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SĂ PRACTICĂM TURISMUL! Sprijinim din toată mima Hotăririle conferinței de la Varșovia ’
„U țara mea, cea plină 

j«i minuni!“
(M. R. Paraschivescu : 

..Cîntarea Romîniei")
A, E PLINĂ DE MINUNI 
patria noastră, cu priveliștile 
ei nespus de frumoase, cu a-

șezările de oameni harnici care 
schimbă fața păminlului, făcîndu-1 

jtnai rodnic, mai înfloritor.
Munții nu și-au zvîrlit încă de 

pe umerii lor de piatră mantia albă 
a zăpez'i dar la poalele lor au a- 
pârut de mult solii primăverii, gho- 
ceii și brindușele. care vestesc a- 
țropierea sezonului cel mai bogat 
în excursii Intr-adevăr, curind vor 
porni spre munți, spre at'tea locuri 
pitorești, multi oameni care iubesc 
drumeția, odihna activă în mijlo
cul naturii.

In multe orașe din țară s-au fă- 
* cut temeinice pregătiri pentru ca 

excursiile ce vor fi organizate în 
vara aceasta să se desfășoare în 
condiții bune și să aducă in mijlo
cul naturii cît mai mulți oameni ai 
muncii, cit mai mulți tineri din 
școli. La Arad, Cluj, București și 
in alte orașe au fost organizate 
cicluri de conferințe cu teme din 
geografie, geologie, botanică și zo
ologie, lecț:i de orientare re Jeren 
cu ajutorul hărții și al busolei, ș. a. 
La Arad a fost organizat un aseme. 
nea ciclu și pentru pionieri. La Ba
cău, Tg. Mureș, Craiova și in alte 
centre au avut loc sau snt in 
curs de desfășurare cursuri de 
pregătire a conducătorilor de ex
cursii.

Pentru a se furniza participanților 
la excursii cunoștințe cit mai multe 
și mai variate despre locurile vizitate, 
în cadrul cercului turistic din Brăi
la a fost înființată o secție știin
țifică tn care pro’esori de diferite 
specia-!tați contribuie la ridcarea 
nivelului cultural al oamcni'or mun
cii.

Bogata activitate a cercurilor tu
ristice care au luat ființă la Bucu
rești, Oradea, Arad, Timișoara, etc. 
ilustrează interesul pe care îl ma. 
nifestă pentru drumeție mase tot mai 
largi de oameni de toate vîrsfele si 
profesiile.

De altfel, anul acesta se va des
fășura o activitate mai intensă ca în 
anii trecuți. Se vor organiza excur
sii în împrejurimile orașelor, ser
bări cîmpehești, excursii cu bicicle
te, cu caiace, cu trenul sau cu

Sportivii sovietici din nou învingători 
in concursul de sărituri de la Moscova

Moscova (Ageapres). — TASS 
transmite: La bazinul acoperit al 
Clubului sportiv central al Arma
tei d.n Moscova s-a desfășurat un 
al doilea concurs internațional de 
sărituri de la trambulină la care 
au participat sportivi sovietici, 
francezi și austrieci.

In proba rezervată femeilor, pe 
primul loc s-a clasat campioana 
europeană Valentina Ciumiceva, 
care a totalizat 77,88 puncte. Lo- 

A. oul doi a fost ocupat de Liubov

încă de departe îți atrag aten
ția clădirile gospodăriei .agricole de 
stat ce se înalță la orizont. „A- 
colo-i Cobadinnl", spune cineva. 
Peste cîteva m intuite mașina cu 
sportivii dinamovișta din Capitală 
va opri la sediul gospodăriei.

Vizităm cu interes această gos
podărie, fruntașă pe regiune. Ad- 
Juiirăm construcțiile noi, moderne, 
utilajul și întrezărim viitorul „oraș 
agricol". Semne ale orașului în 
devenire sînț și instalațiile sani
tare, cele de electricitate care lu
minează casete sătenilor și dau 

vaporul. Vor fi vizitate nu numai 
punctele de interes turistic dar și 
locuri istorice, muzee de artă sau, 
pentru îmbogățirea cunoștințelor 
politice, Muzeul V. 1. Lenin —
I. V. Stalin sau Muzeul de Istorie 
a Partidului.

Se va acorda o mai mare atenție 
formei aplicative a turismului — 
concursurile de orientare turistică cu 
teme de zi si de noapte. Asemenea 
concursuri vor avea loc în toate 
regiun'le țării, pentru t neri, femei 
și școlari .In cursul acestei veri va 
avea Ioc un mare concurs de ori
entare pe țară care va antrena mase 
mari în practicarea acestei forme 
avansate a turismului

j Vor fi create căi de acces spre 
I noi regiuni pitorești în diferite părți 
i ale țării (Regiunea Autonomă Ma. 

ghiară. în munții Rodnei ș.a.). Vor 
lua ființă noi baze turist ce la 
Mogoșa (Baia Mare) și la Lacul 
Roșu (R.A.M.), a fost mări‘ă ca
pacitatea vechilor cabane de pe 
Muntele Mic și de la Borșa (mun
ții Rodnei).

După încheierea anului șco’ar, 
elevii, la fel ca și anul trecut, dar 
in număr mai mare, vor pomi în 
excursii de stud i și vor face cunoș
tință cu relieful, cu apele Urii, vor 
vedea orașe și centre industriale, 
vor pătrunde mai bine tainele scoar. 
ței pămîntului vor imbogăți colec
țiile de roci, plante șa. Dar mai 
presus de toate vor cunoaște frumu
sețile țării noastre și din această 
cunoaștere va izvorî mai puternic 
sentimentul dragostei de patrie.

lată de ce factorii de răspundere. 
Consiliile Regionale Sindicale, Bi
rourile locale de turism, direcțiile 
școlilor precum și organizațiile 
U.T.M. trebuie să acorde toată aten
ția, să stimuleze și să sprijine ori
ce acțiune care are ca scop atrage
rea oamenilor muncii și a tineretului 
studios în practicarea turismului.

Să nu uităm că primăvara a po
posit pe meleagurile țării noastre, 
că ea deschide drum verii dar și 
iubitorilor drumeției spre Bucegi sau 
Ceahlău, spre pădurile din împreju
rimile orașelor, spre rîurile repezi 
de la munte sau domoale de la șes. 
Să pregătim temeinic sezonul turis
tic de vară ca să putem spune unui 
cît mai mare număr de oameni de 
toate vîrstele : „Fiți gata de drum. 
Vă așteaptă colțurile cele mai pito
rești ale patriei !“.

Jigalova (U.R.S.S.) cu 74,79punc
te, iar pe locul trei s-a clasat 
Jeanette Aubert (Franța) cu 69,32 
puncte.

La bărbați, victoria a revenit 
sportivului sovietic Ghenadii Uda
lov cu 93.05 puncte. El a fost ur
mat de Christian Pire (Franța) cu 
91 85 puncte și Ghenadii Kalkin 
(U.R.S.S.).

La această competiție campionul 
european Roman Brener (U.R.S.S.) 
nu a participat. .

Sportivii de la Dinamo București ia GAS. Cobadin
viață motoarelor și stația de radio
amplificare.

Lucrările de primăvară au fost 
terminate de mult Și aflăm că 
printre cei mal harnici tractoriști 
se află uterniștii Bani Islam, Ve- 
lisi K.'Lrthaupt, Ion Tinca ș.a. Mai 
aflăm, de asem-nea, că sportul are 
mulți prieteni printre tinerii din 
Cobadin. Echipa handbalistelor se 
mîndrește chiar cu titlul de cîști- 
gătoare a finalei din cadrul Spar- 
tachiadei satelor. Dar, în afară de 
handbal se mai joacă aici fotbal, 
volei și șah, se practică visătoarea, 
călăria. ș.a.

Nu cu multe ztie in urma, echi

T)in orașul 
unde a fost încheiat Tratatul

VARȘOVIA (prin telefon). — Am sosit in Var
șovia. Orașul era gătit sărbătorește, ca și in alți 
ani cînd locuitorii Varșoviei așteptau sosirea cara
vanei cicliștilor participanți la Cursa Păcii.

De data aceasta, in privirile tuturor intuiești 
o strălucire puternică. Și e firesc să fie așa, pen
tru că ne aflăm in crașul in care numai cu cîteva 
zile mai înainte s-a încheiat Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mu'uală intre cele opt state 
participant^ la Conferință. De aici, de la Varșo
via, noi cicliștii care am reprezentat Republica 
Populară Pomină in minunata competiție închinată 
cauzei păcii, trimitem un salut fierbinte prin care 
ne arătăm satisfacția de a fi cetățenii uneia dintre 
țările ce au încheiat acest tratat. — expresie a 
voinței de pace a țărilcr din lagărul socialismului.

In zilele de întrecere, de-a lungul miilor de kilo
metri care i-am parcurs prin zeci de orașe din cele 
trei țări, am simțit cît de puternică este dorința 
de pace a oamenilor cinstiți. Am simțit acest lucru 
și în discuțiile pe care le-am purtat cu cicliștii din 
cele mai îndepărtate țări, din țări cu altă orînduire 
socială și poliEcă.

De aici, de la Varșovia, îmi iau angajamentul 
ca prin activitatea mea de zi cu zi să sprijin din 
toate puterile lupta pentru pace dusă de țara mea 
alături de toate țările din lagărul socialismului!

C. DUMITRESCU 
maestru al sportului, din echipa de ciclism 

a R.P.R. participantă fa „Cursa Păcii”

Pe stadionul dm Parcul Copilului

Pe stadionul din „Parcul Copilului", particip cnțit la 
Concursurile Sportive ale Tineretului, in timpul festivității de des- 

chi de re

Sute de sportivi și sute de spec
tatori... Sportivii, mai tneri, dor
nici să se întreacă pe pista de 
atletism sau pe terenul de fotbal. 
Spectatorii, mai vîrstnici, dornici 
să-și încurajeze tovarășii de mun
că, să asiste la frumoasa lor în
trecere sportivă. Și unii și alții 
veniseră pe stadionul din Parcul 
Copilului...

Aci, într-un cadru festiv, se des
fășurau primele întreceri din Con
cursurile Sportive a'e Tineretului, 
organizate de colectivul sportiv 
Locomotiva Grivița Roșie. Și, tn 

pele de volei și handbal ale aso
ciației Dinamo au susținut jocttri- 
demonstrații pe terenurile de sport 
de la G.A.S. Cobadin. Vizita spor
tivilor dinamoviștj a stîmiit un viu 
interes în rîndurile tinerilor care
muncesc pe ogoarele de la Coba
din. Ei i-au primit cu multă dra
goste pe sportivii bucureștenii, care 
le-an dat cu prilejul acestei vizite 
și un prețios ajutor în pregătirea 
kw pentru întrecerile din cadrul 
Concursurilor Sportive ale Tinere- 
tulliui.

llie Alexandru 
Blaga Vasile
qorespotMfeHți

t'mp ce sportivii defilau, in sune- 
■ tele marșului sportiv, din tribune 
i numeroșii spectatori aplaudau cu 

căldură
...Pe pistă au început concursu

rile de atletism, la care au luat 
parte 400 de tineri și tinere. Ei 
s-au întrecut la aruncarea greutății 
și a grenadei, la cursa de 100 m. 
și la săritura în înălțime. După 
atleți, pe pista stadionului au apă
rut două echipe de ciclism 
care și-au disputat Intîietatea in
tr-o pasionantă cursă de urmă
rire.

