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PENTRU NOI SUCCESE IN ACTIVITATEA LA NATAȚIE
IN GURI ND se vor deschide 

larg porțile bazinelor de înot, 
va reîncepe activitatea competițio- 
nală la natație în aer liber. In 
întreaga țară au și început pre
gătirile în vederea asigurării con
dițiilor necesare unei rodnice ac
tivități sportive la natație în timpul 
verii. Astfel, înotătorii și jucătorii 
de polo pe apă din Cluj fac inten
se pregătiri pentru ca deschide
rea sezonului competițional în aer 
liber să-i găsească bine pregătiți. 
Intensa activitate desfășurată la 
noul bazin acoperit din Cluj a 
avut ca rezultat atragerea unui 
mare număr de noi elemente în 
secțiile de natație, precum și în
ființarea unor noi secții, ca Loco
motiva LC.C.F. și Avîntul. De a- 
semeoea, la Tg. Mureș, bazinul 
acoperit al l.M.F. este locul unei 
vii activități menite să asigure o 
bună pregătire înotătorilor și ju
cătorilor de polo în momentul în
ceperii sezonului competițional^ in 
aer liber. La Lugoj, tinerii spor
tivi au prestat peste 100 de ore 
de muncă voluntară pentru pune
rea în funcțiune a frumosului ba
zin de înot din acest oraș. In 
București, după o vie activitate dusă 
la bazinul acoperit in tot timpul 
iernii și primăverii, s-au creat con
dițiile desfășurării unei activități 
la fel de rodnice In timpul verii.

Toate aceste pregătiri vorbesc 
despre elanul cu care tinerii noștri 
înotători și jucători de polo pe 
apă întîmpină noul sezon sportiv 
în aer liber, dornici să continuie 
seria succeselor realizate în anul 
1954 și în primăvara anului 1955. 
Performanțele obținute de o serie 
de sportivi fruntași ca Alexandru 
Popescu și Felix Heitz, succesele 
•echipei noastre de polo pe apă in 
recenta deplasare în Belgia au con
stituit nu numai un pas înainte 
pe drumul ridicării natațiej noa
stre. dar și un stimulent pentru 
masele de iubitori ai acestei dis
cipline sportive, un îndemn la o 
activitate susținută pentru realiza, 
rea de noi și noi succese.

Deschiderea sezonului competi
tion al în aer liber la natație ri
dică în fața organelor și activiș
tilor de specialitate sarcini impor
tante. menite să contribuie la ri
dicarea continuă a natației noastre 
în toate ramurile sale si la lichi
darea principalelor lipsuri și a 
rămînerilor în urmă. Comisiile re
gionale și orășenești, secțiile de 
natație ale colectivelor sportive și 
antrenorii de specialitate au sar
cini de o deosebită importanță, pe 
care le vor putea rezolva numai 
printr-o muncă intensă, just plani, 
ficată. dusă într-un spirit sănătos, 
de colaborare, sprijin reciproc Și 
schimb de experiență și folosind 
din plin arma criticii și autocriti
cii.

Una dintre principalele sarcini 
este lărgirea necontenită a carac
terului de masă al natației noa
stre. Comisiile regionale și orășe
nești, secțiile și antrenorii de na
tație, au datoria să sprijine îndea
proape organizarea concursurilor 
de natație din cadrul marilor com
petiții de mase din vara aceasta 
— Concursurile Sportive ale Tine
retului, Spartachiada sindicală, 
campionatul republican de poli- 
atlon GM.A. și concursurile pen
tru trecerea normelor GM.A. la 
natație — și să recruteze cele mai 
talentate elemente în secțiile de 
natație ale colectivelor. Comisiile 
de specialitate trebuie să asigure 
atragerea temeinică a acestor e- 
lemente în natație și continuitatea 
pregătirii și a activității lor com- 
petiționale, prin organizarea regu
lată la fiecare sfîrșit de săpfămină, 
a concursurilor de natație pentru 
Începători. Multă atenție trebuie a- 
cordată Înființării și bunei desfă
șurări a activității din cadrul cen
trelor de antrenament și al Șco

lilor populare de învățare a îno
tului, care trebuie să devină tui 
izvor permanent de tinere elemen
te pentru natația noastră. In ca
drul acestor forme de practicare 
a natației problema atragerii cit 
mai multor tinere fete in practica
rea înotului și aceea a ridicării necon
tenite a nivelului lor tehnic, tre
buie să se bucure de o atenție 
deosebită. In programul centrelor 
de antrenament și al secțiilor de 
natație se impune introducerea și 
folosirea unor forme de pregătire 
noi, atractive, menite să intereseze 
în mai mare măsură tinerele îno
tătoare și să le ciștige definitiv 
pentru natație. Este vorba de fo
losirea largă a înotului artistic — 
care dezvoltă calități de primă 
importantă în realizarea perfor
manțelor de valoare — și a jocu
lui de polo. In vara aceasta, sec
țiile de natație trebuie să-și for- 
meze echipe feminine de polo, iar 
comisiile de specialitate au* da
toria să organizeze campionate o- 
rășenești de polo feminin, acțiune 
care va ajuta la atragerea și mai 
multor tinere în activitatea la na
tație

In munca lor cu înotătorii a- 
vansați, antrenorii trebuie să ligtte 
necontenit pentru ridicarea nive
lului performanțelor, pentru impri
marea unei pregătiri fizice și teh
nice corespunzătoare, pentru folo
sirea celor mai noi și mai bune 
metode de antrenament pentru li
chidarea rămînerii în urmă atît 
în procedeele tehnice liber și spate 
la băieți cît și în natația feminină 
în general. Este necesar să fie 
introduse cu curaj cele mai noi 
metode în diferite procedee tehni
ce (înotul „delfin" la fluture, per
fecționările aduse înotului bras), 
trebuie perfecționată tehnica în
toarcerilor, insistîndu-se pe efec
tuarea lor fără »,zid', trebuie fo
losit larg principiul efortului ma
xim în antrenamente. Munca an
trenorilor nu trebuie să se axeze 
doar pe ridicarea performanțelor 
cîtorva înotători fruntași din sec
ție, ci paralel cu aceasta ea va 
urmări crearea unor largi cadre 
de înotători de valoare medie, ti
neri care să fie oricînd capabili să 
se ridice la nivelul fruntașilor.

Aceleași principii trebuie apli
cate în pregătirea echipelor de polo 
de categoria A și B. In afară de 
ridicarea Ia un înalt nivel a pre
gătirii fizice și tehnice a jucători
lor, o atenție deosebită trebuie 
acordată pregătirii lor ca înotă
tori, pentru obținerea unei viteze 
cît mai mari precum și însușirii 
celor mai moderne scheme tactice. 
Pentru a putea face față acestor 
importante sarcini, antrenorii au 
datoria să-și însușească știința 
sportivă sovietică, experiența a- 
vansată a antrenorilor de natație 
din țările de democrație populară 
și să facă un permanent schimb 
de experiență.

Comisia centrală și inspecția de 
natație trebuie să manifeste ace
eași preocupare față de lărgirea 
bazei de masă a natației, ca și 
față de ridicarea nivelului perfor
manțelor. Subcomisiile Comisiei 
centrale trebuie să asigure o des
fășurare normală competițiilor ca 
caracter republican la înot, să
rituri, și mai ales la polo, și să 
dea toată atenția ridicării nivelu
lui antrenorilor și arbitrilor pre
cum și creării condițiilor pentru 
ca în fiecare centru cu Kazin de 
înot să existe activitate la natație.

Sînt întrunite toate condițiile 
pentru ca in vara aceasta natația 
noastră să facă un nou pas înainte, 
în toate compartimentele ei. Sa 
contribuim cu toate mijloacele ca 
acest pas să fie cît mai mare pen
tru ca în anul 1955 natația noa
stră să ajungă pe o treaptă cît mai 
inaltă pe scara valorică interna- i 
țională. I

COMUNICAT
In ziua de 19 mai a avut loc ședința C.C. al P.M.R., iar tnziua de 20 mai ședința Consiliului 

de Miniștri al R.P.R.
In cadrul acestor ședințe, tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej, Președintele Consiliului de Miniștri al 

R.P.R., a făcut o expunere asupra lucrărilor conferinței de la Varșovia și a Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală semnat de cele 8 țări participante.

Comitetul Central ai P.M.R. și Consiliul de Miniștri al R.P.R. au aprobat activitatea delegației 
guvernamentale a R.P.R. la Conferința de la Varșovia.

Consiliul de Miniștri al R.P.R. a propus Prezidiului Marii Adunări Naționale a R.P.R. convo
carea intr-un termen cit mai apropiat a Marii Adunări Naționale a R.P.R. în vederea ratificării Iran 
ta tulul

Sprijinim ifai toată inima Hotăririle Conferinței de la Varșovia
Un Tratat care slujește 

cauzei păcii
Am înțeles. încă de la începutul Conferinței 

de la Varșovia, ce mare însemnătate prezintă 
această Conferință pentru țara noastră, pentru 
asigurarea vieții și muncii pașnice a poporului 
nostru. Tratatul încheiat la Varșovia intre cele 
opt state participante la Conferință corespunde 
intereselor popoarelor, pentru că el slujește cau
zei păcii. El reflectă în primul rind voința de 
pace a celor opt state contractante. Unindu-și 
forțele, aceste state vor să preîntîmpine agresiu
nea, să ridice acea stincO. de granit de care să 
se sfarme planurile nesăbuite ale cercurilor agre
sive imperialiste.

In aceste zile, oamenii muncii din (ara noas
tră discută cu însuflețire rezultatele Conferinței 
de la Varșovia, luindu-și angajamentul să le 
sprijine prin noi succese in muncă. Noi, spor
tivii, trebuie să sprijinim hotăririle Conferinței 
de la Varșovia contribuind, în producție, la în
deplinirea și depășirea Cincinalului, iar in sport 
luptînd pentru ridicarea măiestriei noastre.

ANA ȘERBAN 
maestră a spartului

Datoria noastră a sportivilor
Am aflat, cu multă satisfacție, despre încheie

rea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între cele opt state europene participante 
la Conferința de la Varșovia. Acest Tratat co
respunde năzuințelor firești ale poporului nostru 
de a trăi în pace, de a-și făuri o viață din ce 
in ce mă bună, de a se bucura din plin de li
bertatea pe care și-a cucerit-o cu prețul atitor 
jertfe. Alianța frățească a celor opt state semn 
notare ale Tratatului reprezintă o puternică ga
ranție a păcii și întăririi securității în Europa.

La locul meu de producție, ca inginer, mă 
străduiesc să-mi îndeplinesc și să depășesc sar
cinile ce-mi revin. îmi dau bine seama că acum 
sarcinile mele au crescut. Am datoria să mun
cesc cu toate puterile pentru a contribui la în
florirea patriei, la întărirea lagărului păcii. Stnt 
convins că la fel gîndesc toți sportivii din țara 
noastră

PETRE CADAR1U 
jucător în echipa de fotbsfl 
Locomotiva Constanța
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Chemarea la întrecere a sportivilor 
de la fabrica de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej”

Cu nespusă dragoste și bucurie 
întîmprnâ întreg tmenehii patriei 
noa&tre marea manifestație pentru 
pace și prietenie a tinerilor din 
întreaga lume: cel de ai V-lea Fe
stival Mondial al Tineretului șt Stu- 
(tanților, de la Varșovia.

De pe Largul cuprins al patriei 
vin necontenit vești despre noi ini
tiative, despre victorii în muncă, 
obținute de tineri în cinstea ace
stui măreț eveniment. Tineretul no
stru întîmpină cel da-ad V-lea Fe
stival și prin succese pe terenurile 
de spart, prin acțiuni menite să 
ducă la dezvoltarea activității spor, 
tive.

In Capăt ala, ca și în întreaga 
țară, au început întrecerile din 
cadrul Concursurilor Sportive ale 
Tineretului șț ele atrag zi de zn 
tniă de pairtictoanți. In dorința de 
a ajuta la angrenarea unui număr 
cît mai mare cte sportivi și La o 
cît nuai bună organizare a între
cerilor în fiecare colectiv sportiv, 
comitetul U.T.M. al fabricii de 
confecții „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" dim Capitală, împreună cu co-

VICTORII IN LUPTA PENTRU 0 RECOLTĂ BOGATĂ
Tinerii oare muncesc pe ogoare 

întîmpină cel de ai V-lea Festival 
Mondial a1 Tineretului și Studen
ților de la Varșovia prin noi suc
cese în lupta pentru o recoltă îm
belșugată. Cu elan au pornit tinerii 
țărani munc'tori din raionul P'oești 
la îndeplinirea lozincii : „Peste 
2000 kg. porumb la hectar". La 
reușita acestei acțiuni, sportivii din 
satele și comunele raionului aduc o 
nrețioasă contribuție.

In comuna Poenarii Apostoli, 

Jectivul sportiv „Flamura roșie", au 
lansat o chemare la întrecere către 
toate cofectivete sportive din Bucu
rești

Printre angajamentele pe came ti
neretul fabricii și le-aluat, figuraa. 
zâ o serie de puncte de deosebită 
importanță pentru dezvoltarea și 
înviorarea activității colectivelor 
sportive bucureștene. Angrenarea 
unu< Cît mai mare număr de ti
neri ki Concursurile Sportive ale 
Tineretului, mărirea numărului de 
membri ai colectivului sportiv,_ de
pășirea angajamentelor la purtători 
ai insignei G.MA gr. I cu 75 
la sută și la gradul II cu 100 La 
sută, înființarea a noi secții pe ra
mură de sport, amenajarea, prin 
resurse locale, de noi terenuri spor
tive... Acestea sînt doar cîteva din 
angajamentele luate de tinerii de 
la fabrica de confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej". Și fără îndoială, 
chemarea 'lor va reuși să angreneze 
în întrecere toate colectivele buai- 
reștene, pentru realizarea umor noi 
succese sportive în cinstea măreței 
sărbători a tineretului lumii 

sportivii colectivului Recolta au 
contribuit din plin la terminarea 
cu succes a însămîntărilor. Printre 
fruntașii în lupta pentru o recoltă 
bogată la porumb și sfeclă de za
hăr se numără utemistul Nicolae 
Nedelcu, din echipa de volei a co
lectivului, Dumitru Mica, deputat 
raional și cel mai bun jucător de 
tenis de masă din comună, Gh. 
Pioară, campion de șaih al co
munei și Ștefan Chirilă, un bun 
jucător de fotbal.

Se pregătesc 
2.300 gimnazii...

La 1 august va avea loc 
pe marele stadion din Varșo
via deschiderea festivă a celei 
de a ll-a ediții a Jocurilor 
Sportive Internaționale ale Ti
neretului. Printre numeroasele 
manifestații care vor avea loc 
cu acest prilej figurează și o 
grandioasă demonstrație de 
gimnastică de masă, efectuată 
de 2.300 tineri și tinere din R. 
P. Polonă. Ei vor prezenta un 
program inedit, compoziții ca
re vor oglindi munca pașnică 
și constructivă a poporului po
lonez, dragostea sa de viață, 
hotărîrea fermă de a apăra pa
cea. Participanfii la această 
adevărată „revistă sportivă” 
sînt membri ai diferitelor co
lective sportive, studenți ai In
stitutului de Cultură Fizică, 
elevi, pionieri. O surpriză deo
sebit de interesantă va fi ofe
rită de tinerii gimnaști de la 
sate. Toate exercițiile vor fi e- 
xecutate pe muzica scrisă de 
compozitorii polonezi. Pregăti
rile în vederea acestei frumoa
se manifestații sînt în plină 
desfășurare.



Mii de tineri pe stadioanele 
din București

r Pe numeroasele baze sportive din 
Capitală, sute și sute de tineri se a- 
vîntă cu entuziasm în întrecerile 
din cadrul Concursurilor Sportive 
ale Tirreretului. Printre colectivele 
care' s-au evidențiat în mod deo
sebit în mobilizarea unui număr 
mare de participant!, stat: Progre
sul I.T.B., (72 concurenți la at
letism, 20 la tir. 140 la fotbal, 72 
la volei, 60 la șah), Progresul- 
Organizații de Mase (72 la atle
tism, 145 la tir, 124 la volei), 
Școala 15 Metal (86 la atletism, 
60 ta volei, 92 la șah) etc. Toate 
aceste colective din raionul 1 Mai, 
au reușit să organizeze în bune 
condiții întrecerile din cadrul Con
cursurilor Sportive ale Tineretului. 
Pe întreg raionul au participat Ia 
aceste întreceri peste 1300 de ti
neri și tinere. Nu *ot astfel de re
zultate au obfinut tresă alte co
lective sportive din acest raion. 
Printre colectivele codașe în a- 
ceastă importantă acțiune amin
tim: coiecti- ele sportive ale între
prinderilor 13 Decembrie-textil. 
Radio-popular, „Quadrat", „Glu
coza" și „Stela".

Și în raionul Tudor Vladimires- 
cu. un mare număr de tineri și ti
nere participă cu însuflețire la în
trecerile închinate Festivalului 203 
participant la intreceîle de tir și 
59 la cele de atletism a mobilizat 
colectivul sportiv al școlii Nr. 1 
băieți. 12 echipe de volei dirr ca
drul colectivului sportiv al Minis
terului Industriei Ușoare s-au în
trecut, de asemenea, în Concursu
rile Sportive ale Tineretului. Sînt 
în acest raion si colective sportive 
ca Locomotiva P.T.T.. Flamura ro
șie-.,7 Noiembrie". Recolta M.A.S. 
etc. care nu se preocupă suficient 
de buna organizare a întrecerilor.

Rezultate frumoase au abținut 
multe din colectivele sportive din 
raionul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
De la colectivul sportiv Progre
sul-Art a, au participat: 14 echipe 
de fotbal 6 echipe de volei și 80 
de conourenți la șah, de la Lo- 
comotiva-M:nisterul Căilor Ferate: 
98 de concurenți la tir iar de la 
Progresul I.C.A.S. 68 concurenți la 
tir și 80 la atletism. O slabă pre
ocupare continuă să manifeste co
lectivele sportive Locomotiva Gara 
de Nord, Flamura roșie C.A.M. și 
Flamura roșie Moara „Constantin 
David".

Colectivele spprtfve I-S.E.P, Po
litehnica și Școaia de educatoare 
Nr. 2 (fete) au mobilizat :a În
trecerile din cadrul Concursurilor 

Sportive ale Tineretului, peste 2000 
de tineri și tinere. Tot în ra
ionul I. V. Stalin, colectivele spor
tive ale Ministerului Industriei Ali
mentare și Ministerului Comerțului 
Exterior au organizat concursuri 
de atletism și volei la care 2u 
mobilizat numeroși tăieri și tine
re.

In raionul 23 August, s-a evi
dențiat ptaă fci prezent: Școala 
18 electrotehnică (248 concurenți 
la atletism, 350 la fotbal, 152 la 
volei), Metalul ,.21 Decembrie" 
(350 la șah). Metalul Elect roca- 
blu (84 la fotbal. 200 la șah) și 
Școala Nr. 2 Metal <312 la volei, 
48 la atletism).

In Capitală au mai fost orga
nizate și numeroase alte Întreceri 
ta cadrul Concursurilor Sportive 
«le Tineretului. Zilele acestea vor 
avea loc asemenea întreceri In toa
te raioanele din Capitală. Este de 
dorit însă ca acest interes pentru 
bura organizare și desfășurare a 
întrecerilor sâ existe și in colecti
vele care ptoă acum s-au ocupat 
mai mult de luarea unor măsuri 
organizatorice și care nu s-au ho 
tărit încă să Înceapă concursurile 
propriu-zise. Intr-adevăr, mai este 
timp dar nu trebuie uitat un lu
cru deosebit de important: numă
rul celor care vor să participe la 
frumoasele întreceri sportive Închi
nate Festivalului este mai mareea 
orictod. De aceea colectivele noas
tre sportive au datoria de a asi
gura tuturor tinerilor și tinerelor 
posibilitatea de a participa la a- 
ceste întreceri.

