nou, bazat pe 8 
o înaltă conștiință patriotică. |

Bravo rugbiști 1 După această victorie pe deplin 8 
meritată. In fața voastră se deschide calea, unor | 
victorii și mat răsunătoare I Duceți mai departe, g 
gloria sportivă a patriei noastre, arătați tuturor | 
valoarea omului nou, neînfricat, trăind într-o țară 8 
liberă. 8O

MIIIU DRAGOMIR
Laureat al Premiului de Stat 8
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Al doilea concurs
de călărie al anului
O probă interesantă înscrisă în 

programul concursului de călărie 
care se dispută la sfîrșitul acestei 
săptămîni la Craiova — localitate 
în care de cinci ani nu au mai 
avut loc asemenea manifestații 
sportive — este proba de triatlon. 
Acesta este un gen de probă com
pletă de călărie, de dificultate mai 
redusă. Triatlonul se compune din 
trei probe: dresa j, cros și obsta
cole. Gradul de dificultate al aces
tora diferă pentru începători și 
avansați. Astfel, manșa începăto
rilor va executa progresia de dre
saj „1“ și parcursul de obstacole 
„I“, iar manșa . avansaților pro
gresia de dresaj „A“ și parcursul 
de obstacole vînătoare ușoară.

Celelalte întreceri se vor disputa 
în cadrul probelor de dresaj „I", 
„A", „B“ și poate „C“ (olimpică), 
a parcursurilor de obstacole „înce
pători", Vînătoa-re ușoară, mijlocie 
și grea, și a probei de ștafetă cu 
trei călăreți.

Vor lua parte la întreceri că
lăreții Echipei hipice a Armatei, 
precum și cei de la Dinamo Bucu
rești, Dinamo Oradea, secțiile de 
călărie de la Recolta Ploești, 
București. Sibiu.

Concursul se va desfășura de-a 
lungul a trei zile: vineri 13, 
sîmbătă 14, și duminică 15 mai, 
pe hipodromul reamenajat din lo
calitate.

Despre comportarea gimnaștilor 
în campionatele republicane pe echipe

Finale'e campionatelor republi
cane de gimnastică au avut as
pecte diferite. In proba feminină 
întrecerea a ținut încordată aten
ția tuturor celor prezenți și a dat 
emoții concurentelor, care nu au 
cunoscut echipa campioană de- 
cît. după terminarea ultimului exer
cițiu. In schimb, la băieți, Di
namo s-a instalat încă de la prima 
probă în fruntea clasamentului, 
apoi și-a mărit treptat avantajul 
și a cîștigat detașat titlul de echi
pă campionă a țării. De altfel, 
despre întrecerea dintre echipele 
de băieți vom vorbi mai mult în 
rinduriie de mai jos.

Ceea ce trebuie subliniat în pri
mul rînd este faptul că nivelul 
tehnic ai concurenților a fost su
perior celui de la finalele de anul 
trecut Spre deosebire de alți ani, 
de data aceasta exercițiile au cu
prins toate elementele cerute în 
exercițiile impuse, iar cele liber 
alese au fost alcătuite pe baza 
amendamentelor tehnice. Desigur,

tei sarcini primite din partea co
mitetului central al sindicatului res
pectiv și au trimis în cursă oa
meni aleși la întîmplare, prea ti
neri sau prea vîrstnici, dintre care 
unii nu aveau nici cel puțin o 
pregătire fizică de bază.

„Cupa Deltei" n-a fost numai 
un examen pentru cei 24 de caia- 
ciști și 65 de canoiști participant!, 
ci și o verificare a ambarcațiuni
lor noi, livrate de atelierul de spe
cialitate din Reghin. Intr-adevăr, 
ambarcațiunile s-au dovedit a fi 
de bună calitate, ca și padelele și 
pagaieie, folosite de oameni cu 
puține cunoștințe tehnice. In 
schimb, troțele s-au dovedit prea 
slabe, cedînd ușor mai ales pe o 
apă mai agitată.

Acestea sînt aspectele mai în
semnate ale celor două zile de 
concurs. Sute infern însă excepțio
nalele caiiiăți fizice, morale și de 
voință dovedite de pescarii care au 
îndrăgit canotajul.

ÎL A,

Concursurile Sportive ale Tinere
tului, care au început să se desfă
șoare în tara noastră în cinstea 
Festivalului de la Varșovia, sirrt in 
centrul - .preocupărilor colectivelor 
sportive. După cum se știe, la a- 
ceste întrecerf participa numai spor
tivi începători*" De aceea și mutica 
de îndrumare trebuie să fie mai 
atentă, mai plină de grijă.

Cunoscînd importanța aceste: ac
țiuni și dorind să-și aducă contri
buția la reușita concursurilor, nu
meroși sportivii fruntași au luat ini
țiativa de a ajuta cu cunoștințele 
și experiența Iot la organizarea 
Concursurilor Sportive ale Tinere
tului, la pregătirea celor ce se vor 
întrece.

La clubul colectivului sportiv 
Locomotiva dirr Capitală s-au adu
nat ieri fotbaliștii echipei Locomo
tiva București, care au luat ini
țiativa să sprijine concursurile or
ganizate atît de colectivele Loco
motiva din București cit și pe cele 
organizate de colectivele sportive 
din satele și comunele din împre
jurimi. Printre cei care au vorbit 
se afla și maestrul sportului Ni- 
colae Roman, care a spus: ,,Ne mai 
desparte puțin timp de Festivalul 
de la Varșovia, unde se vor întilm 
din nou tineri din toate colturile 
lumii, care îșt vor strînge din nou 
mina și vor manifesta împotriva 
războiului. In mintea noasiră, a tu
turor, mai sînt vii amintirile Festi
valului de la București. Am văzut

REUNIUNE DE BOX 4
Astă-seară, începînd de la orele 

19,30, va avea loc pe stadionul 
Ciulești o reuniune de box, în 
cadrul căreia se vor întîlni pu- 
giliștii de la Metalul Cîmpina 
cu o selecționată bucureșteană.

Campionatele asociaței Știința
■ Vineri, sîmbătâ și duminică se 

desfășoară în Capitală etapa a 
II-a și de zonă a campionatelor 
asociației Știința. întrecerile se vor 
desfășura pe terenul Facultății de

pentru marea majoritatea a gim
naștilor, care din cauza lipsei de 
pregătire eliminau din exercițiile 
impuse elementele mai gre'e, nu 
a fost tocmai ușor să se prezinte, 
de data aceasta, cu o execuție in
tegrală. Cn toate acestea, îtnTî 
dintre gimv prin rezultatele
bune obținute, uit dovedit că, avînd 
o pregătire te.mică bună, poți exe
cuta exercițiile cu un mare barem 
de dificultate.