Și, tn sfîrșit, spre bucuria celor 
din tribune, pe gazonul stadionului 
a început meciul de fotbal între 
două echipe ale colectivului: echi
pa secției „Locomotive” și echipa 
secției „Vagoane”. Merita să ur
mărești înflăcărarea cu care jucă
torii celor două echipe Iși dispu
tau Intîietatea și entuziasmul cu 
care-i încurajau numeroșii specta
tori. In pauză, membrii secției de 
box a colectivului au făcut o reu
șită demonstrație. Cu sprijinul an
trenorilor Cionoiu (box), Plrcă- 
Iăbescu (rugbi) și al «nor sportivi 
fruntași ca Andrei Rădulescu și 
alții, întrecerile și demonstrațiile 
s-au ridicat la un Înalt nivel.__

Un document istoric 
de importanță excepțională

Împreună cu ceilalți membr. ai icduiui ae box 
al R.P.R., care se pregătesc pentru campionatele 
europene de box ce vor avea loc in curind în Ger
mania occidentală, am urmărit cu atenție ziarele 
ce publicau lucrările Conferinței de la Varșovia.

Textul hotărîr.lor luate la Conferința de la Var
șovia l-am citit cu toții cu atenție și am salutat 
din tot sufletul încheierea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală intre cele opt state 
participante la Conferință.

Am înțeles că aces’ tratat reprezintă un docu
ment istoric de importanță excepțională, care arată, 
odată mai mult, că țările din lagărul socialismului 
luptă consecvent pentru asigurarea păcii.

Cîtă deosebire între acest tratat și cele pe care 
le încheie țările imperialiste! Cită deosebire intre 
felul în care primim noi tratatele încheiate de gu
vernul nostru și felul în care primesc popoarele 
din țările capitaliste, trata'ele încheiate de guver
nanții lor! De acest lucru n-am putut convinge 
pe pămîntul Franței, cu ocazia ultimei deplasări. 
Era in zilele ratificării acordurilor agresive de' la 
Paris, împotriva cărora poporul francez iși. r d'ca 
glasul său puternic. .

Salut din inimă, cu tot entuziasmul tinereții 
mele, acest mare eveniment cu hofărtrea ca prin 
activitatea mea de sportiv fruntaș al țării, prin 
munca mea de student să contribui la apărarea 
păcii, chezăs'a vieții noastre fe'ic'f'- P" azi.

CONSTANTIN DUMITRESCU
maestru al sportului, din loful de box al R.P.R.

Un mare concurs 
motocicFist la Leipzig

Incvpind de ieri și pinâ ia 21 
mai se desfășoară la t.eipzig un 
mare concurs motoctolist de regu
laritate și rezistență la care au 
fost invitați să participe alergători 
din U.R.S.S, R.P. Polonă. R. Ce
hoslovacă, R. P. Ungară, R. P. 
Bulgaria. R P R., R.P. Albania, R. 
P Chineză, R. P. Mongolă, R. P. 
D. Coreeană, Germania occiden
tală și R. D. Germană.

Comnv-tiția se desfășoară de-a 
lungu’ a patru etape și este o „re
petiție generală" a concursului 
internațional de 6 zile pe care Fe
derația internațională de motoci- 
clism îl va organiza anul acesta 
în R. Cehoslovacă.

La concursul de Ia Leipzig mo- 
tocîclîștii vor avea de acoperit un 
traseu deos. bit de dificil în lungime 
de aproximativ 1.200 km Etapa 
care a avut loc ieri s-a disputat pe 
un traseu de 250 km, etapele de 
astăzi și mîirie măsoară aproxima
tiv cite 400 km., iar în ultima etapă 
motocicliștii vor străbate un traseu 
de circa 150 km.— 70 la sută din 
traseu! fiecărei etape reprezintă 
diferite categorii de drumuri, iiar 
30 la sută porțiuni de teren greu, 
desfundat, specific alergărilor de 
motocros, cu urcușuri și coborî- 
șuri, cu terenuri nisipoase. por
țiuni de mlaștină, arătură, păduri 
etc.

Cursa se aleargă pe echipe și 
este organizată de asociația „Ge
sellschaft fur Sport und Technik".

Asociația voluntară pentru spri
jinirea apărării patriei din R.P.R^ 
a înscris Ia această competiție 
două echipe reprezentative. Din 
prima fac parte alergătorii N. Să- 
deanu, M. Cernescu, Pop Mihai, 
M Sărățeanu, Gh. Ion + C. 
Udrescu (la ataș), precum și mo- 
tociclista Venera Vasilescu. Din. 
cea de a doua echipă fac parte I. 
Kerestes, L. Szabo, 1. Ioniță, D. 
Dumitrache, J. Ionescu+G. Grigo’ 
rescu (la ataș) și motociclista 
llona Kevdes.

Calcularea timpilor primei etape 
neterminîndu-se pînă la încheierea 
ediției, primele rezultate le vom 
public^ în numărul nostru
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„CONTRIBUȚIA NOASTRĂ"
Concursurile Sportive ale Ti

neretului. minunata competiție 
organizată tn cinstea Festivalu
lui Mondial al Tineretului și Stu
denților pentru Pace si Prietenie 
de la Varșovia, angrenează mii 
si mii de tineri de la orașe și 
sate. Numeroși sportivi fruntași, 
ca și antrenori și instructori 
xnortivi. vin in ajutorul celor 
care se întrec, sorijinindu-i și tn- 
drumindu-i cu dragoste.

te PE STADION, ALATURI DE 
i TINERII CONCURENTI

1 ,,Am primit cu multă bucurie 
vestea organizării Concursur lor 
Soortive *le Tineretului. Alăturin- 
du-mă din tot sufletul pregătirilor 
entuziaste pe care le desfășoară 
tinerii sportivi din colectivul nos
tru, în vederea obținerii unor rezul
tate cît mai bune, mă angajez ca. 
in fiecare marți, miercuri, joi și vi
neri, să lucrez pe Stadionul Tinere
tului cu cei care se antrenează 
pentru aceste întreceri. De aseme
nea. mă voi strădui să-i angrenez 
pe maeștrii sportului și sportivii 
fruntași din secția de atletism a 
colectivului nostru în munca de În
drumare a tinerilor concutenți. Este 
o datorie de cinste a sportivilor 
fruntași și a cadrelor tehnice de a 
•prijini din toată inima Concursu
rile Sportive ale Tineretului. Aceas

După meciul de atletism de la Oradea
'f In cadrul celei de a doua etape 
e campionatului republican de a- 
tletism pe echipe s-au întâlnit la 
Oradea formațiile asociațiilor Di
namo, Locomotiva și Metalul. Pri
mele două din aceste echipe repur
taseră în prima etapă cite două 
victorii, îar Metalul obținuse o vic
torie asupra echipei G.CA. Se aș
tepta, deci, o întrecere din cele 
mai interesante între aceste echipe 
și mai ales între Metalul și Loco
motiva. Și, într-adevăr, situația a- 
cestui meci nu a putut fi lămurită 
decît odată cu disputarea ultimei 
probe de concurs, ștafeta 4x400 m., 
cînd a cîștjgat Locomotiva, dato
rită, mai ales, eforturilor atleților 
M. LIrsac și Gh. Băruță. Rezultatele 
înregistrate în cele trei meciuri au 
fost, în general, destul de bune, da
că ținem seama de faptul că pista 
a fost foarte tare și că a bătut un 
vînt puternic.

Dintre rezultate merită a fi sub
liniate : 14,7 sec și 15,4 6ec. pe 
110 m. g. realizate de Ion Opriș, 
respectiv Gh. Stănel; 41,21 m. și 
38,19 tn. la suliță realizate de Ilona 
Mikloș, respectiv Gabriela Stoica ; 
1,92 m. la înălțime, Al. Merică; 12 6 
eec pe 100 m. (Letiția Bardaș și 
Ioana Luță) și 12,8 sec. Claudia 
Dumitrescu; 12,79 m. la greutate 
(Ana Roth); 3:58,0 pe 1500 m. 
(Victor Pop); 45,46 m. la disc (Mi
hai Raica) ; 54,5 sec. pe 400 m.g.

Sîmbătă încep la Pitești 
republican de 

' Aproape 100 boxeri juniori se vor 
totîlni sîmbătă la Pitești pentru 
ă-și disputa fitilurile de campioni 
republicani pe anul în curs.

Boxerii calificați în faza nter- 
regionaHă CONSTANȚA: D. Răgă- 
lie, Gh. Arghir, I. Dinescu, N. 

Popa, I. Angheluță, D. Bourcear.u, 
M. Ionescu, I. Grigorjevski, C. 
Mototolea. SUCEAVA: I. Ferliciuc, 
St. Dragoș, F. Gîlea, R. Trenc ea. 
V. Paloșanu, I. Bărgieru, N. Puș- 
Jenghea, A. Scripa. REGIUNEA 
STALIN: C. Simion, Gh. Con- 

Btaratin, C. Kiss, A Druhara. P. 
Popov ici, Arpad Santa, N. Vizi, 
V. Roman, Z. Domokoș, E. Cirje, 
IM. Popovici, V. Dumitru. REGI
UNEA BUCUREȘTI: Gheorghe 
loanovici, N. Vasile, I. Armon- 
schi, D. Sandu, Ștelia Lazăr, I. 
Tincău, L. Dămiț, Tr. Stuparu, I. 
Orstoin, I. Farkaș, BAȘI; M. Ani- 
tei. A Saul, I. Ghenciu, P. Pipa, 
C. Paznicu, Ion Grigore, Gh. Bur- 
dujan, I. Cheoseaua, I. Dric, Ar. 
Popa. CRAIOVA: C. Bogdan, St. 
Sticleanu, Ad. Offemherg, V. Suru
giu, Ion Olaru, P. Tăriță, P. Pîrla, 
C Bălă, Cornel Dobre, N. Cione- 
scu, PLOEȘTI: P. Zăinescu, J. 
Vascocenco, P. Pavel, I. Antone-
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ta trebuie să lie contribuția noas
tră”.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism la colec
tivul sportiv Metalul Ministe

rul Energiei Electrice

IN SPRIJINUL SPORTIVILOR 
DE LA SATE

Concursurile Sportive ale Tinere
tului sînt un minunat prilej de an
grenare in activitatea sportivă a 
tineretului sătesc. Participînd la a- 
ceste întreceri, tinerii ță*ani munci
tori și muncitori agricoli au posi
bilitatea de a se pregăti și de a 
trece și normele complexului spor
tiv G-M-A. Nouă, instructorilor 
sportivi, ne revin sarcini însemna
te. Avem datora să sorijinim cu 
toate cunoștințele noastre aceste in 
treceri. In p'us. Concursurile Soor- 
tive ale Tineretului sint un foarte 
bun prilej de activitate pentru ab
solvenții cursurilor de instructori 
sportivi de la Topîița și Rotunda. 
Cu ocazia aceasta, chem la între
cere pe toti absolvenții seriei a 
IlI-a a cursului de instructori vo
luntari de la Rotunda, p-oounind 
u-mătoare'e obiective: mobilizarea 
unui număr cît mai mare de parti- 
cioanțî, angrenarea etemen'ului fe- 
min:n și organizarea în cele mai 
bune condiții a concursurilor și an
trenamentelor

SEPTAR NACTM 
instructor sportiv voluntar 
de la centrul G.M.A. — 

corn. Basarabi

I(Gh. Stănel) și la lungime: 5,26 
m. (Claudia Dumitrescu) ; 5,25 m. 
(Luiza Pascu) și 5,12 m. (Ga
briela Berg); 1943 puncte la 
triatlon (Ion Wiesenmayer) ob- 
ținînd: 11,3 pe 1C0 m., 1,80 m. la 
înălțime și 32,02 m. la disc; etc.