■ In regiunea Arad au înce
put de curînd întrecerile din ca
drul Concursurilor Sportive ale 
Tineretului. Comisia regională de 
organizare a competiției a luat 
«fin timp o serie de măsuri to ve
derea bunei desfășurări a con

cursurilor. Astfel, membrii comi
siei regionale au fost repartizați pe 
raioane, pentru a putea îndruma 
și controla efectiv munca de or
ganizare a competiției. De ase
menea, comisia regională a luat 
inițiativa de a include, pe lingă ra
murile sportive, cuprinse to regu
lament, alte discipline sportive,

Întrecerile de volei din cadrul Concursurilor Sportive ale Tine
retului dau unor mase largi de ti neri posibilitatea să practice voleiui.

PREGĂTIRI $1 IATRECEAI LA SATE
In saitele patriei noastre spor

tivii se pregătesc pentru a parti
cipa în număr mare la Concursu
rile Sportive ale Tineretului, orga
nizate fa cinste-a Festivalului de 
la Varșovia. O scrisoare venită 
de la corespondentul nostru Al. 
Androrrescu din Valea Teancului, 
regiunea Ploești, ne înștiințează 
că în această comună, fruntașă 
to activitatea sportivă, concursu
rile au început îrrcă de la 25 -apri
lie și au antrenat în întreceri, la 
diferite discipline sportive, 205 ti
neri și tinere. Pentru a putea asi
gura întrecerilor cele mai bune 
condiții de desfășurare, tinerii 
din comună au amenajat prin 
muncă obștească un teren de fot
bal, unul de volei și o groapa de 
sărituri.

INIȚIATIVE,..
cum stat canotajul, luptele și boxul 
pentru oraș, popice și gimnastică 
acrobatică (piramide) pentru sate.

Comisia regională die organ’zare 
a Concursurilor Sportive ale Tine
retului a luat încă o hotărîre im
portantă. Astfel, 6-a decis ca la 
toate disciplinele sportive să se 
desfășoare etapa pe regiune, la 
care var participa peste 300 de 
sportivi din orașele și satele re
giunii Arad.

■ Zctlele trecute, un grup de 
sportivi din colectivele Flamura 
roșie și Constructorul din Lugoj 
au prestat peste 100 de ore mun
că obșteasca pentru reamenajarea

Și în raionul Călărași au început 
intense pregătiri fa vederea con
cursurilor. In comune ca Găunoși, 
Crucea, „Nieolae Bălcescu", Inde
pendența și altele, au fost consti
tuite comisiile comunale de orga
nizare a concursurilor și s-a por
nit la imobilizarea tineretului în în
treceri.

In alte regiuni ale țării comi
siile regionale de organizare a 
Concursurilor Sportive ale Tinere
tului desfășoară o intensă muncă 
organizatorică. In regiunea Baia 
Mare, regulamentul a fost prelucrat 
cu toate organele raionale și co
munale, iar fa unele raioane, ca 
Somcuța, Satu Mare Și Cărei, au 
și fost organizate primele întreceri.

(bazinului de înot din localitate, în 
vederea primelor întreceri de na>- 
tație dirr cadrul Concursurilor 
Sportive ale Tineretului.

_ ■ In cartierul Mociur din Re
șița, tinerii din colectivul sportiv 
Constructorul au pornit, la chema
rea colectivului lor. să amenajeze 
o bază sportivă formată dintr-un 
teren de fotbal, 3 de volei și in
stalații pentru gimnastică (por
ticuri, paralele etc.). Muncind cu 
însuflețire, tinerii sportivi au reu
șit să termine terenul înainte de 
termenul prevăzut in angajamen
tele lor. S-au remarcat in acea
stă acțiune tineri ca Gr. Vultur, 
Mircea OLaru, D. Carabeu și alții.

1
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Toată, atenția 
bunei întrețineri 

bazelor sportive

!
8

8

8 Sezonul competițiorhal ta aer 
| liber este to plină desfășurare.
8 Tot mai mul ți sportivi start an- 
I grenați ta diferite competiții.
8 In același timp, crește și numi* 
8 rol stadioanelor și terenurilor 
| de sport.
8 In regiunea Cluj, ta comu- 
8 nete Feiidlru, raionul Năsăuid, 
| Cămărași și Crișeni, raionul
8 Sarmiaș, la Jibou și ta multe. 
| alte locuiri colectivele sportive 
8 sprijinite ide organizațiile U.T.M. 
8 și sfaturile populare, aiu pornit 
Io intensă campaniile «de amena- 
8 jare de noi terenuri sportive. 
8 Același lucru se petrece și la 
g Cernavodă (unde sportivii colec- 
8 tivului Constructorul și-au a- 

menajat un teren die baschet),
8 la Iași, Oradea, etc.
| Start însă multe alte locuiri 
8 unde n.u numai că nu se pro- 
8cedează la amenajarea de noi 
J terenuri sportive, dar chiar șl 
8 cele existente sînt lăsate ta 
8 paragină. In comuna Almașul 
j,Mic, raionul Oră știe, a fost a-' 
| menajat anul trecut, prin mun- 
8 că obștească, im teren de sport g 
8 Terenul asigura desfășurarea s 
| activității sportive fa comună.? 
8 De ctrrtad tasă, tovarășul Ion • 
8 Mtazatu, președintele sfatului S 
8 popular comunal, a dat o „dis-1 
8 poziție" și terenul... a fost arat. » 
| O „soartă" La fel de crudă are | 
8 și terenul de sport al colectivului | 
8 Metalul Sibiu, care a devenit o 8 
8 adevărată... grădină de zarza-g 
| vat. Pe terenul die fotbal art 8 
8 parcului sportiv din Hațeg, oile g 
| și vacile se plimbă nesringherite. 8 
8 La Deva, stadionul administrat 8 
| de colectivul Progresul este | 
8 înitir-o adevărată paragină (pi- 8 
8 sta este plină de gunoaie și | 
| gropi cu apă, nu există gard, 8 
8 vestiare, etc.) tar la Tr. Seve-1 
| rin construcția Stadionului Ti-1 
8 neretului, începută cu ani fag 
I urmă, nu s-a terminat nici pînă | 
8 azi.
g Exemplele negative de m>ai | 
8 suis dovedesc cit die greșită 8 
8 este orientarea unor
| sportivi ta problema întreținerii 8 
8 bazelor sportive. Ei trebuie să-și f 
| schimbe cîț mai grabnic atitu- 8 
8 dipea și să ia măsurile necesare 8 
| pentru întreținerea și justa fo-8 
81osire a fiecărui stadion sau 8 
g teren die sport.
fcooooooooooooooooooooooooc»ooooooooooooooo2

activiști

Avi rod sarcina «te a mobiliza ma
sele largi de oameni ai muncii ta 
practicarea sistematică și pe baze 
științifice a sportului, de a con
tribui Ia pregătirea și promovarea 
elementelor taleptate, de a stimula 
crearea de noi secții pe ramură de 
sport precum și de a da aspiranți
lor G.M A. posibilitatea să-și trea
că normele, actuala ediție a Spar- 
tachiadei sindicale are un rol deo
sebit de important ta continua dez
voltare și întărire a mișcării spor
tive sindicate. Organizată ta prin
cipalele ramuri de sport, Sparta- 
chiada programează întreceri de 
schi, atletism, gimnastică, nata- 
tie, tir, volei și oină, d’nd tineri
lor din colectivele sportive ocazia 
să aibă o activitate continuă de-a 
lungul întregului ap.

Trăgînd învățăminte dn trecu
tele ediții ale Spartachiadei sindi
cale. Secția Cultură fizică și sport 
a C.C.S'. a întocmit din vreme re
gulamentele și s-a îngrijit de difu
zarea Jor ta timp util. Rămînea 
ca o sarcină principală a asocia
țiilor sportive urmărirea felului in 
care se desfășoară munca de pre
gătire și organizare a acestor 
concursuri. Rezultatele obținute 
pînă acum la jumătatea perioadei 
de desfășurare a acestor întreceri, 
demonstrează însă faptul că, în 
majoritatea cazurilor, asociațiile 

sportive și un mare număr de co
lective sportive n-au privit cu aten
ta cuvenită problema, de impor
tanță vitală, a înviorării activită
ții sportive de masă din colective 
prin organizarea concursurilor din 
cadru] Spartachiadei.

Este adevărat că, acolo unde a 
existat o preocupare, au fost obți
nute succese care arată că această 
competiție poate aduce o contribu
ție reală la dezvoltarea și întări
rea muncii sportive. Așa ș-au pe
trecut lucrurile, de exemplu, într-o
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Pentru o temeinică organizare a Spartacb ariei Sindicale
serie de colective din regiunea Hu
nedoara. Colective sportive ca Fla
mura roșie Petroșani, Metalul 108, 
Mineru; Lupen*. Minerul Inst. de 
Mine Petroșani, etc. au contribuit 
La masiva mobilizare a tinerilor 
ta întrecerile de atletism. La star
tul cărora s-au prezentat peste 
1200 de participant. De un frumos 
succes s-au bucurat ta această 
regiune și întrecerile de tir. care 
«ii angrenat peste 3500 de corcu- 
renți. Trebue subliniat faptul că 
mai bine de 1000 dintre partici
pant au fost tinere fete. Cu acest 
prile au fost trecute și 1521 nor
me G.M.A. la tir. In organizarea 
întrecerilor de volei La care au par
ticipat 50 de echipe, dintre care 15 
femin ne, s-au remarcat in mod 
deosebit colectivele Locomotiva 
I.C.C.F. Alba Iulia, Progresul Orăș. 
tie și Progresul Hațeg. In curînd 
vor începe și întrecerile de natație, 
ta vederea cărora au fost făcute 
din vreme pregătirile necesare. O 
altă regiune în care Spartachiada 
sindicală se bucură de atenția cu
venită este Regiunea Autonomă 
Maghiară fa care colectivele Con
structorul. Progresul și Flamura 
roșie au obținut realizări frumoa
se. Vești îmbucurătoare ne-au so
sit și din regiunile Constanța 
(unde sute de tineri din colecti
vele Flamura roșie Comerț-Alimen- 
tar și Progresul sînt angrenați în 
întreceri la tir, atletism, gimnas
tică și volei) Craiova, Arad și 
Timișoara.

In numeroase cazuri, însă, aces
te succese se datoresc inițiativei 
locale și muncii pline de entuziasm 
a unor activiști sportivi din co
lective și nu îndrumării centrale, 
care lasă mult de dorit. Lucrul 
acesta reiese mai clar, dacă ne re
ferim la situația existentă în acele 
locuri unde inițiativa locajă se lasă 
așteptată. x

Concludent este exemplul ora
șului București, unde există po
sibilități directe de îndrumare și 
control. In numeroase colective 
sportive, ca Metalul Vasile Roaită, 
..Clement Gottwald" „Matyas 
Rakosi", Flamura Roșie F. C., nu 
s-a făcut încă nimic pentru organi
zarea Spartachiadei sindicale, ac
tiviștii acestor colective, tărăgă- 
ntad la infinit pregătirile organi
zatorice, sau ocupîndu-se de alte 
probleme. L’nde este, in acest caz, 
tadnsnarea centrală, mai ales în 
asociațiile care au în Capitală un 
număr mai mare de colective pu
ternice? Ce au făcut, de pildă, con
siliile centrale ale asociațiilor 
Metalul sau Flamura roșie, pen
tru ca munca să înceapă 
și în efectivele lor din Ca
pitală ? Nimic I In aceste con
diții este gre-u de presupus că, 
dacă colectivele bucureștene au fost 
lipsite de îndrumarea centrală, co
lectivele din localitățile mai înde
părtate au primit această îndru
mare...

Nu este încă momentul să facem 
o analiză amănunțită a felu'ui fa 
care a decurs S'partachiada sindi
cală pînă în prezent. Este tasă 
necesar să prezentăm unele con
cluzii din munca de pînă acum, 
pentru îmbunătățirea desfășurării 
competiției în viitor.

In perioiaidla actuală, colectivele 
sportive trebuie să pună accentul 
pe două acțiuni: organizarea în 
cele mai bune condiții a întreceri
lor de atletism (care își încheie 
prima etapă la 15 iunie), natație, 
volei, gimnastică și temeinica pre
gătire a sportivilor care s-au cali
ficat pentru etapele superioare la 
tir și la oină. Trebuie însă înlătu
rată orice urmă de formalism în 
organizarea acestor concursuri. 
pumndu-s.2 accentul deopotrivă pe 
cantitate ca și pe calitate. O pro

blemă de o deosebită importanță 
este îmbinarea muncii de organi
zare a concursurilor Spartachiadei 
cu activitatea desfășurată în ca
drul celorlalte mari competiții de 
masă din perioada actuală. Aceas
ta, întrucîț unele colective sporti
ve, mergind pe linia minimei re
zistente folosesc același concurs 
pentru a „rezolva” problema par
ticipării Ia toate competițiile de 
masă. Astfel de cazuri s-au semna
lat Ia Cluj, Craiova și în Bucu
rești, unde, de exemplu, colectivul 
Progresul I.T.B. organizează con
cursuri care ..contează” și drept 
întreceri de casă, și drept Sparta- 
chiadă Și drept Concursuri Sporti
ve ale Tineretului. Cț se va întîm- 
pla după ce tinerii vor termina 
aceșt adevărat „cumul" de între
ceri sportive, în cadrul unui singur 
concurs? Lucrul e limpede: ei nu 
vor mai avea activitate sportivă, 
participarea lor la acest concurs va 
rămîne un simplu ep'sod; în aceste 
condiții nu mai poate fi vorba de 
ridicarea unor elemente talentate 
din rîndul participanților, nici de 
atragerea lor într-o activitate con
tinuă. Și atunci, cui folosește or
ganizarea unui astfel de concurs?

Colectivele sportive trebuie să 
înțeleagă, ta sfîrșit, că raportarea 
unor cifre umflate nu poate înlo
cui munca adevărată, continuă, că 
organizarea formală a unui singur 
concurs nu rezolvă importantele 
sarcini ale colectivului sportiv, în 
domeniul atragerii maselor în ac
tivitatea sportivă. Iată de ce orga
nizarea Spartachiadei sindicale tre
buie coordonată și nu contopită cu 
organizarea celorlalte competiții 
de masă, ta așa fel incit toate a- 
ceste competiții să poată aduce 
în sfîrșit ceea oe lipsește în unele 
locuri activității de masă: conti
nuitatea. Și aci intervine roitul 
secțiilor pe ramură de sport, ale 

căror comitete trebuie să ia în mii-' 
nă problema muncii de instruire 
a participanților, să se îngrijească 
de continuitatea activității lor de-® 
lungul întregului sezon.

Îndrumarea și sprijinirea secții
lor pe ramură de sport ale colecti
velor sportive este o sarcină care 
revine comisiilor regionale, raiona
le și orășenești pe ramură de 
sport. Pînă cînd comisiile nu vor 
veni cu sprijinul lor organizatoric 
și tehnic, nu va putea fi înlăturat 
formalismul ta organizarea com
petițiilor de masă, în general, și a 
Spartachiadei sindicale, în special.

Cea mai importantă sarcină re
vine însă asociațiilor sportive, car® 
pînă acum s-au preocupat prea 
puțin de buna desfășurare a con
cursurilor, limit:ndu-se la... primi
rea dărilor de seamă și la cal
cularea numărtrrui total de parti
cipante Este cazul ca această ati
tudine de" așteptare să fie înlocuită 
printr-o muncă constructivă de în
drumare și control, efectuată mai 
ales prin organele lor locale, con
siliile sportive regionale. Activi
zarea asociațiilor este însă strîns 
legată de îndrumarea și con-t roita 
efectuat de Secția Cultură Fizică 
și Sport a C.C.S. atît la nivel su
perior, în cadrul consiliilor cen-< 
trafe ale asociațiilor, cît și jos,, 
prin resoartele sportive ale C.S.R.- 
urilor.

Scopul principal al Spartachia
dei, ca și al tuturor celorlalte corn-- 
petiții de masă care se desfășoară 
ta această perioadă, este de a a- 
trage masele de oameni ai muncii 
intr-o activitate continuă. Pentru 
realizarea acestui obiectiv, fiecare 
activist sportiv are datoria de a 
munci cu elan și perseverență, pen
tru atragerea mase’or largi în des
fășurarea Spartachiadei, pentru 
bung organizare a concursurilor 
din cadrul acestei mari competiții 
sportive de masă.

D GIRLESTEANU 
V. ARNAUTU



DEMONSTRAȚIA SPORTIVILOR 
DE LA C.CA.

Miercuri după-amiază, raia Fi- 
limon Sirbu din Capitală a găzduit 
o frumoasă demonstrație sportivă 
organizată da comitetul orășenesc 
UTM din București. Tovarășul 
Petre Capră, președintele comite
tului orășenesc C.F.S. București 
a vorbit cu acest prilej despre a- 
ni versa rea a cinci ani de la in
troducerea complexului sportiv 
G.M.A. Vorbitorul a arătat cît de 
important este rolul pe care îl 
joacă astăzi în tara noastră cultu
ra fizică și sportul, ce aport în
semnat aduce complexul G.M.A. la 
dezvoltarea activității sportive în 
rîndul tineretului nostru.

A urmat un îrumos program 
sportiv prezentat de sportivi frun
tași ai Casei Centrale a Armatei. 
Au executat demonstrații la hal
tere sportivii : S. Achhn, A. Va- 
sarheli și Vieru. La box, au de
monstrat L. Ambrnș și Toma Ilîe. 
De un interes deosebit s-a bucurat 
demonstrația de scrimă executată 
de Tapalagă și Szilagy (floretă) 
fl V'dcea și Stelian (sabie).

Actorul Mircea Crișan de fa Tea
trul Armatei a fost și el prezent 
în mijlocul sportivilor de la C.C.A.

Concursul interregional 
de orientare turistică
Consiliul Central al Sindicatelor 

organizează, prin Direcția Turism 
și Excursii, un concurs interregio
nal de orientare turistică, în sco
pul de a atrage în practicarea tu
rismului cu caracter aplicativ un 
număr cît mai mare de oameni ai 
muncii.

Concursul începe azi, 21 mai, 
iar faza finală va avea loc In 
preajma zilei de 23 August, fiind 
închinată zilei eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist de că
tre glorioasa Armată Sovietică.

Concursul va avea trei etape, 
care vor fi organizate după cum 
urmează: Inter colective (pe aso
ciații) în cadrul fiecărei regiuni — 
de la 21.V. la 30.VI. 1955, interoso- 
ciafit (în cadrul fiecărei regiuni)
— de la l.VII la 3LVH.1955; tn- 
terregiuni între 17 și 22.VIII. 1955.

Prima etapă (inter colective) va 
fi organizată de Consiliile regio
nale ale asociațiilor sportive. Pen
tru colectivele sportive care nu au 
In regiune un organ superior va 
fi organizat un concurs de către 
C-S.R- Echipa clasată pe locui I 
va participa la etapa a Il-a, repre- 
zentînd asociația din care face 
parte. Prima etapă avînd un carac
ter de masă, fiecare colectiv poate 
participa la concurs cu un număr 
nelimitat de echipe.

Etapa a Il-a va fi organizată de 
C.S.R. în colaborare cu BT.E. — 
acolo unde există — Iar etapa a 
IlI-a se va desfășura în organiza
rea Direcției de Turism și Excursii 
din C.C.S.

Fiecare echipă va fi alcătuită din 
patru persoane — la toate etapele
— iar în etapa a III-a se cere ca 
minimum doi din componenții echi
pei să nu fi luat parte la ultimele 
două concursuri interregionale. A- 
ceastă prevedere a regulamentului 
are ca scop promovarea elemente
lor tinere în echipele colectivelor. 
Trebuie subliniat de asemenea fap
tul că la ultimele etape nu vor fi 
prezentate selecționate alcătuite din 
cele mai bune elemente din asocia
ție sau regiune, ci va participa e- 
chipa care s-a calificat de la o 
etapă la alta, cucerind primul loc 
în concursul respectiv. La etapa 
a Il-a, de exemplu, participă pri
mele două echipe clasate în prima 
etapă. La faza interregională par
ticipă echipele care au cucerit pri
mul loc în fiecare regiune.