După cum se știe, echipele mas
culine au concurat împărțite în 
două serii: o serie alcătuită din 
echipe cu gimnaști de cat. I și 
maeștri, iar cealaltă formată din 
echipe cu gimnaști de cat I și a 
II-a. Tn seria maeștrilor au concu
rat patru echipe (Dinamo, C.C.A., 
Metalul și Progresul), ceea ce re
prezintă o creștere a numărului 
echipelor de maeștri și implicit 
tm oarecare progres în gimnastica 
noastră masculină. In această pri
vință este de remarcat faptul că 
într-im termen foarte scurt (din 
decembrie și pînă în prezent) o 
serie de elemente tinere au reușit 
să-și ridice valoarea tehnică, în 
așa măsură încît să poată concura 
alături de gimnaștii eonsacrați. 
Exemple sînt Nicolae Covaci (Di
namo), C. Scordescu, I. Stanciu 
(G.C.A.). Datorită introducerii a- 
cestor elemente la categoria mae
ștri, echipele au avut mai multă 
omogenitate și au beneficiat — 
conform regulamentului — de un 
punctaj superior, care le-a favo
rizat la întocmirea clasamentului. 
Astfel se explică faptul că pe pri
mele două locuri în clasamentul 
genera! se află Dinamo și Casa 
Centrală a Armatei, adică tocmai 
acele echipe ai căror antrenori (Fr. 
Cocsis și R. Pod! aha) au promo
vat cu curaj aceste elemente ti
nere cu serioase perspective de vii
tor. Exemplul lor trebuie urmat cu 
același curaj de toți antrenorii, 
pentru ca în felul acesta gimnas
tica noastră masculină — care 
nu s-a ridicat pînă în prezent la 
nivelul cerut de întrecerile inter
naționale — să înregistreze un pro
gres, pe măsura saltului înregis

atunci cit de hotărî’,i sini tinerii 
din toată lumea de a apăra pacea. 
Consider că este de datoria tulu- 
ror sportivilor fruntași din patria 
noastră să sprijine cu cunoștințele 
și experienfa lor organizarea Con
cursurilor Sportive ale Tineretului. 
De aceea îmi iau angajamentul ca, 
împreună cu echipa de fotbal a 
colectivului nostru, să facem de
plasări la sate pentru jocuri de
monstrative".

Au mai vorbit fotbaliștii Fe- 
renczi, Langa. Coman, Avasili- 
chioaie și antrenorul Marian, care 
și-au luat de asemenea angajamen
tul că vor sprijini Concursurile 
Sportive ale Tineretului.

Și la Tg. Mureș tineretul se pre
gătește pentru a participa la con
cursurile ce vor fi organizate în 
cinstea Festivalului de la Varșovia. 
După cum ne comunică subredac- 
ția noastră, a fost alcătuită comi
sia regională care va îndruma și 
controla colectivele sportive în or
ganizarea întrecerilor. De aseme
nea, au fost asigurate materialele 
pentru concurs și s-au făcut în
scrieri îrr colective.

Cu aceeași însuflețire se pregâ-' 
tesc pentru a participa la con
cursuri tinerii din corn. Poenarii 
Apostoli, raionul Ploești, care au 
și început antrenamentele in ve
derea concursurilor și au amenajat 
prin muncă voluntară, un teren de 
volei.

Printre boxerii care vor- evolua se 
numără: Stroe Trifan, IIie Pă- 
tran, Dumitru Burlui, D. lonescu. 
Andrei Olteanu, Marin Ion, Toma 
Tudor, D. Gheorghiu, Fr. Mincio- 
vici, ș.a.

științe juridice (volei feminin șl 
masculin), terenul Institutului agro
nomic (oină), stadionul Dinamo 
(atletism) și la poligonul LC.F. 
(Hr).

trat de gimnastele noastre. Rezul
tatele obținute de Dinamo și 
C.C.A. trebuie să constituie un 
îndemn mai ales pentru antrenorul 
echipei Metalul (Fr. Drăghici), 
care n-a mai împrospătat forma
ția, prezentind de trei ani aproape 
aceiași gimnaști. Și, deși în con- 
ponența echipei intră gimnaști de 
valoare, ca maeștrii sportului A. 
Kerekes și M. Botez, ca și Neu
bauer, rezultatele oblinute sînt de
parte de a fi mulțumitoare, tocmai 
din cauza faptului că restul echi
pei nu este la înălțimea celor mai 
sus amintiți.

In ceea ce privește diferența 
dintre primele două clasate, .aceasta 
se datorește faptului că echipa cam
pioană a prezentat o formație mai 
omogenă, cu sportivi de valori a- 
propiate.

Dintre echipele care au concurat 
în seria celor de categoria I și a 
II-a s-au evidențiat Constructo
rul și Flamura roșie, printr-o ținută 
frumoasă în execuție și o bună 
alcătuire' a exercițiilor liber alese.

Urmărind probele desfășurate 
de-a lungul a două zile, am pu
tut remarca o serie de lipsuri, de 
stîngăcii în execuția diverselor 
exerciții, chiar la unii dintre cei 
mai buni gimnatfi. Astfel, ținuta 
în timpul execuției lasă încă de 
dorit. Din această pricină, gim
naștii pierd puncte prețioase, și 
în același timp exercițiu! ese i'-;t 
de caracterul specLfcidar sz ■ f:c A 
gimnasticii. (A. Kerekes, !a sol. 
St. Harko, la bară). O lipsă care 
stăruie de foarte mult timp, fără 
ca sportivii și antrenorii să-ți ii 
pus problema e-Iiminării ei, este 
felul greci de execuție a exercițiu
lui la cal cu minere. (N. Hirsch- 
Progresul, N. Covaci-Dinamo, Stan- 
cm-C.C.A.). La bară, elementele 
nu sînt încă suficient stăpînite 
și din această cauză execuția este 
încă nesigură. La sol, nu au fost 
eliminate ezitările după executarea 
elementelor acrobatice.

înainte de a încheia, cîteva cu- 
vinte despre arbitraj. Spre decse- 
hire de arbitrajul prestat în pro- 
bele feminine, aci arbitrii au do
vedit obiectivitate și core^t’tudirw».

AMA LHA1



tupa Regiunii Autonome Maghiare 
la volei

Intre 12—15 mai comisia regio
nală de volei Tg. Mureș organi
zează a III-a ediție a Cupei R.A.M. 
Participă următoarele echipe; 
Știința Iași, Locomotiva Constanța, 
Dinamo Oradea, Știința Arad, Me
talul Orașul Stalin, FI. roșie Tg. 
Mureș, Tînărut Dinamovist Tg. 
Mureș (masculin) și FI. roșie Cluj, 
Selecționata Orăștie, Selecționata 
Oradea, Constructorul București, 
Voința Sib u Voința Orașul Stalin, 
Selecționata Iași, Voința Tg. Mu
reș (feminin), jocurile se desfă
șoară pe terenul Voința Tg. Mu
reș.

Conferința 
meiodico-științifică
Luni 16 mai șe reia ciclul de 

conferințe metodico-șttințifice. 
a Tov. dr. Traian Dumitrescu va 
u vorbi despre „Forma sportivă" 

in cadrul unei conferințe care 
va începe ța ora 19 la sediul 

|| C.C.F.S. din str. Vasile Cont» 
II 16 — otai VIII.

Despre surprizele din campionatul de rugbi
ji duminică s-au dis

putat in Capitală și în provincie 
meciuri contînd pentru campiona
tul categoriilor A și B. In cate
goria B întîlnirile s-au terminat 
cu rezultate normale, in schimb 
în categoria A echipele favorite, 
Știința Timișoara și Progresii 
F.B. au cedat puncte prețioase 
echipelor Dinamo IX și Minerul 
Petroșani.

Celor care nu au urmărit desfă
șurarea acestor Întâlniri rezultatele 
li s-au părut, probabil, surprinză
toare. Cu toate acestea, lucrurile 
s-au petrecut altfel pe teren, sur
priza constînd în faptul că echi
pele favorite au practicat un joc 
foarte slab.