Organizarea concursului a fost 
în general bună, dar sînt de sem
nalat și unele deficiențe. Astfel, 
numărul gardurilor existente în 
Oradea este necorespunzător unor 
asemenea întreceri; groapa cu apă 
de la 3.0C0 m. obstacole nu a fost 
amenajată din timp*, a lipsit o 
tabelă de marcaj a turelor în aler
gările de fond. In ceea ce-i privește 
pe arbitri, am constatat că ei nu 
au fost suficient de atenți cu nu
mărarea turelor în alergările de fond, 
făcînd astfel o serie de m-ese’' rein
tre care și pe aceea că Szokbri • 
alerga* La 10.000 m. cu un tur mai 
mult. De asemenea, arbitrii însăr
cinați cu probe de marș au dove
dit foarte puțină exigență față de 
acei concurenti care nu au măr- 
șâluit corect, mai a Ies în turnan
tele stadionului.

Pista stadionului Progresul 1.0.0. 
pe care s-au desfășurat întrecerile, 
fiind prost întreținută, se prezintă 
astăzj extrem de tare, fapt care 
influențează in mod negativ des
fășurarea întrecerilor.

Constantin Crecescu 
corespondent

finalele campionatului 
box juniori

seu, N. Avram, Ton Surd, Gh. 
Goruneanu, Ion Pisică, AL Izvo- 
reanu, C. Burgheanu. BAIA MARE : 
St Dande, V. Pleș. V. Cîrian, Oct. 
Pleș, M. Mîndru, Em. Bogossi, St 
Cosma, I. Katoka, N. Benes, S. Sta- 
diradov, CLUJ: D. Răceanu, I. 
Mihdic; A. Farkaș. Radu Lavric, 
Fr. Pazmany, V. Maja, Alex. Balasz, 
Mircea Russu. I. Cizmărie, AL Zol- 
tan Tib. Cossan, St. Marcoviceanu. 

BUCUREȘTI (oraș): N. Ichim, D. 
Ionescu, M. Urlățeanu. V. Ionescu, 
Marin Ionel, I. Alenei, Dumitru 
Dumitru, C. Gheorghiu, M. Bailaji, 
G. Georgescu, Zamfir Ciocîrlan.

Printre acești pugiliști figurează 
o serie de elemente promițătoare ca*. 
Ad. Offemberg. Ion Olaru, J. Vas- 
cocenko, V, Plea, Octavian Pleș, 
Iosif Katoka, D. Ionescu, Andrei 
Farkaș, C. Gheorghiu, Ion Cizmă
rie, St. Marcovicearru etc.

Competiția va dura o săptămînă, 
iar întrecerilî finale se vor desfășu. 
ra sîmbătă 28 mai. Meciurile se vor 
disputa în nocturnă, pe stadionul 
Dinamo din Pitești, pe distanța de 
3 reprize a 2 minute.

In vederea arbitrajului acestor 
întîlniri, au fost desemnați urmă
torii arbitri judecători : Puiu Dumi
trescu, Mihai Ghinescu, Emil Mari
nescu, (București), Ferber Zoltan 
(Cluj) și dr, Tonitza (Craiova),

Campionatul republican 
de tenis de masă

Duminică vor ■ avea loc jocurile 
etapei a IlI-a a campionat ului 
categoriei A Ia tenis de masă. La 
ech.pe bărbați sînt programate ur
mătoarele întiiniri: București: Con
structorul Buc. — Dinamo Buc.; 
Progresul Buc. — Flamura roșie 
Timișoara; Flamura roșie Buc. — 
Metalul Reșița, iar la Arad: Vo
ința Arad — Progresul Cluj. La 
<^*hipe femei se va desfășura un 
singur meci, la Cluj; Progresul 
Cluj — Dinamo Buc.

★
îată rezultatele complete ale 'n- 

tîlmrilor din etapa a Il-a Progre
sul Satu Mare — Voința Arad: 
5-1 (Grun'eld — Roti. 3-0 (6, 10, 
8); Bodi — Androriache 3-0 (15, 
17, 12), Lecker — M. Pap 2-3 (15- 
21, 21-11, 14-21, 21-13, 15-21).
Griinfeld — Andronache 3-1 (21- 
16, 21-17, 18-21, 21-15); Lecker— 
Roth 3-0 (14. 10, 18) ; Bodi — 
Papp 3-1 (21-19. 21-16, 19.21.

21-16). Progresul Buc. — Dinamo 
Buc. 5-2. < Angelica Rozeanu —
J Garabedian 1-3 (17-21, 9-21,
21-15, 18-21); Neg-eanu — G.
Garabedian 3-2 (21-16, 23-21, 10- 
21, 14-21. 21-11); Harasztosi — 
Hegvessi 3-1 (14-21, 21-14, 21-19, 
2Î-18); Angelica Rozeanu — G. 
Garabedian 3-C (17. 13, 15); Ha
rasztosi — J. Garabedtan 3-1 (21- 
10. 21-16. 19-21, 22-20); Negrea- 
nu — Hegvessi 0-3 (16, 16, 22); 
Harasztosi — G. Garabedian 3-0 
(14, 12, 16). Flamura roșie Buc.— 
Flamura roșe Timișoara 54) 
(Stan Ilie — Hanig 3-0 (12.15. 
18); Gantner — Vesey 3-0 (9. 8, 
11); Reiter - Schlee 3-0 (14, 11, 
14); Gantner — Hanig 3-0 (13, 
8, 10); Stan Hie — Schlee 3-0 
(12, 18, 13).

■ CICLISM. — In campionatul 
de semiland al regiunii Pitești, 
desfășurat pe distanța Pitești-Gă^- 
eșți-Pitești, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: 1. Radu Dă- 
nescu (Progr. Pitești); 2. Eremia 
Tase (Progr. C. Lung). 3. Vasile 
Chincă (Voința Pitești).

■ RUGBI. — Intîlnirea dispu
tată duminică la Galați în cadrul 
cat. B între echipele Știința Ga
lati și Știința București s-a înche
iat cu rezultatul de 6-3 (0-0) in 
favoarea bucureștenilor.

■ FOTBAL. — Mîine, vineri, pe 
stadionul din Giulești se dispută un 
interesant joc amical intre selec
ționata asociației Locomotiva și 
Dinamo Orașul Stalin. Faptul că 
aceste echipe vor alinia formații 
le lor cele mai bune, deschide 
perspectiva unui meci de calitate. 
Jocul va începe la ora 17,30.

■ BOX.— Astă-seară începând de 
la ora 19,30 se dispută pe stadio
nul Giulești o interesantă reuniune 
pugilistic! în cadrul căreia echipa 
Locomotiva S.R.N.C. Brăila va in- 
fflni selecționata Flamura roșie 
T-A.P.L. București. Printre pugiliștii 
care vor evolua se numără: C. Să- 
ra.ru, St Voican. C. Porpoacă, 
Dănilă Ionuț (Brăila) și Dumitru 
Mîțu. V. Măgureanu, N. Buturugă, 
(București). In ultimul meci al 
galei, Albert Blank va primi re
plica boxerului I. Buzea.

In caz de ploaie, reuniunea va 
avea loc în sala Giulești.

■ CONFERINȚA — Astăzi, 
joi 19 mai, la ora 18, secția cul- 
tural-sportivă a Sfatului popular 
al raionului N. Bălcescu organi
zează în Parcul Libertății confe
rința ..Rolul tineretului în miș
carea de cultură fizică". In înche
iere vor avea loc demonstrații de 
gimnastică și box.

Mîine încep campionatele individuale de tir ale Capitalei
Ir» organiza rea Comitetului C.F.S. 

al orașului București, prin comi
sia orășenească de tir, vineri, 
sîmbătă și dum'nică, pe poligonul 
Tunari din pădurea Băneasa se 
vor desfășura întrecerile pentru 
desemnarea campionilor de tir ai 
Capitalei la probeile clasice, pe 
anul 1955. Pentru fiecare probă 
prevăzută în programul întreceri
lor acestuj campionat, vor fi acor
date cite două titluri de campion: 
unul peritru grupa maeștrilor 
sportului și trăgătorilor de cate
goria I și altul pentru gru.pa tră
gătorilor de categoria a II-a și a 
III a.

Întrecerile dirr cadrul Campio
natelor individuale de tir ale Ca
pitalei se vor desfășura după ur

După prima competiție de d rt- track
Succesul de care s-a bucurat 

competiția motociclistă de dirt- 
track era de așteptat.

Concursul de viteză pe pistă de 
zgură organizat acum doi ani a 
făcut ca privirile motocicliștilor și 
ale publicului spectator să se în
drepte cu simpatie către acest 
gen interesant de competiție din 
sportul cu motor. Ziarul „Informa
ția Bucureștului". care a avut 
frumoasa inițiativă de a introduce 
din nou pe afiș curse de dirt- 
track, a satisfăcut prin aceasta o 
bine cunoscută dorință a alergăto
rilor precum' și a publicului spec
tator. De altfel, așa se și explică 
faptul că tribunele hipodromului 
Băneasa-trap, pe a cărui pistă au 
avut loc duminică alergările, au 
fost pline pînă fa refuz, iac star
turile celor cinci probe din progra
mul întrecerii au fost mai aglome
rate ca de obicei.

Competiția de dirt-track s-a 
bucurat de succes și aceasta în 
ciuda faptului că dintre toți partici- 
panții doar doi motocidiști au a- 
dus oarecare modificări la mașini— 
făcute special pentru întrecerile pe 
pistă — și că foarte puțini concu- 
renți au demonstrat că știu să 
concureze n astfel de competiții. 
In afară de Emeric Somlo, C. Ra
dovici, Armand Munteanu (care 
mai au și ei multe de învățat 
pentru >-i putea nota ca motoci- 
cliști cu stil corect de mers în

Jocuri de un nivel modest 
la reluarea campionatului de rugbi
Etaoa a IV-a a campionatului 

repub’aican de rugbi s-a terminat 
cu rezultate normale. Ne vom opri 
acum asupra unor lipsuri de ordin 
tehnic și tactic observate în de
cursul desfășurării partidelor. Ast
fel, în meciul Dinamo București- 
Constructorul București, jucătorii 
ambelor formații nu au prestat un 
joc pe măsura posibilităților lor, 
din cauza insuficientei pregătiri teh
nice. In cronica de luni am amin
tit de cele trei ocazii ale dinamo- 
viștilor de a marca nestingheriți, 
ocazii nefructificate insă din cauza 
defectuoaselor execiăb.i a paselor. De 
asemenea, scorul mai putea fi mo
dificat de ambele echipe prin lovi
turi de pedeapsă, dar și execuțiile 
acestora au fost greșite. Tot astfel, 
s-a abuzat de lovituri de picior, 
dar majoritatea acestora au fost 
greșit bătute de către jumătățile 
la grămadă și deschidere, lucru 
care a scăzut din eficacitatea jo
cului dar mai ales din spectaculo
zitatea lui.