Concursul va avea diferite grade 
de dificultate care vor crește de la 
o etapă la alta. Astfel, prima etapă 
va fi de gradul I dificultate cu te
mă de zi ; etapa a Il-a va fi de 
gr. II dificultate cu temă de zi 
și de noapte, iar etapa a Lll-a va 
fi de gr. III dificultate cu trei te
me de zi, două teme de noapte și 
probe G.M.A. gr. II cu caracter a- 
plicativ.

cultural - spoTtîve
Au mal avut loc demonstrații 

de lupte clasice și lupte libere la 
care și-au dat concursul sportivii 
G. Szabat, Sandia Pavel, Gaspar, 
Breazna, Tarbă și Aberman.

CONFERINȚA MAESTRULUI 
SPORTULUI EMILIAN CRlSTEA

Sini zproape două luni de cînl 
echipa de alpinism a Casei Cen 
trai® a Armate a te*-mnat o tură 
de mare dificultate: parcurgerea 
crestei Carpaților meridionali în 
timp de iarnă. Fără îndoială că 
de atunci și pînă astăzi, maestrul 
sportului Emilian Cristea, antre
norul și conducătorul echipei, a 
fost rugat de nenumărate ori să 
povestească întîmplările prin care 
a trecut împreună cu ceilalți doi 
tovarăși de drum, maestrul spor
tului Auref trimia și Ladislau Ka- 
râcson'i. Și, sîntem siguri că Fmi- 
iiun Cristea nu s-j lăsat mult 
rugat, deprind de fiecare data, 
eu aceeași iscusință și migală, fi
rul unei captivante povestiri. Așa 
a făcut și serile trecute, la Cas* 
de Cultură a Sindicatelor, unde 
conferința sa intitulată .Străbătînri 
Carpații meridionali, iarna, de la 
Herculane la Sinaia" i-a cucerit 
pînă într-atît pe auditori incit a- 
ceștia au ținut să sublinieze prin

La cabana Căsoaia-Arad. Grupurile de turiști sîrtl gafa de plecare

Experiența și calmul, au fost hotarîtoare în stabilirea noilor campioni la scrimă
„Încheiem un concurs de cali

tate deosebit de bună, finalele 
campionatului republican de scri
mă pe anul 1955 fiind cele mai 
valoroase de pină acum"... Aceste 
citena cuvinte extrase din cuvîn- 
tarea de închidere a campionate
lor individuale organizate săptă- 
mîna trecută la Chrj subliniază 
nivelul înalt Ia care s-au ridicat 
ateste întreceri. „Ciocnirea" (fo
losim acest termen pentru că îl 
considerăm cel mat nimerit față de 
încordarea și hotărârea cu cares-a 
disputat fiecare asalt) dintre ele
mentele tinere dornice de afirmare 
și trăgători' consacrați , hotărîți 
să-și apere titlurile cucerite, a 
fost de data- aceasta și mai evi
dentă, constituind — de altfel — 
caracteristica finalelor.

Tinerii (calificați în număr mare 
încă din faza regională a campio
natelor) nu s-ati impus numai prin 
dîrzema și puterea lor de luptăca 
în? concursurile precedente, ci au 
îmbinat aceste calități' specifice 
vîrstei lor cu o pregătire superi
oară și cu o justă orientare tac
tică pe planșe. In felul acesta, ei 
au fost foarte greu de întrecut, 
mai cu seamă în primele faze ale 
finalelor, cînd comportarea lor i-a 
surprins pe ceilalți trăgători și 
cînd ei au avut suficiente resurse 
morale. In seriile eliminatorii și 
mat cu seamă în anevoioasele 
sferturi de finală și semifinale, 
trăgătorii tineri ca Stelian, Ho- 
vany, Matei, Pelmuș, Hertzeg L, 
Tapalagă. Zilahy, Hatzag, Petter- 
fi și mulți alții au dominat con
cursul și au provocat numeroase 
rezultate surpriză (eliminarea din 
concurs a trăgătorilor Clelaru, 
Gunath, Coman, Szantay. Orban 
etc.). De altfel. Andrei Vîlcea la 
floretă, Comei Georgescu la spa
dă sau Costică Marinescu la sa
bie, ajunși pină în cete dirr urmă 
in lupta directă pentru titlu, au 
fost obligati — într-una din e- 
tapele precedente finalei (sferturi 
sau semifinale) — să susțină me
ciuri de baraj pentru a se califica 
mai departe.

Dar, cu cit întrecerile se apro
piau de sfîrșit, cu atît experiența 
și rutina marilor concursuri indi
viduale începeau să-și spună mai 
accentuat „cuvîrrtul", înclinînd ba
lanța spre trăgătorii consacrați. 
Aceștia au avut suficiente resurse 
fizice pentru a face față efortu
rilor maxime cerute de aceste fi

în Capiiclâ
aplauze pasajele în care vorbitorul 
arăta cum au învins <ei trei al- 
piniști greutățile drumului și as
primea ncindurătoare a int-mperi 
ilor. Au trecu! într-a Icvăi*, prM 
multe încercări grele, alpiniștii de 
la C.C.A. de-a lungiri ceior aproape 
6C0 de km de creastă, în cele 34 
de zile cît a durat traversarea. In 
masivul Retezat, L. Kiracsoni este 
luat de o avalanșă. Apoi, viscolul 
și ceața fac ca echipa să întîrzie 
pe parcurs; alimentele sînt ter
minate după zece zile, tar al- 
piniștii ajung Ia cabana Bota a- 
bia dapă 13 zile de luptă cu vre
mea și crestele stîncoase ale Re
tezatului. In Făgăraș, dincolo de 
vîrful Moldoveanul, Aurel Irimfa 
este prins ș» el de o avalanșă și 
tîrît rn fundul Văii Rele.

Plecați la 20 februarie din Her
culane, alpiniștij de ta C.C.A. au 
ajuna la 27 martie la Sinaia. Și 
dacă în clipa sosirii cei ce i-au 
întîmpinat și felicitat nu le-au pu
tut oferi flori, fiindcă pe atunci 
zăpada acopere» și Bucegii și Va
lea Praf ovei, maestrul sportuhu E. 
Cristea a primit florile pe care le 
merita, acum, la sfîrșitul conte 
rinței sale.

nale. Dovadă că titlurile de cam
pioni și primele locuri în clasa
mentele probelor masculine au re
venit totuși unor trăgători „’ iro
nici" trecuți de 30 de art. ca Pel
legrini, Tudor, Bartossy, I. Istra- 
te, Vilcea etc. care au știut să fa
că față, prin tehnica și tactica lor 
avansată, intensității acestor cam
pionate.

Adalbert Pellegrini, campionul 
țârii la floretă

In ultima fază a întrecerilor 
pentru titlu, victoria a fost hotă
râtă de calmul trăgătorilor. Cei 
care au putut să-și stăpinească 
nervii, au reușit să se concentreze 
în asalturile hotărâtoare Și astfel 
și-au adjudecat victoria finală. 
Cel mai caracteristic exemplu este 
acela al noului campion al țării la 
floretă bărbați, Adalbert Pellegri
ni (Dinamo Cluj). Spre deosebire 
de anii trecuți, cînd Pellegrini, 
d'in cauza nervozității sale exage
rate, a pierdut titlul în ultimele 
asalturi, de această dată el a avut 
puterea să se stăpinească^ și să 
pună astfel în valoare măiestria 
sa. Asemenea lui Pellegrini vic
toria la sabie a trăgătorului Bar
tossy (Progresul Cluj) are la ba
ză calmul cu care acesta a „tras" 
în asalturile decisive. In schimb, 
reprezentanții cei mai de seamă 
ai secțiilor de scrimă din Capi
tală, Tudor riie la floretă. Andrei 
Vilcea la floretă și sabie și Ion 
Istrate la sabfe au ratat posibi
litatea de a fi campioni ai tării, 
din cauza nervozității cu care au 
,.tras“ în ultimele asalturi ale fi
nalelor. In general, victoria obți
nută de trăgătorii clujeni asupra

IN SAT LA MINȚIU
Am poposit în comrnia Mintiu 

(raionul Gherla) într-o d.upă-ia- 
miază însorită de duminică. Ne 
așteptam șă vedem oameni tăifă
suind pe la porțî,. așa cum se o- 
bișnuiește la țară, în zi de sărbă
toare. Ulițele satului erau aproa
pe pustii. Dar, iată că zărim în
tr-o poartă un moș cu baba lui. 
Le dăm „ziua bună" și-î întrebăm 
urxte-1 putem găsi pe președintele 
ccriectivului sportiv.

,,Păi, unde să-1 găsiți, acum, 
decît la terenul de fotbal", ne răs
punse, parcă mirat de neștiința 
noastră, moșul, care — după cum 
am aflat odată — se numește Ale
xandru Hodiș. are 67 de ani și 
toanei căuta să-și convingă ne
vasta să meargă la meci. Am por
nit cu toții spre terenul de fotbal, 
cel doi bătrâni ducind cu ei cite 
un scăunel. „Sînt și bănci pe mar
gine. dar vine lume multă...", ne 
explica moș Alexaixfru.

Intr-adevăr era lume multă ta 
junii terenului de fotbal. Aproape 
1.000 de oameni, umi stînd pe 
bănet, alții pe scăunele sau In pi
cioare, îșf încurajau echipa de 
fotbal, Recolta-Mtatiu, care sus
ținea un meci destul de greu cu 
formația Voința din Gherla. Erau 
copii, tineri, oameni vîrstnici și 
chiar bătrîni.

Am așteptat să se termine jocul 
— scorul a fost de 5-1 în favoarea 
celor din Mintiu — și apoi am 
stat de vorbă cu Gheorghe Biches- 
cu, directorul școlii de 7 ani și 
responsabilul organizatoric al co
lectivului sportiv. Toți ne-au în
dreptat spre e1, spunîradU-ne: „Vor
biți cu tovarășul director Bichescu. 
EI îi sufletul colectivului și o să 
vă lămurească tof ce-ați vrea să 
aflați".

Și am aflat multe lucruri care 
fac cinste oamenilor din această 
comună. In Mintiu s-a constituit 
în 1950 Gospodăria agricolă colec
tivă „Partizanul", care d'in primul 
an al existenței și pînă acum a 
fost mereu fruntașă in muncă pe 

trăgătorilor bucureșteoj (din cete 
pateu titluri de campioni trei 
au revenit clujenilor și unul 
bucureștenilor) își are explica
ția mai ales hr calmul trăgă
torilor din Guj și nervozita
tea celor din București. Este o în
vățătură foarte prețioasă pentru 
talentaRi scrimeri din Capitală și 
mai cu seamă pentru tinerii Zi
lahy, Tapalagă, Mustață, Olănescu 
ș_a., care și-au micșorat șansele 
printr-o nervozitate nelalocul ei. 
Este cazul ca — în special în 
secția de scrimă a Casei Centrale 
a Armatei — munca educativă să 
fie întărită in așa fel.încît acești 
trăgători să renunțe la unele ma
nifestări nesportive (singurele de 
altfel în aceste finale) și să în
țeleagă că pot fi ’ntrecuți de ad
versari care se găsesc într-o formă 
sportivă superioară lor.

Nervozitatea unor trăgători a 
fost cu atît mai nejustificată cu 
cît la aceste campionate juriul de 
arbitraj s-a achitat cît se poate te 
bine te sarcina sa. S-au făcut 
foarte puține greșeli in stabilirea 
rezultatelor, formula cu arbitrajul 
„in cinci" prin rotație tend un 
randament deosebit de eficace.

Cei mai buni arbitri ai finalelor 
au fost Valeriu Istrate, Bartossy, 
Chelaru, Munteanu. Coman, A. 
Altman care, prin corectitudinea 
și competența lor, au contribuit 
efectiv la reușita campionatelor.

Vorbind despre finalele probelor 
masculine, se cuvine să evidențiem 
comportarea foarte bună a tînărtl- 
lui Constantin Stelian (C.C.A.) 
Prezent;ndu-se la toate cele trei 
arme, acest talentat scrimer a reu
șit să se califice in două finale 
(spadă și sabie). Considerăm însă 
că valoarea sa reală a fost dimi
nuată de efortul fizic și psihic la 
care s-a expus participînd la trei 
probe. In aceeași măsură au gre
șit și alțt tineri (Hertzeg I1, Szabo 
și Orban), care s-au prezentat la 
toate armele. Este bine ca regula
mentul competiției să interzică ta 
viitor participarea unui trăgător la 
mai mult de două probe.

încheiem discuțiile asupra pro
belor masculine din cadrul finale
lor campionatului individual de 
scrimă precizînd că acest concurs 
a demonstrat valoarea mereu cres- 
cîndă a tinerelor elemente și buna 
pregătire tehnică, tactică și fizică 
a trăgătorilor susceptibili de se
lecționare în echipele țării.

RENATO JLIESCU 

raion. Pe lingă această Gospod®» 
rie agricolă colectivă a luat ființă, 
anul trecut, colectivul sportiv 
„Recolta Mintiu", care are astăzi 
șapte secții pe ramură de sport: 
fotbal, handbal (fete și bateți), 
oină, volei (fete Și băieți), șah* 
atletism și trîmtă. Aceste secții au 
un total de 205 membri și se poate 
spune că muilți d'intre ei diau do
vadă de o bună pregătire tehnică, 
deoarece Recolta Mintiu deține tte 

tlul de campioană raională la oină 
volei, fotbal și trântă. Colectivul 
are 49 purtători ai insignei 
FGMA, 37 GMA gr. I și 13 GMA 
gr. II.

Toate competițiile și îndeosebi 
cele cu caracter de masă simt 
popularizate prin stația locală de 
radio-amplificaire, prin gazeta da 
pecete și prin afișe. Așa se explică 
faptul că la toate competițiile co-' 
leofivul din Mintiu dețtae un loc 
fruntaș pe raion în privința mo
bilizării participanților. De altftil, 
colectivul se bucură de sprijinul 
permanent al organizațiilor de 
bază P.M.R. și U.T.M.

Mai trebuie adăugat ceva. Șl 
anume, că președintele colectivii-' 
lui sportiv, colectivistul Gavril Mtt- 
reșan, este un exemplu pentrai 
ceilalți, atît pe terenul de sport 
(el este căpitanul echipei dfe fote 
bal) cît și în muncă ( a depășit 
norma in campania agricolă de 
primăvară cu 60 la sută).

EMIL BOCOȘ j

Sărbătoarea studenților 
de ia Universitatea „Boîyaî" 
Se împlinesc în curînd zece ară 

de la înființarea universității cu 
limba de predare maghiară „Bo 
lyai" din Cluj.

Studenții acestei universități s-au 
pregătit cu multă dragoste pentru 
sărbătorirea acestui important eve
niment. Pe lingă programele cute 
turale, au fost pregătite și o serie 
de competiții și manifestări spor-’ 
five în cinsteea aniverării celor 
zece ani de activitate.

De curînd, în curtea universității 
s-a desfășurat, în fața unui public 
de peste 1000 de spectatori, un fru
mos program sportiv ta cursul că
ruia au fost executate exerciții de 
gimnastică, demonstrații de bas-’ 
chert, aeromodelism, box, și lupte.

In afara acestui program, în tot 
cursul lunii mai au loc o serie de 
competiții sportive la diverse disci
pline. Un mare număT de studențl 
iau parte la aceste întreceri-

REVISTE 1

Zilele acestea va apare nr. 5 ăl 
revistelor „Fotbal" și „Cultură ffa 
zică și sport", cu următorul cu* 
prins:

„FOTBAL" : Mai multă grijă fot-’ 
balului sătesc; Pentru stabilirea 
unei concepții unitare de joc în 
fotbalul nostru de prof. Ion ȘiakH 
van ; Din experiența sportului so
vietic : Despre unele lucruri „mă-i 
runte" dar esențiale de prof. E. 
Antonov ; Pentru concepția globală 
în antrenament de N. Petrescu; 
Principiile jocului de fotbal (II)»’ 
de A. Nictriescu ; Despre legea a-> 
vantajului de P. Kroner; Cu priJ 
vite la distanța de 9,15 mtr. și art 
12: de A. Simian ; Stadionul din 
Constanța de C. Simionescu ; Fote 
bal la Reghin de S. Marian și P. 
Trjțea ; Cu Petre Steinbach, despre 
fotbal, „puștii" săi și perspective 
de L. Ropot; Din experiența Corni-: 
siei orășenești de fotbal-București 
de T. Benin ■ Fotbal peste hotare; 
Ofsaid; Răspundem cititorilor : Ac
tualități fotbalistice; Știri de pe 
glob, șa.

CULTURA FIZICA ȘI SPORT i 
14 mai 1950 — 14 mai 1955 —=■ 
cinci ani de activitate în cadrul 
complexului G.M.A. ; Elementul 
surpriză în jocul de volei de A. 
Einhorn ; Către fondiștii romtni de 
Emil Zatopek ; Contribuții la stu
diul fiziologiei jocului die fotbal de 
dr. Tr. Dumitrescu ; Efectele orelor 
de. educație fizică asupra unei gru. 
pe de studente de la facultatea 
muncitorească, de C. Terchtiă: Me
tode foldsite în pregătirea pentru 
obținerea categoriei junioare la 
gimnastica sportivă de E. Ghim- 
bra; Metodica de antrenament 
a înotătorului Al. Popescu de 
Em. Freund: Pregătirea fizi
că multilaterală a trăgătorilor 
fruntași de Gh. Ghișoiu; Unele co
relații între calitățile fizjce de bază 
survenite în procesul de antrena-» 
ment de dr. M. Georgescu; De la 
consiliul metodico-științific al 

C.C.F.S. _



Concnrsul motocidist internațional de 4 zile 
de la Leipzig

Uniunii 
s-a ridi-

Steagul 
Sovietice 
cat de cinci ori 
pînă acum pe pa
vilionul de onoare 
al învingătorilor la 
campionatele euro
pene. Echipa mas
culină a U.R.S.S. 
s-a dovedit de 

mai bună din Eu- 
formația voleibalis- 

sovietice și-a înscris de 
ori numele în palmaresul

«»a, 
teior 
trei ... _____  _ .
campionatelor europene. De altfel, 
de cite ori s-au prezentat la „star
ted" marilor întreceri ale voleiu
lui european, sportivii sovietici au 
terminat competiția neînvinși. Așa 
■e face că, exceptînd campionatul 
european masculin de la Roma 
[(1948), la care nu au participat, 
voleibaliștii și voleibalistele sovi
etice au cucerit primul loc în toa
te edițiile campionatelor europene 
organizate pînă acum.

Aceste victorii au fost urmarea 
pregătirii excelente a reprezenta
tivelor U.R.S.S., care au demon
strat la fiecare campionat o Înal
tă măiestrie. De cite ori au evo
luat ta cursul campionatelor euro
pene, fie la Pnaga, la Paris sau 
Ia Sofia, sportivii sovietici au fost 
«■măriți cu deosebită atenție și 
«Anirație de miile de spectatori 
eare umpleau pînă la refuz tribu
nele stadioanelor. Lucrul nu este 
de mirare, fiindcă jocurile echi
pelor Uniunii Sovietice s-au ridi
cat totdeauna la un înalt nivel. 
Voleibaliștii și voleibalistele sovi
etice practică un joc spectaculos 
și eficace. Acțiunile de atac ți a- 
părare stat executate cu preci
zie și continuitate, asigurîod e- 
chipei o perfectă coeziune și un 
extraordinar ritm de joc. De aK- 
fel, voleiul, tn general, a suferit 
radicale transformări ca armare a 
•pjâcării principiilor de pregătire 
și concepție de joc folosite de 
•portivii sovietici. Să ne amintim 
doar de demonstrația efectuată în 
«oul 1950 în sala Floreasca de 
•clipele U.R.S.S. și cit de folosi
toare a fost ea pentru orientarea 
pregătirii voleibaliștilor și volei
balistelor noastre. De atunci vp- 
tehil nostru s-a schimbat structu
ral, ridicîindiu-se la concepția mo
dernă, superioară, preconizată ți 
aplicată de cele mai bune echipe 
de pe continent, în frunte cu echi
pele U.R.S.S.

