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0 URIAȘĂ FORJĂ PUSĂ ÎN SLUJBA PĂCII!
CONFERINȚA de la Varșovia a 

statelor europene pentru asi
gurarea păcii și securității în Eu
ropa și-a încheiat sîmbătă lucră
rile. Ca urmare a acestor lucrări a 
lost semnat Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
între R.P. Albania, R.P. Bulgaria, 
R. Cehoslovacă, R.D. Germană, 
R.P. Polonă, R.P. Romînă, R. P. 
Ungară și U.R.S.S.

Tratatul pe care reprezentanții celor 
opt state iubitoare de pace l-au sem
nat sîmbătă Ia Varșovia reprezintă 
o contribuție de uriașă însemnă
tate la cauza întăririi păcii și secu
rității în întreaga lume. Tratatul 
demonstrează lumii întregi unita
tea indestructibilă a popoarelor fră
țești din lagărul păcii, democrației 
Și socialismului. Tratatul constituie 
o expresie vie a relațiilor de tip 
nou statornicite între cele opt sta
te, relații de colaborare și asis
tență mutuală bazate pe o adîncă 
încredere reciprocă, relații de prie
tenie fără precedent în istorie.

încheierea Tratatului de prieenie. 
colaborare și asistență mutuală în
tre cele opt țări iubitoare de pace 
din Europa s-a produs intr-un mo
ment caracteristic pentru situația in
ternațională. Politica agresivă pe 
care o promovează cercurile con
ducătoare din S.U.A. creează o pri
mejdie direcla pentru pace și secu
ritatea popoarelor. O expresie ne
mijlocită a politicii „de pe poziții 
de forță" cu care imperialiștii a- 
mericani încearcă să intimideze 
popoarele și să submineze pacea o 
constituie refacerea militarismului 
vestgerman, încadrarea Germaniei 
occidentale în coalițiile militare agre
sive îndreptate împotriva Uniunii 
Sovietice și țărilor de democrație 
populară. Încheierea și rat'ficarea 
acordurilor de la Paris au creat în 
Europa o situație nouă, deoarece 
popoarele iubitoare de pace se află 
acum direct expuse primejdiei mi
litarismului german, căruia acordu
rile de la Paris îi deschid căi 
largi de acțiune. In fața acestei 
situații țările iubitoare de pace au 
fost nevoite să treacă la contra- 
măsuri, care să le garanteze securi
tatea In declarațiile conducători
lor delegațiilor întrunite la Var
șovia a fost subliniat rolul nefast 
pe care militarismul german l-a 
jucat în arena internațională în 
ultimele decenii. Toți particîpanții 
la Conferință au arătat cit de mult 
au avut de suferit popoarele țări
lor lor de pe urma militarismului 
german. Apărea limpede necesita
tea unuj tratat care să coordoneze 
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apărarea țărilor iubitoare de pace, 
să întărească și mai mult colabo
rarea frățească dintre ele și să cre
eze o forță capabilă să dea o ri
postă zdrobitoare oricărui agresor. 
Aceste sarcini istorice sînt cuprinse 
în tratatul de la Varșovia. Arti
colul 4 al tratatului prevede: 
„In cazul unuj atac armat în Eu
ropa din partea vreunui sfat sau 
grup de state împotriva unuia sau 
mai multor state semnatare ale 
Tratatului, fiecare stat semnatar al 
Tratatului în cadrul exercitării drep
tului la autoapărare individuală sau 
Colectivă, în conformitate cu arti
colul 51 al Cartei Organizației Na
țiunilor Unite, va acorda statului 
sau statelor care au fost supuse u 
nui asemenea atac ajutor imediat. 

în mod individual, în înțelegere cu 
celelalte state semnatare ale tra
tatului și prin toate mijloacele care 
i se par necesare, inclusiv folosi
rea forțelor armate".

Tratatul prevede de asemenea 
crearea unui comandament unificat 
al forțelor armate care, potrivit în 
țelegerii între părți, vor fi puse 
sub comanda acestui comandament.

Tratatul de la Varșovia subli
niază unitatea frățească a popoa
relor iubitoare de pace. El are o 
mare importanță pentru întărirea 
capacității de apărare a celor opt 
state semnatare, pentru apărarea 
muncii pașnice a popoarelor lor, 
pentru garantarea inviolabilității 
frontierelor și teritoriilor lor și 
pentru apărarea împotriva une_i e- 
ventuale agresiuni. Acest tratat 
este Important nu numai pentru 
cele opt state care l-au semnat, 
ci pentru toate 6tatele europene. 
Intr-adevăr, în articolul 9 al trata
tului se prevede: „Prezentul tra
tat este deschis și altor state, in
diferent de orînduirea lor socială și 
de stat, care vor declara că sînt 
gata ca, participînd la prezentul 
tratat, să contribuie la unirea efor
turilor statelor iubitoare de pace în 
scopul asigurării păcii și securității 
popoarelor". Extrem de limpede re
zultă de aici caracterul defensiv al 
tratatului încheiat la Varșovia, a- 
portul său la întărirea păcii și 
securității mondiale O altă clauză 
importantă a tratatului, clauză care 
ilustrează cu claritate țelurile po
liticii de pace pe care o promo
vează statele semnatare, este aceea 
care prevede: „In cazul cînd în 
Europa va fi creat un sistem de 
securitate colectivă și va fi înche
iat în acest scop un tratat general 
european de securitate colectivă, 
lucru spre care părțile contractante 
vor tinde neîncetat, prezentul tratat 
își va pierde valabilitatea în ziua 
intrării în vigoare a Tratatului ge
neral euronean". Prin tratatul în
cheiat la Varșovia părțile contrac
tante se obligă ca, în conformitate 
cu Carta O.N.U„ să se abțină în 
relațiile lor internaționale de la a- 
menlnțarea cu forța sau de folosire 
a forței, să rezolve litigiile lor in
ternaționale prin mijloace pașnice, 
în așa fel încît să nu pericliteze 
pacea și securitatea internațională. 
Părțile contractante declamă că sînt 
gata să participe, în spiritul unei 
colaborări sincere, la toate acțiu
nile internaționale avînd drept scop 
asigurarea păcii și securității In
ternationale și că își vor consacra 
în întregime forțele atingerii aces
tor scopuri. Totodată, părțile con
tractante vor depune eforturi pen
tru a obține o reducere generală a 
armamentelor și interzicerea arme
lor de exterminare în masă.

întreaga omenire iubitoare de 
pace salută cu bucurie încheierea 
tratatului de la Varșovia, tratat 
care pune în slujba păcii și securi
tății mondiale o forță uriașă, cum 
nu a mai cunoscut istoria pînă în 
prezent.

Poporul romîn este mîndru că se 
află printre popoarele țărilor care 
au încheiat istoricul tratat de la 
Varșovia. Conștient de forța unită 
a celor opt țâri care au încheiat 
tratatul, poporul romîn este hotărît 
să-și îndeplinească cu cinste noile 
sarcini care-i stau în față pentru 
asigurarea păcii și colaborării între 
pgpoare.

SEMNAREA TRATATULUI
VIENA, 15 (Agerpres). — TASS transmite:
La 15 mai, la orele 11,30 dimineața (oca Euro

pei centrale) a avut loc în Sala de Marmură a 
Palatului Belvedere semnarea de către reprezen
tanții Utwunii Sovietice. Statelor Unite ale Ameri
ca. Angliei, Franței și Austriei a tratatului de stat 
cu Austria care prevede restabilirea Austriei ca stat 
independent și democrat

Din partea Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste, tratatul a fost semnat de V. M. Molotov, mi
nistrul Afacerilor Externe al U.R.S.S. și I. I. 
Ilicev, ambasadorul U.R.S.S. in Austria; din par
tea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
nord — de H. MacMHlan, ministrul Afacerilor Ex
terne și G. Wallinger. ambasadorul .Angliei în 
Austria; din partea Statelor Uirite ale Americă — 
de J. F. Duties, secretarul de stat și L. Thompson, 
ambasadorul Statelor Unite in Austria-, din partea 
Republicii Franceze — de A. Pinay, ministrul Afa
cerilor Externe și de R. Lalouette, însărcinatul cu 
afaceri al Franței In Austria; din partea Republicii 
Austriece — de L. Figl, ministrul Afacerilor Ex
terne al Austriei.

La semnarea tratatului au fost de față toți mem
brii delegațiilor celor patru puteri și Austriei care

Vor lua parte la întrecerile tineretului 
de la Varșovia

• La cea de a II-a ediție a Jocu
rilor sportive prietenești de la Var
șovia și-au anunțat participarea 
jucătorii de hochei pe iarbă ai In
diei. Secretarul de onoare al aso
ciației de hochei pe iarbă a Indiei, 
M. Gupta, a trimis o scrisoare or
ganizatorilor întrecerilor, spunind 
printre altele: „Acceptăm cu mudtă 
bucurie invitația care ni s-a făcut, 
deoarece ea ne dă posibilitatea dea 
tatîlni pe cei mai buni sportivi ai 
lumii. Sîntem de acord în totul cu 
Ideea sub care se desfășoară aces
te întreceri..."
• Din Suedia și-au anunțat par

ticiparea, printre alții, numeroși 
concurenți la întrecerile de tir cu 
arcul.

• Asociația de atletism din Gre
cia a anunțat participarea atleților 
din această (ară ța întrecerile ti
neretului de la Varșovia.

• Federația națională de lupte 
și haltere din Luxemburg a înscris 
la concursuri șapte atleți.

• Federația națională de baschet 
și volei din Finlanda și-a înscris 
echipele la întrecerile din aceste 
două ramuri de sporturi.

• Federația de lupte din Turcia 
a înscris la Varșovia echipa na
țională compusă d'n nouă luptători.

HELSINKI (Agerpres). — TASS 
transmite: La Helsinki s-a dat 
startul In Ștafeta Păcii și Priete
niei, organizată în cinstea celui de 
al V-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților de la Varșo
via. Concomitent, s-a dat startul ta 
ștafetă și în orașele Turcu și Kotka. 
Trecînd prin diferite orovincii ale 
Finlandei, cele trei ramuri ale șta
fetei se vor intîlni la Tornio, unde 
ștafeta va fi predată tineretului 
suedez

La Helsinki, ta parcul Alppila 
unde s-a dat startul ștafetei, s-a

DE STAT CU AUSTRIA
au luat parte la conferința convocată In vederea 
semnării tratatului de stat cu Austria.

Au asistat de asemenea la semnarea tratatului 
cancelarul Republicii Austriace, I. Raab și ceilalți 
membri ai guvernului austriac.

Cu prilejul semnării tratatului, V. M. Molotov. 
H. MacMillan, J. F. Dulles, A. Pinay și L. Figl au 
rostit cuvîntări. După terminarea procedurii desenw 
nare a tratatului, V. M. Molotov, Ministrul Aface-' 
rilor Externe al U.R.S.S., H. MacMillan, ministrul 
Afacerilor Externe al Marii Britanii. J. F. Dulles, 
secretarul de stat al S.U.A., A. Pinay, ministrul A- 
facerilor Externe al Franței- I. Raab, cancelarul 
Austriei, A. Schaerf, vicecancelarul Austriei și Iw 
Figl. ministrul Afacerilor Externe al Austriei, au 
salutat de pe balconul Palatului Belvedere pe locu
itorii Vienei care se adunaseră în parcul Palatului, 
precum și pe străzile dimprejur.

Cetățenii din capitala Austriei au înttoprjnat cm 
ovații și aclamații entuziaste apariția reprezentan
ților puterilor semnatare ale Tratatului. Ovațiile au 
izbucnit ou o nouă putere cînd V. M. Molotov 
a apărut încă odată la balcon. Aclamațiile în cin
stea Uniunii Sovietice și a celor trei puteri occideoj 
tale care au acordat Austriei independența n-rau to-> 

- cotat timp îndelungai.

In cinstea Festivalului

• întrecerile de scrimă vor con
stitui una din marile atracțiun; ale 
jocurilor. Este suficient să arătăm 
că la diferitele probe de scrimă 
și-au anunțat participarea concu
renți din R. P. Ungară, Italia. 
Franța și bineînțeles din R. P. Po
lonă. Iubitorii întrecerilor de scri
mă îi vor vedea în concurs pe d’O- 
riola (Franța), E. MangiarottL 
Nos tini (Italia), Karpaii, Kovacs, 
Getevicz (R. P. Ungară), Pawlow
ski și Zablocki (R. P. Polonă).

• Comitetul de organizare a în
trecerilor de la Varșovia a primit 
înscrierea a 280 de sportivi din R. 
Cehoslovacă- Sportivii cehoslovaci 
vor lua parte la concursuri în 18 
discipline Din acest lot numeros 
fac parte, printre alții. Emil Zato- 
pek, Dolezal. Skobla, Jungwirth. 
Dana Zaiopkova. Lanski. Din echi
pa de gimnastică fac parte Bosa- 
kova, Danis și Svcboda. Vor mai 
lua parte la întreceri jucătorii de 
tenis de masă Andreadis și Tokar, 
campionul de tir cu arcul Hadas, 
luptătorii Atanasov șl Ruzicka. 
halterofilul Psenicka și jucătorul 
de tenis Zabrodsky. La întreceri 
vor lua parte și cei mai buni cano
tori cehoslovaci.

Ștafeta Păcii și Prieteniei
adunat un mare număr de tineri 
și tinere. Participanții la ștafetă au 
fost salutați de profesorul Felix I- 
versftn, laureat al Premiului inter
național Stalta, pentru Întărirea pă
cii Intre popoare. „Duceți astfel 
ștafeta — a spus el — încît să în
credințați că tineretul finlandez do
rește pacea și este dornic să întă
rească legăturile cu toate popoare
le. Sînt convins că această ștafetă 
își va aduce contribuția la lupta pe 
care o duce tineretul din toate ță
rile pentru pace".

In mesajul dus de ștafetă se spu

Oradea, 16 (Agerpres). — Th 
nern din orașul Oradea au hotărît 
ca ta cinstea Festivalului Mondial 
a.1 Tineretului și Studenților de la 
Varșovia să construiască în localii 
tate un nou stadion sportiv al tk 
neretului.

In ultimele săptămtai, la luară-- 
nle pentru construirea stadionului 
au participat peste 2.000 de tineri, 
De asemenea, la reamenajarea sta
dionului sportiv „Metalul" din par
cul pionierilor, tinerii din orașdl 
Oradea au lucrat voluntar peste
1.800  de ore.

In întlmpinarea Festivalului de 
la Varșovia, tinerii (fin regiunea 
Oradea au organizat și alte so
lium. Pionierii și școlarii din în-’ 
treaga regiune participă la colec
tarea fierului vechi. Irr ultimele 
două luni ei au strîns pesite 34 
vagoane de fier vechi, care a fost 
trimis pentru valorificare la Com-> 
binatul metalurgic din Hunedoara, 
precum și 3 vagoane de fontă din 
care muncitorii de la Combinatul 
metalo-chimic din orașul O-adea au 
turnat sute de plăci pentru sobe 
de gătit, mașini de sfărîmat po
rumb și altele.

In afară de fierul vechi colec
tat de pionieri și școlari, tinerii 
muncitori de pe diferite șantiere 
din regiune și cei de la întreprin
derile „Bernat Andrei". , înfrăți-» 
rea", atelierele de zonă C.F.R. șl 
altele au colectat pînă acum peste 
280.000 kg. de fier vechi.

ne printre altele: „Noi, tinereții 
Finlandei, dorim să contribuim la 
întărirea prieteniei și a cunoașterii 
reciproce între popoare, fără îngră
diri de limbă și naționalitate, fără 
deosebiri politice, religioase sau de 
altă natură. Dorim să întărim oacea, 
pentru fericirea tuturor vopoarelor. 
Fie ca ștafeta noastră sd aducă în 
fiecare țară prin care trece, chema
rea adresată tuturor oamenilor tlJ 
neri de a lua parte la marea săr
bătoare a bucuriei, prieteniei și 
culturii"^



Regulamentul
campionatului republican de poiîaiion G.M.A. pe .anul 1955

.. SCOPUL
Campionatul republican de polia

tlon G.M.A. se organizează în 
scopul dezvoltării fizice multilate
rale a celor ce muncesc, prin a- 
tragerea lor ia trecerea normelor 
complexului sportiv G.M.A, în 
scopul menținerii la un nivel înalt 
a pregătirii fizice a purtătorilor in
signei G.MA. și pentru ridicarea, 
din rîndurile acestora, a noi și 
valoroase elemente.

II. ORGANIZAREA
Campionatul republican de po

liatlon G.M.A. pe anul 19'5 se 
organizează în 4 etape și anume:

— etapa 1 pe colective sportive 
(etapă pregătitoare).

— Etapa a |I-a pe raioane (eta
pă de masă),

— Etapa a III-a pe regiuni;
— Etapa a IV-a finală.
1. Etapa I se desfășoară în toa

te colectivele sportive. Comisi le 
de pregătire și examinare G MA 
sînt autorizate și obligate să or
ganizeze această etapă între 4—19 
iunie 1955. Ele vor trebui să asi
gure la această etapă o mobilizai*  
cît mai largă a membrilor colec
tivului folosind cadrele de specia
litate în vederea pregătirii tehnice 
la un nivel înalt calitativ Etapa pe 
colectiv trebuie să constituie ua 
minunat prilej pentru ca uo nu
măr cît mai mare de aspiranți să 
treacă normele insignei GALA, 
gradul II.

2. Etapa a Il-i se desfășoară în 
toate centrele de raion în perioada 
20 iunie-24 iulie 1955 și se orga
nizează de către comisiile de 
control G.M.A. de pe lingă comi
tetele C.F.S. raionale și orășenești, 
sub îndrumarea dilrecfă a comite
telor C F.S. respective. La etapa 
raională (etapă de muse), se 
poate înscrie un număr reEmitat 
de concurenți din partea fiecărui 
colectiv, această etapă constituind 
o verificare a celor pregătiți și 
un prilej de popularizare a com
plexului s-rortiv G.MA.

In local Rable unde sînt comitete 
raionale și orășenești, acestea vor 
organiza etapa a H-a separat, de- 
scmnîndu-se cite un campion și o 
carmtoaua, separat pentru raion și 
pertru oraș.

3 Etapa a III-a se desfășoară 
în toate centrele de regiune în 
perioada 7-28 august 1955 și se 
organizează de către comîsii'e re
gionale G.M.A. de pe lingă comi
tetele C.FS. regionale sub îndru
marea directă a acestora.

4. Etapa a IV-a, finală, se des
fășoară în zilele de 3-4 septembrie 
195 > și se organizează de către 
Comitetul pentru Ciiltură Fizică ș: 
Sport de pe lingă Consiliul de 
Alinistri.

III. CATEGORII, PROBE, 
PROGRAM

Campionatul republican de po- 
Jîatlon G.M.A. se organizează se
parat pentru bărbați și femei și 
cuprinde următoarele probe:

1 Tir, normă generală GJ4.A. 
gr. II-

2 Gimnastică, normă generată 
GALA. gr. II.

3. înot 100 m. liber (pemru fe
mei 50 m )

4. Aruncarea greutății cu am
bele mini.

5. Cursa cu obstacole, normă 
generală G.M.A. gr. II

6. Cros 3 km. (pentru femei 1 
km).

întrecerile în etapa raională ți 
regională se vor desfășura în două 
zile de concurs, ordinea probelor 
neputînd fi schimbată:
. Ziua I B-f-F; tir, gimnastică, 
foot.

Ziua a H-a B+F: aruncarea 
greutății, cursa cu obstacole, aler
gare.

In etapa a lU-a și a IV-a (re
giune și finală) proba de cros ae 
înlocuiește:
, — pentru bărbați eu alergare 
SOOO m. plat

SPARTACHIADA SINDICALA
’ La fel,,ca in fiecare an, Gonsi- 
lifii Centrat al Sindicatelor a or- 

Sganizdt și anul acesta țwrn Sec- 
jția de cultură fizică și sport Spar- 
tachiada sindicală, competiție de 
mase care aire scopul de a mobi
liza un număr cît mai mare de 
oameni ai muncii în practicarea 
continuă a sportului, de a desco
peri și promova tinerele elemente 
talentate, ide a stimula crearea de 
noi secț'i pe ramură de sporf și 
de a ajuta aspiranților G.M.A. 
să-și treacă normele

SPORTUL POPl.V” 
■PaS 2-a Nr. 2618

— pentru femei cu alergare 1000 
m. plat

Probele se vor organiza conform 
regulamentelor în floare și după 
condițiile fixate prin regulamen
tul complexului sportiv G.M.A.

IV. PARTICIPANȚ1
In cadrul campionatului republi

can de poliatlon G.MA. pot par
ticipa toți oamenii muncii de la 
orașe și sate cu condiția să aibă 
vîrsta de 17 ani împliniți și să 
fie aspiranți sau purtători ai insig
nei G.M.A. gr. 11.

Maeștrii sportului și sportivii 
clasificați categoria I la una din 
probele acestei competiții, vor 
participa încep’nd cu etapa regio
nală.

Toți participanții în toate eta
pele se vor legitima cu buletinul de 
identitate și brevetul de purtător 
al insignei G.MA. gr. 1. precum 
și cu carnetul de aspirant sau bre
vetul G.M.A. gr. II.

Comitetul pentru Cultură Fizică 
șl Sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri iți rezervă dreptul de a 
incit*.  la etapa finală un număr de 
sportivi.
V. CONDITIINI DE STABILIRE 

A REZULTATELOR
întrecerile campionatului repu

blican de poliatlon G.M A. se dis
pută individuaL cișttgălorii fiind 
declarați campioni raionali, regio
nali sau repubficani pe anul 1955, 
la poliatlon G.M.A.