In legătură du întîlnirea dintre 
Progresul Sănătatea și Progresul 
F.B. amintim că nici un balon nu 
a ajuns la aripile cetlor două linii 
de treisferturi și că energia risipită 
inutil de înaintările ambelor echi
pe, în urma unui joc de continuu 
cafuiaj, nu a dat nici unei forma

Campionatul categoriei A la tenis
Intilninle caimpionatalui repu

blican de tenis sînt în plină des
fășurare. La sfîirșrtul acestei săp- 
tămîni se vor desfășura la Bucu
rești, Timișoara, Cluj, Tg. Mu
reș și Arad partidele contind pen
tru etapa a III-a a campionatului 
categoriei A. Fără îndoială că 
cea mai importantă întîlnire va 
avea loc în Capitală unde se vor 
întrece cele mai puternice echipe 
ale țării: Casa Centrală a Arma
tei și Progresul I.T.B. Această 
partidă este așteptată cu multă 
nerăbdare de toți pasionații teni
sului de la noi și, datorită faptu

mătorul program: vineri, ora »: 
armă liberă 3x40 focuri grupa I 
masculin și feminin, pistol viteză 
60 focuri grupa a II-a masculin 
și feminin ; sîmbătă, ora 9: armă 
liberă combinată (30 focuri 50 m. 
+30 focuri 100 m.) grupa I mas
culin și feminin, armă liberă com
binată grupa a II-a masculin și fe
minin, pistol precizie 60 focuri 
grupa I și a II-a: talere 100 buc.: 
duminică, ora 9: armă liberă 3x40 
focuri grupa a II-a masculin și 
feminin', pistol viteză 60 focuri 
grupa I, talere 100 bucăți.

CONCURSUL DE LA IAȘI

Zilele trecute a avut loc la Iași 
un concurs de tir la armă sport 

curse de dirt-track) ceilalți aler
gători, cu mici excepții, au efec
tuat turelg celor trei manșe ale 
diferitelor probe În stilul de aler
gare de la circuitele de viteză. Mer-® 
sul în derapaj, cu menținerea ma-" 
sinii cît mai aproape de bordura 
interioară a pistei, cere o tehnică 
specială care nu poate fi învățată 
decît prinfr-un antrenament susți
nut. Trebuie însă să ținem seama 
că sîntem abia la nceput și stră
duințele motocicliștilor de a oferi 
publicului spectator întreceri cît 
mai apropiate de ceea ce trebuie 
să însemne cursele de dirt-track, 
Iasă să se întrevadă că în scurt 
timp eforturile tor vor da roade.

In afara cîștîgătorilor, o impre
sie frumoasă au mai lăsat Barbu 
Predescu și C. Leibner de la Me
talul, St. Iancovici (C.C.A.) și AL 
Schneider (Dinamo). Motociclistul 
Badea Berindei a dat dovadă de o 
totală lipsă de spostivitate atunci 
cînd, atrăgîndu-i-se atenția că ma
șina lui ar avea capacitatea cilin
drică 150 cmc și nu 125, clasă ta 
care s-a înscris, Badea Berindei— 
în loc să rămînă în parcul de ma
șini pentru verificarea exactității | 
declarației făcute de el — a pără
sit parcul plecind cu mașina acasă. 
Asociația Locomotiva va trebui 6ă 
ia măsuri față de atitudinea lui "V 
Badea Berindei

G. ȘTEFANESCU

ții posibilitatea să deschidă scorul. 
Este de dorit ca antrenorii aces
tor echipe să insiste la antrena
mente asupra eliminării deficiențe
lor manifestate duminică.

Iată și clasamentul categoriei A;
1. C.C.A. 4 3 1 0 70:11 11
2. Constructorul Buc. 4 3 1 0 30: 6 li
3. Minerul Petroșani 5 2 1 2 17:34 10
4. Locom. Gr. Roșie 4 2 1 1 48:14 9
5. Dinamo Buc. 4 2 1 1 57:18 9
6. Progr. Sănătatea 4 2 1 1 12:21 9
7. Progresul F.B. 5 1 2 2 21:43 9
8. Dinamo IX 5 1 0 4 27:47 7
9. Știința Timișoara 5 0 2 3 9:28 7
10. Constr. Or. Stalin 4 0 2 2 3:72 6

După disputarea celor șase eta
pe, clasamentul categoriei B are 
următoarea înfățișare:

SF.RIA I
1. Locomotiva I.C.F. 6 6 0 0 47:16 18
2. Știința București 5 4 0 1 74:12 13
3. Mlinerul București 5 3 11 99:28 12
4. Metalul București 5 3 0 2 48:12 11
5. Știința Iași 5 2 0 3 23:28 9
6. Constr. C-ța 5 3 0 3 18:26 9
7. Știința Galați 4 112 21:28 7
8. Locom. Buzău 5 1 0 4 20:47 7
9. Progresul Tecuci 6 0 0 6 12:165 6

SERIA a II-a

7. Locom. Timișoara 6 1 0 5 9:40 7
8. Progresul Sibiu 6 0 0 6 8:86 6

1. Știința Cluj 6 6 0 0 39: 3 18
2. Locomotiva Cluj 6 5 0 1 58:14 16
3. Știința Arad 6 4 0 2 56:20 14
4. FI. roșie O. St. 6 3 0 3 29:27 12
5. Flacăra Ploeș*’ 6 2 13 33:33 11
6. Selecționata

Tîrnăveni 6 2 13 14:23 11

lui că cele două echipe fruntașe 
cuprind jucători valoroși, meciul 

<ie anunță foarte interesant,
La Timișoara echipa metalur- 

giștilor din localitate va primi 
replica formației studenților din 
București, iar la Cluj reprezentan
ții colectivului Progresul Finan
țe Sfaturi se vor întîlni cu spor
tivii de la Dinamo București. Ce
lelalte două partide se vor juca Ia 
Tg. Mureș unde Progresul Tg. 
Mureș se va întrece cu echipa 
Progresul Finanțe Bănci din Ca
pitală, iar la Arad Flamura roșie 
IJ.T.Â va primi vizita echipei 

bucurestene Locomotiva P.T.T.

3x20. cu participarea reprezenta
tivelor orașelor București, Cluj și 
Iași. Pe echipe a cîștigat orașul 
București cu 2591 p.. iar pe primul 
loc la individual masculin s-a 
clasat N. Dumitrescu (Buc.) cu 
540 p. La individual feminin lo
cul întâi i-a revenit Ilonei Arany 
(Cluj) cu 529 p.

Cu această ocazie, câțiva tră
gători fruntași au participat la 
un concurs demonstrativ in ca
drul căruia aiu obținut rezultate 
foarte bune. Astfel, la armă li
beră 3x20 focuri, maestrul eme
rit al sportului Iosif Sîrbu a to
talizat 583 p., iar maestrele spor
tului Ana Manu-Dubaș 571 p„ (4 
puncte peste recordul P.P.R.) și 
Mardeta Juv&r clean u 569 p.

ra.ru


CAMPIONATELE EUROPENE
■

Rezultatele din ultimii ani ale
A patra ediție a 

campionatelor euro
pene de volei, care 
va începe la 15 iu
nie la București, 
constituie pentru 
sportivii din țara 
noastră un eveni
ment așteptat cu ne
răbdare. Iubitorii 
voleiului din capi- 
stre sînt dornici să 

bune echipe femi
nine și masculine din Europa. 

Evoluția în campionat a repre
zentativelor Republicii noastre con
stituie un subiect viu de discuții. In 
ultimii ani, mai ales, voleibaliștii 
și voleibalistele noastre s-au impus 
în cadrul marilor competiții inter
naționale de volei. De aceea, spor
tivii noștri așteaptă de la repre
zentativele R.P.R. o comportare fru
moasă, demnă de renumele pe care 
și l-au creat Iată, de altfel, mai 
jos rezultatele înregistrate în ul
timii ani de cei mai buni voleiba
liști și voleibaliste ale noastre:

1948: Sofia — concurs inter
național locul III (masculin și fe
minin).

1949: București — R.P.R.—R.P- 
Polonă (feminin) 2-3; R.P.R.— 
R.P. Polonă (masculin) 3-1; Bu
dapesta: R.P.R.-R.P. Ungară (femi
nin) 3-1; R.P.R.-R.P.Ungară (mas
culin) 2-3; Campionatele Mondiale 
Universitare (Budapesta) locul III 
(masculin), locul IV (feminin);

Campionatul categoriei A 
la handbal masculin

Ieri s-au înregistrat următoarele 
rezultate în etapa a V-a a cam
pionatului categoriei A la handbal. 

. BUCUREȘTI: DINAMO 6— 
VOINȚA SIBIU 8-5 (2-3)

joc de nivel tehnic ’general scă
zut. In prima repriză oaspeții au 
jucat miai bine iar în cea de a 
doua bucureștenii. Aceștia din ur
mă au cucerit o victorie meritată 
datorită unei pregătiri fizice mai 
bune. Au marcat: Stănescu (3), 
Istrate (3). Tischler și Mailat pen
tru Dinamo 6, Bretz (2), Lederer, 
Roth și Otto Gunther pentru Voin
ța. Bun arbitrajul lui M. Petrescu. 

CISNADIE : FLAMURA ROȘIE- 
METALUL TIMIȘOARA 3-8 (3-1)

Echipele și-au împărțit perioadele 
de dominare: gazdele prima re
priză, oaspeții a doua. Metalurgiș- 
tii au cîștigat datorită liniei de a- 
tac mai eficace. Au înscris: Eh- 
renreich (3), Junger (2), Gunesch, 
Marschang și Waltzer (Meta-lul), 
Kapp, Zank și Marcu (FI. roșie).

A arbitrat corect Eugenia Du
mitru (Buc.).

PLOEȘTI : FLACARA—
FLAMURĂ ROȘIE JIMBOLIA 

10-6 (5-4)

Joc echilibrat însă de un nivel 
tehnic mediocru. Ploeștenii mai 
bine pregătiți fizic au obținut o

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 19 
premiul I: 152.373 lei.

In urma trierii și omologării bu
letinelor depuse la concursul 
PRONOSPORT Nr. 19 (etapa din 
15 mai) au fost stabilite următoa
rele rezultate:

Buletine depuse: 641.561.
Premiul I: 1 buletin cu 12 re

zultate exacte a 152.373 lei.
Premiul II: 42 buletine cu 11 

rezultate exacte a 4.253 lei fie
care.

Premiul III: 546 buletine cu 10 
rezultate exacte a 546 lei fiecare.