Echipele de volei ale Uniunii 
Sovietice au cuprins totdeauna ju
cători și jucătoare de mare va
loare. Spectatorii și presa de spe
cialitate au avut numai cuvinte de 
laudă pentru ceea ce au arătat 
cri de cîte ori au apărut ta În
treceri voleibaliștii Șciaghin, Re- 
▼a, Lacușev, Pimenov, Ulianov, 
Voronin, Nefedov și volei batistele 
Gudina, Ozerova, Konova, Soce- 
dova. In edițiile de ptaă acum «ie

După concursul republican de călărie de la Craiova
După „startul" destul de slab 

pe care l-au luat cu prilejul pri
mului concurs republican din «- 
cest an, călăreții noștri fruntași 
»-au reîntîtait pe hipodromul dta 
Craiova în cadrul unor întreceri 
•are s-au ridicat, de astă dată, la 
un nivel tehnic mult superior. în
trecerile. — desfășurate în trei 
xile. timp în care peste 150 de 
part’cipanți și-au disputat cu mul
tă d 'rzenie primele locuri — «u 
prilejuit numeroase constatări deo
sebit de prețioase pentru buna des
fășurare a viitoarelor concursuri 
republicane și, în deosebi, pentru 
temeinica pregătire a călăreților 
■oștri fruntași în vederea întîlni- 
rilor internaționale la care vor par
ticipa. Despre organizarea can- 
cursurilor de la Craiova se pat spu
ne multe lucruri bune. Amintim 
«ci munca entuziastă pentru ame
najarea hipodromului, grija deo
sebită cu care a fost alcătuit fie-’ 
care „parcuns", larga popularizare 
a acestei competiții care a avut 
ea rezultat prezența în tribunele 
hipodromului a unui număr de 
peste 25.000 de spectatori, case 
»înt numai cîteva aspecte ale ta-’ 
tensei activități depuse de orga
nizatori pentru a asigura cea mai 
bună desfășurare întrecerilor. De
monstrațiile de dresaj executate de 
N. Mihalcea (pe calul Mihnea), 
Gheorghe Andrei (pe calul Kohei- 
tan) și V. Fotescu (pe calul Cra- 
ta), cursele de plat, de „tracțiune
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campionatelor europene echipele 
UJt.S.S. au avut adversari de va
loare în reprezentativele masculi
ne ate R. Cehoslovace, R. P. Bul
garia, Franței, R.P. Romîne este, și 
în echipele feminine ale R.P. Po
lone, R. Cehoslovace, R.P. Bulga
ria etc.

Pentru participarea la a IV-a e- 
diție a campionatelor europene 
voleibaliștii și voleibalistele so
vietice se pregătesc cu atenție. 
Cei mai buni jucători și jucătoare 
din Moscova, Leningrad, Kiev etc. 
au susținut jocuri In cadrul cam- 
pionatului, iar de curind, au evo
luat la Moscova echipele reprezen
tative, masculină și feminină, ale 
R. P. Bulgaria. Intilnirile cu vo
leibaliștii bulgari au constituit, 
atît pentru sportivii sovietici cit și 
peptru oaspeții lor, un folositor 
prilej de verificare a stadiului de 
antrenament al ecl ipelor.

In echipa reprezentativă femi
nină a U.R.S.S. joacă cu același 
mare succes renumita pohsporti- 
vă Alexandra Ciudina. .Alături de 
ea, cunoscutele voleibaliste Valen
tina Ozerova, A. Moiseeva, K. Si
mina, I. Zobnina etc. se pregă
tesc cu atenție pentru campiona
tele europene de la București.

Maestrul emerit al sportului 
Konstantin Reva conduce, în cali
tate de căpitan al echipei, o for
mație în care s-au impus multe 
elemente noi, cum stat A. Libins, 
M. Scerbakov, M. Busalaev, I. Ko- 
setev etc. Vigoarea și puterea de 
tapită, elanul și dîrzenia tinerilor 
jucători ai echipei se vor împleti 
cu rutina jucătorilor mai vechi ai 
echipei.

Pentru «portj\di Capitalei noa
stre prezența voleibaliștilor și vo
leibalistelor Uniunii Sovietice la 
a IV-a ediție a campionatelor eu
ropene constituie o mare bucurie.

Alexandra Ciudina a tras puternic, trimifînd mingea peste blo
cajul efectuat de jucăioarea poloneză Kegarsiriskz. Fază din jocul 
UJIS.S.—R.P. Polonă disputai la ultima ediție a campionatelor eu
ropene (Paris, 1951).

grea" și întrecerile rezervate co
lectiviștilor din regiune, care au 
completat programul concursului, 
au fost urmărite cu un interes deo
sebit de către miile de spectatori. 
De subliniat este ți inițiativa or. 
ganizatorilor de a prezenta o fru
moasă expoziție zootehnică.

In ceea ce privește fetal ta care 
s-au desfășurat întrecerile precum 
și fetal in care s-eu prezentat că
lăreții noștri fruntași trebuie spus 
că s-a putut retrurca un real pro
gres în pregătirea lor tehnică și 
că — un fapt tot atît de îmbucu
rător — diferența de valoare dintre 
aceștia a devenit foara mică.

Acum, cîteva aprecieri cu privire 
la probele de dresaj ; ta primul 
r’nd trebuie subliniată, ca un fapt 
pozitiv, creșterea masivă a numă
rului de participariți. Buna pregă
tire a concurențelor a dus, în ge- 
neral, la obținerea de punctaje a- 
pnoptate, la o taptă foarte strtaeă 
pentru primul loc. Așa s-a tatîm- 
plat, de exemplu, în proba de 
dresaj cat. „A", în cere a ciștigat 
N. Mihaâcea (E. H. A) pe calul 
Corvin cu 165 pct. Locurile urmă
toare au fo6t ocupate, în ordine, 
de: V. Eoteseu (pe calul Onor) 
cu l£0 get., N. Marcoci (pe catul 
Peltaaș) cu 153,33 pct., V. Bărbu- 
ceamiu (pe calul Mefisto) cu 150 
pct.

CăUîrețil înscriși la probele de 
obstacole au fost mult mai nume
roși decît participai'/! ia probe
le de cresaj, iar dispt ta dintre ai 
c prilejuit întreceri din cele mai 
fftecticuloasi. Firește, mad mult 

te wlei ale Empei
Ei știu că vor avea prilejul săur- 
mărească întreceri de valoare, a- 
devărate demonstrații voleibalisti- 
ce, In realizarea carona sportivii 
sovietici vor avea contribuția prin
cipală.

• Jocurile din cadrul campionate
lor europene var avea loc zilnic în
tre 15—16 iuinie, tacepînd de la 
ara 9 dimineața și 16 diupă „amiază. 
Programarea definitivă și completă 
a meciurilor va fi publicată după 
tragerea la sorți.
• Campionatele europene vor fi 

supravegheate de un juriu prezidat 
de președintele FIVB sau de dele
gatul acestuia. Membri ai juriului 
var fi: un delegat al comisiei cen
trale de volei din R.P.R. și trei con
ducători ai Federațiilor europene 
aleși de preferință dintre membrii 
Consiliului de administrație al 
FIVB.
• In ședința comisiei de arbitraj 

a FIVB au fost desemnați arbitrii 
care vor conduce meciurile din tur. 
neud final al campionatelor euro
pene. Aceștia stat: A. Gruia 
(R.P.R.), R. Bouscarrut (Franța), 
Szele Deneș (R.P. Ungară), A. I. 
Crnilto (U.R.S.S.) și I. Spietz (Bel
gia).

• La cursul de perfecționare pen
tru arbitrii federațiilor afiliate la 
FIVB (8—13 iunie) și-au anunțat 
pînă acum participarea următorii 
arbitri: Jaroslav Soukup (Austria), 
Eugen Vaschey (Franța), A. I. Ci- 
nilta (U.R.S.S.), Vittorio Messari 
(Italia), Emo Uolevi (Finlanda), 
Zygount Zwienzanski, Benedykt Me
ni (R.P. Polonă), Szele Dene? 
(R.P. Ungară), I. Spietz (Belgia), 
Dr. Zivojta Zee (Jugoslavia), A. 
Azmamov (R.P. Bulgaria), Jaroslav 
Jelinek, Michal Sekey, LubOs K®tt- 
neir (R. Cehoslovacă).

decît „filmul" acestor întreceri, in
teresează faptul că la startul tu
turor probelor au fost prezenți cei 
mai buni călăreți din țară, că a- 
lături de aceștia au evoluat nume
roși tineri talentați, ca: Gh. Robu, 
Horia Mocanu, Nelly Soltiș, Dina 
Polizu și Liliana Ionescu și că toți 
aceștia au contribuit în egală mă
sură la bana reușită a concursu
lui. O temeinică pregătire au a- 
rătat în întrecerile cuprinse în pro
bele de obstacole: maestrul spor
tului Gh. Antohi (care, reintrînd 
după o absență de aproape un an. 
a terminat învingător cea mai di
ficilă probă a concursului; vînă- 
toarea grea), Ștefan Hotter, D. Ve- 
Iicu, I. Molnar, G. Langa, V. Băr- 
buceanu, N. Niculescu, Ion Stupa- 
ru, Alex. Ixxigo și V. Pînoiu. Sub 
nivelul posibilităților s-au prezen
tat unii călăreți a căror valoare 
este bine cunoscută iubitorilor a- 
cestui sport. Slaba comportare a 
maestrului sportului M. Timu și 
a călăreților fruntași F. Țopescu, 
Gh. Ghițuran, etc. trebuie să con
stituie un serios prilej de analiză 
a felului în care acești sportivi se 
pregătesc pentru ridicarea măies
triei lor.

Comisia centrală de călărie va 
trebui să analizeze, de altfel, toata 
celelalte aspecte organizatorice șl 
tehnice pe care concursul de la 
Craiova le-a scos ta evidență și 
să ia din timp măsurile necesare 
menite să asigure viitoarelor con
cursuri republicane un și mai mare 
succes.

LEIPZIG 20 (prin telefon). — 
Peste 250 de concurență din R.P. 
Pa’onâ, R. Cehoslovacă, R.P. Bul
garia, RJ?. Romtaă, Germania oc
cidentală și R.D. Germană au luat 
startul ta cel de aii doilea concurs 
motocidist internațional de patru 
zile organizat die asociația „Gesell
schaft fur sport twid technik".

Motocic’iiștii roantoi aiu fost în
conjurați cu multă simpatie die or
ganizatori, care au pus Ia dispozi
ția reprezentanților noștri toate 
cele necesare pentru reglarea ma
șinilor.

Traseul a fost bine ales și tot
odată foarte bine j.adomiat. Prima 
etapă, deși a măsurat numaii 250 
km., a fost foarte dură, cuprin- 
ztad multe porțiuni de munte cu 
urcușuri și cobarîșuri repezi, cu 
treceri prin apă, prin regiuni mlăș
tinoase. Etapa a doua, de 400 km., 
a constituit o serioasă încercare 
chiar și pentru cei mai buni și 
experimentați concurenți ai țărilor 
participante la întrecere. Porțiu
nile de teren desfundat au abun
dat, concurenții trebuind’ să treacă 
prin numeroase ape, prin adevă
rate mocirle, să străbată cărările 
întortochiate aile pădurilor din Tu- 
ringta, aceste obstacole constituind 
o serioasă selecționare în rîndlul 
motoaclișttior. In plus, ta etapa

Competiții
Așa cum anunțam, numeroase 

stat competițiile ta curs de desfă
șurare care vin 6ă întregească și 
să îmbogățească activitatea bas- 
chetbaliștilor noștri. Astfel, la Câm
pulung (reg. Pitești), timp de două 
zile (14 și 15 mai), s-au dis
putat întrecerile din cadlrul „Cu
pei Rucăr". Victoria în cea de a 
doua ediție a acestei competiții 
(organizată de comitetul regional 
C.F.S. Pitești și care s-a bucurat 
de un binemeritat succes) le-a re
venit atît la băieți cît și la fete, 
selecționatelor orașului Craiova. 
Remarcabilă este și comportarea 
echipei masculine dta Slatina, 
care s-a clasat pe locul II,

Partidele din Capitală ale „Cu
pei Constructorul" își continuă 
desfășurarea. In ultima etapă în 
fața unui public entuziast, s-au în
registrat următoarele rezultate: 
Știința Politehnica — Flamura 
roșie M. I. U.. 79-52 (35-19)
și Progresul Arta — Locomotiva

Maestra sportului Marieta Juverdeanu
a realizat două noi recorduri ale R. P. R. la tir
In prima zi a campionatelor in

dividuale de tir ale Capitalei pe ai- 
nul 1955, maestra sportului Ma
rieta Juverdeanu (Metalul) a rea
lizat două noi recorduri ale R.P.R. 
dfe o deosebită valoare. La proba 
de armă liberă poziția picioare 40 
focuri, ea a obținut 371 pct. în- 
trecînd vechiul record1, deținut tot 
de ea, cu două puncte, iar la cele 
trei poziții de tragere a totalizat 
1150 pat. performanță care întrece 
Mechiul record R.P.R., deținut de 
maestra sportului Lia Sîrbu, cu 7 
pct. De asemenea o performanță 
peste vechiul record a realizat și 
maestra sportuil-ui Felicia Iovă- 
nescu. Ea a toteAizat 1148 pct. la 
cele trei poziții de tragere. ’

Maestrul sportului H. Herșcovici 
(Dinamo)’ a totalizat 1164 pct. ta 
3x40, performanță care este egală 
cu recordul R.P.R., deținut tot de

întreceri de lupte
La Sinaia, ne relatează cores

pondentul nostru voluntar I. Po
pa, sala clubului uzineilor „I. C. 
Frimu", a fost neîncăpătoare pen
tru marele număr d"e spectatori 
dornici să urmărească pasionan
tele întreceri de lupte libere și 
clasice din campionatul regional. 
Iată campionii regiunii Ploești în 
ordinea categoriilor. Lupte clasice 
juniori: Dan Focșeneanu, D. Io
nescu, St. Mihalache, M. Anton, 
P. Grosu, L. Ene. Lupte libere ju
niori: I. Rinichii», D. Ionescu, V. 
Simian, N. Oprea, P. Grosu, L. 
Ene. Lupte libere seniori: I. Cer
nea, V. Gall, D. Pană, V. Pe*ju, 
V. Bwlarcă, H. Schnabel, M. We
ber, S. Sasz.

In regiunea Cluj, titlurile de 
campioni regionali la lupte libere, 
seniori au fost obținute de urmă
torii sportivi: D. Jalbă, F. Geza, 
L. Măriți, Fr. Kocsis, C. Totzauer, 
St. Gali, St. Totzauer, M. Radu.

La Constanța și Galați, au ie- 

a doua ploaia și ta unele locuri 
un viscol puternic au îngreunat șt 
mai mult sarcina conourenților. 
Echipa noastră formată din două 
mașini cu ataș și 10 ,,solo“ (8 mo- 
tocidiști și două motodcliste) a 
reușit ptaă ta prezent o compor
tare biună. Echipa R.P. Romîne 
continuă cursa cu șanse de a cu
ceri un loc de frunte. S-a remarcat 
în mod deosebit Venera Vasitescu, 
care după două etape are zero 
puncte penalizare și este una din
tre puținele motociciliste caire au 
mai răma6 ta concurs. Pînă ta 
prezent s-an înregistrat peste 30 
de abandonuri. In privința aban
donurilor trebuie să arătăm că e-> 
chiipa din a cărei componență a 
ieșit un concurent, este penalli- 
za>tă zilnic cu cîte' 60 puncte pen
tru fiecare alergător absent de la 
startul etapei următoare.

★
In cursa de regularitate pe dis

tanța de 250 km. pe locul 1 s-a 
clasat echipa R. D. Germane ai 
60 de puncte, urmată de R. Ceho
slovacă — 68 puncte, R. P. Polo
nă — 85 puncte și R-P.R- — 93 
puncte. Locul 5 a fost ocupat de 
echipa Germaniei occidentale.

M. SARAȚEANU

le baschet...
P.T.T. 60—50 (30—27). Menționăm 
jocul de burră calitate prestat de 
tinerii baschetbaliști ai Progresu
lui Arta, care au reușit să învin
gă (după echipa C.C.A.), a doua 
formație de categorie A, rămtatad, 
ta același tâmp, alături de Progre
sul Finanțe Bănci, neînvânsă în a* 
ceaistă competiție estivală.

Miercuri s-au disputat și primele 
trei jocuri dlin cădind Cupei Voin
ța. Este neplăcut să inaugurăm 
știrile despre această competiție fe-- 
minină printr-o notă critică, ară- 
tînd’ că la două din partidele pro
gramate arbitrii respectivi nu au 
fost prezenți, fiind necesar să ee 
recurgă la arbitrii aflați în pulblic. 
Cele 3 meciuri s-au soldat cu re-’ 
zultafele următoare: Ști'nța I.C.F.- 
Progresul F.B. 64-41 (26-18). Con
structorul — Știința Invățămtat 
85-42 (39-33), Flamura roșie M. I. 
U. — Voința Prestări Servicii 41- 
35 (17-9).

el. Tînăruil C. Antonescu (FI. r.) 
și-a confirmat valoarea sa la po
ziția culcat. Cu 399 pct. el a cu
cerit titlul de campion al Capitalei 
la această probă, întreeîndu-i cu 
un punct pe H. Herșcovici și L 
Sîrbu.

Iată lista campioanelor și cam
pionilor Capitalei pe anul 1955: 
armă liberă: grupa I, 40 focuri cul
cat fete: Felicia Iovănescu 395 p.; 
băieți: C. Antonescu 399 p.; 40
focuri genunchi fete: Ivcnne Gol
denberg 386 p.; băieți: H. Herșco- 
vici 393 p.; 40 focuri picioare fete: 
Marieta Juverdeanu 371 p. (nou 
record R.P.R.); băieți: H. Herșco
vici 373 p.; 3x40 fete: Mairieia 
Juvendeanu 1150 p. (nou record 
R.P.R.) ; băieți: H. Herșcovici 
1164 p.; pistol viteză 60 focuri: 
grupa a Il-a: G. SăvUlescu (Rrogr.)' 
60/543 pct. Concursul continuă as
tăzi și mîine taceptad de la ora 9.

clasice și libere
șit campioni regionali la lupte cla
sice juniori, următorii luptători: S. 
Vulpe, N. Htoză, N. Buzoianu, N. 
Mangiurea, T. Constantinescu. G. 
Zimnea, I. Stepan, M. Ficheret. I. 
Sucuri, E. Stefanian. M. Radules
cu, I. Filip (Constanța) și 1. Cer- 
bu, T. Zaharia, C. Go.-oflei, T. 
Vîrlan, M. Mast ac, .A Popovrci 
(Galați). La lupte libere seniori 
din Galați s-a calificat un singur 
luptător: I. Donose.

In Capitală, întrecerile de lupte 
ale juniorilor au pus față în față 
echipele Locomotiva — Progresul 
Combustibil și Metalul Mao-Tze- 
dun — Rezenele de Muncă. Pri
ma taitîlnire s-a terminat la ega
litate (5-5), iar cea de a doua, cu 
victoria echipei Rezervele de Mun
că (8-3).

Duminică dimineața, începîndde 
la ora 10, spectatorii bucureșteni 
vor avea prilejul să asiste în sala 
Floreasca II, la o interesantă în
trecere de lupte libere pentru ju
niori.