Se califică de la o etapă la alta 
primii clasați la băieți ți fete (re
zultat final). Deci, raionul sau re
giunea vor prezenta la etapa su
perioară doi concurenți și anume:

a) campionul poliatlonuțui 
G .MA. bărbați.

b) campioana potiatlonului G.MA. 
femei.

In caz de forță majoră, ci nd 
primul concurent clasat nu poate 
participa la etapa următoare, locul 
iui «a fi hiat de cel clasat pe lo
cul următor.

Stabilirea clasamentului la con
cursurile din cadrul poliatlonului 
G M.A. se face în felul următor:

1. Pe baza rezultatelor obținute 
se va stabili la fiecare probă un 
clasament în care vor fi trecuți 
în ordine toți concunenții.

In cazul cind doi sau mai mulți 
concurenți sînt Ia egalitate de 
puncte, in cadrul aceleiași probe, 
ei vor figura pe același loc în 
clasamentul probei respective. In 
schimb, următorul concurent r.u va 
fi clasat pe locul imediat următor, 
ci la locul care ar urma. în cazul 
ciad concurenți» dinaintea lui nu 
ar fi fost la egalitate. De exem
plu: doi concurenți sînt la egalitate 
pe focul II. la gimnastică, următo
rul concurent va fi trecut în cla
samentul acestei probe pe locul 
IV, ținiadu-se seama că a fost un 
concurent pe locul 1. doi pe locul 
II și cd de al patrulea vine pe lo
cal IV. arind încă trei concurenți 
clasați inaistea lui.

2. Clasamentul general se va 
stabili adtmind locurile obțirmte de 
fiecare concurent, la toate cete 
șase probe. la acest caz, ordinea 
m care se vor clasa concurenții 
depinde de locurile obținute de fie
care. la probele res-ectîve.

Ce! mai mie n-imâr de puncte 
acumulate la toate cete șase probe 
cuprinse în campionat va desem
na pe ciștigătoru! etapei respec
tive. In cazul cînd doi sau mai 
mulți concurenți sînt la egalitate 
in clasamentul general ei vor fi 
clasificați după cum urmează:

— locul cel mai bun va fi atri
buit concurentului care are cele 
mai multe locuri I. Dacă și in a- 
c*st  caz se menține egalitatea, se 
v« fine seama și de cele mai multe 
focuri II, III sau IV.

— In cazul cînd egalitatea per

Regiuamaitul competiției se și 
află la colectivele sportive, care 
cunosc deci prevederile acestui». 
Ceea ce trebuie Insă s-nMm ia teste- 
faptul că, m prezent, colectivele 
sportive trebuie să depună toate 
efortui ile pentru organizarea con
cursurilor de atlatism, gimnastică, 
natație și da volei.

Sipar Iacii iada sindicală are și 
■importantul ml de a contribui la 
asigurarea vinei activități coertsnK 
în sportul de maee. Spunem acest 
lucra, pentru că. tot în această pe- 

: rioa-dă se desfășoară și Concur
surile Sportive ■ ale Tineretului, or- 

, gatyaate in cinșfra Festivalului 
de la Varșovia. Iată de ce comi

sistă, va avea prioritate concuren
tul care are locul cel mai bun Ia 
cursa cu obstacole.

In clasamentul general nu vor 
figura participanții care au aban
donat în una sau mai multe probe.

VL PREMII

Comitetul pentru Cultură Fizică 
și Sport acordă următoarele pre
mii:

— Titlul de campion R.P.R. pe 
anul 1955.

— Premii individuale, cîștigăto- 
rilor etapelor raionale, regional^ 
și finală.

In afara acestor premieri, colec
tivele sportive, consiliile regionale 
ale asociațiilor, comitetele C F.S. 
regionale, raionale și orășenești 
sînt autorizate și ti se recomandă 
să asigure diferite premii (cărți, 
echipament, materiale sportive) pe 
care le vor decerna, odată cu pre
miile oficiale.

Decernarea premiilor se va face 
într-un cadru festiv

VIL ARBITRI
Pentru toate probele campiona

tului republican de poliatlon G.M A» 
in toate etapete, arb fiii vor fi de
semnați de către comisiile pe ra
muri de sport
VIII. ÎNSCRIEREA CONCURENi- 

TILOR ȘI COMUNICAREA 
REZULTATELOR

Pentru prima etapă a campiona
tului republican de poliatlon 
G.M.A., înscrierile se fac la comi- 
siite de pregătire și examinare 
G.M.A. din cadrul colectivelor 
sportive, care vor asigura și ur
mări pregătirea celor înscriși. Co
misiile de pregătire și examinare 
G.M A. sînt obligate să comunice 
comitetelor C.F.S. raionale și oră
șenești numărul participanților ln 
etapa de colectiv (etapă pregăti
toare).

Pentru organizarea etapei a H-a, 
comitetele C.F.S. raionale și oră
șenești vor întări comisiile de 
control G.MA. După terminarea 
etapei, comisiile vor raporta re
zultatele obținute (clasamentul ge
neral băieți și fete), numărul uni
tăților participante, punctajul pri
milor 5 clasați (băieți și fete). pen
tru înscrierea concurenților la e- 
tapa regională (etapa III)

Rapoartele vor fi înaintate în ter
men de 3 zile de fa terminarea e- 
tapei rafooale.

In termen de 3 zile după termi
narea etapei a ll-a cora.tetele 
C.F.S. regionale vor comunica re
zultatele comMete Comitetului pen
tru Cultură Fizică și Sport de pe 
lingă Consiliul de Miniștri (Direc
ția Organizatorică) participarea la 
finală efeetuîndu-se pe baza aces
tor comunicări. Odată cu comuni
carea rezultatelor etapei a. lll-a, 
comitetele C.F.S. regionale vor 
înainta si un raport detaflat asu
pra desfășurării campionatuhti re
publican de poliat'on G M.A. în 
regiunea respectivă.

IX COND1T1UN1 ADMINIS
TRATIVE

Toate cheltuielile ce decurg din 
organizarea etapei I, vor fi supor
tate de colectivele sportive.

La etapa a ll-a. comitetele C.F.S. 
regionale prin comitetele C.F.S. 
raionale vor asigura cazarea și 
hrana participanților pe durata șe
derii în localitate. Colectivele spor
tive vor asigura cheltuielile de de
plasare precum și scoaterile din 
producție.

La etapa a III-a, comitetele C.FS. 
regionale vor asigura cheltuielile 
privind transportul, cazarea și hra
na unui număr de 2 participant 
din fiecare raion.

La etapa finală. Comitetul pentru 
Cultură Fizică și Sport va suporta 
cheltuielile privind transportul, ca
zarea și hrana unui număr de 2 
participant din fiecare regiune, 
precum și scoaterile din producție.

tetele secțiilor de atletism. Trata
ție, gimnastică și volei trebuie să 
dea toată atenția eșalonării aces
tor întreceri de-a lungul întregii 
etape, astfel incit colectivele spor
tive să nu meargă pe linia mini
mei rezistențe, organiziiid unul 
ș.i același concurs în cadrul am
belor competiții. Comisiile regio
nal, raionale și orășenești de vo
lei, natație, atletism și gimnas
tică au, de asemenea, importante 
sarcini în acest domeniu, ele fiind 
cele care trebuie să controleze 
planificarea concursurilor în așa 
fel înpît participanții, c't maî 
mu'ți 'a număr, să poată »vea a- 
sig urată o acțiyHațe^coQfiiHțg.

ORAȘUL STALIN '16 (pun 
telefon). — In localitate s-a 
disputat duminică o mare în
trecere sportivă organizată ’n 
cadrul Concursurilor Sportive 
ale Tineretului. Avînd sprijinul 
comitetului orășenesc U.T.M. și 
al coniitetu'u-i orășenesc C.F.S., 
colectivele^ sportive din orașul 
Staîin au putut mobiliza un 
mare număr de tineri și tinere, 
oare au luat pante la o între
cere sportivă bine organizată.

Concursul s-a desfășurat pe 
stadionul „Tractorul", unde, 
prm grija comitetului orășenesc 
C.F.S, au fost mobilizați nu
meroși tehnicieni,. Majoritatea 
antrenorilor și instructorilor din 
Orașul Stalin au fost prezenți 
pe stadionul .Tractorul" pentru 
a ajuta pe tinerii concurenți

La acest mare concurs, des
fășurat numai în probe de atle
tism, au participat tinere și ti
neri sportivi neclasificați în 
acest sport. Primind îndruma
rea și sprijinul antrenorilor, ti
nerii participant au putut ob
ține rezultate de valoare. Demn 
de remarcat este faptul că la 
această întrecere au concurat 
peste 500 de sportivi, reprezen- 
iînd majoritatea colectivelor din 
Orașul Stalin. Printre colecti
vele sportive care s-au remar

Minerul si Constructorul din Petroșani, două colective,
două exemple diferite

Au fost odată..., nu ca în po
vești, d chiar in realitate două cor 
lective. Am putea spune chiar su
rori, deși nu făceau parte din ace
eași familie. Amindouă își duceau 
activitatea in minunata Vale a Jiu
lui, din care răzbate pină departe 
clocotul muncii avintate. Amindouă 
colectivele, cuprinzind mii de mun
citori dornici să facă sport au por
nit la muncă cu entuziasm. La în
ceput, mijloacele materiale (echipa
ment, materiale și baze sportive) 
erau reduse. Insă, atunci cind mun
cești cu dragoste și cu tragere de 
inimă, nu se poate să nu reușești. 
Colaborînd, cele două colective des
pre care este vorba, Minerul și 
Constructorul Petroșani, au reușit 
să înlăture toate piedicile, să de
vină colective fruntașe. Așa stăteau 
lucrurile cu un an, doi, in urmă.

...Ne aflăm în perioada alegeri
lor sportive sindicale. In amindouă 
colectivele alegerile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de adevărată săr
bătoare. Au fost alese noile consi
lii, s-au luat angajamente și... să 
vedem rezultatele.

★

Cele cîteva ore petrecute la se
diul colectivului Minerul Petroșani 
ca și după-amiaza trăită în mijlo
cul sportivilor care se antrenau pe 
stadionul colectivului, la arena de 
popice sau la poligon, etc., ne-au 
convins că minerii din Valea Jiu
lui nu sînt numai pasionați susți
nători ai echipelor lor de fotbal, ci 
că ei iubesc și practică cu aceeași 
dragoste toate sporturile și mai cu 
seamă luptele, boxul', gimnastica, 
tirul, atletismul, popicele, motoci- 
clismul și tenisul de cîmp. ln ria
dul membrilor colectivului Minerul 
se găsesc numeroși atleți, gimnaști, 
boxeri și, trăgători, care, datorită 
condițiilor tot mai bune creole de 
colectiv, își ridică permanent măie
stria sportivă.

Ceea ce te impresionează în mod 
deosebit este dragostea și atașa? 
meniul minerilor față de colecti
vul lor sportiv. Muncitori ca losif 
Ghezu, Deleanu (fotbaliști), Gh. 
Georgescu (boxer), Adalbert Fer- 
molen (luptător) și mulți alții, a- 
preciați de tovarășii lor de muncă 
pentru hărnicia cu care lucrează și 
pentru rezultatele valoroase pe ca
re le obțin în producție, se pregă
tesc cu seriozitate pentru a-și ri
dica măiestria sportivă și în același 
timp dau colectivului sprijin în toa
te acțiunile pe care acesta le între
prinde în scopul dezvoltării sportu
lui în rîndurile minerilor. Din toate 
acestea se desprinde faptul că la 
Minerul Petroșani sportul se bucură 
de o frumoasă dezvoltare, că acti
viștii colectivului au știut să insu
fle minerilor dragostea față de 
sport, eă, în sfîrșit, aici se mun
cește și se face sport cu tragere de 
inimă.

■h

...Să nu uităm însă de celălalt 
cothetiv, Constructorul, și să ve
dem ce s^a mai întimplal aici du

cat in acțiunea de mobilizare 
a concurenților, sînt: Metalul- 
Uzinele de Tractoare „Ernst 
Thâlmann". Metalul ..Steagul 
Roșu", Metalul „Bela Brainer", 
Flamura roșie, Locomotiva Ate
lierele de Automotoare și Loco
motiva Depoul C.F.R.

★
In zilele de 14 și 15 mal 

s-au desfășurat la Cluj mal 
multe întreceri sportive organi
zate de consiliul regional spor-. 
tiv al asociației Știința. în ca
drul Concursurilor Sportive ale 
Tineretului. Au participat nu
meroase echipe de volei și oi
nă, precum și un mare număr 
de studenți și studente, care 
s-au întrecut la atletism și tir.

De la coresp. reg.
★

La colectivul sportiv Progres 
sul Craiova se desfășoară o in
tensă activitate în cadrul Con
cursurilor Sportive a-le Tineretu
lui. Astfel, de curînd s-a dis
putat un concurs atletic la care 
au participat membrii cercului 
sportiv de pe lingă Comitetul 
regional U.T.M.. precum și a- 
proape 150 de eleve di la 
școala profesională sanitară. De 
asemenea, s-au disputat jocuri 
de»volei și fotbal.

/. Ț uri ac. corespondent
4

pă frumoasele alegeri care au avut 
loc... De fapt, nu s-a mai îniim- 
plat nimic. Au fost dale uitării an
gajamentele. Uitate au fost și nu
meroasele cercuri sportive răspirt- 
dite în întreaga Vale a Jiului și 
doar în amintire au rămas succe
sele obținute în trecut. Și cum să 
nu se întimple așa, cînd de la ale
gerea sa consiliul colectivului 
sportiv Constructorul Petroșani na 
a reușit să se întrunească nici mă
car odată ? Cum putea oare const*  
lini colectivului să instruiască și 
să îndrume cercurile sportive, cînd 
cei ce alcătuiesc acest consiliu 
sînt ei înșiși neir.struiți și cînd pri
vesc munca sportivă cu totul su
perficial ? A trecui destul timp de 
la alegeri, dar consiliul colectivu
lui sportiv nu a reușit să înceapă 
munca.

N-au trecut decit două luni de 
la alegeri (după părerea consiliu
lui colectivului sportiv prea puțin, 
timp pentru ,,aclimatizare"), dar 
destul timp ca ei să strice, cu negli
jența și nepăsarea lor, tot ceea ce 
s-a făcut pînă atunci. „Nu știm", 
„nu avem", „n-am primit" și multe 
alte „scuze" de acest gen găse- 
ște responsabilul organizatoric al 
colectivului sportiv. Tovarășul Ion 
Porumb, căci despre el este vorba, 
nu știe că toată evidența a fost 
predată tovarășului Ion Hitter, 
responsabilul cu instruirea sporti
vă, nu-i cunoaște încă pe toți 
membrii consiliului colectivului 
(deoarece au fost aleși în lipsă) 
și nici nu știe de unde și ale cui 
sînt armele de tir care zac neîn
trebuințate, după un dulap, tn se
diul comitetului de întreprindere.

Muncitorii de pe șantierele de 
construcții din Petroșani, Livezerti 
și Petrila își amintesc cu plăcere 
de timpul cind făceau și ei sport. 
După orele de muncă a vin tată, 
acolo, alături de construcțiile pe 
care ei le înalță, își amenajau și 
cite un teren de volei, pe care se 
antrenau. Nu odată ei au însoțit 
echipa de fotbal — singura care 
mai „trăiește" — tn deplasări ia 
Petrila sau Lupeni pentru a-i face 
,,galerie". Dar... asta a fost.

Șirul lipsurilor care a:, determi
nat stagnarea activității sportive 
în colectivul Constructorul Petro
șani poate fi prelungit. Un lucru 
însă trebuie să știm. Asociația 
Constructorul cunoaște situsfia 
creată în ultima vreme la Cons
tructorul Petroșani ? De cind a 
fost instalat consiliul colectiz -lui
a mai trecut cineva de la asociație 
pe la Petroșani? Cur.oa-‘e consi
liul central al asociației Construc
torul faptul că tovarăș ; cărora li 
s-a încredințat munca sportivă tn 
colectivul de la Petroșani nu sini 
pregătiți pentru a o îndeplini ? 
Dacă da, atunci de ce nu a luai 
nici un fel de măsură pentru re
mediere ? De ce nu s-a deplasat 
nimeni să-i instruiască pe acești 
oameni, să-i ajute, să le arate 
frumusețea muncti sportive ? Tim
pul nu-i trecut. Asociația Cons
tructorul are datoria să ia măsuri 
pentru a ajuta colectivul Caris- 
truetorul Petroșani să redevină 
fruntaș.

ELENA MATEESCU i
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au mul-

împrie-

Multi dintre cei care au uiniătri 
cu ■interes frumoasa comportare a 
înotătorilor și jucătorilor noștri de 
;palo în recentul tar turneu din 
Belgia, au ținut să fie prezenți la 
aeroport duminică dimineața pen
tru a strînge, cu o clipă mai <te" 
vreme, mina celor care au apărat 
cu succes prestigiul sportiv al pa
triei noastre. La coborirea lor din 
avion, tinerii sportivi au fost în- 
tîmpinați cu bucurie și 
tă curiozitate : „Cum ați fast 
primiți acolo ? „V-ați împrie
tenit cu sportivii belgieni ?" sînt 
doar cîteva din întrebării# care 
i-au copleșit pe sportivii abia so
siți. Cele mai multe însă se refe
reau la întilnirile susținute de ei, 
la rezultatele și ta condițiile în 
care acestea au fost obținute. Iar 
răspunsurile, scurtate mult «ie obo
seala drumului, au fost totuși des
tul de clare:

„Alexandru Popescu? Da, a fost 
mult apreciat atît de sportivii bel
gieni, cit și de public, și, ceea ce 

de specialiștii 
francezi, pre-

este mai important, 
belgieni, olandezi și 
zenți la concursuri".

Nici nu putea să 
lunci cînd Popescu ,a................ ......
stil entuziasmănt cei 100 m. flu
ture, în prima seară a concursului 
desfășurat la Bruxelles și a termi
nat cursa cu un timp exceptional: 
1:04,9. Și nu e de miraire că or
ganizatorii l-au rugat pe Popescu 
să înoate demonstrativ, la Gândi, 
pentru a putea analiza mai pro
fund impetuosul său stil „delfin", 
după cum nu ne pot surprinde 
nici comentariile largi ale presei 
«ie specialitate, asupra perform,an
tei lui Popescu.

Dar comenit.ariile presei de spe
cialitate au îmbrăjișat în «gală 
măsură lăudabila comportare a 
echipei noastre de palo pe apă. 
„Mobilitatea, măiestria în mînuirea 
balonului, adresa șuturilor, iată 
atuurile jucătorilor romini". Așa 
sună unul dintre subt: tturife unui 
articol apărut în „Les sports", în 
care autorul. Pierre Gerrard, con
stată cu amărăciune că echipa bel
giană n-a reușit să facă fată jo
cului impetuos al romînilor, pose
sori al unei condiții fizice remarca
bile, a unei viteze mediii sub 1:03 
pe 100 m. liber și ai unei tehnici 
și tactici avansate, întir-un cuvînt, 
posesor; ai calităților cerute de 
jocul modern de polo pe apă. 
Chiar după aprecierile specialiștilor 
apuseni, dacă ar fi să împărțîm pe 
grupe echipele de polo dm Eu 
ropa, din prima grapă ar face par
te echipele R.P. Ungare, U.R.S.S. și

fie altfel, a- 
inotat într-un

Af i
Da, există în domeniul propa

gandei sportive afișe și ...afișe. 
Unele, cu un conținut atractiv, în- 
tr-o prezentare grafică îngrijită. 
Sînt afișele care slujesc sportu
lui, atrăgînd pe stadioane noi 
spectatori șj rroi sportivi. Cealaltă 
categorie de afișe o alcătuiesc di
feritele suprafețe de hîrtie mai 
mari sau mai mici (de obicei mai 
mici) tipărite neîngrijit sau scrise 
de mînă fără o prea mare grijă 
pentru aspectul lor estetic. A- 
cestea sînt afișele care nu aduc 
nici o contribuție la popularizarea 
sportului, pentru că nu trezesc in
teres d n partea trecătorului sau 
sînt privite ca „piese" umoristice.

In legătură cu folosirea acestui 
mijloc de agitație vizuală, cores
pondenții ziarului nostru ne-au tri
mis următoarele observații.