In intilnirea de sîmbătâ dintre 
Știința Timișoara și Dinamo IX 
ultima echipa a „spart gheața", 
înregistrînd prima sa victorie din a- 
cest campionat. învingătorii au 
prestat un joc mult îmbunătățit 
față de întîlnirile precedente. Rug- 
biștii de la Dinamo IX au știut 
să lupte pentru victorie, au fost 
deciși în acțiuni, combinînd cu 
inventivitate jocul înaintării cn

Olga Orban campioana Intensă activitate la baschet
a R. P. R.de floretă

CLUJ, (prin telefon de la tri
misul nostru). — In sala Ianoș 
Herbak au început marți finalele 
campionatelor republicane indivi
duale de scrimă. La proba rfe fio 
retă femei, care a reunit 35 de 
concurente, condițiile de desfășu
rare au cerut participantelor un 
efort maxim. Victoria repurtată de 
tînăra Olga Orban este cu atît mai 
prețioasă cu cît trebuie subliniat 
că nivelul tehnic și tactic al fina
lei a fost foarte ridicat. O bună 
comnortare au mai avut și Maria 
Taitiș, ’ ’ ..................

Iată 
OLGA 
6v; 2. 
Buc.) 
Gribb 
4. - 
3v (18 t. p.); 5.

Lidia Gribb și Elena Egger 
clasamentul finalei: 1.

ORBAN (Progresul Cluj) 
— Maria Taitiș (Progr.

5v (16 t. p.); 3. — Lidia
(Progr. Buc.) 5v. (18 t. p.);

— Ecaterina Orb (Știința Cluj) 
l — Elena Samșu-

deanu (Metalul Satu Mare) 3v (20 
t p.); 6. — Elena Egger (Progr. 
Cluj) 2v (23 t. p. — 21 t. d.); 7. 
— lulia Valaskay (Știința Cluj) 
2v (23 t. p. — 19 t. A); 8. — 
Leii a Talpeș (Flamura roșie Tim.) 
2v (25 t. p.). întrecerile continuă 
astăzi cu proba de floretă bărbați.

R. I.

INFORMAȚII onosport
în urma trierii și omologării bu

letinelor depuse la concursul PRO
NOSPORT Nr. 18 etapa din 8 
mai 1955, au fost stabilite urmă
toarele rezultate :

Buletine depuse 503.973.
Premiul I în valoare de 119.693 

iei a fost obținut de 17 buletine 
cu 12 rezultate exacte, revenind 
tiecăruia câte 7.040 lei.

Premiul II în valoare de 143.632 
lei a fost obținut de 323 buletine 
cu 11 rezultate exacte, revenind 
fiecăruia cîte 444 lei.

Premiul III în valoare de 215.448 
lei a fost obținut de 3.044 bule
tine cu 10 rezultate exacte, reve
nind fiecăruia cîte 70 lei.

Astă seară la ora 20, la agenția 
centrală din Calea Victoriei 9 și la 
agenția PRONOSPORT din. str.

Un atac la poarta echipei C.C.A. Zavoda II respinge cu capul, mai 
înainte ca Petschowschi să fi putut interveni. Se mai văd: Toma șt 

Balint

cel al tre.sierturilor. Scosul de 
8—3 ilustrează just raportul de 
forțe existent pe teren, însă el 
ar fi putut crește dacă d’inamovi- 
știi nu ar fi ratat citeva lovituri 
de pedeapsă. In ceea ce privește 
jocul studenților timișoreni, el a 
dezamăgit. N-am mai văzut la 
această echipă jocul colectiv și 
organizat pe care-1 practica pînă 
acum și nici dîrzenia caracte
ristică timișorenilor, una din prin
cipalele lor arme. Una din cau
zele care au determinat înfrîngerea 
Științei a fost și subaprecierea 
adversarului. Această concluzie se 
poete trage mai ales din desfă
șurarea ultimelor minute de joc, 
cînd studenții timișoreni, luînd 
jocul în serios, au dominat insis
tent, reușind o încercare.

Cea de a doua surpriză din 
categoria A a constituit-o victo
ria înregistrată de Minerul Petro
șani asupra Progresului F.B. (8— 
6). La fel ca și în meciul despre 
care gtn vorbit mai sus, favoriții 
an fost nevoiți 6ă plece steagul 
în fața unei formații cu mai puține

i

de co-

Deși ne aflăm în perioada de 
întrerupere a campionatului repu
blican de baschet, o serie întreagă 
de competiții organizate în urma 
unor inițiative lăudabile îi Î3C 
pe jucătorii echipelor noastre să 
activeze din plin. Astfel, în cam
pionatul echipelor de rezervă, care 
va continua pînă în ziua de 29 
mai, în jocurile susținute luni în 
GapitaJă Știința I.C.F. a întrecut pe 
Constructorul Sibiu cu scorul de 
77—62 (34—31), iar Progresul
F.B. a dispus de Știința Timi
șoara cu 46—37 (27—18). Tot in 
Capitală, au început luni după- 
amiază jocurile din cadrul „Cupei 
Constructorul", organizată 
lectivul Constructorul I.P.C. pentru 
zece eclfpe (trei divizionare și 
șapte din campionatul regional). 
In primul meci, Constructorul
I.P.C.  a obținut victoria în fața 
Flamurii roșii M.I.U. cu scorul de 
56—49 (27—25). Partidele con
tinuă în fiecare miercuri, joi, 
sîmbătă și duminică după-amiază 
pe noul teren din strada Berzei 
nr. 3.

Dar nici provincia nu s-a lăsat 
mai prejos. La Cluj, între 6 și 8 
mai, au fost programate primele 
partide din „Cupa celor patru 
regiuni" competiție organizată 
de către comitatele regionale 
C. F. S. Cluj, Tg. Mureș și 
Orașul Stalin și deschisă repre-

fotbaliștii fruntași pre- 
concursurile PRONO- 
participanții la PRO- 
La agenția din Calea 
vor participa interna-

Aristide Briand 4. vor avea loc în- 
tîlnxi între * 
miați la
SPORT și 
NOSPORT.
Victoriei 9 
ționalii Ene (Dinamo București) și 
A’ lasilichioaie; (Locomotiva Grivița 
Roșie), iar la agenția din str. Aris
tide Briand 4, Nicușor (Dinamo 
București) și Dragoman (Știința 
Cluj).

Premiul I în valoare de 7.040 lei 
a fost obfinut de următorii concu- 
renți care au avut 12 rezultate 
exacte :

Ștefan, str. Oksko 65 — 
AradVF&p Mtnai, str. I. V. Stai n 
67 — piatra fîfamț; Eugen Frid- 
man, str. Vasile Aiecsandri — 
Baia Mare; Constantul Gheorghiu, 

elemente de valoare și mai puțin 
rutinată, însă decisă să cîștige. 
Rugbiștii din Valea Jiului nu au 
precupețit în tot timpul celor 80 
de minute de joc nici un efort 
pentru a obține victoria.