Echipa austriacă Wiener Sportklub 
joacă luni și marți în București
In cadrul pregătirilor fotbaliștilor 

«oștiri în vederea meciurilor cu re
prezentativele R.P. Polone de la 
29 mai, toi și marți selecționatele 
divizionare A și B vor susține două 
partide în compania unui «puternic 
wdvereair: Wiener Sportkluib (WSC). 
Oaspeții, care vor eos>i duminică 
«tepă-amiază cu avionul, ocupă pri
mul loc în clasamentul primei ligi 
«ustriece, în urma a două victorii 
eonciudente asupra echipelor FC 
Austria (4—2) și Firet Vienna 

11(4—1), fostul lider. Astfel că 
Wiener Sportklub conduce cu 31 
de puncte. In rîndurile acestei for
mații figurează o serie die inter- 

i naționali: fundașul stingă Bars- 
- charult, titular în jocurile Austriei 

j cu R. Cehoslovacă, R, P. Ungară,
I Elveția șj Scoția; portarul Szan-

Situația în campionatul
După șapte etape, c’asamentele 

acestei competiții se prezintă ast
fel:

Seria I
X Voința Fălticeni 6 5 0 1 14: 6 10
X Știința Iași 7 5 0 2 15: 8 10
X Avîntul Fălticeni 7 5 0 2 19: 9 10
€ Dinamo Bacău 7 4 12 21: 9 9
I. Locomotiva Iași 6 4 0 2 8: 6 8
8. Progr. Focșani 7 3 13 13:11 7
T. FI. roșie Buhuși 7 3 0 4 18:12 6
8. FL roșie Burd. 7 2 14 10:13 5
1. FI. roșie Bacău 7 115 5:15 3
10. Dfnamo Bîrlad 7 0 0 7 3:33 0

Seria a n-a
1. Locomotiva Buc. 7 6 0 1 27: 8 12
2. Tin Din. II Buc. 7 <3 0 18: 9 11
8. Știința București 7 4 2 1 15: 7 10
4. Flacăra Cîmpina 7 4 12 16:10 9
1. Flacăra Moreni 7 4 12 12:10 9
4. Locomotiva C-ța 7 2 2 3 12:14 6
T. Flac. 1 Mai Ploești 7 2 14 14:18 5
8. Dinamo Galați 7 12 4 9:15 4
8. Voința Focșani 7 115 8:27 3
10. Locom. Galați 7 0 16 7:20 1

Seria a III-a
1. Tîn. Din. I Bue. 6 5 10 19: 0 LI
X Flacăra Ploești 6 5 10 32: 3 11
3. Metalul Buc. 7 5 11 23: 5 11
4. Progr. F.B. Buc. 7 3 3 1 11: 7 9
5. Știința Craiova 6 3 0 3 6:10 6
8. Locom. T. Severin 7 2 14 14:23 5
f. Flacăra București 6 2 13 4: 9 5
8. C.C.A. București 6 2 0 4 6:11 4
9. Tîn. Din Pitești 6 114 6:15 3
10. Locom. Craiova 7 115 4:17 3
U. Progr. C.P.C.S Buc. 6 10 5 8:33 2

Jocurile de azi și miine
„CUPA DE VARA" (prima etapă)

Seria I: Progresul București 
(tineret) — Dinamo București (se 
dispută astăzi sîmbătă la ora 
17.30 pe Stadionul Dinamo) ; 
C.G.A. — Dinamo Orașul Stalin 
(Stadionul Republicii ora 17.30) ; 

Flacăra Ploești — Progresul Bucu
rești (terenul din Ploești fiind sus
pendat, jocul acesta se va discuta 
la Focșani); Locomotiva Constan
ța-Locomotiva Constanța (tine
ret).

Seria a 11-a: Avîntul Reghin 
(tineret) — Avîntul Reghin; Loco
motiva Timișoara — Locomotiva 
Tg. Mureș; £1. roșie Arad —
Știința Timișoara ; Știința Cluj — 
Minerul Petroșani.
CATEGORIA B (etapa a X-a)

Seria I: Progresul CPCS Bucu
rești — Locomotiva Craiova (Sta
dionul Republicii, ora 15.30) ; Ști
ința București — Metalul Uz. 
tract. Orașul Stalin (Stadionul 
Giulești, ora 11) ; FI. roșie Sf. 
Gheorghe — Progresul Sibiu ; Ști
ința Craiova — Flacăra Moreni ; 
Metalul St. R. Orașul Stalin — 
Dinamo 6 București; Locomotiva 
București — Locomotiva T. Seve
rin (amînat).

Seria a II-a : Metalul Oradea— 
Flacăra Mediaș ; Locomotiva Arad
— Metalul 108 (se dispută astăzi 
sîmbătă la Timișoara) ; Metalul 
Hunedoara — FI. roșie I H. Cluj; 
Progresul S. Mare — Metalul A- 
rad; Locomotiva Cluj — Metalul 
C. Turzii ; Minerul Lupeni — 
Metalul B. Mare; Metalul Reșița

i — Progresul Oradea.
Seria a Ill-a: Locomotiva Galați

— Flacăra 1 Mai Ploești (se dis
pută la Brăila) ; Avîntul Fălticeni
— Locomotiva Iași; FI. roșie 
Burdujeni — Dinamo Bacău ; Fla
căra Cîmpina — Dinamo Bîrlad ; 
FI roșie Bacău — Dinamo Galați; 
Știința Iași — FI. roșie Buhuși. 
CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI (etapa a VIILa)

Seria I : Avînitul Fălticeni — 
i Locomotiva Iași; FI. roșie Burdu

wald, mijlocașul Stadlmaier și 
înaintașii Missler, Horak, Szokol 
și Hasenkopf (fost junior în echipa 
Austriei care a participat anul 

trecut la turneul FIFA). Din lot 
mai fac parte jucătorii: Mach, Ho. 
wanietz, Skocik, Pawlik, Hoschek 
etc.

Programul înitîlniritor este urmă
torul:

Luni 23 mai. Stadionul „23 Au
gust": Selecjionata divizionară A- 
Wiener Sportklub (ora 17.30) arb. 
D. Schulder. In deschidere la ara 
16: meci de pitici.

Marți 24 mai, Stadionul Repu
blicii: Selecționata divizionară B- 
Wiener Sportklub (ora 17.30), arb. 
S. Segal. In deschidere la ora 
15.30: Selecționată Tineretului-Pro- 
gresul București (tineret).

republican de juniori
Seria a IV-a

1. Știința Timiș. 7 4 3 0 16: 6 11
2. Locomotiva Timiș. 7 4 3 0 15: 6 11
3. Metalul Arad 7 4 2 1 15: 7 10
4. Locomotiva Arad 7 3 3 1 14: 8 9
5. Metalul 108 7 4 0 3 14:14 8
6. Minerul Petroșani 7 3 0 4 14:10 6
7. Metalul Huned. 7 3 0 4 17:20 6
8. Progresul Timiș. 7 2 14 7:13 5
9. Metalul Reșița 7 0 4 3 10:14 4
10. Minerul Lupeni 7 0 0 7 0:24 0

Seria a V-a

1. Știința Cluj 7 7 0 0 22: 4 14
2. FL roșie Arad 7 6 0 1 26: 3 12
X Metalul Oradea 7 6 0 1 24: 5 12
4. Locomotiva Cluj 7 3 13 12:13 7
& Progresul Oradea 7 3 0 4 11: 9 6
6. Metalul Baia Mare 7 13 3 11:15 5
7. Progresul S. Mare 7 2 14 6:17 5
8. Voința Cărei 7 12 4 9:27 4
9. Metalul C. Turzii 7 115 9:25 3
IO. FL roșie Cluj 7 10 6 8:20 2

Seria a Vl-a

1. Progresul Sibiu 7 6 10 24: 5 13
2. Locomotiva O. Stalin 6 4 2 0 14: 3 10
3. Dinamo O. Stalin 7 4 12 11:10 9
4. Locomotiva Tg. M. 7 4 0 3 14:11 8
5. Metalul U. T. O. St. 7 3 2 2 11:10 8

6. Flacăra Meal aș 7 3 0 4 11:13 6
7. FI. roșie Sf. Gh. 6213 12:16 5
8. Avîntul Reghin 7 12 4 11:13 4
9. Constructorul Tg. M. 7 115 4:24 3
10. Metalul St. R. O. St» 7 0 2 5 8:16 2

jeni — Dinamo Bacău ; Știința 
Iași — FI. roșie Buhuși; . Voința 
Fălticeni — Progresul Focșani; 
FI. roșie Bacău — Dinamo Bîrlad.

Seria a Il-a: Locomotiva Ga
lați — Flacăra 1 Mai Ploești (se 
dispută la Brăila); Știința Bucu
rești — Locomotiva București 
(Stadionul Giulești, ora 9,15) ; 
Flacăra Cîmpina — Flacăra Mo
reni ; Tînărul Dinamovist II Bucu
rești — Locomotiva Constanța 
(Stadionul Dinamo ora 15.30) ; 
Voința Focșani — Dinamo Galați.

Seria a ÎH-a : Progresul CPCS 
București — Locomotiva ' Craiova 
(Teren Progresul C.C.S., ora 8,30) ; 
Flacăra Ploești—Metalul București; 
Tînărul Dinamovist Pitești — Fla
căra București; Știința Craiova — 
Progresul F.B. București ; Tînărul 
Dinamovist I București — CCA 
București (Stadionul Dinamo, ora 
17,30).

Seria a IV-a: Locomotiva Arad
— Metalul 108; Minerul Petroșani
— Metalul Reșița : Locomotiva Ti
mișoara — Metalul Arad; Știința 
Timișoara — Metalul Hunedoara; 
Minerul Lupeni — Progresul Timi
șoara.

Seria a V-a : Locomotiva 
Cluj — Metalul C. Turzii ; Metalul 
Oradea — Știința Cluj ; Progresul 
S. Mare — Progresul Oradea ; FI. 
roșie Arad — Metalul B. Mare; 
FI. roșie I. H. Cluj—Voința Că
rei.

Seria a Vl-a: FI. roșie Sf. Ghe
orghe — Progresul Sibiu; Metalul 
St. R. Orașul Stalin — Construc
torul Tg. Mureș ; Dinamo Orașul 
Stalin — Locomotiva Tg. Mureș; 
Avîntul Reghin Flacăra Mediaș; 
Locomotiva Orașul Stalin — Me
talul Uz. tract. Orașul Stalin.

Toate jocurile vor începe la ora 
17 30, cu excepția celor programate 
îa deschideri sau dimineață.

Fază din jocul dintre echipele de tineret Flacăra Ploești și Pro
gresul București. Mulți dintre fotba Uștii acestor echipe participă la 
competiția „Cupa de vară'.

Ac + ivi + a + ea competițională 
continuă

Deși prima parte a campiona
tului categoriei A s-a terminat, ac
tivitatea celor mai mulți dintre 
fotbaliștii noștri de frunte nu s-a 
încheiat. Unii dintre ei vor apare 
în reprezentativele țării noastre cu 
ocazia meciurilor internaționale 
programate în săptăminile care ur
mează, iar alții incep interesanta 
întrecere ,,Cupa de vară" care reu
nește echipele de categoria A și 
pe cei mai valoroși jucători ai 
echipelor de tineret

După cum s-a mai anunțat, com
petiția „Cupa de vară" începe mîi- 
ne, 22 ma>i. Echipele, îm
părțite în două serii, vor juca după 
sistemul turneu pentru desemna
rea cîștigătorului seriei, care va 
întîlni apoi echipa clasată pe pri
mul loc în cealaltă serie, desem- 
nîndu-se astfel cîștigătoarea cupei. 
Din programul etapei de miine se 
detașează meciul CCA—Dinamo O- 
rașul Stalin. In formațiile celor 
două echipe vor apare mulți dintre 
fotbaliștii din categoria A. Intere
sante sînt și jocurile FI. roșie Arad 
—Știința Timișoara și Știința Cluj 
—.Minerul Petroșani. In orice caz, 
competiția trebuie să ajute efectiv 
la afirmarea tinerilor jucători, care 
au acum ocazia să joace o serie 
de meciuri alături sau împotriva 
unor fotbaliști consacrați și să ca
pete astfel experiența înfîlnirilcr 
grele.

Campionatul categoriei B conti
nuă în mijlocul unui interes «res
cind. Din etapa de mîine trebuie

Formațiile echipelor din „Cupa 
de vară".

Echipele care susțin duminică 
meciuri în cadrul competiției „Cupa 
de vară", meciuri programate în 
concursul nr. 20 (etapa din 22 
mai), vor alinia următoarele for
mații :

Flacăra Ploești: Marosi—Dra- 
gomirescu, Marinescu, Motoc— 
Cosmoc, Vatani—Ștefănescu, Ca- 
poianu, Drăgan, Marin Marcel, 
Bădulescu.

Progresul București: Horvath— 
Paraschiv, Bratu, Glcă Andrei— 
Tăna-se, Ciocea — Fusulan, Ursu, 
Cacoveanu, Smărăndescu, lordache.

Știința Cluj: Todor—SzekeH 
(Isac), Luca, Dobrescu—Moldovan, 
Nedelcu—Munteanu, Lutz, Avram, 
Georgescu, Dragoman.

Minerul Petroșani: Crîsnic— 
Romoșan, Vasiu, Panait—Deleanu, 
Farcaș II—Paraschiva, Coidum, Si
ma, Moldovan, Turcuș.

C.C.A.: Gram—Dodeanu (Coiciu), 
Balint (Dodeanu), Ivănescu (Ră
dulescu)—Onisie, Bone (Balint) — 
Demien, Meszaros, Cancaș. Ale- 
xandrescu, P. Moldoveanu.

Dinamo Orașul Stalin: Muntea
nu—Froth, Lazăr, Seireș—Cicero
ne, Vătafu—Scorțan, Rădulescu, 
Szakacs, Csegezi, Boitoș.

Flamura roșie Arad: Faur— 
Szucs, Dușan, Farmati (Lupeș)— 
Capaș, Serfozd—Jurcă, Mareea, Bi- 
rău, Petschovschi, Dumitrescu.

Locomotiva Timișoara: Siclat— 
Ritter, Covaci, Veceanu—Andxeescu.

intens
menționate întîlnirile: Știința
București—Metalul Uz. de tractoa
re Orașul Stalin, în care echipa 
studenților, revelație a campiona
tului, înfruntă pe principelui ur
măritor al liderului seriei I, Lo
comotiva București; Știința Craio
va—Flacăra Moreni, o partidă de
osebit de echilibrată (seria I) ; 
Știința lași—FI. roșie Buhuși, A- 
vintul Fălticeni—Locomotiva Iași 
(seria a IlI-a). Am lăsat intenționat 
la urmă seria a Il-a, unde etapa 
de mîine programează două partidte 
de mare atracție : Metalul Reșița— 
Progresul Oradea și Locomotiva 
Cluj—Metalul C. Turzii. Prima în- 
tîlnire afectează direct întrecerea 
pentru primul loc, deținut actual
mente de Progresul, dar pentru 
care Metalul luptă cu serioase 
șanse. Al doilea joc opune două 
dintre cele mai bune echipe ale 
seriei.

In sfîrșit, campionatul juniori
lor completează programul activi
tății fotbalistice pe țară. Cele șase 
serii ale campionatului republican 
reunesc speranțele fotbalului nos
tru care se formează în cadrul u- 
nei întreceri de durată și valoare.

Adăugați la aceste trei mari 
competiții cu caracter republican 
campionatele regionale, raionale și 
orășenești care angrenează mii de 
echipe și veți avea imaginea acti
vității intense a fotbalului nostru, 
oglindă a progresului evident în
registrat în ultimii ani de cea mai 
populară disciplină sportivă.

INFORMAȚII ©’onosport
Ferenczi—Dărăban, Gal, Bunes- 
cu, Klein, Mire».

Locomotiva Tg. Mureș: Varga— 
Sasz I, Naghl, Vakarks I—Fukop 
Bociardi—Sasz II, Harcsany, Ka- 
jlik, Katona, Ghirling

Știința Timișoara va utiliza for
mația obișnuită, înlocuind doar pe 
Uțu cu Sandler și pe Dmulescu cu 
Lazăr.

MIINE APARE FROGRA1MUL 
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cu următorul sumar:

— Intilniri cu fotbaliștii fruntași
— Ce doriți să știți din fotbal
— Despre... speranțele fotbaliș

tilor de la Progresul București
— Buletinul săptămînii — un 

comentariu al meciurilor prevăzute 
în concursul PRONOSPORT Nr. 21 
(etapa 29 mai 1955).

— Scrisori
— Rezultatele oficiale ale con

cursului nr. 19 din 15 mai 1955

— Poșta noastră.

■ Plata premiilor la concursul 
PRONQSPORT nr. 19 (etapa din 
15 mai) pentru participanții din 
Capitală continuă mîine la agen. 
ția centrală din Calea Victoriei nr. 
9 de la orele 8—13.

■ La concursul PRONOSPORT 
nr. 19 cei 42 de participant care

I au obținut 11 rezultate exacte au 
l. greșit pronosticurile la meciurile: 
' Flacăra Moreni—Știința București

Locomotiva—
Dinamo Orașul Stalin

4-0 (2-0)
După un joc cu destuii de muilte 

faze interesainite, echipa asociației 
Locomotiva — cu un atac road 
combativ și mai eficace — a în
trecut Dinamo Orașul Statin,, care 
a jucat bine în cîmp, dar fără fi
nalitate în acțiuni. Scorul de 4-0 
(2-0) a fost realizat prin golurile 
înscrise de Roman (mm. 13), Jozsi 
(min. 30), Busch (min. 73) și Că
lin (min. 89). Au jucat echipele 1

Locomotiva: Dungu-Vakaircs II, 
Vărzan, Macri-Ferenczi, Langa 
(Busch)-Călin, Roman, A. Covaci 
(Olaru, A. Covaci), Jozsi (Mihai), 
Bădeanțu.

Dinamo: Munteanu (Lazăr II)-1 
Moarcăș, Lazăr I, Seres-Cicerane, 
Vătafu-Ristin, Rădulescu, Szakacs 
(Scorțan), Csegezi, Forsea (Radu 
Tudor).

Biletele pentru jocurile 
cu Wiener Sportklub 

și R. P. Polonă
I.E.B.S anunță că biletele pere 

tru jocurile Selecționata diviziona
ră A—Wiener Sportklub (luni 23 
mai) și Selecționata divizionară B 
—Wiener Sportklub (marți 24 mai), 
se pun în vînzare d'e azi sîm
bătă ora 9: la casele Stadionul 
lui Republicii din Bd. Hașdeu; a- 
genția Dinamo (Șos. Ștefan cel 
Mare 43): casele Stadionului „23 
August" din Bd. Muncii; agenția 
C.C.A. (Bd. 6 Martie) și agenția 
Pronosport (str. Viting).

Pentru meciul de luni sînt vala
bile biletele ,,Stadionul 23 Augusf 
— seria 1, iar pentru cel de marți 
biletele „Stadionul R.P.R.' — se^ 
ria 6.

De asemenea, I.E.B.S. anunță a- 
sociațiile sportive că-și pot procu
ra, contra cost, bilete pentru jocul 
R.P.R. — R. P. Polonă (de la 29 
mai), începînd de marți 24 mai ora 
9 și pînă joi 26 mai ora 12, de la 
casa specială de bilete de la Stan 
dionul Republicii (str. Puțul cu 
Apă Rece).

(15), Metalul Baia Mare—Metalul 
Arad (10), Avîntul Reghin—Loco
motiva Timișoara (7), și așa mal 
departe.

■ Printre premiații ultimului 
concurs PRONOSPORT se află Dr. 
Filip Mihai din Petroșani pre- 
miat în anul trecut cu suma de; 
252.813 lei la concursul PRONO
SPORT nr. 31 (etapa din 7 noiem- 
brie 1954) și Dr. Luoa Mircea, că
pitanul echipei Știința Cluj.

Dr. Luca a greșit pronosticul la 
meciul echipei sale indicînd pe bu
letinul de concurs 2 (victoria e- 
chipeil Știința Cluj).

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 21 
Etapa din 29 mai 1955

I R.P. Romînă A—R. P. Polonă 
A (pron pauză)

II R.P. Romînă A—R. P. Polonă 
A (pron. final)

III R.P. Polonă B—R. P. Rornî-i 
nă B

IV Loc Constanța—C.C.A.
V FI. Ploești— Din. Orașul Stall'd
VI Avîntul Reghin—FI.' r. Arad.
VII Loc. Craiova—Știința Buc. 
VSII Met. B. Mare—Loc. Arad
IX Prog. Oradea—Met Huned..
X Dinamo Galați—Știința Iași
XI Avîntul Fălticeni—FI. „1 Mai" 

Ploești
XII Dinamo Bîrlad —Loc. Galați 

MECIURI DE REZERVA
A Dinamo Bacău— Prog. Focșani 
B Met. Arad—Ifccăra Mediaș
C Loc. Iași—FI. r. Bacău
D Met. C. Turzii—Prog. S. Mare

Pentru acest coucuis consultați 
„Programul Pronosport-' nr. 59



Aspecte din activitatea la natatie 
in orașul Cluj

Campionatele republicane la diferitele ramuri 
sportive sînt în plină desfășurare, reunind pe 
stadioane și in săli rugeiști, atleți, handbaliști, 
boxeri, jucători de tenis de masă, de tenis de 
cîrnp, luptători ele.