Premiul I a fost obținut de 
fotbalistul Blănaru Eugen, tehni
cian la Eleetromo-ntaj d'in Cîm- 
pina. Premiul II a fost obț'nut de 
concurenți din următoarele regi

Praga: . Campionatul european
masculin locul IV; campionatul eu
ropean feminin locul IV.

1950: Budapesta — R.P.R.—R.P. 
Ungară (masculin) 1-3; R.P.R.— 
R.P. Ungară (feminin) 3-0; Varșo
via — R.P Polonă—R.P.R (mas
culin) 3-0; R.P. Polonă—R.P.R. (fe
minin) 3-0; Praga — Campionatele 
studențești locul II (masculin), 
locul III (feminin); Sofia — Cam
pionatele europene: locul V mascu
lin și feminin.

1951 : Berlin — Festivalul Mon
dial al Tineretului locul V (mas
culin); Paris — campionatul euro
pean locul IV (masculin).

1952: Budapesta: R P. Ungară- 
R.P.R. 3-1 (masculin): R. P. Un
gară—R.P.R. 0-3 (feminin); Mos
cova : Campionatele mondiale — 
locul IV (masculin), locul V (fe
minin).

1953: București — R.P.R.-R.P. 
Ungară (masculin) 3-1; R.P.R.— 
R.P. Ungară (feminin) 3-0; Bucu
rești — R.P.R.—Franța (masculin) 
3-0 ; R.P.R.—Franța (feminin) 3-0; 
București .— Festivalul Mondial al 
Tineretului — locul II (masculin), 
locul IV (feminin): Paris — Fran
ța—R.P.R. (masculin) 2-3.

1954: Moscova — U.R.S.S.—
R.P.R. (masculin) 3-1 și 3-2; 
U.R5.S.—R.P.R. (feminin) 3-2 și 
3-1; Budapesta: R. P. Ungară— 
R.P.R. (masculin) 3-0; R.P. Un
gară — R. P. R- (feminin) 1-3; 
Budapesta: Jocurile Mondiale Uni- 

meritată victorie. Au înscris: 
Tischler II (3), Cimpeanu (2). 
Covaci (2), Șelaru, Vdicu și Sta- 
varache (Flacăra). Koch (2),Hehn, 
Valeri, Wegeman și Weger (FI. 
roșie).

TIMIȘOARA : ȘTIINȚA— 
METALUL REȘIȚA 13-12 (6-5)

Joc deosebit de spectaculos. E- 
chipe’.e au fost de o valoare sen
sibil egală. Gazdele nu au avut 
niciodată un avantaj mai mare (fe 
un gol, ceea ce a făcut ca parti
da să fie urmărită cu un mare in
teres. Au marcat : Vlad (5), Gliga 
(4), Lache. Werner, lacobowski și 
Zugrăvescu (Știința), Weselak (4), 
Laabling (4), Ferenschutz 12), 
Petri, Kudkmai (Metalul). Corect 
arbitrajul iui C. Căpățină (Pe
troșani).

IAȘI: ȘTIINȚA—C.C.A. 4-7 (1-7)

In prima repriză oaspeții au do
minat mai mult depășind regulat 
apărarea echipei gazde. După 
pauză jucătorii bucureșteni nu au 
mai insistat, in schimb studenții ie
șeni au jucat mai bine. Au ma'cat: 
Șt. Hurubeanu (2), M. Hurubeanu, 
Tipu (Știința), Thețman (2), Mai- 
thert (2), Sauer, Bulgara și Lig- 
ner (C.C.A ).

ORAȘUL STALIN: DINAMO— 
ȘTIINȚA I.C.F. 7-10 (3-6)

In clasament continuă să condu
că C.C.A. cu 9 puncte, urmată de 
Dinamo 6 București cu 8 puncte.

INFORMAȚII l^'onoaport
uni: București (15), Iași (5), Cluj 
(4), Craiova (3) Hunedoara (3), 
Timișoara (2), R.A.M. (2), Su
ceava (2) și Arad, Baia Mare, 
Bacău, Pitești și regiunea Stalin 
oîte unul.

In cadrul premiilor speciale 
PPONOSPORT pe luna mai, se a- 
tribuie cu ooazia concursului 20 
(etapa din 22 mai 1955) premii 
reprezenitînd bilete gratuite la me
ciul internațional d'e fotbal R. P. 
Romînă A — R. P. Polonă A 
care se dispută la București pe 
Stadionul 23 August, în ziua de 
29 mai 1955.

La aceste premii speciale iau 
parte și vor primi, bilete gratuite 
de meci participanții la PRONO
SPORT di'n întreaga tară ale că
ror buletine (de etapă, generale, 
multiple sau colective) au termi

echipelor noastre
verși tare— locul IV (masculin), lo
cul II (feminin); Tirana — Alba
nia— R.P.R. • ( masculin) 2—3 și 
0-3 ; București : R.P.R.—Franța 
(masculin) 3—0, g.P.R.—Franța 
(fem nin) 3-0.

1955: București — R.P.R.-R.P. 
Polonă (masculin) 3-2 și 3-1 ; 
R.P.R.-R.P. Polonă (feminin) 3-1 
și 0-3.

lată cîteva știri in legătură cu 
desfășurarea campionatelor euro
pene:

■ Pînă acum s-au Înscris la 
campionate următoarele repre
zentative: masculin: R P. Alba
nia. Austria, Belgia, R.P. Bulga
ria, R. Cehoslovacă, Finlanda, 
Franța. Israel Italia, R PF. Ju
goslavia, Liban. R.P. Polonă, R. 
P. Ungară, U.R.S.S„ R.P Romi- 
nă; feminin: R.P. Albania. Austria. 
R.P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, R. 
P. Polonă, R.P. Ungară, U.R.S.S., 
R. P. Romînă.

■ Pentru a nu se produce 'n- 
tirzieri tn desfășurarea programu
lui, in caz de timp nefavorabil, 
sălile Floreasca și Dinamo vor fi 
pregătite pentru a găzdui întilni- 
rile care nu se pot disputa in aer 
liber.

■ Pe toată durata campionate
lor, delegațiile sportive partici
pante vor primi zilnic un buletin 
informativ, care va conține toate 
rezultatele zilei, după foile de ar
bitraj, programul zilei următoare 
și diferite alte informațiuni.

Primi concurs de gimnastică 
aitisticâ

Primit cu interes de publcu! 
sportiv al Capitalei, primul con
curs de gimnastică artistică, des- 
lășurat dumin că in sala Floreas
ca, a constituit un examen pe ca
re l-au trecut cu succes nu numai 
cele 26 de concurente dar și an- 
trenoarele lor — in primul rînd 
tov. prof. Ioana Mănescu — ar- 
bitrele și chiar organizatorii. Lip
surile neînsemnate și inerente ori
cărui- început, vor fi desigur, înlătu
rate la viitoarele concursuri de a- 
cest gen Și acum, cîteva rezultate: 
Categ. a Il-a: 1. Antoaneta To- 
tescu 28,00 p.; 2. Mihaela Petro- 
vici 27.80 p.; 3. Amelia Necșules- 
cu 27,55 p. Categ. a III-a: 1. Silvia 
Tcaciuc 28,25 p.; 2. Anica Roșu 
27,95 p.; 3. Margareta Breazu și 
Angela Oprea 27,90 p.

jit— — <r

Noii președinți ai Comisiilor centrale 
de volei și gimnastică

Prin decizia președintelui Comi
tetului pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lingă Consiliul de Mi
niștri, tovarășul Ion Gheor- 
ghe. a fost numit președinte al 
Comisiei centrale de volei, iar 
tovarășul Mircea Gherman, pre
ședinte al Comisiei centrale de 
gimnastică.

BILETE PENTRU MECILRILE 
DE FOTBAL

Biletele pentru jocurile de 
duminică de pe Stadionul Re
publicii (C.C.A. — D:namo
Orașul Stalin și Progresul 
CPCS — Locomotiva Craiova) 
se pun în vinzare de vineri la 
agențiile C.C.A. (bd. 6 Mar
tie), Pronosport (Cal. Victorie: 
9) și Dinamo (Șos. Ștefan cel 
Mare 43), precum și la casele 
Stadionului din bd. Hașdeu.

nația numărului de ordine at bu
letinului, corespunzătoare cu cifra 
rezultind din adunarea scorului 
(goluri marcate) realizat în toate 
m-eciuirile desfășurate în cadrul 
concursului PRONOSPORT nr. 20 
(etapa- din 22 mai).

I. S. PRONOSPORT va comu
nica cifra terminată indreptăți*ă 
la premii, prin presă și radio în 
ziua de marți 24 mai a.c.

■ Meciurile din „Cupa de va
ră" se anunță a fi deosebit de in
teresante deoarece I. S. PRONO
SPORT acordă echjpelor care se 
vor clasa pe primele cinci locuri 
în fiecare serie, importante premii 
în materiale.

k Meciurile din „Cupa de va
ră" se dispută sistem turneu, așa 
<ă pronosticurile se indică prin 
1, X sau 2.

.DUMINICĂ ÎNCEPE ,
Echipele de categoria Ă nu-și 

încetează activitatea după încheie
rea jximei jumătăți a campionatu
lui. De duminica aceasta și pînă 
la 10 iulie, ele vot continua să 
joace în cadrul unei noi competiții: 
„Cupa de Vară“. Alături de cele 
13 echipe din categoria A vor par
ticipa în această Cupă și trei for
mații de tineret, astfel încît com
petiția se va desfășura pe două 
serii a opt echipe

In prima etapă, care se dispută 
duminică 22 mai, sînt programate 
următoarele partide:

Seria I
Flacăra Ploești—Progresul Bucu

rești

DUPĂ TREI JOCURI DE FOTBAL LA ORAȘUL STALIN
1 mpul frumos și programul in

teresant al întilnirilor de fotbal de 
duminică de la Orașul Stalin au 
făcut ca un număr mare de spec
tatori să fie prezenți la meciuri. Și 
se poate spune că ei nu au avut 
ce regreta. Intr-adevăr, partida de 
categorie B care s-a desfășurat di
mineața pe terenul Metrom între 
echipele locale Metalul Uz. tract, și 
Metalul St roșu — derbiul orașu
lui — a dat loc la o dispută dîrză 
și de un nivel tehnic satisfăcător. 
Jucătorii ambelor echipe au dus 
lupta în limitele sportivității, iar 
arbitrajul bun prestat de M. Gor- 
cea (București) a contribuit și el 
>a nivelul destul de ridicat al 
jocului.

Primul joc al „cuplajului" de pe 
terenul Tractorul s-a disputat între 
formațiile de tineret ale echipelor 
Dinamo Orașul Stalin și Știința 
Timișoara. El a revenit cu ușurință 
primei formații, în care Radu Tudor 
și Csegezi au fost în deosebită ver
vă de joc. Oaspeții au jucat sub 
orice critică. Jucători ca Gîrleanu. 
Ciurugă și mai ales Marcu au fost 
simpli figuranți...