La Bacău — ne scrie cores
pondentul nostru Victor Mihăilă — 
comitetul regional pentru cultură 
fizică și spori a luat inițiativa a- 
manajării unui panou în centrul 
orașului, pentru popularizarea 
competițiilor loc.rile. Tnțele-

Metalul Uz. Tr. Orașul Stalin și Constructorul București
învingătoare in „Cufla

Tg. Mureș 16 (prin telefon) : 
Duminică au luat sfîrșit întrecerile 
de volei din cadrul „Cupei R.A.M.", 
competiție organizată de comitetul 
C.F.S. al Regiunii Autonome Ma
ghiare. Iată ultimele rezultate în
registrate :

Masculin: FI. roșie Tg. Mureș
— Locomotiva Constanța 0-3; T. 
Dinamovist Tg. Mureș — Voința 
Tg. Mureș 3-0 ; Metalul Uz. Trac
toare Orașul Stalin — Dinamo 
Oradea 3-0 ; Locomotiva Constanța
— Voința Tg. Mureș 3-0; Metalul 
Uz. Tractoare Orașul Stalin — FI. 
roșie Tg. Mureș 3—0; Dinamo 
Oradea-T Dinamovist Tg. Mureș
3—0; finala Metalul Uz. Trac
toare Orașul Stalin.—Locomotiva 
Constanța 3-1. Clasament: 1) Me-

de înotători și jucători d e polo romini care au efectuai de-
a n f . ■ 1 __ _________ • . kX ■* -------- k

talul Uz. Tractoare
2) Locomotiva Constanța, 3) FI. 
roșie Tg. Mureș, 4) Dinamo Ora
dea, 5) T. Dinamovist Tg. Mureș, 
6) Voința Tg. Mureș. Feminin: 
Voința Sibiu — Selecționata Orăș- 
tie 3-0 ; Constructorul București- 
Voința Orașul Stalin 3-1 ; Voința 
SihiiU'-T.DinamoiviS't Oredlea 3-0 ; 
Voința Tg. Mureș-T. Dinamovist 
Oradea 3-1 ; Voința Orașul Stalin 
Selecționata Orăștie 3-1 ; FI. roșie 
Cluj-Voința Tg. Mureș 1-3 ; finala 
Constructorul București-Voința Si
biu 3-1. Clasament :\) Constructo
rul București, 2) Voința Sibiu,
3) Voința Orapul Stalin, 4) Se
lecționata Orăștie, 5) Voința Tg. 
Mureș, 6) FI. roșie Cluj, 7) T. 
Dinamovist Oradea.

NERVA POPA

Lotul de înotători și jucători d e polo romini care au efectuai de
plasarea în Belgia, la reîntoarce rea în țară. (Foto: M. Bămș).

R. P. F. Jugoslavia, iar echipa 
nodbtră ar face pairte din grupa a 
H-a, împreuna cu echipele Miei, 
Olandei și Angliei. Și este firească 
amărăciunea cu oare comentatorii 
sportivi belgieni recunosc că în 
urma jocurilor cu echipa ramînă, 
reprezentativa Belgiei nu-și poate 
găsi 'ocul decît în grupa a IlI-a, 
alături de formații mai modeste 
ca Austria, Franța, etc.

Dar dacă aceasta este părerea, 
specialiștilor apuseni, merită cu 
atît mai mult, să dăm cuvîntud 
conducătorilor delegației sportivi
lor noștri. '

Antrenorul de polo V. Daroczi a 
fost foarte scurt: „Am fast mai 
buni Și om ciștigat. Scorurile însă 
ar fi putut fi mai concludente de
cît 6—4, 4—3, 6—6 și 7—/, dacă 
condițiile de joc ar fi fost regula
mentare și mai ales dacă arbitrajul 
ar fi fost obiectiv. In tot cazul 
tnsă, avem toate motivele să fim 
mulțumiți, mai ales de comportarea 
unor tineri ca Zahan, care a con
stituit o frumoasă surpriză, Bordi 
și Marchițiu".

Mai pe larg ne-a vorbit despre 
comportarea înotătorilor și a jucă
torilor de polo, antrenorul N. Du
mitrescu:

„Privită ca o verificare în ve
derea viitoarelor inttlniri in
ternaționale, deplasarea în Belgia 
s-a dovedit deosebit de utilă. In 
ceea ce-i privește pe înotători, tre
buie să arăt că atît Novac cit și 
Heitz s-au resimțit de pe urma 
oboselii drumului și s-au adaptat 
mai greu, lucru care nu se poate

a
gînd greșit această inițiativă, co
lectivele dm Bacău nu au mai 
confecționat afișe sportive. — 
excepție colectivul sportiv 
mura roșie-Proletarul care, 
în sportivul Gt. Befan un 
nator talentat, continuă să 
seașcă popularizarea prin 
atît în incinta fabricii cît 
oraș.

La Tg. Mureș situația i

Face
Fla- 

avînd 
dese-
folo- 

afișe 
și în

La Tg. Mureș situația nu se 
prezintă mulțumitor. Majoritatea 
colectivelor sportive privesc cu 
nepăsare această problemă Chiar 
și afișele care anunță meciurile de 
fotbal din categoria A sînt tipă
rite cu întîrziere. In multe afișe 
ortografia anumitor termeni lasă - - ------ U. . 1oc

de 
fo- 
(de 
de 

de dorit: se scrie ,,Match" în 
de „meci", „football" în loc 
„fotbal", ș.a. De asemenea, se 
iosesc denumiri incorecte 
exemplu: „divizia A“ în loc 
„categoria A“).

La Craiova se fac afișe pentru 
anunțarea competițiilor sportive, 
dar Ne sînt greu de găsit. De ce? 
Pentru că sînt afișate ne străzi

voleiR. A. M.“ la
Orașul Stalin,

spune despre Alexandru Popescu, 
mai tînăr și mal rezistent. Ca a- 
preciere a comportării sale, per
formanța lui Popescu, a treia din 
lume, vorbește de la sine.

Cît despre echipa de polo, întîl- 
nirile susținute în Belgia au ară
tat că în meciurile grele, trebuie 
folosită în componența echipei tot 
formula cea mai „grea", dar că 
tinerii jucători, cu o experiență 
îmbogățită, pot face față cu cin
ste cerințelor. îmbucurător este 
faptul că noi avem la ora ac
tuală două echipe de valoare foarte 
apropiată, cu care ne putem pre
zenta în condiții bune. Tinerețea, 
rapiditatea și buna pregătire fi
zică a jucătorilor noștri i-au im
presionat pe belgieni, la fel ca și 
jocul lor ,,curat", fără brutalități. 
Mai avem însă de lucru pentru mă
rirea eficacității jocului în fața 
porții adverse".

Și dacă acestea au fost cîteva 
din răspunsurile ia întrebările 

care priveau comportarea sportivi
lor noștri, multe alte cuvinte ale 
sportivilor reîntorși în țară au ex
primat satisfacția față de primirea 
făcută de sportivii belgienr, precum 
și bucuria de a 4 fi cunoscut mai 
bine șj de a se fi împrietenit cu 
ei. Pentru că înt finiri le sportive 
susținute în Belgia n-au însemnat 
doar un prilej de dîrză întrecere 
sportivă, ci și un prilej de cunoaș
tere și apreciere reciprocă, de 
strîngere a legăturilor de prietenie 
dmire sportivii noștri Ș> cei bel
gieni.

V. ARNAUTU 
G. NICOLAESCU

fișe
dosnice, pentru că sint mici, prost 
t»părite, pe o hrrtie de calitate in
ferioară.

Și, totuși, colectivele sportive 
din Craiova fac și afișe foarte a- 
tractive, scrise frumos, pe hîrtie de 
bună ca>litate. Numai că aeeste 
afișe nu anunță competiții spor
tive, ci... o mare chermeză, cu 
muzică, bufet bine asortat și bere 
la gheață. Te întrebi: Nu s-ar 
putea bucura și sportul de aceeași . 
atenție în aceste colective... Spor- I 
tive ? 1 2 3

Deasupra Sinaiei, pe coasta 
muntelui în care iubitorii drume
ției au bătătorit atîtea poteci, se 
înaltă o modernă casă de odihnă 
care, in anii puterii populare, a 
fost pusă la dispoziția oamenilor 
muncii. Această casă de odihnă 
a constituit — datorită pitorescu
lui regiunii în care este situată —

0 frumoasă Testere 
a Teatrului Maghiar de

Săptămina trecută. Teatru! Ma
ghiar de Stat di» Sf. Gheorghe 
a prezentat premiera revistei mu
zicale „Zboară mingea" (In 3 acte 
fi 4 tablouri)

Faptul că autorii acestei reviste 
muzicale, Berko Gyorgy și Peter 
Antal împreună cu compozitorul 
Molnar Caroly (toți din Sf. Gheor
ghe) au ibzutit să creeze o valo
roasă lucrare, va stimula, desi
gur, și pe alți dramaturgi în crea
rea unui număr mai mare de lucrări 
cu caracter sportiv. Timp de un 
an, autorii revistei, conducerea 
Teatrului Maghiar de Stat, precum 
și toți interpreții lucrării, în frun
te cu regizorul Jakabffy, au de
pus o muncă neobosită, 'pentru oa 
spectacolul să aibă o înaltă ținută 
artistică. Și au izbutit-

Revista muzicală „Zboară min
gea1' prezintă aspecte din viața 

urnei echipe de fotbal. Autorii și-au 
propus să desvăluie vedetismul, 
viața nesportivă și șovinismul pe 
care îl manifestă încă unii jucă
tori dig, echipele noastre, lupta 
dintre elementele cinstite și elemen
tele putrede, retrograde. Valoarea 
revistei constă în faptul că specta
torul care urmărește desfășurarea 
acțiunii își dă seama în mod lim
pede că aceste elemente cu menta
lități străine de viața nouă ce pul
sează în sportul nostru n-au ce 
căuta în rîndul sportivilor cinstiți.

Autorii au pus față în față doi 
jucători Ambii talentați, jucători 
de valoare, care sînt sub privirile 
comisiei centrale pentru că unul 
din ei urmează să fie introdus în 
lotul reprezentativ: Mezei Gyorgy 
(Fekete Gyula) căpitanul echipei 
„Elore", jucător cinstit, corect, 
sîrguincios în activitatea profesio
nală și sportivă și Szilvassy Mi- 

(Mester Andrâs) din a- 
corupt, 

teapa

klos 
ceeași echipă, element 
îngîmfat, o vedetă de 
profesioniștilor veroșl. Acțiunile 
dușmănoase ale lui Szilvassy se 
(in lanț și iau de la început o am
ploare crescîndă. El caută să-l a- 
tragă de partea sa pe jucătorul 
Petrică Crișan, pentru a-l folosi 
în lupta împotriva căpitanului său 
de echipă, Mezei. In acest scop 
Szilvassy îi dă să înțeleagă că el 
fiind romîn, căpitanul de echipă 
Mezei îl ține ca rezervă.

Petrică nu dă crezare celor spu
se de acest element descompus, fiind 
convins de prietenia și sincerita
tea lui Mezei. Szilvassy nu se dă 
bătut. El încearcă diferite metode 
murdare pentru a fi introdus în 
lotul republican, folosind în acest 
scop falsuri, calomnii și minciuni. 
Clnd telegrama trimisă din Bu
curești anunță că Mezei este ju
cătorul chemat în lotul republi
can, Szilvassy, plin de furie, se 
hotărăște să se răzbune. La un 
mec. de antrenament el îl lovește 
pe Mezei in așa fel incit acesta 
va fi indisponibil mai multă vre
me. Ceilalți jucători din echipă, 
romini și unguri, sint mîhniți de 
ati'udinea huliganică a lui Szîl- 
vassy. Cel mai curajos dintre ei, 
Petrică Crișan, U demască și il 
critică cu asprime, iar antrenorul 
echipei hotărăște ca Szilvassy să-l 

Pe marginea unei fotografii
subiectul a numeroase fotografii. 
Ea se Încadrează, de altfel, in 
tematica noului concurs de foto
grafii turistice, inițiat de C.C.S., 
care cuprinde In afara peisajelor 
și a aspectelor din excursii, a- 
menajări turistice și cultural- 
sportive, vizitări de muzee, punc
te de interes turistic, arhitectură

Stat din 8f. Ghorghe 
părăsească, pentru că asemene)*  
elemente putrede nu au ce căuta 
în mijlocul lor.

Spre deosebire de Szilvassy, Me- 
zei în calitate de căpitan al echi
pei, este un exemplu de sportivi
tate, calm și stăpin pe sine. Mezei*  
așa cum se comportă, oglindește 
foarte bine rolul unui căpitan de 
echipă în educarea colegilor săi*  
El este cu adevărat un model pen*  
tru toți jucătorii- Autorii au șt‘ut 
să imprime acestui personaj multa 
putere de convingere făcînd tot
odată să iasă în evidență men*  
talitatea sa sănătoasă, lată de 
ce Mezel, în contrast cu Szilvassy*  
este iubit de toți jucătorii.

Petrică Crișan (Vadasz Zoltan) 
prieten și credincios lui Mezel*  
este conștient că atîta timp, cît nu-șt 
va ridica nivelul tehnic nu va ajun
ge în echipa 1. lată de ce el îșidă. 
seama că vorbele lui Szilvassy nu 
au fost altceva decît mirșave unel
tiri pentru a crea divergențe in 
tre jucătorii romini și maghiari. 
Petrică este consecvent îndrumă
rilor date de antrenor și de căpi*  
tanul echipei, ajungînd, nu peste 
mult timp, jucător titular în echi- 
pa „Elore".

Pentru a da amploare subiectu
lui, autorii au introdus în scenariu 
și alte personaje: Jucika (Lazar 
Erzsebet), Mezei Maria (Kovacs 
Kato), Kerekes Agnes (Bokor Ilo
na), funcționare și muncitoare, to*  
varășe de muncă ale fotbaliștilor. 
Spectacolul este întregit cu cuple'e 
și dansuri reușite. Revista muzi
cală are, bineînțeles, numeroase sce
ne comice cum ar fi acelea 
în care apar bucătarul 
Kiraly lozsef, ajutorul bucătar 
Janika-Botka Laszlo, funcționa
ra de la P. T. T. — Tusika- 
Papp Anna și artistul Virag Odon- 
(Berko Gyorgy), toți aceștia dtnd 

spectacolului o atmosferă de voio
șie și entuziasm tineresc.

Desigur, o asemenea lucrare este 
deosebit de pretențioasă și, ca ata
re, ea are și unele lipsuri. Față de 
acțiune, durata spectacolului este 
prea mare (peste 3 orei) si. din 
cauza numeroaselor dansuri sau 
cuplete subiectul propriu zis scapă 
atenției spectatorului. Anumite 
personaje ca, de pildă, antrenorul 
și artistul nu sini tocmai fericit 
realizate. Artistul, de pildă, are 
de multe ori replici cu un ca
racter de umor ieftin, părînd ne
serios în fața sportivilor. Din acea
stă cauză, frumoasă idee de a îm
pleti sportul cu activitatea ctiltu- 
rală este realizată (în actul III) 
destul de formal. încheind trebuie 
să arătăm că muzica este antre
nantă și plăcută. Șlnt insa 
scene cînd melodiile sînt prea li
rice, romantice, ceea ce face ca 
spectatorul să uite pentru un mo
ment că asistă la un spectacol cu 
subiect sportiv. Desigur, aceste 
lipsuri mai mari trebuie remediate. 
In acest fel, revista muzicală 
„Zboară mingea" (prima în lim
ba maghiară în țara noastră) îșl 
va ajunge pe deplin scopul.

ION OCHSENFELD |

Puffi-

populară, elemente de artă popiw 
Iară, flori rare, faună, formațiuni 
geologice ș. a.

Fotografia alăturată, deși redă 
un subiect des folosit — casa de 
odihnă susaimintită — prezintă 
interes datorită unghiului deosebit 
din care a fost realizată. Este 
ceea ce trebuie să urmărească- fieJ 

care participant la cone 
cursul de fotografii tUM 
ristioe. Un unghi ine
dit, un interesant joc 
de umbre și lumini, 
folosirea unui prim 
plan care să formeze 
un tot armon ios cu 
restul subiectului, sînt 
tot atîtea elemente 
care contribuie la Ob
ținerea unei fotografii 
cu o înaltă valoare ar
tistică

Reamintim celor ce 
se interesează de acest 
concurs că pot tri
mite fotografii care se 
încadrează în tematica 
propusă de, organiza
tori pînă Ta data de 
10 august pe adresa 
consdiilor s'ndicale re
gionale respective Se 
vor prezenta minimum 
trej fotografii a!b-ne- 
gru de format 13 x 13 
sau mai mari,



Campionatul categoriei A 
ta tenis de masa

’ Dintre meciurile celei de a doua 
•etape a campionatului categoriei A 
la tenis de masă trebuie scoase în 
evidentă cele de la Cluj și de la 
București. Campioana masculină a 
țării noastre, echipa Constructorul 
București, s-a deplasat la Cluj, un
de a cîștigat cu multă ușurință în 

fața reprezentativei Progresului Po
ligrafie, cu scorul de 5-0. In Capi
tală, Progresul a întrecut cu 5-2 
redutabila formație Dinamo. Vic
toria în „derbiul" campionatului fe
minin — disputat tot în Capitală
— a revenit în mod normat echi
pei Progresul, care a Învins Con
structorul cu 3-0

Iată acum rezultatele tehnice 
complete:

CAMPIONATUL MASCULIN AL 
CATEGORIEI A

CLUJ. Progresul Poligrafie — 
Constructorul București 0—5 (Pa
neth— Popescu 17—21, 21—18, 17— 
21, 21—15, 15—21: f.e’cher—Nau- 
mescu 7—21, 13—21, 21-15, 6—21; 
Gavrilescu—Bottner 18-21. 23-21, 
17—21, 10—21 ; Paneth — Nan- 
mescu 14-21, 21—15, 14-21, 22- 
24; Gavrilescu — Popescu 13—21, 
16-21, 4-21).

E. Bocoș. corespondent

TIMISOARA. Flamura Roșie — 
Flamura Roșie Buc 0—5. (Hanig
— Stan Hie C—3, Vesey — Gan- 
tner 0—3, Schlee — Reiter 0—3, 
Hanig — Gantner 0—3, Schlee — 
Stan flie O—31.

L Grun — corespondent 
BUCUREȘTI — Progresul (Tî- 

beriti Harasztosi 3v, Angelica Ro- 
zearrj 1 v, Mircea Negreanu 1 v)
— Dinamo Buc. (J. Ga-abedtan 
1 ▼, P. Hegyessi 1 v, G. Gara- 
fcedian 0 v) 5—2.

CAMPIONATUL FEMININ AL 
CATEGORIEI A

CONSTANȚA. Flamura roșie Co
merț. — Progresul Cluj 0—3 
(Irina Schreiber — Maria Gavri- 

lescu 19-21, 17-21, 21-17, 15- 
21 ; Cornelia Pavel — Maria Tompa 
19—21, 16-21, 14-21; Cornelia 
Pavel — Irina Schreiber = Maria 
Gavrilescu — Maria Tompa 16—21, 
11—21, 21—17, 13—21).

C. Goldenberg, corespondent
BUCUREȘTI. — Progresul 

București—Constructorul București 
3—0 (E'la Zeller—Sari Szasz 
3—1, Angelica Rozeanu—Geta 
Strugaru 3—0, Angelica Rozeanu. 
Ella Ze+leT — Sari Szasz, Geta 
Strugaru 3—0). Cum era șj firesc, 
în această partidă — cea mai im
portantă din turul categoriei A — 
victoria i a revenit echipe» Progre
sul, ale cărei componente aJcâteiesc 
reprezentativa naționala, recentă 
câștigătoare a tit’ului de campioa
nă mondială.

Cel de al doilea meci femarn 
a-a terminat cu victor -a echrce: 
Dinamo București cu scorul de 
3—0 prin neprezentarea echipei ad
verse, Flamura roșie U.T.A. Arad. 
Flamura roșie este la a doua ne- 
prezentare consecutivă și dec: co
misia centrală de tenis de masă 
trebuie să ia cele mai drast-ce mă
suri.

Despre primul campxxiat de 
caiac-canoe fond disputat la noi 
se poa*e  vorbi ca despre o compe
tiție care și-a atins pe deplin 
ecopul.

'PORTUL POPULA” 
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.Pentru un început de sezon (a- 
cesta a fost primul concurs oficial 
al anului) comportarea partâcipan- 
filor poate fi considerată, în ge
neral, satisfăcătoare. Aceasta, mul
țumită pregătirii temeinice pe care 
cei mai mulți dintre ei au făcut-o 
în timpul iernii, precum și luna 
trecută, la primele ieșiri pe apă. 
Sub aspectul comportării, meritele 
cele mai mari le revin sportivilor 
de la Dinamo, care au reușit per
formanța — destul de greu de 
realizat — de a cîștiga în toate 
probele campionatului. Mai mult 
chiar, au fost unele probe (caiac 
1, canoe 1, caiac 2) în care echipa
jele dinamoviste au manifestat o 
superioritate care a făcut ca „soair- 
ta““ cursei să fie decisă pe primit 
kilometri. Acest succes net aii ca- 
netorilonțtfe la Dinamo își are ex
plicația numai în temeinicia și se
riozitatea muncii de pregătire care 
se duce în această seiție. In a- 
ceastă privință, merite însemnate 
e_re maestrul sportului Radu Hu-

Scurt istoric al campionatelor europene de volei
l-a ediție a campionatului european feminin 

(8-16 septembrie 1949: Praga)
La acest campionat a participat pentru prima 

oară reprezentativa U.R.S.S. Voleibalistele sovie
tice au dovedit o netă superioritate față de cele
lalte echipe, cucerind primul titlu de campioana 
europene.

Iată clasamentul final: 1. U.R.S.S. 12 pct; 2. 
R. Cehoslovacă 10 pct.; 3. R. P. Polonă 8 pct.; 4 
R.P.R. 6 pct.; 5. Franța 4 pct.; 6. R. P. Ungară 
2 pct.; 7. Olanda 0 pct.

A ll-a ediție a campionatelor europene, mascu
lin și feminin. (14-22 octombrie 1950: Sofia)

Reprezentativa masculină a U.R.S.S. — care cîș- 
tigase cu un an înainte la Praga titlul de cea ma*  
bună echipă a lumii — cucerește a II-a ediție a 
campionatului european masculin.