Iată, de pildă, campionatul de atletism pe echipe. 
Duminica aceasta spectatorii ploeșteni vor putea 
urmări luipta încordată ce se va da între echipele 
asociațiilor Recolta și Voința. care prezintă loturi 
omogene și valoroase. După cam la Timișoara, iu
bitorii atletismului îi vor vedea ..la lucru* pe 
mulți dintre cei mai buni atleți ai noștri anarți- 
nînd asociațiilor Locomotiva. Știința și C.GA.

In campionatul de tenis de cimp este progra
mat oel mai echilibrat meci din întreaga activi
tate internă: Progresul I.T.B. — CCA. Este su
ficient să amintim că C.GA.. este câștigătoarea 
titlului de campioană pe anul trecut la ectipe 

mixte și echipe bărbați, in tim? ce Progresul 
I.T.B. a obț'nut locul tatii în întrecerea rezervată 
echipelor de femei și că ta rindul celor t>xiă for
mații se găsesc majoritatea celor mai buni ju; 
cători și jucătoa-e cum sini: maestra spoctusui 
Eva Stăncescu, Irina Pooova, Ecaterina Roșianu. 
maeștrii sportului Gh. Ccbzuc, Marin Viziru. A. 
Schmidt și t cerii jucători Șt Anghetescu, G Za- 
ccpceanu, G Chivără ale.

Un oraș care nu a găzduit pină acum compe- 
tiții de mare amploare. Pitești, are cinstea sâ-i 
primească pe cei mai buni dintre t’nerii boxeri 
care se vor întrece timp de o sâptămină pe rin

gul instalat în incinta stadionului Locomotiva din 
localitate pentru a desemna campionii de juniori 
ai țării.

Se poate spune, că etepa campion ațelor de rug- 
bi, mai interesante se anunță jocurile din cate
goria B, in care sînt programate partide echili
brate ca: Știința Galați — Metalul București, 
Știința lași — Știința București (seria 1). Cît 
privește categoria A. aci echipele Constructorul 
Orașul Stalin, Minerul Petroșani, Progresul Să
nătatea intitaesc formările fruntașe ale rugbtului 
nostru (Constructorul București, Dinamo Bucu
rești. Locomotiva Grivița roșie) și au ocazia să 
real-zeze comportări meritorii, învățmd din expe
riența valoroșilor lor adversari.

Jucătorii de tenis de masă își vor disputa tntî- 
ietatea la București (unde au loc 3 intilniri), 
Arad și Cluj. Jocurile au loc in cadrul primului 
campionat pe echipe- desfășurat după sistemul 
turneu pe întreaga țară. Formația care a adus 
renumele Reș țe. la tenis de masă (Siclovan, Da- 
vxtescu. N’agler) intilnește în Capitală ectipa 
Ramurii roșii din care fac parte cunoscuții jucă
tori Toma Reiter, campionul țării și Matei Gant- 
ner. Remarcăm, de asemenea, 'nttlnirea femirrnă 
dintre Progresul Ch>; (Marta Tompa, Maria Ga- 
vrilescu) și Dinamo București (Catrinel Tira, Re- 
nate Schultz).

Desigur, ori unde vă vor îndrepta pașii, dragi 
cititori, veți avea ocazia să urmăriți întreceri dir- 
ze, pasionante.

La București, Ploești 
și Timișoara interesante 

întreceri atletice...

Biroul Comisiei Centrale de atle
tism a omologat următoarele re
zultate a'e meciurilor din etapa 
a Il-a a campionatului republican 
de atletism pe echipe: Știința — 
Voința 292-163: Știința — Progre
sul 302-154; Progresul — Voința 
215-208; Dinamo — Locomotiva 
276-196; Dinamo — Metalul 281- 
179; Locomotiva — Metalul 238,5- 
203,5; Constructorul + FI. roșie — 
Recolta 255-186; Constructorul + 
FI. roșie — C.C.A. 241-216; CjL.A. 
— Recolta 239-195.

In urma omologării acestor re
zultate, clasamentul campionatului, 
după două etape, are următoarea 
înfățișare:
1. Dinamo 4 4 0 8 1.157 :788 8
2. știința 4 3 0 1 1.117,5:796.5 6
3. Locomotiva 4 3 0 1 912,5:812.5 6
4. C.C.A. 4 2 0 2 390 : 830 4
5. Metalul 4 2 0 2 821,5:918.5 4
6. Constructorul

4- FI. roșie 4 2 0 2 868,5:1088,5 4
7. Recolta 4 10 3 745 :900 2
8. Progresul 4 10 3 701 :945 2

fi. Voința 4 0 0 4 746 :954 0

In etapa a Iîl-a a campionatu
lui sînt programate pentru astăzi 
și mîine următoarele inti'.niri: TI
MIȘOARA: Locomotiva — Știința
- CC.A.; PLOEȘTI: Voința - 
Dinamo — Recolta; BUCUREȘTI: 
Progresul — Metalul—Constructo
rul + Flamura roșie.

Întrecerile de tenis

Iată programul etapei a treia a 
campionatului republican de tenis 
pe echine: BUCUREȘTI: Progre
sul I T.B. - C.C.A.; TIMIȘOARA: 
Metalul — Știința- București; 
CLUJ: Progresul Finanțe Sfaturi
— Dinamo București; TG. MU
REȘ: Progresul — Progresul F.B. 
București; ARAD: Flamura roșie 
U T.A. — Locomotiva P.T.T. Bucu
rești

In centrul atenției la rugbi, 
jocurile din categoria B
CATEGORIA A: C.GA.— Pro

gresul F.B., arb. Theo Krantz; 
Constructorul București — Con
structorul Orașul Stal:n, arb A. 
Carnabel; Minerul Petroșani — 
Dinamo București, arb. M. Stăn- 
culescu; Progresul Sănătatea Bucu
rești — Locomotiva Grivița roșie, 
arb. I. Oncescu.

CATEGORIA B: Seria I: Loco
motiva I.C.F. București — Loco
motiva Buzău; Știința Galați — 
Metalul București; Știința lași — 
Știința București; Minerul Bucu
rești — Constructorul Constanța.

Seria a ll-a: Ti mă venii — 
Știința Arad; Locomotiva Timișoa
ra — Flacăra Ploești; Progresul 
Sibiu — Știința Cluj.

La tenis de masă a treia 
etapă a campionatului

MASCULIN: București: Con
structorul — Dinamo IX Bucu
rești; Progresul — Flamura roșie 
Timișoara; Flamura roșie — Me
talul Reșița; Arad.: Voința — Pro
gresul Cluj.
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FEMININ: Cluj: Progresul 
Dinamo IX București.

Iată clasamentul 
masculin:
1. Constr. Buc.
2. FI. roșie Buc.
S. Progr. Buc.
4. Progr. S. Mare
5. Metalul Reșița
6. Dinamo IX Buc.
7. Progr. Cluj
8 FI. roșie Tim.
fi. Voința Arad

campionatului

220 10: 0 4
2 2 0 10: 3 4
220 10: 6 4
2 11 5: 6 3
110 5: 2 2
202 5:10 2
2 0 2 4:10 2
2 0 2 2:10 2
10 1 1: 5 1

Cele trei competiții sie 
handbalișttlor

După cum se știe, echipele de 
handbal fruntașe se întrec în ca
drul a trei camtp.onate: campiona
tul categoriei A, masculin și femi
nin și campionatul masculin al ca
tegoriei B.

Din etapa de mîine iese in evi
dență partida de categorie A: Me
talul Reșița — Dinamo București. 
Echipa din Reșița este deosebit 
de 4>ericuloasă” pe teren propriu. 
Concludent — în această privință 
— este faptul că metalurgîștii an 
reușit să întreacă Ia Reșița una 
dintre cele mai valoroase echipe 
ale noastre, Dinamo Orașul Stalin. 
Și fiindcă vorbim despre dinamo- 
viștii dm Orașul Stal.n, trebuie 
să arătăm că ei susțin mîine la 
Timișoara un meci dificil In com
pania Metalului. După rezultatul 
slab obținut miercuri în fața Știin
ței I C.F., Dtaamo Orașul Stalin 
vi căuta să se reabiliteze pr.ntr-o 
victorie care ar menține echipa 
in plutonul fruntaș al clasamentu
lui. Șfința Iași, care s-a prezen
tat în progres încă de la începu
tul campionatului, va da replica — 
la Ploești — echipei Bacara, nna 
dintre formațiile redutabile ale cam
pionatului.

Dtotre meciurile feminine se re
marcă partida din Capitală, unde 
se Intilnesc cele două echipe repre
zentante ale Bucureștiului in cam
pionat. Știința Ministerul Invăță- 
tnintului și Știința IG.F. Echipa 
studentelor de la I.C.F., care a 
luat conducerea In clasament da
torită golaverajului, are mare ne
voie de puncte pentru a se putea 
distanța, eventual, de echipa cu 
cere se află acum la egalitate de 
puncte: Știința Timișoara. Aceasta 
susține și ea o partidă grea pe te
ren propriu, cu Progresul Orașul 
Stalin, clasată pe locul IV. Se ve
de deci că etapa de mîine poate 
aduce serioase schimbări m partea 
superioară a clasamentului.

Dăm mai jos programul com
plet al etapei:

MASCULIN CATEGORIA A: 
C.C.A. — FI. roșie Cisnădie; Ști
ința I.C.F. — Știința Timișoara; 
FI. roșie Jimbolia — Voința Sibiu; 
Metalul Reșița — Dinamo Bucu
rești; Metalul Timișoara — Dinamo 
Orașul Stalin; Flacăra Ploești — 
Știința Iași.

FEMININ CATEGORIA A: Ști
ința Min. Invățămîntului — Știin
ța U2.F.; Avlntul Codlea — Meta
lul Reșița; Știința Timișoara — 
Progresul Orașul Stalin; Flamura 
roșie Constanța — Flamura roșie 
Bufiuși; Flamura roșie Sibiu — 
Progresul Tg. Mureș.

MASCULIN CATEGORIA B: 
Recolta M.A.S. București — reprez. 
Făgăraș; Progresul Odorhei — 
Știința Galați; Știința Cluj — Lo
comotiva București; Progresul Ba
cău — Progresul Arad; Flacăra 
Tîrgoviște — Recolta Varias.

Iată clasamentele celor trei cam
pionate:

CAMPIONATUL MASCULIN 
AL CATEGORIEI A

1. C.C.A.
2. Dinamo VI Buc.

5 4 10
5 4 0 1

39:26
43:35

9
8

3. Dinamo Or. St. 5 3 0 2 35:26 6
4. Metalul Tim. 5 3 0 2 33:25 6

5-6. Știința ICF 5 2 2 1 40:36 6
5-6. Flacăra Ploești 5 3 0 2 40:36 6

7. Voința Sibiu 5 2 12 24:21 5
8. Știința Iași 5 12 2 29:32 4
9. Știința Tim. 5 2 0 3 37:42 4

10. Metalul Reșița 5 113 44:49 3
11. FI. roșie Cisnădie 5 113 25:37 3
12. FI. roșie Jimbolia 5 0 0 5 24:38 0

CAMPIONATUL FEMININ
AL CATEGORIEI A

1. Știința ICF 7 6 0 1 27: 9 12
2. Știința Tim. 7 6 0 1 19: 9 12
3. Progr. Tg. Mureș 7 5 1 1 35: 8 11
4. Progr. Or. Stalin 7 5 1 1 28:16 11
5. Știința înv. Buc. 7 4 1 2 30:10 9
6. Avîn'ul Codlea 7 3 1 3 16:14 7
7. FI roșie Sibiu 7 2 0 5 23:15 4
8. Metalul Reșița 7 2 0 5 13:30 4
9. FI. roșie Bubuși 7 0 0 7 4:36 0
10 . FI. roșie C-ța 7 0 0 7 3:53 0

CAMPIONATUL MASCULIN

Finalele Campionatelor de 
box ale juniorilor

AL CATEGORIEI B

1. Recolta Varias 7 6 1 0 62:44 13
2. Reprez. Făgăraș 7 5 0 2 65:43 10
3. Progresul Odorhei 7 4 1 2 83:62 9
4. Progresul Arad 7 4 1 2 66:63 9
5 Locomotiva Buc. 7 3 0 4 59:54 6
6. Știința Cluj 7 3 0 4 47:61 6
7. Recolta MAS Buc. 7 2 1 4 62:65 5

, 8- Flacăra Tîrgoviște 7 2 1 4 64:77 5
9. Progresul Bacău 7 2 0 5 45:54 4
IO Știința Galați 7 1 1 5 60:90 3

PITEȘTI 20 (prin telefon). In ul
timele zile au fost luate toate mă
surile pentru organizarea în con
diții bune a finalelor campionate
lor republicane de box juniori pe 
anul 1955, la care vor lua parte 
a-proape 100 boxeri. Tinerii pugi- 
lrști au început să sosească în o- 
rașul nostru însoțiți de antrenorii 
lor, încă din cursul zilei de azi.

Reuniunile vor avea loc pe sta
dionul Locomotiva, începi ud de du
minică de la ora 10.

Faptul că în rindurile boxerilor 
care vor evolua se află multe ele
mente de talent ca: Nicu Popa, 
Zamfir Ciocîrlan, Const. Gheor
ghiu, Vasile Ionescu, Adrian Of- 
femberg, Iosif Otaru, V. Pleș, Oct. 
Pleș, Andrei Farkaș, Ion Cizmă
rie etc. a mărit interesul pentru 
aceste finale Se scontează o nu
meroasă asistență, texul fiind 
unul din sporturile cele mai în
drăgite de publicul din Pitești.

După cum s-a anunțat meciurile 
vor fi arbitrate de un juriu compus 
din: Puiu Dumitrescu, Emil Mari
nescu, Mihail Ghinescu. I. Dirnu- 
lescu (București). Ferber Zoltan 
(Cluj) și Tonitza (Craiova).

In tot timpul iernii și al primă
verii, bazinul Locomotiva a adă
postit o vie activitate. Au fost or
ganizate 10 concursuri pentru spor
tivii fruntași, cu acest prilej fiind 
întrecute șase recorduri republicane. 
De asemenea, au fost organizate o 
serie de concursuri cu caracter de 
masă, la care au participat nume
roși înotători începători. Astfel, 
la ultimul concurs de acest gen, 
au participat 570 de elevi din o- 
raș.

Una din căile de atragere a noi 
tineri în practicarea nafației a fost 
organizarea de concursuri pentru 
trecerea normelor GJWA. Din 
toamnă și pină în primăvară și-au 
trecut normele 1250 <fe tineri, iar 
concursurile organizate în scopul 
clasificării înotătorilor și-au pri
mit clasificarea în diferite catego
rii 450 de sportivi.

Ca urmare a acestei intense ac
tivități a crescut numărul secțiilor 
de natație din colectivele etnjene,

„Cupa Orașelor44 Ia ciclism
Astăzi și miîne se desfășoară 

la Orașul Stalin concursurile ci
cliste din cadrul celei de a Il-a 
etape a „Cupei Orașelor*. La a- 
ceastă competiție participă cele 
mai bune elemente tinere din di
ferite centre cicliste din țară.

SPORT
• BOX. Joi seara a avut loc pe 

stadionul Giiutești întîlnirea de box 
dintre Locomotiva Brăila și Fla
mura roșie T.A.P.L. Oaspeții aiu 
învins cu 9—7. S-au evidențiat: 
C. Sărairu, V. Stăriescu, N. Lupu, 
DănHă Emuiț (Loc.) și Dumitru 
Mîțu, Octavian Gh. și N. Buturugă 
(FU. roșie).

N. Tokacek, corespondent
— Astă-seară, tot pe stadionul 

Giuitești, începînd de la orele 19,30 
se desfășoară o altă reuniune de 
box, în al cărei program întîtoim 
cîteva dispute care se anunță foarte 

echilibrate: Gh. Lache—Dinu Eiu- 
g<sn, Gh. Zverginschi—N. Babaț, 
Ion Grigore—Petre Podaru, V. 
Vlădescu-Lîviu Coc și O. Ocneanu 
—Petre Ruptureanu. In total se 
voir disputa 14 meciuri.

• FOTBAL. — In cadrul Gupei 
interteatre sînt programate luni 
23 mai următoarele jocuri: Teren 
Constructorul I: ora 15: Teatrul de 
Estradă al Armatei-Ansamblul 
S.PJ3, ora 17: Teatrul C.C.S- 
Teatrul Municipal. Teren Construc
torul II : ora 15: Teatrul Țăndă- 
rică-Teatrul Armatei Magheru, ora 
17: Teatrul de Operă și Balet-Tea-

Unde m
AZI

FOTBAL. — Stadionul Dinamo 
oia 17,30 : Progresul București (ti
neret), Din-amo București (Cupa <fe 
vară).

HANDBAL. — Stadion Progresul 
F. B. ora 18: Știința Min. învăț. 
— Știința I.C.F. (feminin cat. A).

TENIS. — Teren Centrul de an
trenament nr. 2 ora 15: Progresul 
I.T.B. - C.C.A.

ATLETISM. — Stadionul Tinere
tului ora 16 : campionatul republi
can pe echipe.

RUGBI. — Stadiion Constructorul 
ora 18: Constructorul Buc. — 
Constructorul Orașul Stalin.

BASCHET. — Teren Construc
torul (str. Berzei nr. 3) de la ora 
16,30, jocuri în cadrul cupeloT Con

structorul și Voința: Voința — 
Știința I.C.F. (fem.), C.C.A. — 
Progresul F. B. (mase.).

BOX. — Stadionul Giulești, ora 
19,30: reuniune cu participarea 
boxerilor din Capitală.

MÎINE
FOTBAL. — Stadionul Republicii 

ora 15,30 : Progresul C.P.C.S. — 
Locomotiva Craiova (cat. B); ora 
17,30 : C.C.A. — Dinamo Orașul 
Stalin (Cupa de vară). Stadionul 
Giulești ora 9.15 : Știința Buc. — 
Locomotiva Buc. (juniori); ora II 
Știința Buc. — Metalul Uz. Tract. 
Orașul Stalin (cat. B ); Stadionul 
Dinamo ora 15,30 : Tînărul dira- 
fn'ovist II — Locomotiva Constanța 
(juniori) ; ora 17,30: Tînărul di- 
namovist I — C C.A. (juniori) ; 
teren Progresul C.C.S. ora 8,30: I 
Progresul C.P.C.S. — Locomotiva | 
Craiova (juniori).

HANDBAL. — Stadionul Progre- I 
sul F. B. ora 10 : Recolta M.A.S. I 
— Reprezentativa Făgăraș (mase. 1 

ca și numărul cadrelor cîștigate 
pentru natație. In prezent, antre
norii își pregătesc înotătorii și 
jucătorii de palo pe apă în vede
rea trecerii la activitatea în ba
zinele descoperite. Demn de remar
cat este faptul că cei 12 antrenori 
de natație din Cluj lucrează în 
6trînsă colaborare, rezolvînd de co
mun acord toate problemele pri
vind tratația clujeană. In special 
antrenorii Ad. Iordacki (Locomoti
va), Bogdan Koloman (Știința) și 
A. Sarkadi (Metalul), au depus 

eforturi deosebite pentru ca înotă
torii lor să înceapă dt mai bine 
pregătiți activitatea competițională 
în aer liber.

Pentru asigurarea unui deplin 
6uoces al acestei activități în cursul' 
verii, sînt însă necesare o se
rie de măsuri, printre care dota
rea secțiilor cu materiale nece
sare și utilarea bazinelor cu tram
buline pentru sărituri.

R. FISCH

Echipele reprezentative ale ora
șului București au următoarea al
cătuire: Masculin: Ion Baciu, Dan 
Marin, Ion Constantinescu, Calin 
Tudose și Eugen Mihăilă. Femi
nin: MaTia Iliescu, Mioara Gheor- 
ghe, Maria Luțu șl Cornelia Vi
sa rion.