Intîlnirea dintre echipele prime 
i-a satisfăcut cu prisosință pe spec
tatori, cei 22 de jucători oferind 
un joc de calitate. Lupta deosebit 
de dîrză, trecerile rapide de balon 
între jucători, ca și numeroasele 
faze frumoase la ambele, porți,

Cum a ajuns Progresul Oradea din nou 
în fruntea clasamentului

O privire, tie chiar sumară, 
aruncată asupra configurației cla
samentului seria a Il-a a cam
pionatului categoriei B la fotbal 
ne . poate oferi imaginea fidelă 
a îndîrjitei lupte care se dă în
tre cele 14 echipe din această 
serie, pentru o clasificare cit mai 
bună.

In fruntea plutonului, a cărții 
conducere a preluat-o Progresul 
Oradea, nu poate fi vorba încă 
de o clarificare a situației, de vre
me ce în urmărirea liderului se 
găsesc Ia minime diferențe de 
punctaj Metalul Reșița (Ia un 
punct). Metalul Cimpia Turzii și 
Locomotiva Cluj (la două puncte). 
La fel de strînsă este și lupta în 
cea de a doua jumătate a clasa
mentului, actualul ocupant al lo
cului 8, Metalul Arad, avînd asu
pra ultimului clasat. Metalul O- 
radea, un avans de numai două 
puncte. Valoarea apropiată a echi
pelor din această serie face ca 
Întîlnirile dintre ele — indiferent 
de poziția ocupată în clasament să 
fie deschise oricărui rezultat. De 
aceea, îndeosebi în această serie 
pot interveni de la o etapă la 
alta importante modificări în cla
sament, atît din duelul direct al 
pretendenților la titlu, cit și din 
rezultatele indirecte înregistrate 
între urmăritorii lor.

In etapa de duminică, de pildă, 
Progresul Oradea — deși a obți
nut victoria asupra Locomotivei

.Și cum a ciștigat Locomotiva București la Craiova 
acțiunilor feroviarilor, bazate, d*> 
data aceasta, pe schimburi de 
locuri reușite. înaintașii au jucat 
mai calm și mai sigur, iar șuturile 
la poartă au fost mai precise. Su
perioritatea evidentă a oaspeților a 
fost concretizată în min. 78, cînd 
Mihai a deschis scorul, iar 6 mi
nute mai tîrziu Olaru a stabilit 
scorul final, ca urmare a unei pre
siuni puternice 
nu-i mai puteau face față. Victo
ria Locomotivei, 
fi obținută la un 
Portarul Științei, 
însă intervenții sigure și oportun®? 
Știința a manifestat numeroase 
lipsuri în pregătirea tehnică și a 
greșit mult din punct de vedere tac-i 
tic. făcînd pur și simplu joc de apă-j 
rare, acț’ontod sporadic și atunci 
doar cu doi oameni. Rezultatul: o 
comportare slabă și ° înfrîngera 
sigură. , i

T. STAMA

Evoluția fotbaliștilor de la Lo
comotiva București la Craiova, in 
compania echipei looale Știința, a 
stirn.it un interes deosebit: au fost 
prezenți peste 5000 de spectatori. 
Aceștia au asistat la un joc în care 
inițiativa a aparținut aproape tot 
timpul bucureștenilor. Dacă Loco
motiva n-a reușit să-și concretize
ze superioritatea în prima repriză, 
aceasta se datorește, pe de o par
te, faptului că feroviarii au jucat 
lent și cu foarte multe pase late
rale, iar pe de altă parte jocului 
strict defensiv la care au recurs 
studenții, prezenți in apărare în 
mod permanent cu 7,8 și chiar 9 
jucători. Și așa însă, bucureștenii 
au avut cîteva ocazii clare ps care 
le-au ratat din pricina nervozității 
înaintașilor, surprinși de rezisten-. 
ța apărătorilor craioveni. După 
pauză, aspectul jocului s-a schim
ba ♦. Apărarea r’nid'ă a studentelor 
a Fost derutată dte ritmul rapid al

CUPA DE VARĂ"
Progresul bucurești (tineret) —

Dinamo București
C.C A.—Dinamo Orașul Stalin
Locomotiva Constanța—Locomo

tiva Constanța (tineret)
Seria a il-a
Avînttil Reghin (tineret)—Avîn-

tul Reghin
Locomotiva Timișoara—Locomo

tiva Tg. Mureș
FI. roșie Arad—Știința Timi

șoara
Știința Cluj—Minerul Petroșani.
Jocurile sînt organizate de pri

mele ech'ne 

an caracterizat acest meci. Dina- 
moviștii au avut mai mult inițiativa 
și ocazii de marcare mai numeroase, 
dar le-au ratat pe cele mat multe 
dintre ele pentru că au combinat 
prea mult în apropierea porții, 
dînd prilej apărătorilor timișoreni 
să intervină la timp sau au acțio
nat nervos în partea finală a atacu
rilor, trăgînd imprecis la poartă. 
In plus, portarul timișorean Uțu a 
fost în formă excelentă, oprind 
multe din acțiunile periculoase ale 
dinamoviștilor In ce privește linia 
de înaintare a echipei Dinamo, 
am remarcat că de multe ori schim
burile de locuri au fost efectuate 
corect, derutînd apărarea oaspeților. 
Uneori însă, înaintașii dinamo- 
viști și-au complicat jocul recurgînd 
Ia schimburi inoportune, în loc să 
rezolve situațiile la poartă prin ac
țiuni mai simple, de pătrundere 
individuală. Unii jucători (Szakacs, 
Boitoș) au întîrziat uneori să pa
seze, ținînd prea mult balonul, astJ 
fel că întreaga acțiune era compro
misă. Jucătorii liberi în acea clipă 
erau imediat marcați. Studenții, deș* 
depășiți ca omogenitate și pregătire 
fizică, au acționat totuși foarte 
hotărît, prin contraatacuri pericu
loase, la capătul cărora Giosescu 
s-a dovedit bine inspirat și a avut 
„țîșniri" derutante pentru adversari.

C. SEVEREANU

Cluj — n-ar ti putut trece pe pri
mul loc dacă Metalul Hunedoara 
n-ar fi învins Metalul Reșița. Iată, 
deci, cum a fost posibilă revenirea 
Progresului Oradea în fruntea cla
samentului. Jocul dintre cele două 
fruntașe ale seriei a Il-a, Progre
sul Oradea ȘÎ Locomotiva Cluj, 
a avut o desfășurare specta
culoasă, dinamică și s-a ri
dicat — mai ales în prima repri
ză — la un nivel cel puțin egal 
cu al meciurilor bune de cate
goria A. In min. 41, cînd Vaczi, 
după ce tot el deschisese scorul 
în min. 30 cu o spectaculoasă lo
vitură cu capul, a marcat al doilea 
gol printr-un șut năpraznic de la 
30 m., soarta partidei a fost pe
cetluită.

Frogresul a încetinit alura, după 
pauză, atacurile întreprinse fiind 
lesne dejucate de apărătorii clu
jeni, care au folosit „jocul la of
said". Formația orădenibor este 
insuficient sudată și nu contează 
efectiv decît pe aportul a 6-7 jucă
tori: fundașii Vărzan și Carol Pop, 
stoperul Coman, mijlocașul Bartha 
și Înaintașii Vaczi, Florea și, în oa
recare măsură, Szakacs.

Locomotiva Cluj are o apărare 
masivă și promptă în intervenții și, 
de asemenea, o bună linie de mij
locași. In schimb atacul n-a dat 
satisfacție, nereușind să pericliteze 
poarta apărată de Fejes, decît a- 
tunci cînd fundașul Vigu a trecut 
la înaintare. S. MASSLER

căirnia studenții

meritată, putea 
scor și ma<i mare.

Stoica, a avut

stirn.it


După turneul înotătorilor romîni în Belgia
Timp de o saptâmînă, delegata 

noastră de sportivi formată din 
înotători și jucători de polo a e- 
fectuat un turneu in Belgia, ob- 
ținînd succese importante.

înotătorii noștri, de care ne o- 
cupăm în acest articol, au parti
cipat Ia două concursuri. Unul în 
ziua de 8 mai la Bruxelles și al
tul in ziua următoare la Gând. 
In primul concurs, desfășurat în 
bazinul „La Nage Saint Gilles" 
înotătorii noștri au participat în 
cinci probe, cîștigînri de trei ori 
locul 1, și cîte odăiță locurile II și 
III. rezultate care in clasamentul 
general ne-au situat pe locul I. 
Dintre înotătorii noștri, cel mai 
bun rezultat l-a objinut Alexan
dru Popescu, care in proba de 100 
m. fluture a realizat timpul de 
1:04,9 ceea ce reprezintă al treilea 
rezultat din lume după ce! al 
americanului Wiggins, campion 
mondial cu 1:01,5 și cel al ma
ghiarului Twnpek, campion euro
pean cu 1:02,0. Performanta lui 
Popescu e cu atît mai valoroasă 
cu cit ea a fost realizată intr-un 
bazin de 33,33 m. Timpurile reali
zate pe lungimi de bazin 18,4 — 
40.6 — 1:04,9 c’t și frecventa miș
cărilor de brațe pe fiecare lungi
me de bazin, (15 — 17 — 18) ne 
arată clar că Popescu poate rea
liza un timp sub 1:03,0. Trebuie 
să luăm în considerație oboseala 
provocată de drum, care nu a pu
tut fi eliminată în timpul scurt de 
la sosire și pînă Ia concurs, cît 
ș: faptul că baronul nu prezenta 
cele mai bune condiții pentru rea
lizarea unei performanțe și mai 
rid'cate. Intr-o parte, bazinul are 
ana foarte mică 166 cm.) ceea cea 
împiedicat un start mai eficace, 
iar pereții fiind foarte lurrecoși 
întoarcerea s-a executat destul de 
dificil. /. Ștender, antrenorul cam
pioanei mondiale la 100 m. flutu
re 1:13,8 — Mary Kok, a aprecat 
mult stilul lui Popescu și ne-a de
clarat că acesta este capabil să a- 
tingă performanța de 1:01,0 — 
1:01,2. Pentru aceasta el va tre
bui să insiste asupra suple ții 
mișcărilor și asupra dezvoltării 
rezisterrței și vitezei în antrena
mente care să se ridice la 6-7000 
metri pe zi, repartizați în două 
ș cha- în trei antrenamente. In 
proba de 200 m. bras, Felix Heit2 
s-a clasat pe locul [I cu timpul 
de 2:47,0 după Desmit (2:44,9). 
El a condus pe prima sută de me- 
‘r=. nsă pe a doua pa'te a curse' 
a fost ajuns de Desmit și pe ulti
ma lungime. întrecut. Timpurile 
realizate pe lungimi de bazin 
22.1 - 49,0 - 1:17,2 - 1:46,0- 
? !6 6 — 2:47.0, arată că Heitz a 
obosit pe a doua parte a cursei 
Și nu a mai putut menține tem- 
poul său obișnuit. Heitz a fost 
serios handicapat și de adâncimea 
mică a apei, care nu i-a permis 
să înoate pe sub apă. De aseme
nea. Novac a înotat slab în pro
ba de 100 m. liber, clasîndu-se pe 
locul 3 cu timpul de 1:01,4 după 
belgianul A. Laurent (59,1: re
cord belgian) și Van Pottelberger 
1-00,5. Timpuriile intermediare 18,4 
— 39.2 — 1:01.4 și frecvența bra
țelor 21 — 24 — 30 ne arată că el 
a început cursa prea încet, a for
țat a doua lungime, a înotat slab 
ne ultima lungime Șl nu a mai 
putut recupera timpul pierdut. In 
afară de acest fapt el a avut în- 
tosrceri încete (4”5) pe 5 m. Șta
feta de 3x100 m. mixt a fost cî- 
șt'^ată de echipa noastră cu tkn- 
nu-l de 3:30,2. Hospodar (spate 
1:14,4), Heitz (bras 1:15,7), Mar- 
nhîfhi riîKer 1:00 1).