Clasamentul final a avut următoarea înfățișare i 
1. U.R.S.S. 5 pct.; 2. R. Cehoslovacă 4 pct; 3. R. 
P. Ungară 3 pct.; 4. R. P. Bulgaria 2 pct; 5. 
R. P. Romînă 1 pct.; 6. R. P. Polonă 0 pct.

In campionatul feminin victoria i-a revenit de 
asemenea reprezentativei U.R.S.S. Clasamentul a 
fost următorul: 1. U.R.S.S. 5 pct.; 2. R. P. Qpionă 
4 pct.; 3. R. Cehoslovacă 3 pct.; 4. R. P. Bulgaria 
2 pct; 5. R. P. Romînă 1 pct.; 6. R. P. Ungară 0 
pct.

A 111-a ediție a campionatelor europene, mascu
lin și feminin (15-25 septembrie 1951: Paris) 
Echipa masculină a U.R.S.S. a cîștigat al doilea 
titlu de campioană europeană. Clasamentul: 1.
U.R.S.S.; 2. R. P. Bulgaria; 3. Franța; 4. R. P. 
Romînă ; 5. R. P. F. Jugoslavia; 6. Belgia; 7. Por
tugalia; 8. Italia; 9. Olanda; 10. Israel.

Reprezentativa feminină a U.R.S.S. a cucerit al 
treilea titlu de campioană europeană, lată cum s-a 
prezentat clasamentul final : 1. U.R.S.S.; 2. R. P. 
Polonă: 3. R. P. F. Jugoslavia; 4. Franța; 5. O- 
landa; 6. Italia.

Lista campionilor este, deci, următoarea ; 
masculin feminin

1948 — R. Cehoslovacă 1949 — U.R.S.S.
1950 — U.R.S.S. 1950 — U.R.S.S.
1951 — U.R.S.S. 1951 — U.R.S.S.

Amintim că reprezentativele U.R.S.S. s-au cla
sat primele și în cele două ediții ale campionatu
lui mondial masculin și în singura ediție organi
zată pînă acum a campionatului mondial feminin.

Față de numărul mare de participanți anunțați 
pentru a IV-a ediție a campionatelor europene este 
neîndoios faptul că seria marilor competiții ale vo
leiului va fi continuată cu succes.

După înființarea Federa-

S Internaționale de Vo- 
care a avut loc hi luna 

aprilie 1947 La Paris, printr-o 
ședință inaugurată la care au 
participat reprezentanții a 14 
federații naționale, s-a pus în 
discuție problema organizării 
unor campionate mondiale și 
europene de volei. Ga urmare 
a activității Federației Intema- 
țtonaie de Volei (F.I.V.B.) 

luate de ea au fost organizate pînășl a hotăririlor . _ ________ __________
aașn două ediții ale campionatului mondial mas
culin. o ediție a campionatului mondial feminin șj 
trei ediții ale campionatelor europene (masculin 
și femrnm).

Aceste campionate s-au desfășurat astfel: 
Campionate mondiale
1949 — Praga; I-a ediție a campionatului mon

dial masculin. •
1952 — Moscova: a II-a ediție a campionatului 

mondial masculin.
1952 — Moscova ; l-a ediție a campionatului 

mondial feminin.
Campionate europene
1948 — Rcana ; I-a edrție a campionatului euro

pean masculin.
1949 — Praga: l-a ediție a campionatului euro

pean feminin.
1950 — Sofia : a Il-a ediție a campionatelor eu

ropene (masculin și feminin)
1951—Paris:a IlI-a ediție a campionatelor eu

ropene (masculin și feminin).
Așadar, campionatele europene (masculin și fe

minin) pe care Capitala noastră le va găzdui pes
te mai puțin de o lună sînt a IV-a ediție a aces
tei importante competiții a voleiului.

Iată acum, pe scurt, desfășurarea celor trei edi
ții ale campionatelor europene organizate pînă 
acum :

I-a ediție a campionatului european masculin 
(20-26 septembrie 1948: Roma).

Au participat reprezentativele a șase țări, sis
temul de disputare fiind cel turneu. După desfă
șurarea celor cinci etape ale campioniatului, pri
mul titlu de campioană europeană a fost cîștigat 
de reprezentativa R. Cehoslovace, care a terminat 
neînvinsă. Iată clasamentul final: 1. R. Cehoslova
că 10 pet; 2. Franța 8 pot.; 3. Italia 6 pct.; 4. Por
tugalia 4 pct: 5. Belgia 2 pct.; 6. Olanda 0 pct.

Dinamo 6 București a cîștigat competiția de oină organizată de Recolta - Curcani
Colectivul sportiv Recolta 

G.A.C. Curcani, raionul Oltenița, 
a organizat de curind un concurs 
de oină la care au participat for
mațiile Dinamo 6 București, Con
structorul București, Flamura roș e 
Oltenița și Recolta G-A.C. Curcani, 
Jocurile s-au disputat pe terenul 
(fin incinta gospodăriei colective 
și au fo6t urmărite de peste 900 
țărani muncitori și muncitori agri
coli.

Prezent;ndu-se bine pregătiți din 
punct de vedere fizic și tehnic, 
Dinamo 6 București a obținut vic
torii ccndudente: a învins Con- 
stnxtorul cu 15—6, Recolta cu 
25—5 și Flamura roș e cu 26—6. 
De remarcat că dinamoviști; au 
realizat din kriturile de la bătaie 
K puncte suplimentare. Din echipa 
învingătoare s-au remarcat Eugen 
Cocoț, Alei. Blaga. Ghecrgbe N. 
Gheorghe, Staviricâ Stoica și Er
nest Fanert.

Pe locul 2 s-a clasat echipa 
Constructorul care a prezentat o 
formație omogenă, btae pregătită 
din punct de vedere fizic Deși po
sedă precizie in elementele tehni

DUPĂ PRIMUL CAMPIONAT REPUBLICAN DE CANOTAJ AL ANULUI
țan, antrenorul dinamoviștilor, ca,-e 
a știut nu numai să-i pregătească 
bine pe sportivii săi, dar și sâ-i 
conducă în concura. Asociația Di
namo, singura care acordă caiacu
lui și cancel aceeași atenție ca și 
celorialte discipline sportive, cule
ge astfel roadele meritate ale unei 
îndelungi preocupări.

La capitolul evidențierilor mai 
trebuie să vorbim și despre fru
moasa comportare a reprezentan
ților asociațiilor Constructorul și 
Voința, care eu ocupat locuri de 
frunte în clasamentul general. Este 
de relevat buna clasare a canoei 
2 de la Constructorul, precum și 
Sigura frumoasă pe care au făcut-o
A. Feigenbaum (canoe) și I. Oprea 
(caiac). Din păcate, caiacul de 4 
al Constructorului- n-a „mers." la 
nivelul pe care-1 așteptam. Tînăra 
6ecție a asociației Voința și-a fă
cut simțită efectiv prezența în a- 
cest campionat, avînd echipaje la 
toate probele și ocupînd locul 3 
în clasamentul general. Reprezen
tanții Casei Centrale a Armatei 
porneau cu priita șansă în proba 
die caliac 4, unde prezentau la start 
echipajul campion de anul trecut, 
ur>echipaj rafciniat. Un ariversair seri
os al celor de la C.C.A. se anunța a 

ce, jucătorii din echipa Construc
torul n-au reușit 6ă-și valorifice 
din plin calitățile pentru că au 
practicat un joc neorientat, astfel 
că au fost ușor opriți de apărătorii 
adverși.

Recolta G.A.C. Curcani este o 
echipă cu largi perspective <te dez
voltare. Ea trebuie 6ă-și îmbună

O frumoasă comportare in acest campionat a avut-o echipajul de 
caiac 2 al asociației Dinamo: E. Oprea, D. Grigore. In fotografie: 
cei doi proaspeți campioni.

fi D;namo, care prezenta la acest 
concurs un echipaj nou, cu doi 
începători, dintre care unul (1. 
Săndtikscu) se afla la primul său 
concurs. In aceste condiții, proba 
nu se anunța interesantă, dar — 
după două ture — desfășurarea el 
a captat atenția tuturor celor ce 
se găseau je mâinile Herăstrău
lui. CCA a plecat „tare" și după 
primul tur conducea cu peste un 
minut. După al doilea tur, avan
sul caiaciștilor de la CC A continua 
să fie apreciabil. Această plecare 
dezlănțuită avea să-i coste însă pe 
campioni... Dinamoviști, după un 
început timid, în care s-au lăsat 
stăplniți de emoție, s-au refăcut, 
au tras cu efort gradat și, după 
4 ture ,au reușit nu numai să re
cupereze handicapul, dar chiar să 
la un avans de 3 secunde. Resim- 
țindu-se după efortul excesiv din 
primele ture, echipajul de la CCA 
slăbește și după turul 5 Dinamo 
are un avans de 40 de secunde, 
pe care — finalmente — îl ridici 
la aproape 2 minute, lată cum o 
greșeală de tactică, o greșeală de 
dozare a efortului, i-a privat pe re
prezentanții CCA de un titlu de 
campioni.

Asoc.ația Locomotiva a prezentat 
în acest campionat un echipaj du 

tățească jocul în faza de prindere, 
unde este necesar să-și eșaloneze, 
pe locuri, jucătorii cei mai potri
viți.

Flamura roșie, clasată pe ulti
mul loc, este o formație tînără 
care, dacă va fi supusă unei atente 
pregătiri, va reuși în scurt timp 
șă obțină rezultate frumoase.

caiac 4 din Timișoara, care a ob
ținut un loc 3. Bine a concurat 
și caiacistul Cr. Petrescu la sim
plu. In schimb, gălățenîi I. Mă- 
năilă și Panait Severin, campioni 
în 1954, n-au obținut decît un loc 
4 la caiac 2, fiind întrecuți de 
Pascu Dcrdea și N. Nedelcu de la 
Progresul.

Iti legătură cu participarea, tre
buie să subliniem ca un aspect 
negativ totala absență de la acest 
•campionat a reprezentanților a- 
sociațiilor Flamura roșie și Știința, 
care aveau posibilități reale de a 
prezenta concurenți la cîteva probe.

Și însfîrșit, un cuvînt de laudă 
pentru organizare și pentru arbitri, 
care au asigurat întrecerilor o bfi- 
nă desfășurare, contribuind la suc
cesul primei competiții de acest 
gen, disputată la nci.

Cît despre canotori, de-abla te
șiți din „focul" întrecerii pentru 
titlurile de campioni, se vor alițjia 
la startul unor noi întreceri. Vi
neri, sîmbătă și duminică, pe lacul 
Sns.gov, ea vor participa la un 
important concurs de selecție. Pri
lej pentru campioni de a-și con
firma valoarea, iar pentru alții de 
a-și lua revanșa sportivă...

v RAPU URZICEANQ .

Campionatul republican 
de atletism pe echipe 

DUPĂ MECIUL DE LA CLU.^^

Meciul dintre Știința — Progre
sul — Voința, disputat la Cluj, în 
cadrul etapei a doua a campiona
tului republican de atletism pe e- 
chipe, promitea o întrecere dispu
tată, mai ales între Progresul și 
Voința. Chiar așa s-a întîmplat: des
fășurarea acestui meci a fost destui 
de dîrză și a dat cîștig de cauză at- 
lețflor șj atletelor asociației Progre
sul. Dacă din acest punct de vede
re întrecerea In sine a satisfăcut, 
apoi din punct de vedere al rezul
tatelor înregistrate în acest meci, 
ca de altfel și în celelalte două 
(Știința — Voirrța>și Știința — 
Progresul), JntîlnirHe de la Cluj 
nu s-au situat la un nivel prea 
ridicat. Cu excepția ci tor va rezul
tate, cu adevărat valoroase, majo
ritatea celorlalte au fost modeste. 
Dintre rezultatele cele mai hune 
înregistrate ’a Cluj, socotim că 
trebuie remarcat în primul rînd cel 
realizat de Constantin Dumitrescu 
(Progresul), care a sărit 1 88 m. 
la înălțime, ratind de puțin încer
cările de la 1.90 m. Un rezultat 
excelent a marcat în cursa de 200 
m. Traian Sudrigean, (22 3 sec.țX 
îmbunătățindu-și astfel eu 0.9 sec. 
recordul personal.

Recordmana țării, Ana Șerban, 
a alergat iarăși, intr-un timp bun 
distanța de 80 m. garduri (11,7), 
aipropiindu-se la 0,2 sec. de re
cordul republican. Cele mai bune 
rezultate ale lor au realizat în 
cursa de 800 m. femei, Nina Pas- 
citic (2:18,2), Maria Miclea 
(2:19.6), Marta Metz (2:23,2) și Iri
na Zegreanu (2:26,4). Cu numai 
o săptămînă în urmă remarcam 
faptul că Eugen Danciu alergase 
800 m. în 1:58,3, îmbunătățindu-și 
cu 4,8 sec. recordul personal. ȘI 
iată că acum, la Cluj, Danciu a 
obținut un rezultat și mai bun, 
alergîntf 1:57,5.

Maestra sportului Alexandra Si- 
coe și tînăra Dara Copîndeanu au 
realizat rezultate bune pe 200 m. 
(25,4 și respectiv 26,9 sec.) deși 
au avut de înfruntat un vîpt po
trivnic. In sfîrșit, un alt rezultat 
bun a înregistrat Tratan Chitul la 
săritura în lungime 6,94 m. In rest 
Insă, așa cum am mai spus, re
zultatele au fost sub așteptări.

• Aceste meciuri n-au ridicat In
să numai probleme de ordin teh
nic ci și organizatoric ln orice 
caz acestea din urmă necesită o 
analiză mai amplă. Concursul a 
avut loc ipe stadionul din parcul 
sportiv „Dr. V. Babeș", care as
tăzi nu se mai prezintă la fei ca 
acum cîțiva ani. Dacă pista de a- 
lergare este încă destul de bună, 
îri schimb locurile pentru sărituri 
și aruncări lasă de dorit. Locu'l 
de la aruncarea ciocanului este 
cu totul impropriu, prezentînd se
rioase denivelări de teren, chiar 
în interiorul sectorului de arunca
re, care nu a fost pregătit, nefă- 
c’ndu-i-se nici marcajele necesare. 
Acestui stadion, ca de altfel și ce
lorlalte din Cluj, îi lipsește astăzi 
utilajul corespunzător absolut ne
cesar unei bune reușite a con
cursurilor ce se organizează aici.

Un alt aspect negativ l-a con
stituit felul în care si-au desfășu- " 
rat munca unii dintre arbitri, 
membri ai juriului acestor între
ceri. Serioase deficiențe au putut 
fi constatate în ceea ce privește 
munca arbitrilor, judecători de so
sire (care de cele mai multe ori 
apreciau diistanțele dintre concu- 
renți la fntîmptare) și. de aseme
nea, în activitatea cronometrorilor. 
Greșeli grave au fost constatate ln 
probele de 10 km. marș și 3.000 
m obstacole. In prima cursă, du
pă ce Păcuraru a terminat între
cerea pe primul loc în 50:14.2. au 
sosit și ceilalți concurenți, la di
ferite distante. In orice caz. cel de 
al doilea clasat nu a terminat 
cursa la mai mult de 300 m. de 
primul și, totuși, timpul care i s-a 
dlait nu este în nici un caz cel 
reail. Edgar Pinke a fost cro-c—'.e- ♦"
trat cu 56:40,0, dar esta absolut 
imposibil ca ace'tir’a să-i mai fî 
fost necesare 6:25.8 pentru a mal 
acoperi șl ultimii — să zicem — 
300 m. ce-i mai a eg de parcurs!

O situație l-tanțică a fos*  și în 
proba de 3.000 m. obstacole, Iul 
Ion Veliciu dtodu-i-se un timp ca- 

.re nu este cîîuși de puțin real fa
tă de d'stanța ce l-a separat de 
Grigore Coiocaru. Iată de ce cre

dem că arbitrii și organizatorii 
clujeni trebuie să analizeze cu 
toată atențța felul în care s-a des
fășurat concursul, cunoscând că fi-' 
nalele campionatelor republicane 
individuale din acest an au fost 
fixate la Cluj. Or, față de o ase
menea situație, nu ștwn dacă în 
această localitate se poate asigu
ra unor astfel de întreceri cadrul 
și organizarea e

ROMEO VILARA

Sns.gov


Campionatul masculin 
la handbal categoria A 
Mîine se reia camp.orhatui repu

blican masculin de handbal cate-

t
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goria A, cea mai importantă com
petiție de handbal cu caracter in
tern. Se vor disputa jocurile din 
cadrul etapei a V-a, in care sînt 
programate meciuri deosebit de e- 
chilibrate.

Pe primul plan, în această direc
ție, se situează jocul de la Bucu
rești dintre echipele Dinamo 6 și 
Voința Sibiu. Cu prileul acestui 
meci vor evolua o bună parte din 
componeriții echipei naționale. Va 
fi, de asemenea, interesant de ur
mărit duelul dintre înaintarea teh
nică, dar mai puțin rapidă, a si- 
bienilor și apărarea excelentă a e- 
chipei gazde. Pe de ală parte, îna
intarea rapidă a bucureștenilor va 
avea de înfruntat masiva apărare 
a echipei din Sibiu, care în actua
lul campionat a primit cele mai 
puține goluri.

In afara acestui joc, care se va 
disputa pe stadionul Dinamo Ince- 
p nd de la ora 17,30 etapa de mîine 
programează și alte întîlniri echi
librate, Astfel, la Iași echipa Ști
ința din localitate, cunoscută prin 
dîrzenia cu care își dispută șansa 
In jocurile la care participă pe te
ren propriu, va avea de înfruntat 
echipa Casei Centrale a Armatei, 
campioana țării. De asemenea, 
jocuri echilibrate sînt și cele de la 
Oralul Stalin (Dinamo — Știința
I.C.F.)  și Timișoara (Știința — 
Metalul Reșița). In rest, in etapa 
de mîine a campionatului mai sînt 
programate următoarele întîlniri: 
PLOEȘTI: Flacăra — FI. roșie
Jimbolia; CISNADIE: FI. roșie — 
Metalul Timișoara.

înaintea etapei de mîine clasa-
meniul este următorul:

1. CC-A. 43 11 32:22 7
2. Dinamo 6 Buc. 4 3 9 1 35:30 0
3. Dinamo Or. Stalin 4 3 0 1 28:10 6
4. Voința Sibiu 4 2 11 19:13 5
5. Metalul Timișoara 4 2 0 2 25:22 4
6. Știința I.C.F 4 12 1 30:29 4

f-8. Flacăra Ploești 4 2 0 2 30:30 4
7-8. Știința Iași 4 12 1 25:25 4
9. Metalul Reșița 4 112 32:36 3

10. FI. roșie Cisnădie 4 112 22:29 3
11. Știința Timișoara 4 10 3 24:30 2
12. FI. roșie Jimbolia 4 0 0 4 18:38 0

INFORMAȚII
AMĂNUNTE DESPRE CONCURSUL Nr. 20 (etapa din 22 mai)

Concursul Nr. 20 (etaipa din 22 
mat) cuprinde 5 meciuri (I-V) din 
prima etapă a competiției „Cupa 
de vară" organizată de C.C.F.S. 
pentru echipele de categoria A și 
tineret, 10 meciuri din categoria 
B și 1 meci (A) din campionatul 
R.P.U. Astfel, duminică Flacăra 
Ploești și Progresul București se 
intilmsc din nou într-un meci pen
tru „Cupa de vară".

Prin introducerea meciurilor din 
„Cupa de vară” în programul con
cursurilor „PRONOSPORT", con
cursurile devin și mai interesante 
deoarece echipele de categoria A 
nu utilizează jucători selecționați 
și în acest fel partidele sînt mult 
mai echilibrate.

Și acum dăm cîteva amănun- • 
te asupra meciurilor, în paranteză 
fiind trecute — inclusiv pentru me
ciurile din „Cupa- de vară" — re
zultatele directe dintre' echipe .obți
nute în ultimii ani:

I. Flacăra Ploești — Progresul 
București (1955: 2-2 (0-2) care 
constituie în același timp și ulti
mul rezultat al echipelor).

II. Știința Cluj — Minerul Pe
troșani (1951: 2-1 și 2-4 1952:
2- 2 și 3-2; 1954: 2-1 și 1-1; 1955:
3- 1). Ultimele rezultate: Știința
Cluj — Locomotiva Constanța 0-3 
(0-1); Minerul Petroșanii — C.C.A.
1-2  (1-1).

III. C.C.A. — Dinamo Orașul 
Stalin (1951: 3-0 și 1-1; 1952: 2-2 
și 1-0; 1953 : 4-3 și 0-0; 1954: 2-1 
și 2-1; 1955: 1-1). Ultmele rezul
tate: C.C.A. — Minerul Petroșani
2-1  (1-1); Dinamo Orașul Stalin — 
Știința Timișoara 2-2 (1-2).

IV. Flamura roșie Arad — Știin
ța Timișoara (1951: 2-2 și 3-0; 
1953: 0-0 și 2-0; 1954: 1-1 și 0-4; 
1955: 1-0) Ultimele rezultate: 
Flamura roșie Arad — C.C.A. 1-0

Pe marginea meciului de
După 12 etape pasionante, care 

au ținut „sub presiune" pînă în ul- 
tiiwul moment sute'e de mii de 
iubitori aii fotbalului turul popu
larei competiții, campionatul cate
goriei A ta fotbal, a luat sfîrșit 
duminică, dtnd ctștig de cauză — 
cel puțin pînă la toamnă — echi
pei Dinamo.