LA ZI
trul de Operetă. Teren Giulești I: 
ora 15: Circul de Stat-Teatrul 
C.F.R. Giulești. Teren Giulești II: 
ora 17: Teatrul Evreesc-Ansamblul 
de Estradă al R.P.R.

— In „Cupa Orașelor* juni
ori s-au mai înregistrat urmă
toarele rezultate : Oravița-Timișoa. 
ra A 1-6 (0-3). Orșova-Timișoara 
B 1-2 (0-2), Tîrnăveni — Turda 
5-2 (3-1), Slatina.Pitești 4-0 (1-0).

— Pe stadionul Metalul din Si
naia s-a desfășurat meciul amical 
dintre Flacăra Cîmpina și Metalul 
Sinaia. Victoria le-a revenit gazde
lor cu scorul de 4-1 (1-0) prin 
punctele înscrise de Stoi-anovici, 
Mădărășan (2), Decu. Pentru Fla
căra a marcat St. Ionescu din 11 
m. (I. Popa-ccrre&pandent)

— Două echipe regionale, Mine
rul C. Lung-Pitești și FI. roșie 
Giurgiu, au reușit acum cîteva zile 
rezultate remarcabile. Prima, ju- 
cînd la C. Lung, a întrecut Mi
nerul Petroșani cu 3—1 (0—0), 
iar a doua a dispus la Giurgiu de 
Aîetalul ,,23 August" București cu 
7—2 (2—0). (G. Dumitrescu și 
Bucur Crlstache, corespondenți).

e r g e m ?
cat. B) ; ora 11,15: Știința I.C.F. 
— Știința Timișoara (mase. oat. 
A) ; ora 12,15: C.C.A. — Flamura 
roșie Cisnădie (mase. cat. A).

TENIS. — Centrul de antrena
ment nr. 2, ora 9 și d>upă-amiază 
de la ora 15, continuarea partidei 
Progresul I.T.B. — C.C.A.

TENIS DE MASA. - Masculin: 
Constructorul Buc. — Dinamo IX 
Buc. ora 9, sala Constructorul (str. 
Aurora nr. 1); Progresul Boc. — 
Flamura roșie Timișoara ora 9,30 
sala Progresul Gospodării (str. Ion 
Vidu nr. 9, piața Nic. Bălcescu) ; 
Flamura roș e Buc. — Metalul Re
șița ora 9,30 sala Progresul 22 (caL 
Floreasca 117).

ATLETISM. — Stadionul Tinere
tului ora 8 : concurs de marș popu
lar ; ora 9 : campionatul republican 
•pe echipe.

HALTERE. — Sala Dinamo jra 
10: concurs cu participarea halte
rofililor fruntași.

RUGBI — Stadionul Tineretului 
ora 18,30: C.C.A. — Progresul 
F. B.; Parcul Copilului ora 18: 
Progresul Sănătatea — Locomotiva 
Grivița Roșie ; ora 16 : Locomotiva 
I.C.F. — Locomotiva Buzău ; sta
dionul Tineretului ora 9: Minerul 
Buc. — Constructorul Constanța.

NATAȚIE. — Bazinul acoperit 
Floreasca, ora 10 : etapa a lii-a 

a campionatului de hală, juniori.
BASCHET. — Teren Constructo

rul de la ora 8 : FI. roșie M.I.U. — 
Locomotiva P.T.T. (mase.). Știința 
înv. — FI. roșie (fem.). Știința 
Politehnica — Dinamo VI (mase.), 
de la ora 16,30: Progresul F. B. — 
Constructorul (fem.), Metalul Ener
gia — Voința (mase.).



Să organizăm rațional antrenamentele 
în perioadele de întrerupere a competițiilor
In cursul anului, în calendarul 

competițiilor sportive interne inter
vin perioade de întrerupere a ac
tivității, Aceste întreruperi varia- 
m de lj o disciplină sportivă la 
•ita. La unele găsim mai multe 
perioade de întrerupere, iar la al
tele întreruperile ajung de o du
rată prea mare.

In raidurile care urmează ne 
vom ocupa de unele probleme izvo- 
rite din constatarea că în activi
tatea competițională există aceste 
întreruperi și din necesitatea de a 
găsi o organizare și un conținut 
just al muncii de instruire-antrena- 
ment în aceste perioade, prevenind 
astfel eventualele greșeli metodice 
care pot fi determinate de aseme
nea întreruperi.

Principial, considerăm că în lu
mina noilor concepții despre antre
nament, întreruperile lungi, în spe
cial cele din cursul desfășurării tu
rului și returului, nu sînt reco
mandabile. însăși problema între
ruperii dintre tur și retur com
portă discuții și necesită o soluțio
nare în sensul stabilirii duratei op
time de întrerupere. De asemenea, 
este contraindicată — mai ales 
end e vorba de sportivi fruntași 
— elaborarea de calendare fără ter
mene precise.

Pentru a face față cerințelor 
mereu crescînde, pregătirea spor
tivilor trebuie să se desfășoare pe 
durata întregului an. Justa înlăn
țuire a eforturilor la care este su
pus organismul pe parcursul pre
gătirii, determinarea stadiului op
tim cînd organismului i se poate pre
tinde să depună eforturi mari, pre
cum și utilizarea corectă a celor 
mai eficace mijloace de pregătire— 
se pot stabili numai atunci cînd eta
pele de pregătire sînt bine preci
zate și judicios eșalonate pe durata 
întregului an. Posibilitatea aceasta 
n-o poate oferi, însă, un calendar 
ta care termenele nu sînt definitiv 
stabilite sau în care se interca
lează — incidental — preocupări 
cu caracter diferit (situația calen- 
dandui cu mai multe întreruperi).

Șe știe — pe de o parte — că 
starea optimă de pregătire pen
tru competiții nu poate fi menți
nută pe o durată nelimitată, iar, pe 
de altă parte, in aceeași perioadă 
nu pot exista pentru aceeași echipă 
mai multe obiective finale la fel 
de importante, după cum nu pot 
exista nici obiective diferite pen
tru oomponenții aceleiași echipe. Li
nei echipe care și-a propus să 
ocupe un loc fruntaș în campio
natul R.P.R. subordonînd acestui 
scop întreaga pregătire, nu i se 
pot da înainte de consumarea peri
oadei pentru care s-a propus a- 
cest obiectiv și pentru atingerea 
căruia și-a mobilizat toate resur
sele, alte obiective la fel de im
portante.

Situația se complică și mai 
mult atunci cînd componenții unei 
echipe urmează regimuri de pre
gătire diferite.

Stadiul actual al metodicii nu 
poate pune la îndemîna antreno
rilor și sportivilor suficiente so
luții pentru rezolvarea unor si
tuații ca cele ivite la sporturile 
de echipă, a căror activitate ofi
cială competițională se întrerupe 
în plină desfășurare, iar sportivii 
echipei urmează programe de 
pregătire diferite.

Pentru metodica antrenamentului 
însă, se pune problema justei pre
gătiri a sportivilor în aceste e- 
tape de întrerupere.

Deseori, etapa de întnsfc upere 
este confundată cu aceea de tran
ziție. Trebuite precizat că între 
aceste două perioade nu există 
nici o asemănare, fiecare ridi
când pentru metodica antrena
mentelor probleme cu totul deo
sebite. In timp ce tranziția (a 
cărei existență este, de altfel, se
rios discutată în ultimul timp) 
presupune terminarea perioadei 
fundamentale, întreruperea consti
tuie o fază ivită chiar în timpul 
perioadei concursurilor (fundamen
tală). De aici rezultă că aceste 
etape vor avea — în privința an
trenamentului sportiv — sarcini și

Un concurs pentru
Duminică dimineața ■ va avea loc 

cu începere de la ora 10, în sala 
Dinamo, uți. concurs de haltere 
la care vor participa mai mulți 
halterofili fruntași. Printre aceștia 
se numără Gh lenciu, Gh- MănSi- 
lescu, Tiberiu Roman (cat. ușoară) 

mijloace cu totul deosebite, pri
ma urmărind o reducere a efortu
lui, iar a doua menținerea și — 
dacă este posibil — chiar depă
șirea stadiului de pregătiră atins 
în care caz problema dozării e- 
fortului capătă cu totul alt aspect. 
In timpul întreruperii, activitatea 
trebuie astfel organizată încît să 
se încadreze în specificul general 
al perioadei fundamentale, asi
gurând continuarea pregătirii în
cepute.

Atunci cînd întreruperile sînt de 
o durată mai mare, se poate pune 
problema reducerii intensității e- 
fortului fără a se schimba însă 
orientarea și conținutul pregăti
rii. Lipsa competițiilor oficiale 
trebuie în acest caz. suplinită 
prin organizarea de îcZîlniri ami
cale, lucru care presupune exis
tența unui calendar intern al co
lectivului, judicios alcătuit.

Dacă la întreruperile mari se 
pune problema reducerii intensi
tății efortului, în caztd întrerupe
rilor de scurtă durată (2-3 etape) 
intensitatea efortului va urma 
curba normală, prevăzută inițial. 
La întreruperile dintre tur și re
tur apare, în plus, sarcina ca prin 
conținutul și organizarea activi
tății să se asigure sportivilor po
sibilitatea recuperării și acumulă
rii energiei necesare continuării 
campionatului. Perioada de între
rupere trebuie folosită pentru li
chidarea lipsurilor constatate cu 
ocazia desfășurării ultimelor în
tâlniri, în special cele care privesc 
pregătirea tehnică și tactică.

Dozarea dorită a intensității efortu
lui e recomandat să fie realizată 
nu prin reducerea numărului săptă- 
mînal de antrenamente, cum se 
face deobicei, ci prin schimbarea 
ritmului de lucru, menținînd ci
clul normal. în orice caz, în ul
timele cicluri ate perioadei de în
trerupere trebuie să se intre în 
ritmul normal de muncă cerut de 
competiție.

In cazul întreruperilor scurte, 
nu e recomandabil să se facă, așa 
cum se obișnuiește, cure de băi, 
și nici să se susțină întîlniri grele; 
în schimb, dacă este posibil, 6« 
recomandă continuarea pregătirii 
în spiritul celor discutate mai sus 
într-o localitate răcoroasă, evitîndu- 
6e însă altitudinie mari (peste 
800-1000 m )

La întreruperile mari, rezolva
rea acestei probleme diferă în bună 
măsură. Se permite ca în prima 
parte să 6e folosească tratamente 
balneo-climaterice sau să se pro
grameze chiar întîlniri mai pre
tențioase. Mijloacele de antrena
ment, ciclul săptămînal și inten
sitatea efortului pot căpăta un ca
racter deosebit de cel folosit în 
mod obișnuit în perioada funda
mentală, sau în cazul întrerupe
rilor scurte.

Efectele negative pe care le pot 
crea întreruperile pot fi evitate 
în bună parte dacă activitatea 
sportivilor în colective și aceea 
din cadrul loturilor reprezentative 
se desfășoară pe baza acelorași 
principii, urmărindu-se o linie u- 
nitară în privința problemelor de 
tactică, dozarea efortului etc.

Ținînd seama de caracterul roar- 
te variat al întreruperilor nu se 
poate da o singură 6oluție valabilă 
pentru toate sporturile și pentru 
toate situațiile posibile. Rezolva
rea concretă trebuie făcută pentru 
fiecare sport în parte, îar în 
cadrul aceleiași discipline pentru 
fiecare colectiv în funcție de 
situațiile specifice. In această 
privință, rolul principal revine 
colegiilor de antrenori, care tre
buie sâ dea linii unitare pentru 
soluționarea acestor probleme în 
sportul respectiv, și antrenorillor 
de colective, care trebuie să asi
gure o cît mai adecvată aplicare 
a principiilor generale de activi
tate stabilite, ținînd seama de con
dițiile specifice ale colectivului pe 
care-1 antrenează.

Prof. I. ISTRATE 
Prof. GH. MITRA

halterofilii fruntași
Nelu Segal (cat. semimijlocie) 
Octavian Gheorghiu, Hie Dancea 
(cat. semigrea). Se vor face ten
tative pentru doborirea recordurilor 
republicane. Vor mai concura V. 
Mincio'r, A. Nestorov, Rudan (cat. 

mijlocie) și L. Hnidei.

In intimpinarea Festivalului
și a Spartachiadei Popoarelor din U.R.S.S.

EXCELENTE PERFORMANTE ALE ATLEȚILOR SOVIETICI
Pregătindu-se pentru cele două 

mari evenimente care le stau in 
față, Jocurile Sportive Internațio
nale ale Tineretului, de la Varșo
via și Spartachiada Popoarelor 
din U.R.S.S., atleții sovietici iși 
intensifică activitatea, iau parte Ia 
numeroase concursuri și competi
ții, obțin rezultate de valoare.

Publicarea in ziarul „Soviețki 
Sport" a normelor care condițio
nează participarea la locurile de 
la Varșovia a constituit un pu
ternic stimulent pentru toți tinerii 
sportivi sovietici.

Anul acesta sezonul atletic com- 
petițional a început în U.R.S.S. 
mai de vreme ca oricind. Deși ne 
aflăm abia în luna mai, majorita
tea atleților sovietici au participat 
la cite 5—6 concursuri de amploa
re. Nu-i de mirare, deci, că per
formanțele lor cresc de la o com
petiție Ia alta. Vom trece în re
vistă citeva din aceste rezultate 
recent obținute.

Intr-o formă deosebită se află 
sprinterii. Cel mai mare succes a 
fost obținut de tînărul L. Barteniev 
care, zilele trecute, la Kiev, a reu 

unei curse. —

rrsiT
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Marele stadion din Varșovia
La Varșovia se desfășoară cu febrilitate pre

gătirile în vederea unui eveniment mult așteptat: 
Festivalul Mondial al Tineretului și Jocurilg Spor
tive Internaționale.

Desfășurarea de competiții la 23 discipline 
sportive, participarea citorva mii dintre cei mai 
huni sportivi ai lumii, constituie, fără Îndoială, 
un eveniment neobișnuit, astfel Încît Varșovia 
se pregătește mai de mult pentru a-și primi oas
peții. Punctul culminant al preocupărilor este în 
clipa de față marele stadion al Festivalului, a 
cărui construcție a fost incepuiă anul trecut în 
cartierul Praga, dfn capitala R- P Polone.

Stadionul central este o uriașă construcție mo
dernă care va avea 70.000 de locuri. La începutul 
lunii aprilie au tost terminate lucrările terasa- 
mentului, care se ridică cu 19 m. deasupra nive
lului arenei. Pentru acest terasament au fost fo
losiți 650.000 m. cubi de nisip. In momentul de 
față este în toi montarea gradenelor de beton 
ne care vor ii instalate băncile. In treacăt men
ționăm că lungimea totală a băncilor va fi de 
35 km.

Stadionul va avea 42 de sectoare. Din orice 
punct al tribunei, vizibilitatea este perfectă. 
Constructorii au imaginat și aplicat o serie de 
interesante inova) i Astfel, pista de atletism este 
despăryță de tribune printr-un șanț-canal, căp
tușit cu plăci de marmură. EI este destinat arbi
trilor, fotoreiporterilor și personalului tehnic, 
care, ‘n acest fel, nu vor mai acoperi vizibili-

va fi gata la 30 iunie 
tatea in momentul ctod trec sau lucrează ta 
fața tribunelor.

Spre arenă conduc trei tunete și o poartă prin
cipală pe care poate intra nestînjenită o mare 
coloană de sportivi. Pe terenul central, ca și pe 
cele de antrenament, au fost făcute instalațiile 
de drenaj, care au permis, încă de la jumă
tatea lunii aprilie, semănarea gazonului.

In plină desfășurare se află, de asemenea, și 
lucrările pavilionului sportiv din apropierea sta
dionului. Construcția din cărămidă este complet 
gata. Pavilionul va fi legat de stadion printr-un 
tunel prin care vor ieși sportivii.

A început și plantarea primei serii de arbuști 
și pomi — în număr de 16.000 — care vor trans
forma in parc împrejurimile stadionului. Popu
lația Varșoviei îi ajută necontenit pe construc
tori. Mii de cetățeni, elevi, studenți, muncitori vin 
în orele lor libere pentru a contribui la înălțarea 
acestei uriașe baze sportive.

Totodată, au fost reluate lucrările, Întrerupte 
în timpul iernii, pe bulevardul de pe malul Vis- 
tulei, unde va fi debarcaderul ,,tramvaielor" flu
viale.

„Lucrările se desfășoară în conformitate cu 
planul general — a declarat conducătorul șantie
rului .inginerul șef Serdyka — șt la data de 30 
iunie, așa cum s-au angajat constructorii, sta
dionul va fi pus la dispozifa sportivilor sosiți 
în Varșovia".

șit 10,4 sec. pe 100 ni Perfor
manța de 10,5 sec. a realizat Le- 
van Sanadze. Ignatiev, Tokarev, 
Tiurin, Kapiuk, Vasiliev și Klu- 
niev au obținut 10,6 sec. Numărul 
celor care au parcurs distanța sub 
11 sec. a trecut de 20. Pe 200 m 
norma de 21,8 sec, stabilită pentru 
participarea la întrecerile de la 
Varșovia, a fost îndeplinită de 

numeroși atleți. In fruntea lor se 
află, cum era și normal, campionul 
european Ardalion Ignatiev care> 
duminica trecută, la Nalcik, a e- 
galat recordul țării, parcurgînd 
distanța în 21,1 sec. O concu
rență serioasă îi va opune Leonid 
Barteniev care a stabilit nn record 
personal cu 21,5 sec. In grupul ce
lor mai puternici se află B. To
karev și L. Sanadze cu 21,6 sec.

O serie de performanțe excelente 
au fost realizate în proba de triplu- 
salt Pînă acum, zece atleți so
vietici au reușit rezultate peste 
15 m. In permanent progres, tînă
rul Erik Cen a sărit 15,48 m. Nu
mai cu 6 cm. mai puțin a obținut 
V. Kreer. La Moscova, I. Eremin, 
care anul trecut stabilise cea mai 

bună performanță a sa la 14,55 ni 
a reușit 15,23 m. A. Vereșciaghin 
și V. Dementiev au realizat 15,19 
și respectiv 15,12 m.

(ntr-o formă foarte bună se află 
săritorii cu prăjina. Un rezultai 
deosebit de valoros a fost stabilit 
zilele trecute Ia Kiev de către tî
nărul și talentatul Viktor Cerno- 
baî. El a trecut ștacheta ridicată 
la 4,40 m. Recordmanul țării, Piotr 
Denisenko, are un rezultat de 4,30 
m. Anatolii Petrov, Viktor Glad- 
cenko, Boris Suhariev și Aii Ali- 
bov au obținut 4,20 m. Tinerii V. 
Rosenfeld și I. Pleșakov au sărit 
4,10 m.

Trebuie să subliniem, de ase
menea, performanța de 1,98 m. Ia 
săritura în înălțime realizată de 
V. Sitkin. Ea reprezintă un nou 
record al Ucrainei.

Numeroase nume noi întîlnim și 
în probele feminine. Astfel, puter
nicului grup de sprintere alcătuit 
de Turova, Itkina, Safronova, U- 
lithin? și altele i s au alăturat 
multe atlete tinere, care au rea
lizat performanțe valoroase. Pe 100 
m. V. Kovaleva și N. Ancelevici 
au alergat 12,0 sec. L. Șarova, N. 
Sianova și I. Eliseeva 12,1 se:. 
Ultima a parcurs 80 m. g. în 1L6 
sec. La proba de săritură în lun
gime tînăra Nina Kazina s-a a- 
propiat la numai 3 cm. de limita 
celor 6 metri. Recordmana mon
dială și campioana europeană Nina 
Otkalenko a obținut recent 56,'J 
sec. pe 400 m. și 2:09.4 pe 800 
m. După o absență de un an a re
intrat în activftatea competiționa
lă săritoarea in înălțime Maria 
Pisareva, cunoscută publicului 
nostru. La primul concurs ea a să
rit 1,60 m., clasîndu-se la egali
tate cu recordmana mondială A- 
lexandra Ciudina.