O întîlnire mult mai frumoasă 
decit cele din categoria A a fost 
cea dintre Locomotiva I.C.F. și 
Știința București. La capătul unei 
lupte pasionante, în care scorul 
a alternat cind de o parte cînd 
de alta, Locomotiva I.C.F. a reu
șit să-și adjudece victoria cu un 
scor minim (6—5), păstrîndu-și 
astfel primul loc în clasamentul 
seriei I. Iată și celelalte rezultate 
înregistrate în categoria B: seria 
1: Minerul București —.Știința 
Iași: 11—8; Metalul București — 
Progresul Tecuci: 25—3 (22—0); 
seria a 11-a: Știința Cluj — FI. 
roșie Orașul Stalin 9—3; Se
lecționata Tîmăveni — Locomo
tiva Cluj 0—9; Flacăra PJoești 
— Știința Arad 3—5 ; Locomotiva 
Timișoara — Progresul Sibiu 3—0.

zentativelor orașelor respective 
La Cîmpulung. din inițiativa 
C. F. S. regional Pitești, se 
vor întrece sîmbătă și du
minică selecționatele localități
lor PIoești, R. Viloea, Slatina, 
Pitești, Craiova și C. Lung „Cupa 
Rucăr", așa cum este numită în
trecerea oferă un bun prilej pen
tru evidențierea tinerilor jucători 
și jucătoare din aceste centre.

I 0 restantă in categoria B 
la fotbal

F
i

cu

ORAȘUL STALIN 11 (Prin tele
fon). — Metalul St. Roșu a obținut 
astăzi (n.r.: ieri) o frumoasă vic
torie, în cadrul primei serii a ca
tegoriei B, întrecînd puternica for
mație a Progresului C.P.C.S.
3—1 (2—0), după un joc rapid, di
namic, foarte spectaculos. Punctele 
au fost înscrise în ordine de: Aron 
(Met. — min. 20). Sandu lanu (Met. 
— min. 35), Virgil (Prog. — min. 
47) și Proca (Met — min. 84). 
Metalul St. Roșu a făcut cel mai 
bun joc al său din acest sezon. Pro
gresul a jucat fără Ene, Georgescu 
și Copil, iar din min. 71 și fără An. 
ghel, care s-a accidentat. Specta
tori : 4000.

Gr. Chiri (eseu, corespondent

str. Gheorghe Gheorghiu-Dej 5 — 
Birlad; JȘusanu Niru. str. Cuza 
Vodă 50 — Panciu; Tițu Albu- 

Jescu, corn. Buciume-ji, Fa ionul PD- 
'cloasa1 — reg. PIoești; Mitresr.u 
<Remus, str. Nic. Bălcescu 14 — 
Rîmnicu Sărat; Pogaagzu.DHmrixK, 
str. Chirov 20 — PIoești; Floca
Cornelia, str. S. Pîrvulescu 
orașul S ia 1 in; Marou# Josif, str.
Telman 4 — TmîTșoâra; ' Spătaru 
Matei, Deta — regiunea TimlșoarTf 
Pintea lancu, str. Alex. Sahia 70 — 
liuLuTețlf; Gusu Nicolae, str. Mic- 
șunele 23 Aricescu.
Gh., str. Corbului 5 — București : 

STEnescuIorț, str. Puțu cu Plopi 12
-=z’riStrrtfl'eștî: Burhu Spirea, str. 
Robănești 15 -Z~~feTi<mresti;' Mișcă 

. Gh., str. Libertății 409 — TJucu-- , -b'LI
rEȘtiȚ

După meciul
Stadionul L.i.A. din Aîad a fost 

arhiplin duminică la întîlnirea Fla
mura Roșie — C.C.A. Dacă cei 
15.000 de spectatori n-au avut pri
lejul să urmărească o întîlnire 
pe măsura valorii celor două echi
pe fruntașe ale fotbalului nostru, 
ei au fost totuși mulțumiți pentru 
însuflețirea cu care a mptat echipa 
campioană.

Aportul iui Farmati a fost ho- 
tărîtor, mulțumită lui apărarea ară- 
dană ci tigind multă siguranță în 
intervenții, iar atacul coordonat de . 
Petschowski a pistonat continuu 
apărarea echipei C.C.A. Și dacă 
rezultatul final a fost de numai 
I—0 in favoarea Flamurii roșii, 
aceasta se datorește în primul rînd 
calinului și siguranței, cu care por
tarul Toma a știut să intervină 
în situațiile critice, cît și impre
ciziei șuturilor la poartă ale ata- 
canților arădeni. în repriza a doua, 
după marcarea golului de către 
Birău, arădenii s-au orientat greșit 
din punct de vedere tactic, retră- 
gîndu-sc fără nici o justificare 
în anărare, deși atacul echipei 
C.C.A. nu a acționat periculos de- 
cît prin Tătaru. Timp de aproape 
20 minute textiliștii au lăsat apă
rarea echipei C.C.A. să răsufle, 
fapt care a permis ca în această 
perioadă înaintașii bucureșteni să 
poată închega unele acțiuni. Atacu
rile echipei oaspe au fost totuși ra
tate. atît din cauza impreciziei în 
șut, cît și ma’ ales a intervențiilor 
portarului arădean Faur, care, în zi 
excepțională, a avut intervenții in
spirate. Retragerea în apărare după 
marcarea unui gol, este o greșeală 
pe care am mai sezisat-o și cu 
alte ocazii la multe din echipele 
noastre din categoriile A și B.

A te retrage în apărare în min. 
50 de joc — așa cum a procedat 
Flamura roșie U.T.A. — este însă 
și mai grav. Și aceasta cu aht 
mai mult, cu cît adversarii ei 
păreau a se fi resemnat, arătîn- 
du-se mulțumiți, de rezultat An
trenorul Flamurii roșii și-a amin-

0 nouă competiții de fotbal 
pentru echipele de categoria A

Duminică ia sfîrșit prima ju
mătate 3 campionatului categoriei 
A. Campionatul va fi reluat în a 
doua jumătate a lunii august. Pen
tru a asigura echipelor de categoria 
A, în perioada de întrerupere a 
campionatului, continuitatea activi
tății, Comitetul pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lingă Con
siliul de Miniștri, prin Comisia cen
trală de fotbal — respectiv sub
comisia de competiții—organizează 
„Cupa de Vară", la care vor hia 
parte cele 13 echipe din categoria 
A și 3 echine de tineret, împărțite 
în două serii:

Seria I : Dinamo București, Pro
gresul București, C.C.A., Dinamo 
Orașul Stalin, Flacăra PIoești, Lo
comotiva Constanța, Progresul 
București (tineret) și Locomotiva 
Constanța (tineret).

Seria a Il-a: Locomotiva Timi
șoara, Locomotiva Tg. Mureș, Fî. 
roșie Arad, Știința Timișoara, Știința 
Cluj, Avintul Reghin, Minerul Pe-

Pregătirile fotbaliștilor romînî 
pentru jocurile cu selecționatele R. P. Polone
Astazi dupa-amiazâ, selecționata 

divizionară I susține un meci în 
compania echipei asociației Loco
motiva. Intilnirea are loc pe Sta
dionul Republicii cu începere ut 
ia ora 17,30. Cele două echipe vor 
fi alcătuite din următoarele loturi 
de fotbaliști:

SELECȚIONATA DIVIZIONARA 
I: Toma (C.C.A.) — Zavoda II 
(C.C.A.), Androvici (Locomotiva 
Timișoara), Toma (Dinamo Bucu
rești)-Călinoiu (Dinamo București), 
Perei (Flacăra PIoești)-Szekely 
(Locomotiva Timișoara), Tătaru 
(C.C.A.), Ene (Dinamo București), 
Ozon (Progresul București), Suru 
(Dinamo București), Cosma (Pro
gresul București), A. Teodorescu 
(Flacăra PIoești) și Georgescu 
(Știința Cluj).