Soarta turului a kotărît-o — in
direct — meciul de la Ploești din
tre Flacăra și Progresul, meci ca
re. încheindu-se la egalitate, i-a 
scutit pe diimmoviști aproape de 
orice emoții pe marginea meciului 
restanță cu Locomotiva Timișoa
ra. (Ceea ce nu înseamnă însă că 
Dinamo nu trebuie să dea impor
tanță meciului de la Timișoara. In 
campionat, orice punct e prețios și 
nu știi niciodată cînd ai nevoie 
de el...).

„Meciul cheie' al ultimei etape 
a fost, după cum se știe, cel de 
la Ploești. Nu e de mirare, deci, 
că trenurile au purtat spre Plo
ești în tot cursul dimineții de du
minică sute și sute de sportivi din 
București și din alte orașe apro
piate și că, deși meciul începea la 
ora 17 și jumătate, de pe la ora 
13 nu se mai găseau locuri nici

Atac la poarta Minerului: Car icaș — urmărit de Romoșan și 
Vasiu — trage la poarta lui Crisnic. (Fază din meciul C.C.A. — 
Minerul Petroșani terminat cu scorul de 2—1 (1—1).

Foto: M, Bănuș

pronosport

(0-0); Știința Timișoara — Dina
mo Orașul Stalin 2-2 (2-1).

V. Locomotiva Timișoara — Lo
comotiva Tg. Mureș (1950: 0-2 și
1-0;  1951: 4-2 și 0-0; 1952: 0-1 și
1-1;  1953: 0-1 și 1-1; 1954: 0-3 și
3-0;  1955: 0-1). Ultimele rezultate: 
Locomotiva Timișoara — Flacăra 
Ploești 0-3 (0-2); Locomotiva Tg. 
Mureș — Avîntul Reghin 0-2 
(0-2).

VI. M&talul Reșița — Progresul 
Oradea. Ultimele rezultate: Meta
lul Reșița — Metalul Hunedoara
1- 3 (1-2); Progresul Oradea — 
Locomotiva Cluj 2-0 (2-0). In cla
samente:
Met. Reșița (acasă) 5 50» 11:2 10 
Progr. (depl.) 4 2 0 2 6:5 4

VII. Locomotiva Galați — Fla
căra 1 Mai Ploești. Ultimele rezul
tate: Locomotiva Galați — Flamu
ra roșie Buhuși 0-3 (0-2); Flacăra 
1 Mai Ploești — Flacăra Cîmpna
2- 2 (1-1). In clasamente:
Locom. (acasă) 3 3 0 0 4:0 6
Flacăra (depl.) 4 0 1 3 4:3 1

VIII. Metalul Steagul roșu Ora
șul Stalin — Dinamo 6 București. 
Ulltimele rezultate: Metalul Stea
gul roșu Orașul Stalin — Metalul 
Uzinele de tractoa.re Orașul Stalin 
1-3 (0-2); Dinamo 6 București — 
Știința Craiova 1-0 (0-0). In cla
samente:
Metalul (acasă) 5 113 5:8 3
Dinamo (depl.) 3 0 1 2 2:5 1

IX. Locomotiva Cluj — Metalul 
Cimpia Turzii. (1950: 4-2 și 1-1; 
1953: 2-0 și 3-3). Ultimele rezul
tate: Locomotiva Cluj — Progresul 
Oradea 0-2 (0-2); Metalul C. Tur
zii — Metalul Oradea 5-0 (1-0). 
Iu clasamente:
Locom. (acasă) 5 4 10 13:5 9
Metalul (depl.) 4 112 2:4 3

X. Avtntul Fălticeni — Locomo
tiva lași. Ult mele rezultate: Avîn- 
tui Fălticeni — Dinamo Bir lad 1-1 

măcar pe... acoperișurile case'or 
învecinate cu stadionul I

Din punct de vedere tehnic, par
tida s-a situat la un nivel destul 
de modest, ceea ce ar părea să 
confiime din nou popularul pro
verb că la... pomul lăudat nu-i 
true să te dud cu sacul mare. Cel 
puțin in repriza I au fost foarte 
puține faze frumoase de fotbal și 
acelea n-au aparținut echipei care 
ataca. Flacăra, ci, dimpotrivă, e- 
chipei în defensivă. Progresul. Ne 
relerim fn special la acțiunile care 
au dus la marcarea celor două go
luri, acțiuni la care dacă aripa 
dreaptă Cacoveanu a fost realiza
torul, în schimb Ozon a avut o 
contribuție de cel puțin 50 la su
tă. Flacăra a fucat dezordonat fn 
prima repriză, atacînd mai des, e 
adevărat, dar fără orizont, ca un 
boxer care lovește în blocajul ad
versarului. De-a lungul întregii 
reprize, ploeștenii n-au avut pro- 
priu-ris decît o singură ocazie 
reală, cea din min. 27, cînd Bădu- 
lescu a întirzîat să tragă. De alt
fel. șuturile înaintașilor ploeșteni, 
în prima parte a jocului, pot fi 
numărate pe 'degete și. dintre ele,

(0-0); Locomotiva Iași — Locomo
tiva Galați 0-1 (0-0). In clasa
mente:
Avîntul (acasă) 4 2 0 2 7:6 4
Locom. (depl.) 3 111 1:1 3

XI. Flamura roșie Burdujenl — 
Dinamo Bacău. (1954: 1-1 și 0-5)'. 
Ultimele rezultate: Flamura roșie 
Burdujeni — Dinamo Galați 0-3 
(0-1): Dinamo Bacău — Știința 
Iași 3-1 (2-0). In clasamente:
FI. roșie (acasă) 4 2 0 2 6:6 4
Dtnamo (depl.) 3 3 0 0 10:3 6

XII. Știința Iași — Flamura ro
șie Buhuși. (1954: 2-2 și 0-1). Ul
timele rezultate: Știința Iași — 
Dinamo Bacău 1-3 (0-2); Flamura 
roșie Buhuși — Locomotiva Ga
lați 3-0 (2-0). In clasamente:
Știința (acasă) 3 111 3:3 3
FI. roșie (depl.) 4 1 0 3 3:8 2

A. Dozsa Budapesta — Pecsi
Dozsa. Ultimele rezultate: Dozsa 
Budapesta — Szombatheli: 2-3 
(1-1); Pecsi Dozsa — Voros Lo- 
bogo: 0-1 (0-1). In clasamente: 
Dozsa (acasă) 5 0 2 3 6:10 2
Pecsi (depl.) 5 113 4:10 3

B. Progresul Satu Mare — Me
talul Arad. Ultimele rezultate: Pro
gresul Satu Mare — Metalul 108 
0-2 (0-1); Metalul Arad — Meta
lul Baia Mare 1-1 (0-0). In clasa
mente:
Progr. (acasă) 4 3 1 0 5:1 7
Me*alul  (depl.) 4 112 2:7 3

C. Flamura roșie Sj. Gheorghe— 
Progresul Sibiu. (1952: 2-1 și 0-1; 
1953: 0-5 și 0-0; 1954: 1-0 și 0-2) 
Ultimele rezultate: Flamura roșie 
Sf. Gheorghe — Locomotiva T. 
Severin 1-0 (0-0); Progresul Sibiu 
— Progresul C.P-C.S. 2-1 (0-0). 
In clasamente:
FI. roșie (acasă) 4 2 11 4:3 5
Progr. (depl.) 4 10 3 1:6 2

D. Știința Craiova — Flacăra 
Moreni. Ultimele rezultate: Știința 
Craiova — Locomotiva București 
0-2 (0-0); Flacăra Moreni — Ști
ința București 1-1 (0-0). In clasa
mente:
P’l’nta (acasă) 4 113 2:3 ți
Flacăra (depl.) 5 0 « 5 1:11 o I

la Ploești
numai unul singur a tost cu a- 
devărat pe poartă.

Dacă n-au asistat la un med 
de o valoare tehnică ridicată, 
spectatorii au anut, in schimb, sa
tisfacția de a urmări o partidă de 
mare luptă, una din acele partide 
„tari", caracteristice jocurilor de 
campionat, pe rare le ții minte 
multă vreme. Și, dacă Flacăra tre
buie „scuturată" pentru jocul 
slab și chiar indolent din prime 
ie 45 minute, este tot atît de drept 
să subliniem modul cum a știut să 
lupte după pauză, nemailăsînd 
nici o clipă de răgaz adversaru
lui și reușind să ajungă, de ia 
0-2 cu un sfert de oră înainte de 
sfîrșit la un pas de victorie. Ceea 
ce, evident, este o perfoirmanțăi

In ciuda tensiunii în care s-a 
jucat (tensiune mărită și de mo
dul cum a evoluat scorul) jocul 

a fost disputat, în general cu mij
loace corecte. Dacă in teren se 
poate spune că lucrurile au fost 
in ordine, nu același iucru s-a 
întîmplat în tribune șj mai ales pe 
marginea terenului, care a fost în
țesată de lume Hotărit lucru, sta
dionul din Ploești. cu actuala lui 
capacitate, nu mai corespunde. 
Dar aceasta nu înseamnă că to
varășii din conducerea colectivului 
Flacăra să dea spre vînzare un 
număr nelimitat de bilete, după 
cum n-am înțeles nici toleranța 
arbitrului D. Schulder care a ac
ceptat o situație cu totul interzi
să de o decizie a Comisiei Cen
trale, referitoare la persoanele ca
re au dreptul să intre în incinta 

de joc Duminică, la Ploești, în in
cinta-' de joc a fost cine v-rel și 
cine nu vrei, ceea ce. bineînțeles, 
nu a contribuit cîtuși de_ puțin în 
favoarea bunei desfășurări a jo
cului.

JACK BERARIU

Progresul București, 
campion de primăvară la tineret

In campionatul echipelor de ti
neret, primul loc — la încheierea 
turului — i-a revenit formații 
Progresul București, care în toate 
cele 12 jocuri susținute a avut o 
comportare constant bună, dovedind 
că a acordat importanță și prețuire 
acestei foarte utile competiții. Suc
cesul echipei de tineret a Progre
sului, așteptat de altfel, este bine 
meritat și răsplătește deopotrivă 
munca antrenorului G. Drăgușin și 
eforturile jucătorilor, lată clasa
mentul turului:
1. Progresul Buc. 12 10 3 0 38:11 22

2. (C.C.A. Buc. 12 8 3 1 18: 8 19
3. FI. roșie Arad 12 6 3 3 22:14 15
4. Flacăra Ploești 12 5 4 3 24:16 14
5. Știința Timiș. 13 5 3 4 23:25 13
6. Dinamo Or. St. 12 5 2 5 22:16 12
7. Locom. C-ța 12 5 2 5 18:20 12
8. Avîntul Reghin 12 5 2 5 18:25 12
9. Dynamo Buc. 11 4 3 4 17:14 11

10. Știința Cluj 12 2 6 4 19:19 10
11. Locom. Tg. M. 12 2 4 6 15:28 8
12. Minerul Petr. 12 1 4 7 11:30 6
13. Locom. Tlm. 11 0 0 11 10:30 0

Vll-a etapă a camflUmatului republican de junioriA
Seria I

Dinamo Bacău—Știința Iași 1-2 
(1-2).

Dinamo Bîrlad—Avîntul Fălti
ceni 0-2 (0-0).

Fjamura roșie Buhuși—Voința 
Fălticeni 0-1 (0-1).

Progresul Focșani— Locomotiva 
Iași 1-0 (1-0)

Flamura roșie Burdujeni—Fla
mura roșie Bacău 1-1 (0-0).

Seria a Il-a
Flacăra „1 Mai” Ploești—Flacăra 

Cîmpina 0-3 (0-1)
Flacăra Moreni—Știința Bucu

rești 3-2 (2-1)
Dinamo Galați—Tînărul Din. II 

Buc. 1-1 (1-C)
Locomotiva Constanța—Locomo

tiva Galați 4-2 (3-0)
Locomotiva București — Voința 

Focșani 5-0 (2-0)
Seria a IH-’a

Metalul București—Locomotiva
Craiova 3-1 (2-0)
Flacăra Ploești—Știința Craiova

4-0  (1-0)
Progresul F.B. București—Pro

gresul CP.C.S. București 3-1 (0-0) 
C.C.A.—Locomotiva T. Severin 

(2-0)
Flacăra București—T nărui Din. 

I Buc. 0-0.

NOTE
• Campionatul republican de ju

niori a fost creat cu scopul de a 
angrena echipele colectivelor spor
tive de categoria A și B într-o 
competiție pe plan superior, corn 
tribuind astfel la ridicarea de cadre 
tinere, bine pregătite. In conse
cință, jocurilor de juniori trebuie 
să li se acorde toată grija, pentru 
a fi programate pe terenuri bune; 
asigurîndu-li-se atît arbitri de caJ 
tegorie superioară, cît și asisten
ță medicală. In multe ^cazii, s-a 
vădit grija pe caire coleclivele spor-i 
tive o acordă acestor jocuri ale vi-> 
itoriior fotballiști din categoriile 
A și B. Dar, în același timp, am 
avut prilejul să înregistrăm defec
țiuni care influențează dezvoltarea 
tinerilor jucători. Iată, de pildă, 
terenul II din Parcul Sportiv Di
namo, pe care sînt programate în 
mod regulat jocuri de juniori. Ei 
bine, acest teren este cu totul ne*  
corespunzător, nepermițînd desfășu
rarea normală a jocului. Terenul 
este denivelat, cu gropi și smocuri 
de iarbă care schimbă direcția 
mingii, îngreunînd controlul ba*  
Ionului și cerînd eforturi mari ju-' 
niorilo». Un asemenea teren, pe 
care s-a jucat chiar duminica a*  
ceasta, nu-i ajută pe jucători la 
învățarea corectă a fotbalului ; dim
potrivă, contribuie la formarea de 
deprinderi greșite. In plus, barele 
porților s'nt neregulamentare: 
dreptunghiulare în loc de pătrate. 
Bara transversală este înădită și 
prinsă cu o bucată de tablă care, și 
pentru faptul că este înclinată, poa
te determina ricoșeuri anormale ale 
mingii. Și încă o observație: medi*  
cii au fost absenți de la jocurile (fe 
duminică și trei juniori accidentați 
n-.au avut de la cine primi îngri
jirea necesară.

Nu s.-ar putea ‘ace mai mult 
pentru junior1 ?

• Duminică dimineață la jocul 
Metalul București — Locomotiva 
Craiova, arbitrul M. Cruțescu a a. 
cordat bucureștenilor un penalti 
în urma unei piedici puse în ca
reu lui Calotă, care scăpase sin
gur spre poartă. După masă, la 
jocul CCA—Minerul Petroșani, ar
bitrul Al. Toth a trecut cu vederea, 
o piedică asemănătoare pusă lui 
Alexandrescu, care scăpase și el 
singur spre poartă.
Deci, pentru o aceeași infracțiune 

au existat două decizii diferite. A- 
ceastă apreciere diferită a infracțiu
nilor constituie una din marile lip
suri ale arbitrilor noștri, avind 
efecte dăunătoare asupra jucători-- 
for și spectatorilor. Aceștia nu 
mai știu cînd este și cînd nu este 
faul în careu, din moment ce ar
bitrii înșiși apreciază diferit. O al
tă lipsă este nesiguranța unor ar
bitri. M. Cruțescu, de pildă, în 
jocul amintit era în imediata a- 
propiere a fazei respective. Totr J, 
după ce a fluierat, s-a dus. să-l 
consulte pe arbitrul ae tușă care 
se afla la mare distanță de locul 
infracțiuni!?... Apoi a dat 11 m. 
Este cazul ca arbitrii sa se pună 
în sfîrșit de acord asupra apli
cării uniforme a regulilor de joc 
și să ia hotărîrt cu mai multă si
guranță.

Seria a IV-a
Metalul Hunedoara—Metalul Re

șița 5-3 (3-2)
Știinta Timisoara—Metalul Arad 

1-1 .Metalul 1C8— Locomotiva Timi
șoara 2—4 (1-2)

Locomotiva Arad—Minerul Lu- 
peni 4-0 (2-0)

Progresul Timișoara — Minerul 
Petroșani 2-0 (0-0)

Seria a V-a
Progresul Oradea — Locomotivă 

Cluj 2-0 (2-0)
Metalul C. Turzii—Metalul Ora-i 

dea 0-3 (0-0)
Voința Cărei—Progresul Sattl 

Mare 2-2 (2-0)
Flamura roșie I. H. Cluj — Flă*  

mura roșie Arad 0-2 (0-0)
Metalul B. Mare— Știința Cluj 

1-3 (1-1)
Seria a VI-a

Metalul St. r. Orașul Stalin— 
Metalul uz. tr. Orașul Stalin 2-3 
(0-0)

Progresul Sibiu—Dinamo Orașul 
Stalin 3-1 (1-1)

Constructorul Tg. Mureș—Avîtu 
tul Reghin 1-C (0-0)

Flacăra Mediaș—Flamura roșie 
Sf. Gh. 6-2 (2-0)’

Locomotiva Orașul Stalin—Loco*  
mo ava Tg. Mureș 2-0 (0-0)



IUF. Ti uHl R, LA SPADĂ ȘI TIBERW BARTOSSY. LA SABIE 
NOI CAMPIONI AI R.P.R.

CLUJ, 15 (Prin telefon de la tri
misul nostru). — Finala campio
natului republican de spadă a 
reunit sîmbătă în sala „Ianos 
Herbak“, un număr record dte con- 
curenți: 28. Aceasta pentru că La 
numărul Obișnuit de finaliști s-au 
adăugat numeroși tineri talentați 
și hotărîți în luptă. (Hovany, N. 
Lazslo, F. Lazislo, Manciu, Roman, 
ș. a.) . Iată de ce, printre cei 9 
finaliști care și-au disputat ti
tlul de campion au fost tinerii Ho- 
vany, Baia, Stei ian, Uray, Geor
gescu care, alături de consocrații
1. Tudor, N. Marinescn și Ataruțsiu, 
au asigurat finalei un înalt nivel.

Întreg concursul a fost dominat 
de maestrul sportului Tudor llie 
nu numai prin superioritatea șa 
tehnică, dar și prin fizicul său 
indicat pentru scrima cu spada. 
Din cele 21 asalturi pe care le-a 
susținut, Iiie Tudor nu a pierdut 
decît două, unul în semifiăaAâ și 
altul în finală, păstrîndu-și astfel 
titlul de campion cucerit anul tre
cut. Clasamentul final la spadă 
se prezintă astfel :

1. ILIE TL'DOR (CC A.) 7 v.;
2. Z. Uray (Știința Cluj) 6 v.; 3. 
Gr. Necu’.ce (Progresul F. B. Bucu
rești) 5 v. (22 tușe primite); 4. 
N. Marinescu (Progresul F. B. 
București) 5 v. (25 tușe) ; 5 C. 
Georgescu (Știința 1CF București) 
4 v.; 6. C. Stelian (C.CA.) 3.V. 
— (31 tușe) ; 7. P. Atanasiu 
(Știința 1CF) 3 v. (32 tușe) ; 8 
M. Baia (Știința ICF) 2 c.; 9. I. 
Hovany (Progresul IMF Tg. Mureș) 
1 v.

★
Duminică a avut loc întrecerea 

pentru desemnarea campionului țl- 
rii la sabie. Nici această ultimă 
probă a campionatelor individuale 
de scrimă n-a fost lipsită de surprize. 
Din prima fază a concursuSui-serii- 
le eliminatorii — s-a vădit valoarea 
neașteptat dc ridicată a noilor tră
gători tineri prezenți la campio
nate. De altfel, datorită hotărîrii 
cu care acești tineri și-au susținut 
șansa unei clasificări cât mai bune 
mulți șabrori consacrați au fost 
eliminați din concurs. Cele mai 
Indîrjite asalturi au avut loc în

Concursul republican de
Da Craiova s-a desfășurat la 

sfîrșitul săptămînii trecute concur
sul hipic republican organizat de 
Sfatul Popular al orașului în cola
borare cu M.FA.

O foarte bună comportare a avut 
în acest concurs maestrul sportu
lui Gheorghe Antohi care, de alt
fel, a ciștigat proba de vină- 
toare grea, cea mai dificilă, a,con- 
cursului. Trebuie subliniate, de a- 
semenea, revenirea de formă a 
tînăruluj călăreț Oscar Recer și 
rezultatele bune obținute de Ale
xandru Lungu de ta Dinamo Bucu
rești și Ion Oprea de (a EHA.

Iată rezultatele înregistrate la 
următoarele probe:

Triatlon: pe echipe, cele două 
manșe au fost ciștigate de E.HA. 
cu 120,CI pct. și respectiv 160,68 
pct. In clasamentele individuale ale 
acestei probe primele locuri au 
fost ocupate de următorii- manșa 
I: Dumitru Diaconescu (E.H.A.) 
pe Ropot II 31 pct.; manșa a Ii-a: 
Virgil BărBuceanu (E.HA.) pe Ro
pot i 21 pct.