Immrtante hotariri luate in cadrul Consiliului 
Federației Internaționale de Atletism

Londra (Agenpres). — Recent 
s-a Întrunit la Londra consiliul 
Federației internaționale de atle
tism. In cursul unei ședințe pre
zidate de lordul Burghley (An
glia), președintele federației, au 
fost luate o serie de importante 
hotărlri privitoare la campionatele 
Furopei, omologarea unor noi re
corduri mondiale și noile standar- 
dun pentru Jocurile Olimpice de 
la Melbourne.

Campionatele de atletism ale 
Europei se vor desfășura în anul 
1958 la Stockholm. A fost omolo
gat ca prim record mondial la pro
ba de 3.000 m. obstacole timpul 
de 8’49”6/10, realizat de atletul 
maghiar Rozsnyoi cu prilejul cam
pionatelor europene desfășurate 
anul trecut la Berna. După cum 
se știe, pînă în prezent la această 
probă nu exista record mondial 
oficial. De asemenea, a fost con
firmată drept record mondial per
formanța sportivului sovietic Sta- 
n slav Nenașev. care a aruncat 
Ciocanii’ la 64.05 m. în cadrul unui

Echi pa relgiană (Verlmden,
Desmit și Van Pottelberger) s-a 
clasat pe locul 11 cu timpul de 
3:36,4.

Ștafeta de 10x66 m. liber a fost 
de asemenea cîștigată ide echipa 
noastră cu timpto 6:31,5. Com- 
ponenții echipei au înotat astfel: 
Simon 38,0; Bordi 41,8. Zahan 
38,7; Heitz 41,6; Csordas 39.3; 
Popescu 39,3; Hospodar 38,9; 
Marchițiu 38,1; Nagy 38,5; Novac 
37,3. Pe locul H s-a clasat echi
pa belgiană cu timpul de 6:52,0 iar 
echipa franceză t. N. Tourcoing 
pe locul III cu 6:55,6.

Această ștafetă a demonstrat vi
teza mare pe care o au jucătorii 
noștri de polo.

In cel de al dorea concnrs ca
re a avut loc la Gând, din rele 
patru probe în care am participat 
am ocupat de douS ori locul I și 
odată locul II. Bazinul a a'ut 
lungimea de 25 m. adtncimaa a- 
pei fiind de asemenea mică.

In proba de 100 m. liber Novac 
s-a clasat pe locul I cu timpul de 
1:00,0 iar pe locul II belgianul 
Depauw 1:05 1 Timpurile inter
mediare ale lui Novac 13-2 — 23,4 
— 44,1 — 1:00.0 și frecvența miș
cărilor de brațe ne dovedesc că 
din punct de vedere tactic el a 
făcut o cursă bună, insă nu are 
încâ viteză suficientă pentru a re
aliza un timp mai bun. La 200 m. 
bras Desmit 2:42,7 îl întrece din 
nou pe Heitz 2:46.3.

Ștafeta 3x100 mixt a fost clșt.- 
gată de echipa noastră cu timpul 
de 3:336. Simon (spate 1:16,0); 
Popescu (bras 1:17,0): Novac (li
ber 1:00 6). Pe locul II s-a clasat 
echipa selecționată din Gând cu 
3,45 5. înaintea jocului de polo s-a 
desfășurat ștafeta 7x50 m. liber, 
care a fost cîștigată de echipa 
noastră (Zahan 28,5, Deutsch 
32,8, Bordi 30,0, Csordas 29,0, 
Hospodar 27,5, Marchițiu 27,4, 
Nagy 28,3). Selecționata flamandă 
s-a clasat pe locul 2 cu 3:34,8. 
Proba de 100 m. spate la care noi 
nu am participat, a fost cîștigată 
de înotătorul belgian Verlinden 
1:12,2.

Campioana mondială Mary Kok 
specialistă în proba de 100 m. flu
ture, înoată tot atit de bine și li
ber. In proba de 100 m., pe care 
a ciștigat-o cu 1:07,5 ea a înotat 
cu o Irecvență a mișcărilor de 
brațe foarte ridicată (100 mișcări 
pe minut), mentinînd viteza pe tot 
parcursul, după cum reiese din 
timpurile intermediare (20,1 — 
44,1 — 1 :07.5 ). Stilul ei se carac
terizează prrntr-o mare suplețe și 
rapiditate în mișcări.

In general, insă, înotătorii no
ștri stăpinesc noutățile tehnice 
mai bine decît gazdele, care au 
cițiva înotători ca Mary Kok, Des
mit etc. cu o tehnică individuală 
bună, bazată în mare măsură pe 
calitățile specifice fiecărui înotă
tor in parte. De asemenea, ue-am 
dat seama că trebuie să mărim 
munca de pregătire în apă, (ca
racterul acestei munc trebuie să 
aibă o notă mai lejeră) pentru a 
forma astfel înotătorilor o bază 
temeinică in vederea antrenamen
tului de viteză. La fel de impor
tantă este și participarea mai 
frecventă la concursuri (săptămî- 
nal ș: în toate procedeele tehni
ce) evitîndu-se astfel emoțiile de 
concurs, pe de o parte, iar pe de 
alta formînd înotătorilor o pregă
tire multilaterală.

N. DUMITRESCU
șeful catedrei de natație LC.F

V. COSTANDACHE 
w*rrnor de «tat

concurs desfășurat in anul 1954 Ia 
Baku. Consiliul FIA a aprobat ți
nerea concursurilor de atletism la 
Festivalul Mondial al Tineretului 
care va avea loc în vara aceasta 
la Varșovia.

In ceea ce privește performan
țele pentru calificarea în concursu
rile Jocurilor Olimpice de Ia Mel
bourne, consiliul FIA a fixat ur
mătoarele noi standarduri: Băr
bați, înălțime: 1,92 m.; lungime: 
7,15 m.; triplu salt: 14,80 m.; pră
jină: 4,15 m.; greutate: 15 m.; disc: 
47 m.; suliță: 66 m.: ciocan: 54 m.

Femei, lungime: 5.70 m.; înăl
țime: 1,50 m-; greutate: 13 m.; 
disc: 42 m.; suliță: 43 m. De re
marcat că performanțele calificative 
în vederea Jocurilor de Ia Mel
bourne, cu excepția probei de 
lungime, sînt cu mult superioare 
celor fixate pentru Olimpiada caire 
a avut loc la Helsinki.

Viitorul congres al Federației 
internaționale de atletism va avea 
loc la 3 și 4 decembrie 1956.

Gustav Schur (R.D.G.) și echipa R. Cehos’ovece victorioși în „Cursa Păcii"
VARȘOVIA, 17 (prin telefon).- 

Marți după-amiază s-a terminat 
cea de a VIII-a edîțip a „Cursei 
Păcii’’. Întreg orașul a fost în 
sărbătoare, iar în momentul cirrd 
primii cicliști au pătruns pe stră
zile Varșoviei mii de porumbei 
și-au luat zborul, anunțînd sosi
rea alergători lor pe stadonul Ar
matei, plin de spectatori.

Ultima etapă a fost — ca și 
precedentele — viu disputată de 
la un capăt la celălatt înregi- 
strindu-se o medie orară de a- 
proape 41 km. După cîțiva kilo
metri de la plecare, belgianul Ver- 
haelst fuge din pluton, Împreună 
cu Gabriei Moiceanu. După o ,,vî- 
nătoare" de aproape o oră, cei 
doi „fugari" s'nt ajunși de belgi
anul Looveren și cehoslovacul 
Ruhr, care, la riodul lor, se des- 
prinseserâ din grosul pietonului. 
Micul grup de patru acționează 
puternic in cadrul unei morîști 
bine închegate, și. eu toate efor
turile plutonului, grucul rru mai 
este prins pmă ia capătul etapei. 
Moiceanu !nsă „se pierde" in a- 
nroofere de Varșovia.

După terminarea etapei și. deci, 
a marii competiții, am stat de 
vorbă cu studentul Gustav Schur, 
campion mondial universitar pe 
1954, câștigătorul „Cursei Păcii". 
Iată ce ne-a declarat alergătorul 
german: „Ce poate să spună m 
sportiv după o astfel de cursă? 
Cu greu se pot găsi cuvintele ca
re să zugrăvească întocmai ma
rea sa bucurie. Fiindcă vorbesc 
cu un gazetar romin, trebuie să 
amintesc că victoria mea are la 
bază și o contribuție prețioasă a 
perioadei de antrenament făcut în 
primăvară in R.P.R. Țin să 
mulțumesc sportivilor romîni. care 
au oferit cicliștilor germani con
diții optime de pregătire".

înalt, suplu și mereu plin de 
voie bună. Jan Vesely (R. Ceh.), 
al doilea clasat, unul din marii 
animatori ai cursei, nu er.a de fel 
mîhnit. Dimpotrivă. Cunoscutul a- 
lergător cehoslovac ne-a decla

La Varșovia vor
Vara aceasta, intre 31 iulie și 14 

august. ca>p'tala R. P. Polone, va 
găzdui în timpul celui de al V-lea 
Festival al Tineretului și Studenți
lor ediția a II-a a Jocurilor Inter
nationale Prietenești ale Tineretu
lui, cea mai importantă competiție 
sportivă a acestui an.

Datele pe care le-am primit pînă 
acum ilustrează interesul uriaș 
stîrnit de aceste jocuri în toate ță
rile, pe toate continentele. Este su
ficient să arătăm că aproape 200 
federații naționale și secții spor
tive din numeroase țări au anunțat 
că vor trimite reprezentanți la în
trecerile de la Varșovia.

Și-au anunțat de asemenea par
ticiparea sportivii din Uniunea So
viet că. Organizațiile sportive din 
U.R.S.S. privesc cu cea mai mare 
atenție Jocurile Internaționale Prie
tenești ale Tineretului. In dorința 
de a trimite la Varșovia repre
zentanții sportivi ce: mai valoroși, 
cei mai în formă. Comitetul Anti
fascist al tineretului sovietic. Co
mitetul Central al Comsomolului și 
Comitetul pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. au totărit să 
desfășoare o largă acțiune de se
lecționare a candidaților pentru de
legația sportivă a tineretului so
vietic la Festival Această selecțio
nare va fi făcută pe baza perfor
mantelor înregistrate în concursu
rile care vor preceda Jocurile Spor
tive de la Varșovia. In acest scop 
au fost date publicității în ziarul 
„Soviețki Soort" nr. 59 (2.483) din 
14 mai 1955 normele stabilite, pe 
care sportivii vor trebui să le În
deplinească pentru a face parte din 
rînduri'e participanților Ia jocuri.