LOCOMOTIVA: Dungu (Bucu
rești), Franciscovici (Timișoara), 
Macri, Vărzan II (București), 
Vakarcs 11 (Tg. Mureș), Corbuș 
(Timișoara), Langa, Ferenczi 
(București), Busch (Cluj). Călin, 
Roman, Olaru, Avasiiichioaie 
(București, Bădeanțu, Ad. Covaci 
(Timișoara),Jozsi (Tg. Mureș) și 
Zeană (București).

Biletele pentru acest meci se gă
sesc de vînzare la Agenția Dinamo 
(Șos. Ștefan cel Mare 43), 
C.C.A. (Bd. 6 Martie) și la casele 
Stadionului Republicii (Bd. Haș- 
deu). Sînt valabile biletele cu 
seria 3, ■ ...

de la Arad
tit — ce-i arept, desitu ue tîrzltî
— de principiul elementar, acela 
că „cea mai bună apărare o con
stituie totuși atacul", și, interve
nind, și-a scos echipa din apă
rare, îndrumînd-o să atace.

Despre jocul prestat de C.C.A. 
trebuie spus că el a surprins, și 
pe suporterii cei mai pasionați ai 
Flamurii roșii. Echipa C.C.A. s-a 
ridicat de puține ori la nivelul 
comportărilor anterioare și a pă
rut lipsită de elan, de combativitate 
și de dorința de a învinge. însăși 
tactica ei de 4joc îndreptățește 
această afirmație. Și cum altfel ar 
putea fi oare judecată dublarea sto
perului Apolzan de către Balint, 
cînd se știe că apărarea echipei 
C.C.A. este considerată — și pe 
drept cuvânt — una dintre cele 
mai redutabile apărări, peste care 
se trece foarte greu ? Prin retra
gerea lui Balint din linia de mij
loc, s-a creat între apărarea și 
înaintarea echipei C.C.A. un gol, în 
care atacanții Flamurii roșii și mai 
ades Petschowski au acționat ne- 
stînjenit, construind acțiuni pericu
loase. Lipsa de însuflețire de care 
a dat dovadă echipa C.C.A. este 
ilustrată în modul cel mai elocvent 
de faptul că în cele 20 minute 
în care U.T.A. s-a retras în apă
rare, militarii nu au fost capabili 
să marcheze. Este drept că un 
singur atacant — respectiv Tătaru
— nu poate suplini ■ insuficiența 
celorlalți, după cum impetuosul 
Zavoda II, neobosit șt de un de
bordant elan, nu poate face sin
gur față tuturor sarcinilor apă
rării

Se impune din partea conducerii 
Casei Centrale a Armatei o serioasă 
analiză a jocului de la Arad, ana
liză care să scoată la iveală toate 
lipsurile, atît cele din pregătirea 
fizică și tactică, cît și măi ales 
pe cele morale și de voință. Nu în
frângerea de la Arad, ci compor
tarea avută trebuie să dea de gân
dit acestei echipe fruntașe a fotba
lului nostru.

A. I. DANCU

vor

troșani și Avintul Reghin (tine- 
ret).

Competiția va începe la 22 mai 
șl se va desfășura în continuare 
la 29 mai, 5, 12, 19 și 26 iunie, 
3 iulie. Jocurile vor fi simple, adică 
fără retur. Cîștigătorii celor două 
serii se vor întîlni îa 10 iulie în 
finală, pentru desemnarea echipei 
care va primi Cupa oferită 
„Pronosport".

In primele două etape se 
disputa următoarele jocuri:

22 mai
Seria I : Flacăra PIoești — 

greșul București, Progresul Bucu
rești (tineret) — Dinamo Bucu
rești, O.C.A. — Dinamo Orașul 
Stalin, Locomotiva Constanța —•' 
Locomotiva Constanța (tineret). 
Seria a il-a : Avîntul Reghin — 
Avîntul Reghin (tineret). Locomo
tiva Timișoara — Locomotiva Tg. 
Mureș, Fî. roșie Arad — Știința 
Timișoara, Știința Cluj — Minerul 
Petroșani.

de

Pro-

A

a jucat 
fața a 
combi - 
care a 
(4-1).

II 
în

de

PLOEȘTI 11 (Prin telefon). —; 
Selecționata divizionară 
pe Stadionul Flacăra, 
6.000 de spectatori, cu o 
nată Fiacăra PIoești, 
dispus cu scorul de 5—1 
Meciul a corespuns scopului, con
stituind un bun prilej de verificare 
a jucătorilor selecționabili. Selec
ționata a desfășurat un joc bun, 
rapdd, mai ales în prima repriză. 
Punctele au fost înscrise de: Geor
gescu (min. 4), Gabor (min. 11), 
Dragomirescu (în proprie poartă 
— min. 35), Georgescu (min. 38) 
și Hidișan (min. 86) pentru selec
ționată și de Ștefănescu (min. 31) 
pentru Flacăra. Arbitrului M. Ma- 
rindu-Ploești, care a condus "bine, 
i s-au aliniat formațiile:

SELECȚIONATA DIVIZIONARA 
II: Birtașu (Cosma) — Pahonfu. 
Apolzan. Dobrescu (Topșa) — Hi* 
dișan, Florescu — Suciu (Cacovea* 
nu), Gabor, Ene (Progr. C.P.C.S.), 
Georgescu (Progr. C.P.C.S.), Mi
hai.

FLACĂRA: Marosi (Roman) — 
Dragomirescu, Marinescu (Mojoc), 
Topșa (Dobrescu) — Cosmoc (Va- 
tani), Vatani (RinceaJiu) — Ște
fănescu (Capoianu), A- Teodorescu 
(Suciu), Drăgan (Ene — Flacă
ra), Marin Marcel (Seredai). Bă- 
dulescu (Marin Marcel).



«Hi jocul Dinamo București - ȚDNA (Sofia)
Marți după-amiază s-a reîntors 

ta Capitală echipa de fotbal Dina
mo București care a tatîlnit luni 
la Sofia echipa campioană a R-P. 
BtrigaiU, Ț.D.N.A. După cum se 
știa âtaMBOviștii au reușit în a- ceâată partidă o «demarată pert or- 
mmtă, totreciod după un joc de 
baril rriffirie puternica formație 
bulgară. Iată ce ne-au spus des
pre meci doi dintre components 
delegației dtoamoviste :

ADRIAN PETROȘANU. condu
cătorul delegației: „Vreau să sub- 
liniez de la începui primirea căldu
roasă fi atenția cu care am fost 
înconjura# tot timpul. M-a impre
sionai. de asemenea, in mod cu to
tal deosebit obiectivitatea specta
torilor care aa răsplătit cu aplauze 
puternice fazele bune realizate de 
echipa noastră. Arbitrajul tiu Ru- 
ndanțoo a fost corect ți competent. 
InMnlrea a decurs tntr-o notă de 
perfectă sportivitate, ridici ndu-se la 
un btui ntoei tehnic. Specialiștii 
bulgari fi presa de specialitate as 
acut mânai aminte de laudă pen
tru comportarea echipei Dinamo 
București, socotind-o o formație de 
valoare care aplică cu succes prin
cipate fotbalului modem".