In proba de vînătoare grea a 
ciștigat Gh Antohi pe calul Odo- 
bești cu 4 pct. penalizare, timp: 
1:32,0, urmat de At Timu pe calul 
Troica cu 11 pct. penalizare, timp 
1:48,7 și respectiv, N. Nicutescu pe

Reuniunea pugilisticâ din Capitală
Sîmbătă seara la Centrul die an

trenament nr. 2 s-a desfășurat, în 
fața unui public numeros, o reu
șită reuniune pugilisticâ, în cadrul 
căreia s-au întîlnit selecționatele 
Flamura roșie T.A P. și Dinamo 9 
(întărită cu boxeri din alte colecti
ve sportive) S-au înregistrat ur
mătoarele rezultate tehnice:

Cat. muscă; I. Grtbmică (FI. r.) 
termină la egalitate cu R. Bătănaș 
(Dinamo 9). Mircea Mihai (Fl. r) 
face meci nul cu St. Dumi troche 
(Din). Cat. cocoș: Ion Iriza (Din) 
b.p. Octavian Gheorghe (FL r).

^pană: Ion Boceainti (Din)
Dumitru 

nul cu Emil 
Calciu (FI. 
D. lamandi 

b.p. Toma Marin (FI. 
Mîțu (Fl. r) face,meci 
Cismaș (Craiova). C 
r) face meci nul cu 
(Din). Cat. semiușoară : N. Butu
rugă (FI. r) termină la egalitate 
cu Emil Popa (Dm) Ion Balosache 
(FI. r) b.p. Preda Cezar (Din). 
Cat. ușoară: P. Podaru (Constr)

cele două serii semifinale. Dintre 
cei 16 semifmaîiști (selecționați 
din 48 de pârtiei panți) urmau să 
intre în finală primii patru din

Doi dintre că patru campioni individuali de scrimă pe 1955: 
stingă: Ilie Tudor (C.CA.) campi on la spadă; dreapta: Tiberiu Ba>r- 
tossy (Progresul Cluj) campion la sabie.

fiecare serie. întrecerea a durat 
peste trei ore, iar fiecare din cele 
două semifinale a putut fi asemui
tă prin valoarea sa, unei veritabile 
finale de campionat De aceea, nu 
este de loc surprinzător că din a- 
ceastă fază au fost eliminați: 
Gheorghe Man, campionul de sa
bie de anul trecut, I. Szantay, 
unul din cei mai buni sabrorț cl«- 
jeni, D. Mustață, ciștigătorul con
cursului internațional de la Sofia, 
Coman (Progresul F. B. Buc) și 
mulți alții, adică trăgători care de 
mulți ani slut nelipsiți țn finala 
campionatului.

Ultima parte a campionatului 
de sabie, întrecerea celor 8 finaliști 
pentru stabilirea campionului, a 
avut pînă aproape de sfîrșitul ei 
o desfășurare liniștită. De la îrv- 
ceput s-au impus ca mari favor iți 
T«beriu Bartossy (Progresul Cluj), 
Ion Istrate (C.C.A.) și Andrei Vil- 
cea (C.C.A.). La penultimul a- 
salt, Bartossy rămăsese singurul

călărie de la Craiova
calul Nor cu 20 pct. penalizare, 
timp 1:23,7 (cel mai bun timp aț 
acestei probe).

Ștafeta: local I (E.H.A.) 4:43,2; 
locul II Dinamo București 5:39,0.

Dresaj cat B.: Gh. Andrei 
(EH A.) pe CotieDan 140 pct; 2. 
Gh. Teodorescn (Dinamo Buc.) 
pe Palatin 138,33 p.; 3. N. M l ai
cea (EHA.) pe Corvin 130,33 p.

La proba de dresaj olimpic s-a 
prezentat un singur călăreț, N. 
Mihalcea pe calul Mihnea, care a 
totalizat 153,66 pct. Ar fi de dorit 
ca la concursurile care urmează, să 
se prezinte un număr mai mare de 
călăreți cu cai pregătiți pentru a- 
ceastă progresie.

Proba rezervată juniorilor și fe
telor: manșa I Horia Mocanu pe 
calul Seira (Recolta Buc.) 0 pct 99 
sec.; manșa a Il-a A Lungu pe 
Palatin (Dînamo Buc.) 0pct1:C2,0.

Proba de vinătoare ușoară: Ion 
Stuparu (Dînamo Oradea) pe Cas
tor 0 pct 48,2 sec.

Dresaj A: V. Popescu pe Onor 
160 pct. Dresaj „1“ Ion Oprea pe 
Bolero II 149,33 pct

Proba nenumerotată a fost cîș- 
tigată de Oscar Recer (Dînamo 
București) pe catul Aida.

ELENA HOLBAN

b.p. Mihai Roșu (Craiova). V. Mă- 
gureanu (Fl. r) face meci nul cu 
R. Pastrama (Din). Cat. mijtocie 
mică: N. Bălan (D*n)  învinge prin 
abandon repr. a Il-a pe Pleșa St. 
(Fl. r), Albert Blank (Progresul 
C.S) 
Cat.
b.p.

b.p. Niță Nicolae (FI. r). 
grea: Bătrînu Tănase (FI. r) 
Nicolae Ion (Din).

N. Tocacek, 
corespondent

Campionatul regional de
In campionatul de semifond 

plecări individuale) al regiunii (cu
București desfășurat duminică pe 
șoseaua Urziceni, în organizarea 
comisiei orășenești 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate:

Masculin : I. ION IONITA 
(C.C.A.) 80 km în 2 h: 11,03. Me
dia orară: 36.600 km. 2. I Baciu 
(C.C.A) 2: 11,53; 3. C. Slătiescu
(Fi. roșie) 2:12,59; 4. I. Constanți-*

organizarea 
de ciclism

fără rnfrtagere. Dar, Andrei Vil- 
cea, care între timp își pierduse 
șansele de a deveni campion, a 
reușit să.l întreacă cu 5-2 și să-l

aducă astfel la egalitate cu Ion 
Istrate. Constantin Marinescu însă, 
In ultimul asalt al finalelor a 
ciștigat cu 5-4 în fața lui Ion 
Istrate și astfel Tiberiu Bartossy, 
cu o singură înfringere, a devenit 
campion al țării. Victoria lui este 
pe deplin meritată, fiind singurul 
concurent care pe întreg parcursul 
finaâe’or a avut o comportare con
stantă. Ion Istrate, care în gene
ral s-a comportat foarte bine, a 
avut o scădere tocmai tn asaltul 
botărîtor cu Bartossy.

Iată clasamentul probei: 1. TIBE
RIU BARTOSSY (Progresul Cluj)
— 6 victorii, 2. Ion Istrate (C.C.A.)
— 5 v. (22 tușe primite), 3. A. 
VNcea (C.C.A.) — 5 v. (23 tușe), 
4. C. Marinescu (Progresul F. B. 
Buc.) — 4 v., 5. C. Pelmuș (Știin
ța I.C.F. Buc.) — 3 v. (26 t), 6. 
A. Gunafh (Progr. Cluj) — 3 v. 
(29 t.), 7. V. Chelaru (C.C.A.) — 
2 v,, 8. C. Stelian (C.C.A.) — Ov.

RENATO ILIESCU

SPORT LA ZI
• BASCHET. In ,,Cupa Con

structorul" au mai fost înregis
trate următoarele rezultate: Știința 
Politehnica — Locomotiva P.T.T. 
53-48 (26-24); Metalul Energia — 
Dinamo VI 57-49 (25-28); Progre
sul F.B. — FI. roșie 80-54 (42-18); 
C.CJt. — .Constructorul 77-57 (41- 
29); Progresul Arta — Voința 54- 
42 (30-17); Azi se dispută jocul 
Constructorul I.P.C. — Voința (ora 
18) iar mîine de la ora 16.30 au 
loc intilnirile: Progresul F.B. — 
Dinamo și C.C.A. — Metalul Ener
gia.

— Colectivul Voința prestări 
servicii organ zează o competiție 
rezervată echipelor feminine. Parti
cipă următoarele echipe: Știința 
I.C.F., .Constructorul Știința Invă- 
țămint (cat. A) și FI. roșie. Voin
ța, Progresul F.B (camp, regio
nal). Partidele au loc pe terenu
rile Știința (bd. 6 Martie) și Pro
gresul (str. Dr. Staicovici), înce- 
pmd de mime.
• AEROMODELI5M. Duminică 

dimineața a avut loc pe cimpul de 
ia Dudești-Cioplea primul concurs 
de aeromodele din acest an, rezer
vat pionierilor. Cele mai bune re
zultate au fost obținute de pionie
rii Liviu Gheorghiu, Horia Geor
gescu, Rodica Petcu. Mihai Cibru, 
Antoaneta Eftimie (faza a Il-a) ș'i 
Adrian Dumitrescu. Constantin Mi
hail, Alexandru Corin, Ion Durhiț 
și Ana Ezerman (faza D
• FOTBAL. In cadrul celei de a 

doua etape a „Cupei Orașelor — 
juniori s-au în-registrat urmă
toarele rezultate: Pucioasa — Plo- 
ești A 2-1 (0-1), S'ighet — Baia 
Mare 1-2 (1-0). Reșița - Arad B 
1-3 (0-1), Făgăraș — Mediaș 2-1 
(1-0), Slatina — Pitești 0-4 (0-0), 
Buzău — Ploești B 4-0 (4-0), Giur
giu — București B 2-1 (0-1), Tir- 
goviște — București A 0-1 (0-1), 
Orăștie — Alba Iulia 2-4 (2-0).

nescu (C.C.A.) 2-13,50; 5. N. Va- 
silescu (Dinamo) 2:14,03.

Feminin: 1. AURELIA DRAGH1QI 
(Dinamo), 20 km în 36 min. 28 
sec. Media: 33,330 km. 2. Silvia 
Iosif (F(. roșie) 37,14; 3. Ma
ria Iliescu (Metalul) 37,28; 4.
Hermina hthasz (Dinamo) 38,14;
5. Maria Bisac (Progr. C.P.C.S.) 
38,20.

Tot pe șoseatta Urziceni s-a dis
putat și o probă pentru semicurse.

ACTIVITATEA LA TIR
CAMl’lONAI l l.l rNDiVlDUAUE 

ALE CAPITALEI

Vineri, sîmbătă și duminică po
ligonul Tunari din pădurea Bănea- 
sa găzduiește o nouă competiție: 
„Campionatele individuale de tir 
ale Capitalei" la armele speciale.

Campionatele Capitalei sînt îm
părțite în două grupe: grupa I 
pentru maeștrii sportului și trăgă
torii de cat. I și grupa a Il-a, 
pentru trăgătorii dte cat. a H-a și 
a III-a. Pentru fiecare grupă se 
vor face clasamente, acordîndu-se 
titlul de campioni ai Capitalei la 
toate probele prevăzute în pro
gram.

„CUPA l MA1“ PRIN CORES
PONDENȚA

De curind a avut loc în întreaga 
țară un concurs de tir prm cores
pondență îriterregiuni în cinstea 
zilei_ de I Mai. Acest concurs s-a 
desfășurat la proba de armă sport 
trei poziții cite 20 focuri.

Conferința Comisiei centrale de gimnastică
In sala de festivități a C.C.F.S. 

a avut loc zilele trecute conferin
ța Comisiei centrale dte gimnasti
că pe anul 1955. Cu această oca
zie s-a analizat activitatea Comi
siei centrale pe anul 1954 și pe 
primul trimestru al anului 1955.

In afară de Comisia centrală de 
gimnastică, au mai prezentat ra
poarte de activitate comisiile re
gionale Iași, Regiunea Autonomă 
Maghiară și asociația Constructo
rul. Raportul Comisiei centrale a 
oglindit stadiul actual al gimnas
ticii în țara noastră, situația și 
realizările comisiilor regionale, 
greutățile și lipsurile din această 
perioadă. Un deosebit accent s-a 
pus pe analiza lipsurilor, pentru ca 
în munca noii comisii centrale să nu 
mai existe aceleași deficiențe. Din 
raport au reieșit ca lipsuri maii im
portante: slaba legătură și îndru
mare a comisiilor regionale, ine
xistența unei planificări privind 
crearea secțiilor ta regiuni, prea 
multă atenție sportului de perfor
manță în dauna celui de masă și 
în special de la safe și activitate 
redusă în rtaduil capiilor.

Completarea raportului a fost 
făcută de discuțiile purtate dte cel 
prezenți. Totodată, propunerile 
făcute au constituit baza proiec
tului de hotăriri ce constituie vii
torul plan de muncă al Comisiei 
centrale.

S-a discutat îndeosebi cauza ră- 
mînerii în urmă a gimnasticii mas
culine față de cea feminină și lip
sa de afirmare a sa pe plan inter
național. In urma propunerilor, s-a 
luat hotărirea ca antrenorii să se 
preocupe mai intens de elemen
tele masculine, iar în pregătirea 
lotului să se aplice principiul 
eforturilor maxime. Tot in centrul 
discuțiilor s-a situat problema ar
bitrajului subiectiv care mai dăi
nuie în concursurile mari. S-a ho- 
tărit să se ia măsuri Împotriva 
celor care nu înțeleg să arbitreze

Activitatea la lupte
La Inspecția de lupte din C. C. 

F. S. continuă să sosească rezul
tatele campionatelor de juniori 
(lupte clasice și libere) și seniori 
(lupte libere) — faza de regiune. 
Iată ultimele rezultate (campionii 
sînt. ta ordinea categoriilor):
JUNIORI-clasice: Regiunea Stalin: 
P. Olaru, I. Nemeș. D. Badea, I. 
Ghinea, Gh. Filipescu, S. Geor
gescu, T. Brătianu, A. Socoleanu. 
L. Lauer, M. Starter, C. Drăgu- 
lescu.

Regiunea Autonomă Maghiară: 
I. Kadar, E. Balogh, I. Sekeres, 1.

ciclism
cîștrgată de N. Pelcaru (C.CA), 
urmatdeT. Visarion (Metalul), AL 
Gristache (Locom.), Mihai Zin (Șc. 
Tin.) și Ștefan Ion (Recolta).

— In parcelarea Floreasca a a- 
vut loc prima etapă din concursul 
republican pentru biciclete de oraș, 
Proba i-a revenit lui Al. Constan
tin (Șc. Tin.), urmat de N. Enescu 
(L.B. nr. 2), Dan Petre (L. B. nr. 
7), V. Dragomir (C.C.S.) și C. 
Pooescu IL. B. nr. 4).

In cadrul aceste: conspetiții, do
tata cu „Gupa 1 Mai" au partici
pat zece regiuni: București. Stalin, 
Timișoara, Cluj, Iași, Galați, Pi
tești. Oradea, Hunedoara și Re
giunea Autonomă Maghiară.

Locul înt i la băieți a fost cu
cerit de regiunea Timișoara cu 
2397 puncte, urmată dte Regiunea 
Autonomă Maghiară cu 2343 punc
te și die regiunea Stalin cu 2309 
puncte. La fete locul întîi i-a reve
nit regiunii Stalin cu 2160 puncte 
urmată de regiunea Cluj cu 2053 
puncte șî de regiunea Timișoara 
cu 1991 puncte. „Cupa 1 Mai“ i-a 
revenit regiunii Stalin care în cla
samentul general a totalizat oel 
mai mare număr de puncte, 4469, 
urmată de regiunea Timișoara cu 
4388 puncte și de regiunea Ctaj cu 
4357 puncte.

Echipele regiunilor București și 
Oradea au ocupat locuri prime in 
acest concurs dar au fost scoase 
d:n întrecere deoarece au tras cu 
altă muniție decît cea prevăzută 
în regulament.

în mod obiectiv. Antrenorii an 
făcut, printre altele, următoarele 
propuneri: scăderea normelor la 
categoria maeștri, schimb de ex
periență intre antrenori pe de o 
parte și, pe de alia parte, intre 
comisia centrală și catedra de 
gimnastică I.C.F. pentru elabora
rea materialelor tehnice. S-au mai 
propus: crearea unor școli pentru 
arbitri și antrenori și ținerea unor 
examene pentru verificarea nive
lului pregătirii lor precum și tipă
rirea regulamentului de arbitraj. 
Comisia centrală urmează să dea 
îndrumări antrenorilor în privința 
educației sportivilor. Documentele 
de planificare folosite la sportivii 
fruntași trebuie să fie mai simple 
și bonificația ta concursuri să se 
dea numai acelor maeștri care an 
înde plinit norma.

In concluzie, tov. S. Banani, 
membru în Comitetul pentru Cul
tura Fizică și Sport ,a arătat că 
o parte din vină în lipsurile sem
nalate o are și C.C.F.S., care nu 
a făcut totul pentru a sprijinii Co
misia centrată în munca sa. Pe 
Viitor, Comisia Centrală de gim
nastică, cu ajutorul C.C.F.S'. tre
buie să Înlăture lipsurile actuale 
și să pună în aplicare propunerile 
făcute la această conferință. Pen
tru o cit mai justă redactare a 
documentelor de planificare, este 
necesară o mai strînsă colaborare 
între catedra I.C.F., secția C.F.S. 
din C.C.S., Direcția școli și bi
roul de metodică al Comisiei cen
trale.

S-a trecut apoi la constituirea 
comisiei centrale. Iată componența 
ei: președinte : Ion Gheorghe ; 
membri: Deac Nicolae, S. Lichtig, 
Robert Podlaha, Livia Costa, Iosif 
Maier, Adina Strofescu, FI. Las- 
lău, S'ilvia Negreanu, Maria Bu- 
zea, Sebastian Bonifaciu, Solomon 
Modeanu, Caius Jianu, Felicia 
Papp, Ludovic Tovisi, Marcel Dun
can și Iosif Kaufman. .

Szabo, A. Rotoruci, I. Pintea, M. 
Stanciiu. Z. Bendi, E. Bagyo, 1. 
Pall, E. Fog.as.

Regiunea Oradea: M. Albu, I. 
Biro, A. Gorbe, Gh. Cuibus. Gh. 
Pfaifel, K. Duras, St. Kineses. O. 
Retfalvi, I. Coc, I. Pop (au par
ticipat 55 tineri din 7 colective, 
majoritatea sătești).

Regiunea Timișoara: A. Barbu, 
I. Radu, FI. Popic. Gh. Jak. O. 
Braun, GE Barcan, D. Mladin. 
D. Toth. I. Ionescu, L. Hauser, 
M. Ambrtiș. Gh Stănescu (au 
participat 42 concurenți din Reși
ța, Lugoj și Timișoara).

JUNIORI-ZMere.- Regiunea Au
tonomă Maghiară: E. Ba'ogh, 
I. Kadar, Vaideș. Szabo, Vajna, 
Roszonczi, Pintea, Gali, Bagyo. 
Kiraly. Regiunea Hunedoara: I. 
Bivolaru, N. Mihai. T. Herlea. D. 
Morairu, V. Onofrei, Gh. Condo- 
nearra.

SENIORI: Regiunea Autonomă 
Maghiară: I. Budai,_ A. Kosa, I. 
Csurulya, Pfeihneier.' II.aî ha zi, I. 
Retty, Kondor P. Boczoni. Regi
unea Hunedoa'a: St. Bonciu M. 
Cristea, Ad. Lup, N. Porojan, 1. 
Ghibu, I. Gergely, O. Kduss



ANTRENAMENTUL UNUI SCHIOR FONDIST 
DE-A LUNGUL ÎNTREGULUI SEZON (II)

In etapa pregătitoare ciclul săptâ- 
mînal de antrenament poate fi de
3—4 antrenamente, în funcție de 
sportivi și de activitatea lor profe
sională. Anul acesta ne-am propus, 
de pildă, pentru Manole A(descu, 
un ciclu de trei ședințe săptămînale 
în această perioadă. Astfel:

marți, el va lucra pentru dezvol
tarea vitezei, forței și elasticității;

joi, el va lucra pentru elasticitate 
și rezistență generală y

duminică, pentru forță și rezis
tență generală.

Iată, spre exemplu, conținutul șe
dinței de antrenament de marți:

1. alergare .15 minute, tempo slab, 
exerciții generale 15—20 minute.

2. alergări viteză 30—40—50 m. 
repetate ide 5—8 ori, triplu salt re
petat de 5 ori, joc de baschet sau 
handbal 3 reprize a 15 minute, e- 
xerciții pentru forță cu greutatea, 
mingi medicinale.

3. exerciții de relaxare.
Aceste exerciții trebuie execu

tate cu toată amplitudinea, cele pen
tru forță făcute în mișcare, iar pen
tru dezvoltarea rezistenței generale 
se fac alergări de 10 minute înce- 
pînd din luna iulie și ajtmgînd pînă 
la 2 ore la 15 septembrie. La fei 
se procedează și la canotaj și ci
clism.

Etapa a ILa din perioada pregă. 
titoare durează de la 15 septem
brie ta 1 decembrie și are ca obiec
tive :

pregătirea fizică multilaterală ;
obținerea rezistentei în regim de 

viteză ;
dezvoltarea vitezei și a forței.
Mijloace: alergare, mers, exer

ciții speciale și exerciții imitative.
Iată un ciclu de 3 antrenamente 

săptămînale:
1. rezistență în regim de viteză ;
2. rezistență in regim de viteză 

și forță ;
3. rezistență generală, forță.
Pentru dezvoltarea rezistenței în 

regim de viteză se lucrează numai 
repetări și accelerări cu intensitate 
maximă de la 200—1.500 m., ajun- 
gîndu-se la sfirșitul perioadei pre
gătitoare la o oră de repetări, cu 
pauze de 2—4 minute intre acestea. 
In această etapă se fac zilnic exer
ciții speciale.

Perioada fundamentală are și ea 
două etape:

Etapa I : de la 1 decembrie — 15 
ianuarie (precompetițională).

Etapa a Il-a : de la 15 ianuarie 
— 1 mai (competițională)

Etapa precompetițională are ca 
sarcini perfecționarea tehnici, și 
dezvoltarea rezistenței specifice și 
generale.