Aceste norme, așa cum ușor poț- 
te vedea orice cunoscător al sone
tului. sînt extrem de ridicate. Este 
suficient să arătăm că la atletism

Echipa U.R.S.S. a cucerit primul loc in campionatul mondial studențesc de șah
PARIS (Agenpres). —TASS trans

mite : In orașul Lyon a luat sfîr- 
șît campionatul mondial studen
țesc de șah pe echipe. Primul loc 
și titlul de campioană mond'ală a 
fost cucerit de echipa Uniunii So
vietice, care a totalizat 41 de 
puncte din 48 posibile. Pe locul 
doi s-a clasat echipa iugoslaviei 
cu 33 de puncte. Deoarece echipele 
R. P. Ungare și R. P. Bulgaria se 
găseau la egalitate de puncte, a- 
vînd fiecare cîte 32*/2 ouncte, șa
hiștii maghiari și bulgari au sus
ținut un meci suplimentar, care 

rat: „Sini jom.c n.ulțu că ui,t 
ciștigat din nou pe echipe, după 
o luptă pasionantă cu echi
pele R.D.G. șt R.P. Bulgaria, ma
rile favorite ale întrecerii, li feli
cit pe Schur pentru frumoasa sa 
victorie. Este un mare campion. 
Și, acum, aș vrea să subliniez 
comportarea cicliștilor romîni, cu 
care am alergat deseori in pri
mul pluton. Am numai cuvinte de 
admirație pentru tînărul Dumi
trescu, un atlet perfect și cu mari 
perspective pe plan internațional. 
De Zanoni încă nu am auzit. Un
de l-ați ținut pînă acum? E un 
talent autentic, însă prea timid. 

.Aș vrea să-i spuneți aceasta. Stă 
prea mult ascuns în pluton, deși 
are resurse pentru a fi mereu în 
frunte. E un tinăr căruia ii pre
văd o mare carieră ciclistă".

★
Clasamentul etapei: 1. Vert.a- 

elst 130 km. în 3 h 11.29. Media

Gustav Schur
(Văzut de Gora)

orară: 4u,800 km,; 2. Looveren 
3:11.30. 3. Kubr 3:11,45; 4. Gou- 
get 3:14,10; 5. Pedersen 3:14,21; 6.
Klich 3:14,29. In același timp:

concura cei mai buni

Ieie sint superioare. în multe probe, 
st.and'ardurilor cerute pentru califi
carea în concursurile Jocurilor O- 
îimpice de la Melbourne. Normele 
fixate pentru participarea la Jocu
rile Sportive de la Varșovia oglin
desc înalta valoare a performan
țelor din Uniunea Sovietică, de
monstrează că tinerii sportivi so
vietici se vor pregăti cu maximum 
de intensitate pentru a ridica la un 
nivel cît mai înalt Întrecerile de la 
Varșovia.

Iată mai jos tabelul normelor, 
publicat in ziarul „Soviețki Sport:”

ATLETISM. BĂRBAȚI: 100 m.: 
105; 200 m.: 21,8; 400 m.: 48,8; 
800 m.: 1:51,0: 1500 m.: 3:50,0;
5000 m_: 14:25,0; 10.000 m. 30:10 0; 
110 m. g.: 14,6; 400 m. g.: 53,0; 
3000 m. obst.: 9:00,0; înălțime: 
1,95 m.; lungime: 7,20 m.; triplu- 
salt: 15,10 m.; prăjină: 4,15 m.; 
disc: 48 m.; suliță: 67 m.; ciocan- 
57 m.; greutate: 15,80 m.; decat
lon: 6900 puncte; 20 km. marș: 1 
h 33: 50 km. marș: 4 h. 35 — 
FEMEI: — 100 m.': 12,1; 200 m.: 
24,8; 400 m.: 57,0; 800 m.; 2:12,0; 
80 m. g.: 11,6: înălțime: 1,55 m.: 
lungime: 5 70 m.k disc: 46 m.: Su
liță: 48 m.: greutate: 14.50 m.: 
pentatlon: 4200 p..

NATAȚIE: BARBAȚI— 100 m. 
liber: 59,5; 400 m. liber: 4:45.0;
1500. liber: 19:10,0: 200 m. bras: 
2:45,0; 200 m. fluture. 2:40,0: 100 
m. spate: 1:09,0; FEMEI — 100 m. 
liber: 1:09,0; 400 m. liber: 5:25.0; 
200 m. bras: 3:00,0; 100 m. flutu
re: 1:25 0: 100 m>. spate 1:20,0

CANOTAJ ACADEMIC: BĂR
BAȚI 2000 m. — schif simplu: 
7:22,0; schif dublu cu vîsle (fără 
cîrmaci): 6:50,0: schif dublu cu 
rame: (cu cîrmaci): 7:55,0; schif 
dublu cu rame (fără cârmaci): 
7:22 0; schif 4-\-l: 6:500; schif 4: 
6:40.0; schif 8+1: 6:10,0; FEMEI 
1000 m. — schif simplu: 4:05.0;

a fost cîștigat de echipa R. P. 
Ungare. In felul acesta, locul trei 
a fost ocupat de șahiștii maghiari, 
iar pe locul 4 s-a clasat echipa 
R. P. Bulgaria. Locul 5 a revenit 
echipei R. Cehoslovace cu 27'lz 
puncte.

In continuare: 6. Islanda 26 
puncte ; 7. R. P. Polonă 25*/j punc
te, 8. Spania 23*/j puncte , 9. Fin
landa 2O’/2 puncte; 10. Olanda
16*/î puncte; 11. Suedia 15 puncte; 
12. Norvegia 14 puncte; 13. Fran
ța 4*/s puncte.

Krolak. Meisîer, Reinecke, Brit
tain. Moiceanu, Amell, Cijikov,
C. Dumitrescu, Schur etc.

La un minut, Vesely, Zanoni și 
alții. Apoi după două minute, 
Maxim și Istrate. Sebe a sosit cu 
plutonul următor. Pe echipe: 1. 
Belgia (9:37 28); 2. R. Cehoslova
ca (9:42 37) 3. Danemarca
(9:43,19); 4. R.D.G. (9:43,20). Pe 
locul 7, R.P.R. (9:45,35), înaintea 
echipelor U.R.S.S., R.P. Bulgaria, 
Finlanda, Franța etc.

Clasamentul general individu
al: 1. SCHUR (R.D.G.) a parcurs 
2214 km. în 58:51.20. Media ora
ră 37,805 km. 2. Vesely (R. Ceho
slovacă) 58:59,48 3. Brittain (An
glia) 59:02,31; 4. Amell (Suedia) 
59:02,34: 5. Krolak (R.P. Pol.) 
59:03 10; 6. Verhadst (Belgia) 
59:03,24: 7. Verșinin (U.R.S.S.) 
59:07,41; 8. Looveren (Belgia)

59:12.19; 9. Zabel (R. D. G.)
59:12 39: 10 Pedersen (Dane
marca) 59:15.53; 11. Meister (R.
D. G.) 59:20.14: 12. Nyman (Fin
landa) 59:26.14; 13. C. DUMI
TRESCU (R.P.R.) 59:32,33; 14. 
Klich < R. Ceh) 59:38.47; 15.
Chwiendacz fP. P. Polonă) 
59:46,11;.

28. ZANONI (R.P.R.' 60:22,14; 
32. Krivka (R. Ceh.) 60:3+05: 36. 
Benno Funda (R.D.G.) 60:44.11; 
37 D’mov (R.P. Bulg 1 60:44 26; 
38. Klabinski (R.P. Pol.) 60:55,59 
45. MAXIM (R.P.R.) 61:28.55;
54. MOICEANU (R.P.R.) 62:06,45 
56. SEBE 62:20,36; 62. ISTRATE 
63:32.35; 80 Singh Dhana (India) 
87:15,58, ultimuil clasat.

Clasamentul general pe echipe:
1. R. CEHOSLOVACA 176:45.17;
2. R.D.G. 176:56.33; 3. R. P. Bul
garia 178:00,08; 4. U.R.S.S.
178:01,22- 5. BELGIA 178:05.55; 

6. R.P. Polonă 178:,06.11; 7. Da
nemarca 178:40.56; 8. Stretha 478: 
49 01; 9. Franța 180:01,19: 10.
R.P.R. 180:06 08; 11. Polonia-
Franța 182:23,20; 12. Finlanda;
13. Anglia; 14. Austria; 15. R.P. 
Albania 206:37,40.

PETRE DAVID

sportivi sovietici
schif dublu (fără cîrmaci): 3:45,0; 
schif 4+1 (cu rame) 3.40,0; schif 
4 + 1 (cu vîsle) 3:35,0; schif 
8+1: 3:23Jd.

CAIAC Șl CANOE: BARBAȚI 
10.000 m. — caiac simplu: 47:30,0; 
caiac dublu: 44:00,0. caiac 4: 
40:00,0; canoe simplu: 58:30,0; ca
noe dublu: 53:30,0; 1000 m. — ca
iac simplu: 4:10,0; caiac dublu: 
3:50,0; caiac 4: 3:10,0; canoe sim
plu: 4:50,0; canoe dublu: 4:250; 
500 m.:caiac simplu: 2:00; caiac 
dublu: 1:50,0; FEMEI 500 m. — 
caiac stmplu: 2:15,0; caiac dublu: 
2:05,0.

HALTERE: categ. cea mai
ușoară: 305 kg.; categ. semi- 
ușoară: 327,5 kg.; categ. ușoară: 
355 kg.; categ. sem-mijlocie: 390 
kg.; categ. mijlocie: 415 kg.; 
categ. semi-grea: 430 kg.; categ. 
grea: 440 kg.

CICLISM: BĂRBAȚI —cursăci
clistă pe șosea 180 km. (start co
mun) : 4 h. 53 mira.; cursă pe 
echipe pe 100 km. (start separat): 
2 h. 28 min.

Fără îndoială sportivii noștri vor 
studia cu multă atenție aceste 
norme. Ele trebuie să constituie 
pentru ei un puternic stimulent în 
pregătirile pe care le fac în ve
derea unei comportări cît mai bune 
Ia Jocurile Siportive de la Varșovia. 
Multe din aceste norme întrec re
cordurile țării noastre, precum și 
performanțele cerute pentru obține
rea titlului de maestru al sportului. 
Invățînd necontenit din experiența 
sportului sovietic, însușindu-și teh
nica avansată a sportivilor sovie
tici, metodele lor de antrenament 
sportivii noștri nu trebuie să pre
cupețească nici un efort pentru a 
ridfca nivelul recordurilor și per
formanțele noastre, pentru a re
prezenta cu cinste culorile patriei 
în întrecerile cu sportivii dm atte 
țări.

i Din cele 48 de partide jucate, 
șahiștii sovietici au ciștigat 36. an 
pierdut 2 și au terminat 10 Is 
egalitate. Echipa U.R.S.S. a fost 
alcătuită din marele maestru M. 
Taimanov, maestrul internațional 
B. Spasski, maeștrii V. Antoșin, 
A. Suetin, E. Vaskurov și A. Ni. 
kitin.

După terminarea turneului, Cupa 
transmisibilă a campionatului mon
dial studențesc de șah a fost în- 
mînată șahiștilor sovietici.
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