Arireaorri ANGELO NfCULES- 
CU, cm» a condus echipa Tn acest 
joc, ne-a declarat următoarele:

„Medui a început tn nota de 
tupedurtiait a gazdelor, care au 
atacat puternic. După golul înscris 
de Bafte (min 7), echipa noastră 
a pas stdpbsire pe joc; dinamopiș- 
W an ficat 0 ban jac de ansam
blu, rapid, ca șuturi putem: ce la 
Pa** (Sare, Ene. Barta). Ca

CONCURSUL POPULAR
DC ATt-ETISM PE ANUL 1955

I” =copoi descoperirii de noi 
<■' ; ta masele de tineret și

1 posibilităților de partici- 
ctt mai multe concursuri 

jor de categoria a IlI-a, 
a juniorilor și a începătorilor ne- 
ctasifkarți, Gocnisia centrală de 
atletism organizează concursul 
popular pe anul 1955. Competiția 
se desfășoară în două etape: prima, 
compusă din șase concursuri, revine 
spre organizare comisiilor orășe
nești de atietistn, iar a Il-a, etapa 
finală, va fl organizată de G.G.F.S. 
Cele șase concursuri din prima 
etapă se vor desfășura în toate 
comunele sau centrele de raion 
în care există piste de atletism 
sau chiar numai locuri de arun
cări și sărituri. în zilele de 22 
mai, 5 iunie, 19 iunie, 3 iulie șl 
17 iulie (primul concurs din a- 
ceastă etapă a fost organizat la 
8 mai). Etapa finală a concursu
lui popular va avea loc la Sibiu 
în zilele de 6 și 7 august

La prima etapă au dreptul sâ 
participe coocurenți In 'irstă de 
15—39 ani, atleți de categoria a 
III-» și jtariori sau începători, in
diferent dacă sînt sau nu legiti
mați la vreun colectiv sportiv. Nu 
au dreptul să participe maeștrii spor- 
tulrri și riteții din categoriile I 
și a Il-a. La etapa finală vor 
putea participa toți ace-' atleți care 
ac hiat parte la cel puțin patra 
concursuri din prima etapă și 
care, în urma performanțelor obți
nute, vor fi invitați die Comisia 
centra/ă de atletism.

Cooctrrswlle se vor desfășura 
conform regulamenWurț de atle
tism, e« următoarele probe: BĂR
BAȚI: 1C0 m_, 800 m., 3000 m. plat, 
'imgime înălțime, greutate, suliță; 
FEMEI: 100 m., 800 m., lungime,

Jhipa Victoriiî" la schi i-a revenit asociației Voința
Victoria în ultima competiție de 

schi a sezonului—„Cupa Victoriei* 
— i-a revenit asociației Voința.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate : SLALOM SPECIAL-Seniori:
1. M^Bfa-i (C.C.A.) 94,7 (49,7 +45,0);
2. I. Bîrsan (Dinamo) 99,6; 3. A. 
Albert (0.CA.). Senioare: 1. Elena 
Maglaviceanu (Voința) 80,4 (39,3+ 
41,1); 2. Ramate Bugl (Fl. roșie) 81,1;
3. Siegried Klein (Voința) 100,7.
Juniori: 1. N. Iovici (Fl. roșie) 58,0. 
Junioare: 1. Gabriela Ghioarcă
(Voința) 140,7. FOND-seniori (10 
km.): l.M. Aldescu (Dinamo) 47:25; 
2; M. Grăciun (C.CA.) 49:08; 3. Gh. 
Olteana (Dinamo) 49:18; Senioare: 
1. Elena Zangor (Progr.) 30:37; 2. 
Hermine Herbert (Fl. roșie) 31:53;
3. Elena Tampa (Fl. roșie) 32:40. . 
JtaMeri: 1. Gh. Bădescu (Progr) 
2&08. Junioare: 1. Margareta Arrai 

urmare, Ene a înscris un nou gol, 
cel mai frumos ai meciului, 
Ț.D.N.A. a devenit apoi mai com
bativă, remarcindu-se aripa dreaptă 
Dimitrov-Mihailov. In această pri
mă repriză, noi am tras la poartă 
de 16 ori (din care 9 șuturi au 
nimerit poarta), iar bulgarii de 10 
ori (din care numai 3 in poartă) 
Repriza secundă a fost mai echili 
brati După ce Ene a înscris din 
nou, Ț.D.N.A. a avut o dominări 
teritorială pe care n-a putut-o însi 
concretiza, din cauza jocului exce
lent al apărării noastre, decti tn 
ultimele minute. In această repri
ză, noi am tras la poartă de 10 ori 
(in poartă, 3) iar gazdele de 12 
ori (7 in poartă), fapt care i-a 
dat lui Birtașu ocazia să se re
marce în mod deosebit. In general, 
pot afirma că jucătorii ambelor e- 
chipe au arătat o concepție mo
dernă de joc. cu pase directe, la 
IntUnire. tn permanentă mișcare, 
cu treceri rapide din apărare în a- 
tae, cu finalitate tn acțiuni. Este 
greu să remarc pe cineva din e- 
chipa noastră, care a jucat, în an
samblu, foarte bine. Note speciale 
aș putea da totuși lui Băcuț I. 
foarte combativ, Suru, care a do
vedit o putere de luptă deosebită, 
Birtașu, calm și sigur. Toma, 
in continuă creștere, și-a tre
cui o verificare certă. Jucăto
rii bulgari au practicat un ioc 
modern, deschis, ofensiv. Mi-aa 
plăcut mai mult: Milanov, Dimi
trov. Stoianov. Ne bucură mult fap
tul că am reușit să obținem un re
zultat de valoare, mai ales că ei 
coincide cu prima înfrtngere a e- 
chipei Ț D N-A. după o serie de 16 
meciuri internaționale!"

CARNET ATLETIC

Sosirea in cursa de 100 m. în meciul Constr. + FL roșie—Dina
mo—Știința. Ion Wiesenmayer (culoarul 4) și Al. Stoenescu (culoa

rul 6) au realizat 107 sec
(Foto R. VILARA) 

bune patru performanțe (din șase 
concursuri) ale aceluiași atlet, la 
aceeași probă, se adună și se îm
part la patru. pentru a rezulta 
media. Atletul cu cea mai bună 
medie se clasează pe primul loc. 
In caz de egalitate intre mai mulți 
concurent: clasamentul se întoc
mește în funcție de vîrsta concu- 
renților, acordindu-se prioritate 
celor mai tineri. Rină la 20 iulie, 
clasamentele individuale pe loca
lități vor fi trimise comisiei regio
nale de atletism respective, care 
le va centraliza și va alcătui un 
clasament pe regiune, după ace
leași criterii, indiferent ciți atleți 
din aceeași localitate intră in 
clasament —

Echipa regiunii respective va fi 
formată din atieții care s-au clasat 
pe primul loc la toate probele, 
uwnînd a concura în etapa finală 
de la Sibiu. în . etapa finală, 
concurenții clasați pe primele șase 
locuri, indiferent de regiune, vor 
primi puncte după sistemul 7-5- 
4-3-2-1. Pentru fiecare performanță 
echivalentă categoriei a Il-a de 
clasificare se va acorda suplimen
tar cîte un punct, iar pentru per
formanțele echivalente categoriei 
I, cîte două puncte. Echipa de 

regiune care va totaliza cele mai 
multe puncte, la bărbați și femei 
împreună, va primi titlul de cîș- 
tigătoare a concursului popular de 
atletism pe anul 1955. 
CONCURS POPULAR DE MARȘ 

Comisia orășenească de atletism 
București organizează la 15 mai 
un concurs popular de marș care 
se va desfășura pe distanțele de 
6 km (începătorii), 7 km. (ju
niori) și 20 km. (seniori) in îm
prejurimile stadionului Tineretu
lui. Plecarea se va da la ora 8.