In această etapă este indusă și 
acomodarea, care nu va dura mai 
mult de 10 zile pentru schiorii de 
categoriile I și a Ita. In perioada 
de acomodare se va lucra foarte 
mult la careu pentru corectarea teh
nicii, folosindu-se pentru aceasta 
cam 3/4 din ședința de antrenament. 
In restul de 1/4 din ședință se va

Campionatul de. tenis al categoriei A
Etapa a doua a campionatului 

de tenis al categoriei A s-a soldat 
rezultatele așteptate.

BUCUREȘTI. — C.C.A. — ȘTI
INȚA 8—3 (Cobzuc — Slapciu
6—1, 6—0, 6—1. — Marin Viziru
— Turdean-u 6—0, 6—0. La acest 
scor Tu.rdeanu a abandonait. — El. 
Roșianu — J. Namian 6—3, 2—6, 
3—6. — Lia Doboșiu — Ressu
6— 2, 6—4. — Năstase — Tuleș
7— 5, 6—4, 6—1. — Cobzuc — Tur- 
deanu 6—2, 6—0, 6—0. — Marin 
Viziru — Slapciu 6—2. 7—5, 6—0.
— Cobzuc — Viziru = Slapciu —
Turdeanu 6—3, 2—6, 6—3, 6 4. 
Lia Doboșiu—El. Roșianu=Ju4îcta 
Namian — Ressu 2—6, 2—6. — 
Chivaru — Dancea 5—7, 6—2,
6—4, 3—6, 6—2. Năstase — Lia 
Doboșiu ■=■ TuTdeanu — Juăieta 
Namian 5—7, 5—7). Trebuie sub
liniat faptul, că echipa Științei — 
eaire .actualmente este lipsită de an
trenor — s-a prezentat foarte slab 
pregătită. PROGRESUL I.T.B.
— DINAMO 10—1 (Anghelescu — 
Vasiilescu 3—6, 6—4, 4—6, 6—3
6— 3. Zacopceianu — Rakossi 6—3
7— 5, 5—7. 6—8, 5—7 — Anghe- 
lescu—Rakossi 6-1, 6-0, 6-2. Zacop- 
ceanu —Vas ifoseu 3—0 (W—O).— 
Eva Stăncescu — M. Niculescu 
6—0, 6—0. — Irina Ponova — Ele
na Stan 6—1, 9—7 — Georgescu— 
Viziru C. 3—6, 2—6, 6—4, 6—2, 
6—1. — Eva Stăncescu — Schmidt 
= El. Stan — Bardan 6—1. 6—2— 
Eva Stăncescu — Irina Ponova = 
M. Niculescu — El. Stan 2—0 (ne- 
prezentare). — Schmidt — Bardan 
6—1, 1—6, 7—5, 5—7, 6—4. — 
Anghelescu — Zacopceami =’ Ra
kossi— C Viziru 8—6, 6—2,6—2). 
O frumoasă comportare au avut ti- 

face plimbare. Antrenamentele din 
perioada de acomodare vor fi uni
forme. După terminarea acomodării 
se trece la antrenamente alternative 
și de control. Ciclul de antrenament 
în perioada precompetițională poate 
fi de 4+1 sau 3+1.

Iată un exemplu de lucru zilnic 
dintru-un ciclu de 3+1.

Prima zi: antrenament alternativ 
cu diferite intensități (slabă, me
die și maximă) ;

— pentru cej care se antrenează 
la 15 km., 1 oră intensitate m-ire;

— pentru cej care se antrenează 
la 30 km., 2 ore intensitate mare ;

— pentru cej care se antrenează 
la 50 km., 3 ore intensitate maximă ;

— accelerări pe 600—800—1.000 
m. cu intensitate maximă, odihnă 
activă începînd de la 8 minute și 
scăzînd pînă la 2 minute.

A doua zi: — perfecționarea teh
nicii ocaliri'lor și ooborîrilor t ori 
30 minute;

— plimbare cu intensitate mică 
și medie 1 oră 30 minute.

A treia zi: — antrenament alter
nativ; mai mare ca timp și mai 
slab ca intensitate; accelerări pe 
1000—2000 m.

A patra zi; — pauză.
Repetările de 1000—2000 m. nu 

trebuie să depășească numărul de 
20 în orice etapă. Intervalul de o- 
dihnă activă sau pasivă între repe
tări sau accelerări poate fi de 8 
minute și poate să scadă pînă la un 
minut. Cu trei săptămmi înainte de 
primul concurs mai însemnat ciclul 
trebuie să fie la fel cu programul 
concursului.

Perioada de tranziție poate cuprin
de și ea două etape:

— pe zăpadă, de la IO mai la 1 
iunie

— pe uscat de la 1 iunie la 1 
iulie.

La noi, această perioadă era so
cotită prilej de odihnă activă 
sau chiar pasivă, astfel incit o 
curbă de efort era foarte scăzută sau 
inexistentă. Antrenorii sovietici au a- 
juns la concluzia că pentru an 
schior fondist, sarcina principală în 
această perioadă este menținerea 
gradului de antrenament. Schiorii 
sovietici lucrează mult și tare in a- 
ceastă perioadă. Dacă au posteri
tatea să lucreze pe zăpadă în luna 
mai. ei fac un ciclu de 3+1, în 
care două ședințe sînt folosite pen
tru tehnica ocolirilor și coborîrilor, 
iar o ședință este folosită pentru un 
antrenament alternativ cu cele trei 
intensități (maximă, mare, medie). 
In perioada de pregătire pe uscat se 
fac două ședințe de antrenament pe 
săptămnă care cuprind gimnastică 
generală și specială, jocuri sporti
ve sau ciclism și canotaj. Tot în 
această perioadă se fac excursii tu
ristice pe jos sau cu bicicleta.

A. VRABIE. D. FRATILĂ 
si ȘT. STÂICULESCU 

a'Trenuri

j nerii C. Viziru. C. Vasilescu și 
» Bardan.
I CLUJ. — PROGRESUL CLUJ 
ț — LOC. P.T.T. 7—4. (Semester.— 

Roșianu 6—4, 8—6, 6—1; Ghidray 
— Petre Marin 6—2, 6—1, 6—3; 
Benedek — Dinopol 4—6. 3—6;
Pusztay — Cirimbej 6—1, 2—6.
6—2, 4—6, 6—2; Faur — Marines
cu 7—5. 7—5, 6—8, 6—4; Seres- 
ter — Cirimbei 2—6, 3—6, 6—1, 
6—1, 6—8; Pusztay—Roșianu 6—2, 
6-2, 6-1; Ec. Pusztay—Orenski 6-3, 
6—4; Benedek — Pusztay = Dino- 
po! — Orenski 7—5, 1—6, 3—6;
Pusztay — Pusztay = Dinopol — 
Cirimbei 7—9, 8—6. 1—6; Seres- 
ter — Faur 6—2, 10—8, 6—2.

TG. MUREȘ. — PROGRESUL 
TG. MUREȘ — FLAMURA ROȘIE 
ARAD 1-10. Dintre rezultate scoa
tem în evidență următoarele: Ca
rolina Siegler — Glatt 5—7, 8—6, 
3—6; Urzică — Judith Griinwaild
2—6, 2—6.

TIMIȘOARA. — METALUL 
I.R.E.T. — PROGRESUL FINAN
ȚE BĂNCI 7—4. (Juhasz — Cris- 
tea 3—6, 6—1. 3-6, 5—7; Mihai— 
Cristea 6—1, 4—6, 6—3, 1—6, 
6—8; Mihai — Titinel Teodorescu 
6—0, 6—2, 3—6, 8—6; Juhasz — T. 
Teodorescu 6—1, 6—4, 7—5; Căl- 
ceanu — Ursar, 1—6, 2—6, 5—7; 
Wolf — Stăncescu 7—5. 6—3, 4—6.
3—6, 8—6; O'ga Gorog — Rodica 
Andreescu 2—6. 2—6; Petruța — 
Sanda Butărăscu 6—4, 6—4; Ju
hasz — Mihai = Cristea — Teo
dorescu 9—7, 7—5, 6—I ; O. 
Gorog — Iuhasz = Rodica An. 
dreescu — Cristea 6—4, 6—3 ; Pe
truța — Gorog = Andreescu — 
Butărăscu 6—4, 6—4).

UR.S.S.
Etapa a Vl-a a campionatului 

tie fotbal al U.R.S.S.. desfășurată 
vineri, sîmbătă J duminică a pro
gramat o serie de intilniri impor
tante pentru viitoarea configurație 
a clasamentului. Fără Îndoială că 
în centrul atenției s-a situat me
ciul dintre echipele fruntașe ale 
fotbalului sovietic, Dinamo Mosco
va și Ț.D.S.A., ale căror îmtilmri 
au devenit tradiționale. După un 
joc aprig, meciul n-a dat cîștig de 
cauză nici uneia dintre echipe, 
terminîndu-se la egalitate: 1-1. 
Celelalte rezultate ale etapei au 
fost următoarele: Lokomotiv Mos
cova — Aripile Sovietelor 2-2; 
Spartak Moscova — Rezervele de 
Muncă 2-1, Sahter Stalino — Tor
pedo Moscova 1-1; Dinamo Kiev— 
Spartak Minsk 3-2 și Zenit Le
ningrad—Dinamo Tbilisi 1-0.

Primele cinci locuri ale clasa
mentului au rămas neschimbate, 
in urma vtetoriei repurtate Spar
tak Moscova a trecut acum pe fo
od VI.

CLASAMENTUL:

Dinamo Moscova 142 1 15:4 18
T.D.S.A- Moscova 8 4 2 8 lfi:3 16
Torpedo Moscova 6 3 3 1 •
Zenit Leningrad 4 2 2 1 7^ •
Sahter Stalino • 14 1 8
Spartak Moscova • 2 2 2 •^1 •

Urmează in ordine Dwiamo Tbi
lisi și Dinamo Kiev 5 p.. Rezer
vele de muncă ți Aripile Soviete
lor 4 p, Lokomotiv Moscova 3 p» 
Spartai Minsk 2 p.

R. P. BULGARIA

SOFIA, 16 (prin telefon). — In 
cadrul celei de a 10-a etape • 
campionatului de fotbal al R. P. 
Bulgaria au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate: Lokomotiv
Solia — D.N.A. PlovdF 2-2; Tor
pedo Sofia — V.VS. Solia 1-0; 
Spartak Pleven — Cerveno Zname 
Pavlikeni 6-1. V.M.S. Orașul Sta
lin — Lokomotiv Plovdiv 1-0; 
Spartak Plovdiv — Minior Dimi- 
trovo 2-0 Intîlnirife T.D.N.A. — 
Spartak Staiin Și Dinamo Udar- 
n:k s-au aminat deoarece jucăto
rii acestor echipe fac parte din lo
tul reprezentativ tir vederea me
dului cu echipa națională a Egip
tului care va avea foc la 22 mai 
la Sofia. Dăm mai jos situația pri-

R. CEHOSLOVACA

melor trei echipe clasate-
V. M. s. 10 6 1 3 9:8 13
T. D. N. A. 8 5 2 1 10:4 12
V. V. S. 10 4 4 2 14:6 12

PRAGA, 16 (prin telefon). — 
Rezultatele înregistrate în etapa 
de duminică a campionatului ce- 
hosfovae de fot bai sînt: Spartak 
Sokol o vo — Banik Kladno 3-2, 
Taakista — Jiskra Zilina l-l; 
Spartak Tmava — U.D.A. 0-3; 
Banik Ostrava — Slovan Bratis
lava 0-2. Iată configurația clasa
mentului:
Slovan Bratislava 
U.D.A.
Tatran Preșov

8611 22:3 13
7 5 11 14:2 11
8 4 3 1 ll* * 11

la săritura in înălțime: 2.00 in.
• Atletul maghiar Sandor Iharos

a obținut duminică o performanță 
excepțională in cursa de 3000 m. 
plat (7:55,6) care corectează cu 
peste 3 secunde recordul mondial 
al belgianului Reiff. Este interesant 
graficul alergării Iui Iharos. Pri
mii 400 m. i-a parcurs în 60,6 sec. 
La 1500 m. cronometrele au Înre
gistrat pentru Iharos 3:58,6, iar 
la 2000 m. 5:18,5. Ultimii 400 m. 
au fost parcurși în 60,6 sec.! De 
remarcat că rezultatul la 2000 m. 
este cu 1,8 sec. mai bun decît re
cordul mondial al lui Reiff. La a- 
ceastă probă au participat 13 con- 
cur&nți. Cu 200 m. înainte de so
sire pe primul loc se mai afla 
atletul Rozsavolgyi, care din cauza 
efortului prea mare a fost nevoit 
să abandoneze. I<n urma lui Iha
ros s-au clasat Ta-bori cu 8:11,6, 
Beres 8:14,0, Berta 8:20,8 și Rozs- 
noyi. Iată alte rezultate obținute 
de atleții maghiari: 80 m. g. — 
Gya-rmati 11.5,. Nemeth 11,7; dlisc 
femei — Seredi 41,13 m.; suliță 
bărbați — Krasnai 67,19, Kulcsar 
65,60 m.; ciocan — Csermak 57,96 
m.. Nemeth 55,45 m.; prăjină — 
Homonnaj» și Kovacs 4,10 m.; disc 
— Szecsenyi 50,62 m., Lev-ai
49 85 m.. Solvom 49,60 m

# La Poznan atleta .poloneză

R. P. POLONA

VARȘOVIA 16 (prin tetefonȚ.— 
In cadrul celei de a 7-a etape frun
tașa clasamentului Stal Sosnowiec 
a pierdut cu 1-0 în fața echipei C. 
W. K. S. Celelalte rezultate si re: 
Ruch Chorzov — Gwardia Varșo-

Activitatea
♦ In cadrul campionatelor de 

atletism ale R.S.S. Bieloruse, care 
au loc în orașul Minsk, tinărul 
atlet Konstantin Kudrov d.n ora
șul Vitebsk a stabilit trei noi recor
duri unionale în probele de 10 km., 
15 km. și 20 km. marș. Timpul 
realizat de Kudrov la 20 km. marș
— lh.29’ll”8/10 este superior re
cordului mondial oficial, deținut 
de cehoslovacul Dolezal.
• Săptămîna trecută atleții ce

hoslovaci au obținut cîteva rezul
tate excelente. Atletul Jozef Dole- 
zail a obținut un nou record mon
dial la proba de 2 ore marș. In 
acest timp el a parcurs 25.701 m. 
Vechiul record i-a aparținut cu 
25.595 m. In localitatea Houtska, 
Emil Zatopek a făcut o tentativă 
de record mondial la 10.000 m. Din 
cauza timpului nefavorabil, tenta
tiva nu a reușit. Totuși, rezultatul 
de 29:33.00 constituie o performan
ță de valoare. La aruncarea cio
canului, Macha a realizat uai nou 
record al tării sale: 61,22 m. Iată 
alte rezultate: 100 m. — Janecek 
10,5 sec., greutate bărbați — Plihal 
16,43 m.l (Plihal nu are decît 20 
ani), disc — Vrabel 52,82 m., tri- 
pliralt — Rehak 15,25 m., lungime
— Prohaska 7 10 m

© Atlețn’1 Marianovici a obț'tuit 
■recent un nou record al Jugoslavia

norm
vie &-(+; Gwardia Bydgoszcz — 
Garbarnia Krakow 0-3; Polonia 
Bytom — Wtokniarz Lodz 1-2; 
Gwardia Krakow—Lechia Gdansk 
1-3: Kolejarz Poznan — Gornik
Radflin 2-0. Cla&amentul este:
C.W.K.S. Varșovia 
Stal Sosnowiec 
Rirch Chorzow

7 4 2 1 13:1 10
7 3 3 1 0:1 9
7 2 4 1 6:5 3

■ Fotbaliștii polonezi au susți
nut două meciuri internaționale.

Astfel, Ruch Chorzow a dispus 
de Ruda Hvezda Bratislava cu 3-2 
iar Gornik Zabrze a terminat la 
egalitate cu Wismut Karltnarx- 
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■ La Paris s-a desfășurat du
minică meciul de fotbal dintre re
prezentativele Franței și Angliei. 
După un joc echilibrat, victoria i-a 
revenit la limită echipei franceze, 
care a înscris în min. 36 de joc 
golul victoriei prin Koppa din 11
m.

■ L? Belgrad, echipa Iugosla
viei a ini tiuit reprezentativa Sco
ției Meciul s-a terminat cu rezul
tatul de 2-2 (2-2). Golurile au 
fost înscrise de Veselinovici și 
Vukas pentru gazde, Rayly și 
Smits pentru scoțieni.

■ Echipa budapestauă Kinizsi a 
obținut e strălucită victorie, în- 
'ingind echipa engleză Tottenham 
Hotspur cu scorul de 4-1 (2-1).
Golurile au fost înscrise, in ordi
ne, de Orosz, Grogg, Orosz, Lang 
ți Orosz.

■ Ultimul joc al reprezentati
vei maghiare din cadrul turneului 
efectuat in țările nordice va avea 
toc joi la Helsinki. Cu acest pri
lej echipa R.P.U. va îwtilni repre
zentativa Finlandei.

■ Combinata Honved-Vdros Lo- 
bogb a susținut al doilea meci in 
R.D. Germană. In meciul cu echi
pa Wișmuth, fotbaliștii maghiari 
au terminai la egalitate: 1-1 (0-0).

■ Echipa Vasas Budapesta a 
întrecut echipa Banik Ostrava cu 
3-0 (1-0). Intîlnirea s-a desfășu
rat la Moravska Ostrava.

■ La Berlin s-a desfășurat în- 
tîînirea dintre reprezentativele ora
șelor Berlin și Praga. Victoria le-a 
revenit gazdelor, cu scorul de 1-0 
(1-0). In formația echipei berline, 
ze au jucat si fotbaliști din zona 
de v.est).

Macheta noului bazin descoperit de înot de la Moscova a căruț 
construcție va fi terminată în cursul lunii iunie.

atletică internațională

Cîntf w fi uborite schelete..,
Pe cheiul KtopoUunskii din 

Moscova, in apropierea pitores
cului parc al culturii, pot fi vă*  
zute în spatele unei păduri de 
schele contururile tot mai precise 
ale copștrucției unui npu bazin 
descoperit de înot. Autorii proiec
tului, arhitectul B. Topaz și tină*  
■rul inginer I. Duhovicinîi, laureat 
al Premiului Stalin, au realizat 
în alcătuirea planurilor bazinului 
o idee originală și fericită

Complexul sportiv va avea de 
fapt două bazine: unul de 50 n.. 
lungime, cu 8 culoare pentru pro
bele de Înot și polo. Altul în 
imediata apropiere, mai mic, mă*  
surind 4,5 m. adîncime. este pre*  
văzut pentru probele de sărituri. 
El va .fi străjuit de silueta zveltă 
a unui arc de beton pe care se 
vor monta nu mai puțin de 10 
trambuline.

Bazinele slnt înconjurate de tri*  
bune înalte cu o capacitate de 
5000 de locuri. Intrarea în tri*  
bune se va face prin scări exte
rioare. Nu există nici un fel da 
porți, tocmai pentru a feri baziJ 
mul de vrnt și praf.

Bazinul va avea o termo-cen*  
trală proprie care va încălzi apa. 
permițînd astfel prelungirea activi
tății acestei baze pînă la 6 luni 
pe an. In septembrie și octombrie, 
cîrud temperatura aerului se va ră
ci, înotătorii vor intra în apă prin*  
tr-un tunel special direct din 
camerele încălzite.

Această admirabilă bază s-porti- 
vă va fl utilată cu vestiare încă*  
paloare, camere de odihnă, o 
sală de gimnastică modernă etc. 
Un sistem special de filtrare va în
lesni curățarea și cterizarea apei. 
Vor fi instalate de asemenea re*  
flectoare puternice, care vor per*  
mite efectuarea de antrenamente 
șl organizarea de competiții în 
nocturnă. _ Un tunel special care 
înconjoară de jur-împrejur bazi-’ 
nul va face posibile reparațiile fără 
a se opri activitatea.

Iarna, pe gheața bazinului 
vor desfășura antrenamente 

artistic și meciuri

se 
de 
de

Noua amenajare sportivă va 
constitui centrul principal al acti
vității de mase la natație din 
Moscova. In momentul de față lu*  
crările sînt la jumătate. Spre sfîr*  
ș’tul lunii iunie, bazinul va fi 
terminat și dat în folosința spor
tivilor, care așteaptă cu multă 
nerăbdare să-și înceapă antrena*  
montele In această admirabilă 
bază sportivă.