înălțime, greutate, suliță. In lo
calitățile unde nu există instalați
ile necesare pot fi organizate nu
mai o parte din aceste probe. Pro
gramul tehnic, pe zile, va fi al
cătuit de fiecare comisie orga
nizatoare.

In etapa I. «a fiecare concurs 
clasamentele se alcătuiesc indivi
dual. La 24 de ore după termina
rea fiecărui concurs comisia orga
nizatoare va trimite 
tuturor participa nți'or 
regională de atletism 
După terminarea celor 
cursuri, în fiecare localitate 
fi alcătuit un clasament indivi
dual, pe

rezultatele 
la comisia 
respectivă, 
șase 00c- 

va

probe, astfel: cele mai

18:17. SARITURl-Seniori:

Concursul iMtocWist 
de dirt trak organizat de ziarul 

„Informația BucureșW
Hipodromul Bâneasa-trap va 

găzdui duminică o nouă competi
ție motocidistă de dirt-track. Este 
vorba de concursul de viteză pe 
pistă de zgură organizat de ziaAri 
„Informația Bucureștiului", compe
tiție menită să readucă m atenția 
motockiiștilor și. a colectivelor 
sportive din Capitală acest inte
resant gen de alergare din sportul 
cu motor.

Competiția de dirt-track dotată 
cu „Cupa Informația Bucureșțiu
lui* este deschisă următoarelor cla
se de mașini: 100, 125, 250, 350 
și 500 cmc precum și pentru ca
tegoria ataș clasă unică. în cadrul 
fiecăreia din aceste clase motxKi- 
ciiștii vor alerga 3 serii a cîte 
5 ture, câștigătorul pentru fiecare 
clasă fiind decis dm totalizarea 
celui mai mare număr de puncte 
realizate de motoeiciiști în seriiile 
respective.

In vederea acestei importante 
alergări, motocicliștii noștri au fă
cut pregătiri speciale, antrenîn- 
du-se cu seriozitate pe pista de 
zgură a stadionului Locomotiva 
P.T.T. De asemenea, alergătorii 
bucureșteni s-au îngrijit și de a- 
menajarea specială a mașinilor pen
tru cursele de dirt-track și în a- 
ceastă privință ținem să menționăm 
pe C. Radovici (Met.) care este 
primul motocietist din Capitală 
care se va prezenta duminică la 
startul concursului cu o motoci
cletă caracteristică curselor de dirt- 
track.

Astăzi și mîine după-amiază par- 
ticipanții la întreceri vor face an
trenamente oficiale la Hipodromul 
Bănea sa-tra>p.

„CURSĂ
C. Dumitrescu pe locul

Berlin 11 (prin telefon). — Ple
carea în cea ide a VIII-a etapă, 
Leipzig-Bertin (200 km.), s-a <d>aft 
din piața Kart Marx, în fața unea 
mulțimi imense. înainte ide darea 
startului, Kari Meeting, primarul o- 
rașukă, a adresat un căMuros sa
lut cidiștiilor participanți ia marea 
cursă. In clipa ctad plutonul mul
ticolor «-«a pus în mișcare, un u- 
riaș stal de porumbei și-au luat 
sborul, împinzind cerul.

Primii kilometri sînt parcurși pe 
ploaie. Cicliștii germani se insta
lează în frunte, ca și în etapa 
precedentă, și lansează atacuri 
continue. Este evidtent că, aflați 
pe teritoriul R. D. Germane și cu- 
noscînd foarte bine șoselele, ei sînt 
hotăirîți să dea un asalt decisiv 
pentru cucerirea tricoului galben 
și totodată să obțină primul loc 
pe echipe, doar 3 minute despăr- 
țindu-i de echipa R. Cehoslovace. 
Cicliștii cehoslovaci dau însă o 
replică promptă, și plutonul se 
menține compact pînă la km. 70. 
Intre timp se produce o busculadă 
care angrenează numeroși cicliști. 
Printre cei care au căzut este și 
C. Dumitrescu, .a' cărui schimbă
tor intră în roată. Dar. C. I straie, 
ca Întotdeauna, este alături de Du
mitrescu și-i dă acestuia bicicleta 
sa, el așteptînd mașina atelier. C. 
Dumitrescu reintră în pluton chiar 
în momentul cînd un grup de 8 
cicliști — plasînd un reușit atac — 
fug din pluton. Cei 8 cicliști sânt : 
polonezii Krolak și Wilczewki, bul
garii Dimov și Koțev. finlandezul 
Nyman, francezii Gouget și Fa- 
nuel și alergătorul sovietic Ciji- 
kov. Acționând cu dîrzenie în ca
drul unei „moriști", aceștia reu
șesc să aibă, la km. 136, un a- 
vains de peste 3 jnin. Cicliștii ger
mani pornesc cu toată hotărîrea în 
urmărirea „fugariilor". Plutonul 
este condus și hîrțuit pe rîmd de 
Schur, Zabel, Gruppe, Meister, C. 
Dumitrescu și Maxim. Cicliștii 
cehoslovaci urmăresc atent acțiu
nile alergătorilor germanii. La km. 
170, după o înverșunată cursă de 
urmărire, cei 8 sînt ajunși. După 
ce se face joncțiunea, grosul plu
tonului rulează compact pînă în

FOTBAL PEi
R.P. UNGARĂ-SUEDIA 7-3 (4-2)
STOCKHOLM II (prin radio). 

Fotbaliștii maghiari au repurtat ieri 
la Stockholm o strălucită victorie. 
Echipa R.P. Ungare a jucat exce
lent, entuziasmîndu-i pe cei aproape 
50.000 de spectatori de pe stadio
nul Rasunda, care i-au răsplătit cu 
numeroase aplauze. Jocul a fost a- 
proape tot timpul la discreția oas
peților a căror linie de atac, în 
frunte cu Puskăs (cel mai bun de 
pe teren), Kocsis și Hidegkuti (ex
trem stînga) a funcționat irepro
șabil. Suedezii au practicat un joc 
eficace cu pase în adîncime și au 
surprins deseori descoperită apăra
rea adversă. Cei mai buni de la 
gazde au fost înaintașii Isgren, 
Hatnrin și Sandberg. In primele 30 
minute, echipa R.P.U. a jucat foarte 
bine și a înscris 4 goluri prin Koc
sis, Puskăs (din 11 m.), Szojka și 
din nou Kocsis. Apoi suedezii își 
revin și înscriu prin Isgren și Sven- 
son din 11 m. După pauză, Hideg
kuti ridică scorul la 5-2 pentru ca 
peste 15 minute același Isgren să 
reducă scorul la 5-3. Ultimele două 
goluri au fost marcate de Puskăs 
(min. 77) și Kocsis (min. 81). Ar-’ 
bitrul danez Aftigg a condus co
rect următoarele formații: R.P. Un
gară: Olâh-Buzanski, Lorant, Lan- 
tos.-Bozsik, Szojka-Sandor, Csor- 
das. Kocsis ,Puskăs, Hidegkuti. Sue
dia: K. Svensson-Samuelsson, Gus- 
tavssoa, Bergmark-S. O. Svensson, 
Pariing-Hamrin, Lofgren, Isgren, 
Eklund, Sandberg.

PE SCURT
■ In localitatea Tabor (R. Ceho

slovacă), la un concurs atletic la care 
au participat cîțiva din cei mai buni 
atleți cehoslqvaci, I. Kovar a sărit 
2,00 m. la înălțime.