Dunska a reușit 6,05 m. la lungi*  
me. La triplusalt Gtovacki a sărit 
14,44 m. (record die juniori al R.P> 
Pol-one).
• In orașul Rabat (Marocul Iran*  

cez) s-a desfășurat un concurs in*  
temațional- Atletul german Futte*  
rer a realizat 10,9 sec. pe 100 m. 
La 800 m. pe primul loc s-a clasat 
Moem (Belgia) cu 1:50.9; la 1500 
m. primul loc i-a revenit lui Mul*  
Ier (Luxemburg) cu 3:54,8. Alte 
rezultate: 5000 m. — Stritov (Jug.) 
14:22,8, Înălțime Damitio (Fr)';
l, 93 m.; prăjină Milakov (Jug-)’ 
4,20 m

• SOFIA 16 (prin telefon)’. — In 
cadrul unui concurs atletic dotat 
cu cupa ziarului „Narodna Mladej” 
atleții bulgari au reușit performan-' 
țe de valoare stabilind patru noi 
recorduri ale țării lor. La 5000 m.- 
atletul D. Vucikov a înregistrat 
timpul xfe 14:36,6. La 110 m. gar*  
duri G- Kabu-rov a realizat 15,2 sec. 
La prăjină D. Hlebarov a sărit 4,25
m, iar la 80 m. garduri atleta N. 
Vasilie-va a realizat 13.2 sec. Atle*  
tul Kolev a parcurs 100 m. în 
timpul de 10,7 sec.
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„CURSA PĂCII” IA SFIRSIT
— Schur (R. D. G.) victorios in penultima

ĂSTUI
etapă —

1 'LODZ, 16 Jprin telefon). — Pe
nultima etapa a „Cursei Păcii", 

' Stalmogrod-Lodz, a fost In adevăr 
cea mai grea etapă, atît prin lun
gimea ei, cit și mai ales, prin 
condițiite atmosferice în care s-a 
desfășurat. Chiar de la plecare a 
început o ploaie rece și un vînt 
puternic sufla dim față. După 40 
km, p'oaia s-a transformai în a- 
versă însoțită de o grindină neo
bișnuită. De reținut că ploaia nu . 
a încetat de-a lungul a 130 km.

îndată după ce starterul a lăsat 
steagul, cicliștii polonezi, secta - 
dați <de cei dfn echipa polonezilor 
din Franța, s-au instalat în frunte, 
imprimrnd cursei o cadență îndră
cită, ceea ce face ca. pe rind să 
6e piardă din pluton englezii Poold 
și Batîy, francezul Hoffman și 
alții.

Ne aflăm la k^omeL-ul 40. In 
fața noastră șoseaua este ..înve
lită" parcă intr-un abur imens, pro
vocat de ploaie și apa asvirlrtâ de 
roțile concurenți!or care gonesc cu 
40 km. pe oră! Aci. C. Dumitrescu 
sprintează și fuge «fin pluton îm
preună cu belgianul Verhaelst, a- 
tnîndoi hotărîți să-ți Îmbunătățeas
că situația în clasament. Cu toate 
eforturile «îîrze ale plutonuJu:. con
dus de polonez; și de germani, cei 
doi „fugari” își mențjn avansul de 
peste 1 km. și nu sînt ajunși de- 
ctt după o îndârjită „vinătoare”, 
care a durat aproape 100 km. .

Intre timp. G. Moiceanu sparge, 
iar Istrate rămine cu e*  să-l ajute. 
Din cauza exiraordmarei curse de

urmărire, grosul pkrtomului se fă- 
rimițează. La km. 130, Dumitrescu 
și Verhaelst stot prinși de im 
grup de 15 alergători, printre care 
și cicliștii noștri, Sebe, Maxim și 
Zanoni.

Ploaia s-a mai domodit puțin. 
La km. 135, Schur lansează un 
atac puternic și se desprinde din 
grup, împreună cu K'toii, Krolak, 
Chwiendâce, Reinecke, Cijflcov, 
Amell, Ostergaard și polonezii din 
Franța, Kruzina și Kuzrrck. A- 
cest grup, acționând hotărît, in
tr-o reușită morișcă, îșj mărește, 
cu prețul unor eforturi deosebite, 
avansul. In apropierea orașului 
Lodz începe hirțuiala ți în acest 
grup, care, ’a rindu-i. se destramă, 
și Ostergaand nu mai poate face 
față cadenței.

La sprintul final, Schur este mai 
sute șH depășește pe cehoslovacul 
Klsch. La diferență de o secundă 
sosesc și ceilalți componenți ai 
micului grup.

In urna acestei noi victorii, ger
manul Schur și-a consolidat po
ziția in clasamentul general față 
de cehoslovacul Vesely, care, în 
ajun, devenise deosebit de primej- 
dtos, ailîndu-se doar la 1 minut 
și cîteva secunde în urmă. Schur 
s-a detașat acum de Vesely cu a- 
praape 7 minute și, în mod nor
mai, el nu mai poate pierde vic
toria finală în „Cursa Păcii”, al 
cărei mare animator a fost. 
Clasamentul etapei: 1. Schur, a 
parcurs 205 km în 5h;25,48. Media 
orară: 37.800 km. 2. Klich 5:25.48; 
3. Krolak 5:25,49; 4. Chwiendacz;

5- Reinecke; 6. Cijikov; 7. Kruzina;
8. Kuznick; 9. Ameți, toți același 
timp. 10. Ostergaard 5:26.19; 11. 
Verhaelst 5:29,51.

In același timp, un pluton de 20 
alergători, printre care Zabel. Loo- 
veren, Evseev, Meister. Brittain, 
Vesely, Koțev și alții. 37. C. DU
MITRESCU 5:30,17; 40. N. MAXIM 
5:30,38; 42. ZANONI 5:37,19; 47. 
SEBE 5:51.24; 52- MOICEANU 
5:52.13; 56. ISTRATE 5:55,19.

Pe echipe, etapa a fost clștigată 
de R.D.G. 16:21,28, urmată de 
R. P. Polonă 16:21,29; Polonia- 
Franța, același timp, R, Cehoslova
că 16:25.30; U.R.S.S. 16:25.31. Lo
cul 10. R.P.R. 16:38,14.

Clasamentul general individual • 
1. Schur (R.D.G.) 55:36.51; 2. Ve
sely (R. Ceh.) 55:43,25; 3. Brittain 
(Anglia) 55:48,05; 4. Amell (Sue
dia) 55:48,05; 5. Krolak (R. P. 
Pol.) 55:48.41; 6. Verșinin (URSS) 
55:52.25; 7. Verhaelst (Belgia)
55:52.55; 8. Zabel (RDG)’ 55:58.10; 
12. Nvman (Finlanda) 56:li<45; 13- 
C. DUMITRESCU 56:18,04.

Clasamentul general pe echipe:
I. R. Cehoslovacă 167:01,40; 2. 
R.D.G. 167:13,06; 3 R. P. Bulga
ria 168:12,09; 4. U.R.S S. 168:15,19, 
5. R. P. Polonia 168:22,20. 9. Fran
ța 169:59,08; 10. R.P.R. 170:20,33;
II. Polonia-Franța 172:17,40; 12. 
Anglia, 13. Finlanda, etc.

Mîine (n.r. 
ultima etaipă, 
Varșovia, 125

astăzi) se aleargă 
a XlII-a, Lodz — 
km.

PETRE DAVID

fizică și sportul a luat

i Meciul U.R.S.S.

DIN
IN SATELE

R. D. GERMANA

de cfcwzoefyadte

Scrisoare deschisă
mai multor spectatori ploeșteni

Cultura
o mare dezvoltare în satele Re
publicii Democrate Germane. 
Sportivii de la sate fac parte 
din asociația „Traktor", care 
numără în rindurile sale peste 
150 000 de membri. Cele aproa
pe 1600 de colective ale acestei 
asociații duc o muncă susținută 
în gospodăriile agricole de stat, 
în cooperativele de producție a- 
gricolâ, în stațiunile de mașini 
și în școlile medii agricole. In 
satele R.D Germane tineretul 
practică multe discipline sport- 
ve. Asociația „Traktor*  se poa
te mîndri cu 1198 secții de fot
bal. avînd 53.376 jucători legiti
mați, 760 echipe de handbal cu 
12.414 jucători, 728 echipe de 
gimnastică cu 12.016 membri. 
506 cercuri de atletism cu un 
număr de 13.640 membri etc.

Datorită grijii deosebite pe 
care guvernul popular ° acor
dă dezvoltării culturii fizice, au 
fost create în satele din R.D. 
Germană condiții optime pen
tru practicarea pe scară largă 
a diferitelor discipline sportive. 
Au fost amenajate terenuri de 
fotbal, volei, baschet, bazine mo
derne de înot, piste de atletism. 
Anul trecut sportivii din satul 
Kochstadt, raionul Halle. au 
primit în dar din partea guver
nului R.D G. suma de 40 000 
mărci pentru construirea unui 
complex sportiv. De asemenea, 
și în stațiunile de mașini și trac
toare se acordă o deosebită a- 
tenție construcțiilor sportive.

De la început vreau să fac o 
precizare și o mărturisire. 

Precizarea: deși incorect, titlul 
de mai sus mi s-a părut mai 
„delicat"; corect, el ar fi su
nat: scrisoare deschisă prea 
multor spectatori ploeșteni. 
Mărturisirea: sînt un înflăcă
rat flăcărist (vă asigur că nu-i 
un simplu calambur), 
rat și cam cu vreo 15 
vechi decît tinărul de 
de care voi vorbi ceva 
De altfel, deși poale 
se pare curios, foarte mulți 
bucureșteni sînt susținători ai

Flăcării.
Pornit pe panta mărturisiri

lor, trebuie să recunosc că în 
pauza meciului de duminică, 
atunci cînd scorul era 2 0 pen
tru Progresul, nu eram în... a- 
pele mele. In schimb, cînd Fla
căra a introdus prima oară 
balonul în plasă, am aplaudat 
și tn-am bucurat ca și dvs. De 
la locul unde stăteam, golul 
mi s-a părut perfect valabiL 
Mi-a părut rău cînd am văzut 
că mă înșelasem, însă m-am 
gindit că arbitrul, care era în 
apropierea fazei, a văzut mai 
bine. Dvs. n-ați vrut în ruptul 
capului să vă gîndiți că — 
poate — arbitrul a văzut mai 
bine. Și ați protestat îndelung.

După această mică diferență 
de vederi între mine și dvs., 
speram că ne-am „împăcat", a- 
tunci cînd împreună am aplau
dat cele două goluri înscrise 
de Flacăra. Mă înșelasem în
să. De-abia la plecare mi-am 
dat seama cit de „certați" e.- 
ram. Cu un simț al deducției, 
demn de invidiat de cel mai 
bun detectiv, ați ghicit care sînt 
„bucureștenii". Ia-ți făcut să 
treacă prin niște adevărate 
furci caudine, din care ironiile 
— vă spun sincer, nu de cea 
mai bună calitate — curgeau 
pof '0. Personal am avut cin- 

Cînd mai sus...

Injlăcă- 
ani mai 
16 ani 

mai jos. 
dus. vi

stea să fiu 
năr de vreo 
tn avîntui său 
alțl ploeșteni de diferite vîrste: 
„Bă, cu cit l-ați plătit pe ar
bitru?* 1 (Pluralul nu e o formă 
de respect, după cum foarte bi
ne arată introductivul „bă", ci 
se adresa bucureștenilor în ge
neral). Am vrut să răspund 
glumei cu o alta, dar, cu rapi
ditatea de hotărîre pe care ți-o 
dau marile pericole, mi-am dat 
seama că, dacă anumite glume 
nu slnt bune fiind „deplasate", 
altele nu slnt bune în... depla
sare, așa că am renunțat.

încă un cuvînt și termin. Pî
nă duminică știam că tabela de 
marcaj e spectatorul cel mai 
obiectiv. Vorba ceea: e.„ de 
lemn. Spiritul dvs. de inventi
vitate mi-a spulberat și acea
stă iluzie. Tabela de marcaj 
poate fi (duminică ați dovedi
t-o) un adevărat susținător al 
echipei. Cînd Progresul condu
cea cu 2-0, tabela Indica încu
rajator 2-1; cînd Progresul 
conducea cu 2-1, tabela indica, 
prevestitor, 2-2. La 2-2, un ,3“ 
timid, scosese și el capul... Per
sonal, cred că dacă unul din 
nenumărații oameni care se tn- 
vîrteau pe teren purtînd brasar
dă „Flacăra" ar fi temperat ze
lul tabelei de marcaj, n-ar fi 
făcut rău.

In încheiere, aș vrea să vă feli
cit pentru jocul frumos făcut de 
Flacăra în repriza a doua ca șl 

pentru locul fruntaș pe car 
re-l ocupă în clasament. Dar, 
cum spuneam, sîntem între 
„flăcăriști", așa că ar însemna 
să ne felicităm între noi.

Nu-mi rămine decît să sper 
să ne vedem în curînd, aplau- 
dînd nu numai victorii ale Flă
cării, ci mai ales spiritul spor
tiv al ploeștenilor...

Al dumneavoastră, 
M FOCSA

cînd mai jos!.^,

întrebat de un tl-
15-16 ani, susținut 

de mal malțl

Tineretul sătesc din R.D. Germană iubește mult sporturile nauti
ce. In fotografie: doi tineri reprezentanți ai asociației Traktor par- 
ticipind la probele de caiac din cadrul campionatului R.D.G. desfășu
rat la Kahla (Thuringen).

MOSCOVA. (Agerpres). TASS 
transmîte-

Dupe cum se Știe, tn anul 1954 
a anrt loc la New York întilnirea 
dintre echipele de șah ale U.R.S.S. 
șs S.U.A. La sfîrșitul acestei întil- 
nlri jucătorii sovietici au invitat 
echipa șahiștilor din S-U.A. să 
vină la Moscova In 1955 pentru a 
susț ne .un meci amical, tn ace
leași condiții in care a avut loc 
Întilnirea de la New York. Acea
stă Invitație a fost acceptata de 
jucătorii americani

In prezent, Secția de 
U.R.S.S. și Federația de 
S.U.A. au căzut de acord 
datei la care va a'ea loc 
în capitala U.R.S.S.

întilnirea dintre jucătorii
din S.U.A. și U.R.S.S. se va des
fășura între 29 iunie și 8 iulie.

a 
șah a 
asupra 
meciul

de șah

Plenara Comitetului olimpic al Uniunii Sovietice

— S. U. A. la șah
Fiecare echipă va fi alcătuită __ 
8 jucători și două rezerve. Meciul 
se ya disputa in 4 ture, fiecare 
participant avînd de susținut 4 
partide la masa respectivă. In to
tal se vor juca 32 de partide. Po
trivit unei comunicări a Federației 
de șah a S.U.A. echipa americană 
va avea următoarea componență In 
ordinea meselor: marele maestru 
S. Reshevski, maeștrii internațio
nali D. Byrne, A. Bisguier, L. 
Evans, R. Byrne, 1. Horovitz, ma
rele maestru 7. Kashdan, maestrul 
internațional H. Steiner. Primul 
jucător de rezervă este maestrul 
M. Pavey iar al doilea va fi ho- 
tărit după întilnirea dintre maeș
trii A. Kevitz și J. Sherwin

Secția unională de șah a anun
țat echipa U.R.S.S. în următoarea 
alcătuire: marii maeștri M. Botvi- 
nik, V. Smislov, D. Bronștein, E. 
Gheller, P. Keres, T. Petrodtan, M. 
Taimanov, A. Kotov. Jucătorii de 
rezervă vor fi marii maeștri /. Bo- 
leslavski și 7. Averbach.

Deva...
Se desfășoară probele din 

cadrul campionatului raional 
școlar de atletism.

La alergări, treaba a mers 
strună. Loc de fugit se găsea 
berechet, totul era să fii iute 
de picior. La aruncări, de ase
menea, nu s-a ivit nici o com
plicație. „Durerile de cap" au 
început pentru organizatori li
bia atunci cînd și-au adus a- 
minte că în program este pre
văzută și săritura cu prăjina! 
Cum naiba nu se gîndiseră 
la ea? Acum, — poftim I — 
unde faci rost de ștachetă 
mai ales de cei doi stllpi 
susținere ?

O ștachetă s-a găsit, pînă 
urmă. Cam strîmbă, cam... co
coșată, dar, ce să-i faci, situa
ția trebuia „salvată"... Mai 
greu de rezolvat era povestea 
cu stîlpii de susținere I Cei 
doi stîlpi de la săritura în înăl

țime nu erau, bineînțeles, sufi
cient de înalți, mai ales că ti
nerii concurenți erau puși pe 
fapte mari...

Președintele 
Cornel Barbu 
conciliabul cu 
ducație fizică 
care s-au luat hotărîri. 
Ca prim stîlp a fost...

de 
fi 
de

MOSCOVA, 16 (Agerpres). — 
JASS transmite:
' La Moscova a avut loc recent 
plenara Comitetului olimpic al 
Uniunii Sovietice. Plenara a apro
bat planul de muncă al Comitetu
lui pe anul 1955 și planul viitoare
lor tntîlniri internaționale ale 
sportivilor sovietici.

Comitetul olimpic al U.R.S.S. a 
aprobat propunerile secțiilor unio
nale de schi, patinaj viteză, ho
chei și patinaj artistic ca sportivii 
sovietici să participe la cea de a 
VII-a ediție a Jocurilor olimpice 
de iarnă, care va avea loc în lu
nile ianuarie și februarie 1956 în 
Italia.

In funcția de președinte al Co
mitetului olimpic al U.R.S.S. a fost 
reales Konstantin Andrianov, iar 
ca secretar responsabil Nikola 
Bugrov. Plenara a ales apoi pre
zidiul Comitetului, din care fac 
parte: membrii Comitetului olim
pic al U.R.S.S., Konstantin An
drianov și Alexei Romanov, pre
ședintele secției unionale de fot
bal Valentin Granatkin, președin
tele secției unionale de hochei cu 
puc, Pavel Korotkov, președintele 
secției unionale de patinaj viteză 
Ghenadii Mihalciuk și alți repre
zentanți ai organizațiilor sportive 
sovietice.

aut un stejar batrîn de la mar
ginea terenului, în care au fost 
bătute niște cuie pentru fixarea 
ștachetei. Celălalt stîlp, după 
oum ne relatează coresponden
tul nostru Gheorghe Cioranu, a 
fost improvizat dintr-un... sca
un și un atlet I Scaunul a fost 
așezat pe pămint, iar atletul 
Silvestru s-a cocoțat pe sca
un, ținînd în mină ca un stin
dard, unul din stîlpii de la să
ritura în înălțime. Organizatorii 
calculaseră totul cu exactitate: 
scaunul + atletul Silvestru + 
stilpul de la săritura în înăl
țime, tocmai bine țineau locul 
stilfiului de la săritura cu pră
jina t

Dacă „stilpul" din stingă — 
stejarul— era grav și nemiș
cat (din naștere), nu același lu
cru se putea spune și despre 
„stilpul" din dreapta, care 
nu-și găsea de loc astîmpăr... 
Ce vreți, bietul Silvestru ma:.„ 
ofta din cînd în cînd, mai stră
nuta, deh, ca omu’.„ Și, în tim
pul ăsta, firește, ștacheta, 
urca, ba cobora, în funcție 
intensitatea... strănutului 
Silvestru t

In asemenea condiții, să 
vă surprindă dacă o să auziți 
că la Deva a fost stabilit un 
nou record... mondial la sări
tura cu prăiina t

na

ba 
de 
lu!

la

B La sfîrșitul săptămînii trecute, 
echipa de tenis a R. P. Ungare a în
tîlnit la Budapesta reprezentativa de 
tenis a statului Chile. întilnirea s-a 
desfășurat în cadrul celui d& al doi
lea tur din cadrul Cupei Davis. 
După cum se știe, echipa statului 
Chile a întrecut în primul tur repre
zentativa Iugoslaviei cu 5-0. Din 
partea tenismanilor maghiari, jucă
torii chilieni au avut de întîmpinat 
o rezistentă dîrză. După meciuri 
echilibrate victoria le-a revenit oas
peților cu 3-2. Iată rezultatele înre
gistrate: Hamersley — Asboth 6-2.
6-3, 4-6, 10-lîi, 6-4 (în ultimul set As
both a condus cu 4-1!); Ayala — 
Adam 6-3, 6-3, 6-3; Asboth, Adam 
— Hamersley, Ayala 7-5. 7-5, 6-4;

concursului, tov. 
a avut un scurt 
profesorul de e- 
Bănulescu, după 

muri: 
desem-

Ayala — Asboth 3-6, 6-3, 5-7, 6-2, 6-0; 
Adam — Hamersley 7-5, 5-7, 7-5, 6-1.

H PRAGA 16 (prin telefon). —In 
cadru] Cupei Davis echipa de tenis 
a R. Cehoslovace a întîlnit echipa 
Belgiei. Victoria a revenit jucătorilor 
belgieni cu scorul de 5-0

B Turneul internațional de șah de 
la Buenos Aires la care au participat 
mari maeștri și maeștri din R. P. 
Ungară, R. Cehoslovacă. R. P. F. Iu
goslavia. Argentina. S.U.AM Olanda 
și Spania, a luat sfîrșit. în cea de a 
17-a și ultima rundă, s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Pilnik (Argen
tina) — Trifunovici (Iugoslavia) 1-0;

Pachman (R. Cehoslovacă) — Szabo 
(R. P. Ungară) V^-’/îî Gligoric (Iugo
slavia) — Sangiunetti (Argentina) l-t; 
Bisguier (S.U.A.) — Benl\o (Argen
tina) 1-0; Ivkov (Iugoslavi; ț — Espo
sito (Argentina) V*- 1/,; Toran (Spa
nia) — Rossetto (Argentina) 1-0; Don
ner (Olanda) — Panno (Argentina) 
V»-’/»: Lipiniks (Iugoslavia) — Rein
hardt (Argentina) 1-0; Guimard (Ar
gentina) — Martin (Argentina) V?-1/?.

Turneul a fost cîștigat de maestrul 
iugoslav Borislav Ivkov, care a tota
lizat 13 puncte, fiind urmat în clasa
ment de Gligoric 12>/9 puncte, 
Pilnik 12 puncte, Szabo ll’A» punc
te, Pachman, Rossetto și Bisguter cu 
cîte 10 puncte fiecare. (Agerpres).
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