■ Intre 8 și 19 iunie vor avea loc 
la Budapesta campionatele masculi
ne europcV^ de baschet. întrecerile 
se vor disputa pe „Nepstadion”.

B In cadrul unui concurs de atle
tism desfășurat recent la Minsk, a- 
tletul sovietic Constantin Kudrov a 
stabilit un nou record mondial în 
proba de 20 km. marș, realizînd tim
pul de lh29Tl”8/10. Vechiul record 
mondial aparținea atletului cehoslo
vac Dolezal și era de lh.30’26”^10.

■ Intre 13 și 15 mai se va desfă
șura la Budapesta întâlnirea inter

pÂcir
t h etapa Leipzig - Berlin
dceptal unei tabe'e care mid&ca: 
10 km. pînă la sosire. Aci, ger
manul F'Unxia spnintează puternic 
și se desprinde dân grup. Ceilalți 
olaliști germaini trec în fruntea 
plutonului blocînd șoseaua. Totuși 
C. Dumitrescu izbutește să se stre
coare fn frunte, sprmtează și fuge 
la rindu-î din pluton, urmat de 
bulgaiFul Gheorghiev și de ceho
slovacul K'lich, și4oți trei M ajung 
pe Funda pe străzile Ber* 1 2 3 inuluii, la 
2 km. de stadionul Walter U4- 
bricht. Dar, la trecerea peste o 
linie ide tramvai, lui Dumitrescu 
îi pleznesc cîteva spețe l-a roată 
și este nevoit să încetineze ca
dența spre a putea termina pe bi
cicletă. Și, astfel, linia de sosire 
este trecută tatii de berlinezul 
Funda, care a parcurs 200 km. în 
5h:15,16. Media orară: 38 km. Pe 
locul 2 a sosit Gheorghiev (R. P. 
Bulgaria) 5:15,56; 3. Klich (R. 
Ceh.) 5:16,26; 4. C. Dumitrescu

(Metalul)
1. G. Ducaru (Dinamo) 207,0 p.;
2. Gh. Frățilă (Dinamo) 198,8 p.;
3. N. Tănase (Dinamo) 183,2 p. 
Juniori: 1. T. Peterfi (Voința) 191,9 
p. SLALOM URJAȘ-seniori: 1. M. 
Bîră (C.G.A.) 74,1; 2. Gh. Cristolo- 
veanu (Dinamo) 77,7; 3. N. Lupan 
(Dinamo) 78,0. Senioare; 1. El. Ma. 
glaviceanu (Voința) 73,7; 2. Stanis
lava Zerman (FI. roșie) 77,0 3. Re
nata Bugl (Fi. roșie) 77,5; Ju
niori: 1. N. Iovici (FI. roșie) 56,9; 
Junioare: 1. Mihaela Ghioarcă (Vo
ința) 72,0. ȘTAFETA 3x10 km. 
Seniori: 1. C.G.A. (N. Dinu, I. Cim. 
ppia, M. Crăciun) 1:45:03 ; 2. Dina
mo 1:45:29; 3. Voința 1:48:19. 3x5 
km. mixt: 1. Voința (Lucia Tabără, 
Eta Varga, I. Leampă) 58 58; 2. FI. 
roșie 59:17; 3. Progresul 1:00:57.

(R.P.R.) 5:17,43; 5. Scbur (R.D.G.) 
5:17,47. In același timp cu Schur 
a sosit un pluton de aproape 30 
alergători, printre care Cliwien- 
dacz (R.P. Pol.), Vesely (R. 
Ceh.), Looveren (Belgia). Z-abet 
(R.D.G.), Cijikov (U.R.S.S.), Jen
sen (Danemarca), Verhaelst (Bel
gia) șd alți fruntași a>i cursei. 
Intr-un mic grup, sosit la 9 mi
nute, se aflau N. Maxim (R.P.R.), 
Zanomi (R.P.R.) și Verșinin 
(U.R.S.S.), iar în alt grup, sosit 
la 15 minute de cîștigătorul eta
pei, au terminat, în ordine, Mo<- 
ceanu, Sebe și Istra te. In momen
tul sosirii primilor cicliști, cîteva 
mii de porumbei s-aiu înălțat ta 
văzduh, iair din parașutele, lansate 
cu racheta, pluteau în aer stea
gurile țărilor participante la 
„Cursa Păcii*.

După această etapă, în care bel
gianul Verhaelst a pierdut cîteva 
secunde, tricoul galben a intrat 
în posesia germanului Gustav 
Sch-ur. Pe echipe, continuă să con
ducă R. Cehoslovacă, urmată la 
mai puțin de 2 minute de echipa 
R.D.G.

Mîine (n. r. astăzi) se diispută 
etapa a IX, Beri in-Cottbus 130 km.

PETRE DAVID

TE HOTARE
PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR 

POLONEZI
In vederea meciului de fotbal 

cu reprezentativa R. P. Romîne, 
comisia centrală de fotbal din R. P. 
Polonă, studiind rapoartele antre
norilor care au sarcina de a se 
ocupa de jucătorii selecționahili în 
vederea acestor întîlniri, a alcă
tuit următorul lot de jucători:

Portari: Gronowski II, Pacz- 
kowski, Stefaniszyn, Szymkowiak; 
Wirobek; fundași: Bartyla, Ci- 
chon, Durniok, Korynt, Mashelli, 
Maslon, Nowacki, Orlowski, Woz
niak ; mijlocași : Bienek, Grzywocz,- 
Narloch, Pieda, Suszczyk, Wisniewj 
ski, Zientara; înaintași: Alszer; 
Baszkiewicz, Brychczy, Cechelik,' 
Cieslik, Dybala, Gronowski I, Ha- 
chorek, Jezierski, Kempny, Majew
ski, Norkowski II, Pohl, Sasiadek 
și Trampisz.

Din cei 36 de jucători, 9 sînt 
de la G.W.K.S., 5 de la Gwardia 
Varșovia și Ruch Ghorzow, 4 de 
la Polonia Bytom. 3 de la Lechia 
Gdansk, cîte 2 de la Stal Sosno- 
wiec, Gwardia Bydgoszcz și 
C.W.K.S. Krakow și cîte un ju
cător de la Kolejarz Poznan, Gar- 
barnia Krakow. Wlokniarz Lodz 
și Gomik Radlin. In vederile an
trenorilor mai sînt și cîțiva jucători 
<Mn divizia Il-a, și anume: Domi
nik (Gornik Zabrze), Morek 
(Gwardia Kielce) și Zmudzki 
(Sparta Varșovia).

națională de tenis din cadrul Cupei 
Davis dintre reprezentativa R P. 
Ungare și cea a statului Chilei în
trecerile vor avea loc intr-una din 
,.potcoavele” „Nepstadionului" șt ele 
vor putea fi urmărite de peste 30.000 
de spectatori. Lotul maghiar este al
cătuit din Asboth, Adam, Sikorski 
și Gulyas.

■ In turneul internațional de șahi 
de la Buenos-Aires continuă să con
ducă Ivkov (Jugoslavia) cu 9,5 p. ur
mat de Pilnik (Argentina) 8 p. (1), 
Gligorici (Jugoslavia) 7,5 p. (2), Pach- 
man (R. Cehoslovacă) 7,5 p. (1), Szabo 
(R.P.U.) 7 p. (1), etc.

■ La 15 mai va avea loc la Buda*« 
pesta întîlnirea internațională de fot
bal dintre echipele Kinizsi și Totten
ham Hotspur (Anglia).
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