Dintre tinerele atlete remarcate 
în ultimul timp nu putem omite 
pe N. Tolstaia (47,02 m. la disc) 
și L. Glazkova (14,15 ni. la greu
tate). In proba de aruncarea greu
tății pasionantul duel dintre Galina 
Zîbina, Tamara Tîșkevici și Zoia 
Doinikova continuă dincolo de 15 
m. La suliță, V. Roolaid, A. Ciu
dina și E. Gorciakova au obținut 
deja performanțe peste 50 m. Festa 
recordmană mondială Natalia Smir. 
nițkaia a reintrat cu un rezultat 
de aproape 49 m.

Din această scurtă trecere în re
vistă se poate vedea că pregătirile 
făcute de sportivii sovietici în ve
derea jocurilor de Ia Varșovia sînt 
intense și încununate de succes. 
Evoluția ta întreceri a sportivilor 
sovietici va ridica, fără îndoială, 
la un nivel tehnic excepțional a- 
ceastă competiție, la care și-au a- 
nunțat participarea mulți dintre cei 
mai valoroși sportivi ai lumii.



LA VARȘOVIA' DUPĂ „CURSA PĂCII"
VARȘOVIA 19 (prin telefon).— 

tn zilele următoare desfășurării 
„Cursei Păciii", cicliștii și mem-1 
brii delegațiilor celor 17 națiuni 
participante la competiție au fost 
oaspeții Varșoviei. Pe străzile 
orașului mai stăruie aspectul și 
atonosfena sărbătorească cu oara 
JocUiitorii dlin capitala R. P. Pc* 
tone i-au întimpinat pe cicliștii 
pairticipanți la tradiționala între
cere.

Sportivii și oețățenii Varșovia 
îi înconjoară la tot pasul j>e ci-i 
cliști cu prietenie și căldura, ofe- 
rindu-le flori și solicitîndu-le au
tografe. Un punct de atracție <teo' 
selbită îl constihfe cicliștii in
dieni. care poartă turbane și păto» 
reștile lor costume naționale.

In cursul dimineții de nriercuri, 
membrii caravanei cicliste au vi
zitat monumentalul edificiu al Pa
latului Culturii. După-amiază a 
avut loc, în sala Gvarcka. festivi
tatea de decernare a premiilor, 
prezidată de reprezentanții celor 
trei ziare care au organizat com
petiția : „Rude Pravo", .Tribuna 
Ludu“ și „Neues Deutschland" 
De la primul clasat. Schur 
(R.D.G.) — care a primit o splen
didă cupă, plachete, o motocicletă 
și alte premii — toți ceilalți cla
sați au primit numeroase și fru
moase daruri. De asemenea au 
fost oferite daruri tuturor echipe
lor participante.

In seara zilei de miercuri a 
avut loc, la Președinția ConsHiu- 
tui de Miniștri o masă tovărășeas
că, de față fiind Josef Cyran- 
kiewicz, președintele Consilii»!’.» 
de Miniștri ri R.P. Polone, mem
bri ai corpului diplomatic, membri 
ai guvernului R. P. Polone și alte 
personalități. In dimineața zilei de 
ezi. membrii caravanei cicliste au 
vizitat șantierul stadionului pe 
care se vor desfășura întrecerile 
sportive din cadrul celui de al 
V-lea Festival Mondial al Tinere
tului. Duriă-amiază a avut toc o 
conferință internațională de presă 
în oare a fost analizată, ta amă
nunțime. desfășurarea „Cursei 
Păcii".

Interesant de notat că pe străzi, 
fa localuri, la spectacole, întîl- 
nești tineri sau vîrstoici. bărbați 
sau femei, purtind batiste, cra
vate. baticuri, insigne, fulare etc. 
cu emblema „Cursei Păcii". La 
hotelul Varșovia — o altă mare 
și recentă construcție din capitala 
R. P. Polone — unde sînt găzduite 
delegațiile țărilor participante la 
această probă, camerele stat pa
voazate cu emblema . Cursei Pă
cii".

Tehnicienii și ziariștii apreciază 
unanim că a opta ediție a „Cursei

■ Echipa de fotbal a R. P. Un
gare a susținut joi ultima intîl- 
nire din cadrul turneului întreprins 
în țările scandinave. Juctad la 
Helsinki ou echipa reprezentativă 
a Finlandei, fotbaliștii maghiari au 
obținut victoria cu scorul de 9-1 
'(4-0). Cei 30.000 de spectatori de 
pe Stadionul Olimpic au aplaudat 
in repetate rtadurj măiestria fot
baliștilor maghiari, care au de
monstrat, și de data aceasta, înal
ta lor clasă. Golurile au fost În
scrise de Palotas (3), Tichi (2), 
Puskas (2), Csordbs și Toth II 

iar pentru învinși de Tiltunen. 
R.P. Ungară- a aliniat o formație 
tînără, care a dat deplină satis
facție: Dainka-Hegyi, Varhidi, Lan- 
tos-Bozsik, Csernai, Toth II. 
Csordas Palotas, Puskas (Kocsis). 
Szimcsak (Tichi).

După întoarcerea din turneu, e- 
chipa R.P. Ungare va întîlni la 29 
mai, la Budapesta, reprezentativa 
Scoției

■ Joi s-a desfășurat la Madrid întîf- 
nirea dintre reprezentativele Spa
niei și Angliei. Intîlnirea s-a termi
nat la egalitate: 1-1 (0-1). Primul 
gol a fost înscris de Bentley (An
glia) în tnin. 38. Echipa Spaniei 
a egalat în repriza a Il-a, ta min. 
65 de joc, prin punctul marcat de 
Rial.

■ Pe Stadionul Popular din Bu
dapesta Vas-as Buda-pesta a totîl- 
nit formația engleză Tottenham 
Hotspur. Victoria i-a revenit cu 
scorul de 4-2 (1-2) echipei ma
ghiare care a desfășurat un joc 
de înaltă factură tehnică. Puncte
le echipei maghiare au fost în
scrise de Bod-zsar (min. 29) din- 
țr-o lovitură de la 11 m.. Clarke 
(min. 49) în proprie poartă, Taleki 
f(min. 52) și Milosevics (min. 59). 
Cele două goluri ale echipei engle
ze au fost înscrise de Brooks 
[(min. 24 și 29).

o a? 1 >.

- li

Echipa RJ3.G. înaintea plecării în etapa: Dresda—Karl—Marx- 
stadt. De la stingă: Funda, Meister, Gruppe, antrenorul Schiffner, 
Schur și Reinecke. 1

Păcii" a fost deosebit de disputată 
și a cunoscut o popularitate excep
țională. Iată ce ne-a declarat zia
ristul italian Dino Muggia, trimi
sul ziarului L’Unita ; „Intre primii 
30 alergători din clasamentul ge
neral se găsesc numeroase ele
mente de valoare, capabile să facă 
față cu succes chiar și celor mai 
dificile curse de profesioniști. Am 
asistat pentru prima oară la a- 
ceastă grandioasă competiție. De 
asemenea, trebuie să spun că nu 
am cunoscut încă o competiție care 
să Milnească otita entuziasm și 
să cunoască o asemenea populari
tate. M-a impresionat în mod deo
sebit faptul că tuturor cicliștilor, 
indiferent din ce țară erau, li s-a 
făcut aceeași caldă și însuflețită 
manifestație".

Backer d'Isy, trimisul ziarului 
francez L’Equipe, ne-a spus: „S-a 
încheiat o magnifică competiție, 
care poate impresiona chiar și pe 
cel mai pretențios cunoscător. In 
reportajele mele am epuizat toate 
superlativele posibile, descriind 
această cursă".

Orphe Meneghini, cel mai va
loros ciclist amator francez din 
1955, ne-a mărturisit: „Ne-am pre
zentat cu cea mai puternică echi
pă de amatori din Franța și am 
venit să cîștigăm. Dacă privesc 
clasamentul nu pot să nu mă în
tristez. Dar, aminlindu-mi de du
ritatea cursei și de valoarea ad
versarilor cu care am avut de lup
tat, supărarea îmi 
întilnit concurenți 
puternici".

Ciclistul englez 
citor in Liverpool,

trece, căci am 
neașteptat de

Brittain, mân
care a purtat

HOTm
■ La Haga s-a desfășurat RK.il- 

rdrea dintre reprezentativele Olan
dei și Belgiei. Victoria i-a revenit, 
surprinzător, echipei olandeza cu 
scorul categoric de 4-1

■ Echipa combinată Honved-Vo- 
ros Lobogo (rezerve) a susținut 
cel de al treilea meci din cadrul 
turneului întreprins ta R.D. Ger
mană. Echipa maghiară a tatilnit 
cu acest prilej reprezentativa aso
ciației Motor. Victoria i-a revenit 
combinatei cu scorul de 3-0 (2-0), 
prin punctele înscrise de Szovjak 
(2) și Karasz. Intilnirea s-a des
fășurat ta orașul Zwikau ta fața 
a 35.000 de spectatori

■ La 29 mai va avea loc la 
Rama intîlnirea internațională 
dintre reprezentativele iugoslaviei 
și Italiei.

■ Echipa de tineret a R.P. Chi
neze, care a susținut recent un 
turneu și io țara noastră, a între
cut echipa combinată Kinizsi-Va- 
&as cu scorul de 3-1 (2-0).

■ Federația franceză de fotbal a 
confirmat datele Ia care se vor 
hvtîkri reprezentativele de fotbal 
ale Franței și U.R.S.S. Primul joc 
dintre selecționatele celor două țări 
se va desfășura la 23 octombrie 
anul acesta la Moscova, revanșa 
urmînd să aibă loc ta octombrie 
1956 la Paris.

■ La Budapesta se găsește sub 
tipar un manual de fotbal în trei 
volume, scris de Arpad Csanadi, 
profesor la Școala superioară de 
educație fizică din Bu-dtapesta. fost 
jucător în prima divizie de fotbal 
a Ungariei. In această carte stat 
expuse detalii de tehnica și tacti
ca jocului de fotbal, precum și în
drumări metodice asupra antrena
mentului fotbaliștilor. 

cîteva etape tricoul galben, ne-a 
declarat printre altele: „„Sînt 
impresionai de atmosfera săr
bătorească și de sinceră prie
tenie care a domnit în tot 
timpul desfășurării cursei. Trebuie 
să subliniez gestul deosebit de fru
mos, și pe care nu-l voi uita nici
odată, făcui de mecanicul lotului 
sovietic, afund tind mi s-a rupt 
ghidonul: el mi-a dat din mașina 
sa o bicicletă de rezervă a echi
pei sovietice, tocmai intr-un mo
ment în care pierdusem orice spe
ranță de a mai prinde plutonul 
fruntaș".

Asită-seară a avut Ioc o masă 
tovărășească, cu care prifej spor
tivii și-au luat rămas bun, într-o 
atmosferă de sinceră prietenie.

PETRE DAVID

Două noi recorduri mondiale 
ale trăgătorului sovietic Romanenko

MOSOOVA (Agerpres) TASS 
transmite:

Gu prilejul unui concurs desfă
șurat lg Minsk, cunoscutul trăgă
tor sovietic Viktor Romanenko a 
stabilit două performanțe care în
trec actualele recorduri mondiale 
de tir la probele respective.

In proba de cerb mișcător 
(focuri duble) el a realizat 214 

puncte, performanță superioară cu

Duminică, fotbaliștii bulgari susțin a 100-a întîlnire internațională

R. P. Bulgaria întîinește
SOFIA 20 (prin telefon die la 

corespondentul nostru). — Dumi
nică se va desfășura la Sofia ta- 
tfoirea internațională de fotbal 
dintre reprezentativele R. P. Bul
garia și Egiptului. Aceasta este 
a doua întîlnire internațională din 
anul 1955 a fotbaliștilor bulgari, 
care au mai jucat în luna ianuarie 
la Cairo cu reprezentativa Egip
tului, fiirsd tntrecuți atunci cu sco
rul de 1-0.

Trebuie să sub'toiem că meciul 
de duminică este a suta întîlnire 
totemaționafă a fotbaliștilor bul
gari. Prima întîlnire taternațrona- 
lă s-a desfășurat la 21 mai 1924 ta 
Viena, unde reprezentativa Bul 
riei a întîhrit 
Austriei.

Oaspeții au 
de. joj venind 
s-au antrenat 
ttlnire sub conducerea antrenoru
lui iugoslav Brozici. Jucătorii buf 
gări și-au încheiat pregătirile în

Iga- 
echrpa națională a

sosit în cursud rîeî 
din Franța, unde 
pentru aceasta în

Un mare concurs internațional de atletism va
MOSCOVA (Agerpres) TASS 

transmite: In luna iunie va avea 
loc la Moscova un mare concurs 
intemațiooal de atletism la care au 
fost invitați să participe, alături 
de cei mai buni atleți sovietici, 
sportivi din R.P. Bulgaria, R.P.

La Jena, atletulsec.

■ Cu prilejul unor concursuri de
atletim desfășurate la Leipzig atleții 
din R.D. Germană au obținut prin
tre altele următoarele rezultate: 3000 
m. obstacole: Hănnicke și Mitzsche 
0:20,6; suliță: Frost 62,53 m.; 200 m.î 
Steinbach 22 ’ *’ ‘ \
Hack a stabilit un record la proba 
de 500 m. realizînd timpul de 1:05,3.

■ In cadrul întîlnirii de natație 
dintre reprezentativele R. P. Polone 
și Suediei (întîlnire desfășurată la 
Varșovia și terminată cu vio&ffa îno
tătorilor polonezi cu scorul de 140,5- 
126,5) au fost realizate cîteva noi re
corduri ale R.P, Polone. La proba

Au fost alcătuite reprezentativele R. P. Polone 
pentru jocurile de fotbal cu R. P. Romînă

VARȘOVIA 19 (prin, telefon). —■ 
Anul acesta, fotbaliștii polonezi ina
ugurează sezonul internațional 
prin dubla întîlnire cu echipele re
prezentative ale Repuhlicii Popu
lare Romîne. Reprezentativele A se 

vor întîlni la București, iar repre
zentativele secunde vor juca în 
marele centru industrial polonez, 
Lodz.

Concomitent cu desfășurarea 
campionatului de fotbal al R.P. 
Polone, în cursul căruia au fost 
urmăriți jucătorii selecționata li, 
aceștia au avut un program spe
cial de pregătire. Avînd în vedere 
meciurile de la București și Lodz, 
Comisia Centrală de Fotbal a ho- 
tărît suspendarea etapei de cam
pionat de la 22 mai, pentru a per
mite jucătorilor din cele două lo
turi să-și desăvîrșească pregătirile.

In cursul acestei săptămîni, lo
tul lărgit al reprezentativei A a 
susținut un meci cu echipa Gwar- 
dia Bydgoszcz, urmînd ca ultima 
verificare să aibă Ioc luni la Var
șovia, în jocul cu echipa G.W.K.S. 
Bydgoszcz din categoria B.

Selecționata B a R.P. Polone a 
jucat de asemenea în cursul aces
tei săptămîni cu o reprezentativă 
formată din jucătorii echipelor din 
orașele de pe litoralul Mării Bal
tice. Ultima verificare va avea loc 
miercuri la Lodlz, unde echipa se
cundă va întîlni formația clubului 
tVlokniarz din localitate.

Primul grup de jucători din totul 
A va pleca miercuri spre Bucu-' 
rești cu avionul, urmînd ca restti 
expediției să sosească în- cursul 
zilei de joi, tot cu avionul. lata 
echipa reprezentativă A care va 
evolua la București: Szymkowîak-

un punct vechiului record mondial, 
iar la totalul celor 25 die focuri du
ble și 50 de focuri individuale a 
marcat 431 puncte, rezultat care 
de asemenea întrece cu un punct 
recordul mondial. Vechile recorduri 
mondiale fuseseră stabilite tot de 
Romanenko, anul trecut, cu prile
jul campionatelor mondiale de tir 
desfășurate la Caracas (Vene
zuela).

reprezentativa Egiptului
cursul zilei de ieri, antrenamen
tele fiii-nd conduse de -antrenorii Or- 
miandjii-ev și Milev. Din -lotul bulgar 
nu fac parte J-anev, Manolov și 
Arghirov deoarece sînt accidentați 
de la meciurile din cadrul cam
pionatului

Meciul se va desfășura pe sta
dionul „Vasil Levski" și va fi con
dus de arbitrul grec Diamainitopu- 
tos, același care a arbitrat și la 
Cairo. Iată formațiile celor două 
echipe:

R. P. Bulgaria: Iosifov (Naiide- 
nov) -Goranov, Rakairov, leniișei- 
nov - Boskov, Stoianov (Hristov)- 
Milamov, Dimitrov, Panaiotov, Ko
lev, Ștef-anov. Ca rezerve l-a înain
tare sînt: Gugalov și Bacev.

Egipt: Brasbus (Tațo)-Saiim, Gii- 
rema-Daiut, Said (Susnat)-Hamza, 
Hepmi (Rifad)-Isam, Dazaui, 
Apaa, Diba, Șerif. Rezerve la îna
intare : Tuts și Manai.

TOMA HRISTOV

Ungară, R.P. Polonă, R.P.R., Da
nemarca, Norvegia, Finlanda, Fran
ța, Italia și Suedia.

In vederea acestei competiții a- 
tleții sovietici au început pregăti
rile. Peste cîteva z'Ae, la Minsk se 
va desfășura tradiționalul concurs 
de atletism dintre echipele Mosco-

de 4x200 m. liber echipa R. P. Po
lone a înregistrat timpul de 8:59,3; 
la proba de 100 m. bras, înotătoarea 
Mrozowna a obținut 1:24,2, iar la 100 
m. fluture Kleminska a realizat 
timpul de 1:19,6. La proba de 100 m. 
spate, concurentul polonez Jaskie- 
wicz a parcurs distanța în 1:07,6

■ Voleibaliștii polonezi au susținut 
cîteva întîlnifi în Iugoslavia. Prima 
întîlnire, desfășurată la Belgrad 
între reprezentativele masculine ale 
orașelor Belgrad și Varșovia, a reve
nit gazdelor cu scorul de 3-0 (13. 9. 
9). Intîlnirea dintre reprezentativele 
feminine ale celor două orașe s-a

Dumyok, Korynt, Cichon-Zientara, 
Pieda-Kempny, Brycscy, Hachorek, 

Oieslik, Baskiewicz. Rezerve sînt: 
Gronowski II (portar), Mashelli 

(fundaș), Suszczyk (-mijlocaș), AlF 
szer și Kobilanski (înaintași). An
trenorul echipei este R. Koncze- 
wiez. Conducă tarul sportivilor po
lonezi este Rajkowski — președin
tele Comisiei Centrale de Fotbal. 
De asemene-a, va face deplasarea 
și arbitrul Fronczyk.

Reprezentativa B. este alcătuită 
din următorii jucători : Wyrobek- 
Maslon, Orlowski, Wozniak-GrH 
wocz, Wisniewski-Jezerski, Ma-1 
jewski, Jankowski, Pohl, Soporek. 
Rezerve sînt: Jurovicz (portar), 
Nowacki (fundaș), Bienek (mijlo
caș) și Cechelik, Gronowski I,- 
Norkowski (înaintași).

La Lodz, meciul va fi condus de 
un arbitru din R.D. Germană care 
urmează să fie desemnat dintre 
următorii: Reinhard, Schultz și 
Kobke.

GRZEGOR ALEKSANDROWICZ

A luat sfirșit
campionatul 

de lupte clasice
pe echipe al U.R.S.S.

HARKOV (Agerpres) TASS 
transmite:

In orașul Harkov a luat sfîrșt 
campionatul unional pe echipe de 
lupte clasice. Pe primul loc s-o 
clasat echipa duhului sportiv cen
tral al Ministerului Apărării ai 
IJ.R.S-S., din care au făcut parte 
Gurghen Șatvdrian, campion mon
dial pe antă 1953, Nikolai Belov, 
Vladimir R-osin și alți sportivi cu
noscut i. Echipa militară a câștigat 
meciul decisiv cu echipa „Dinamo" 
cu scorul de 5-3. De remarcat că 
în acest meci, campionul mondial 
Șatvorian a fost învins de tînăni 
luptător gruzin Masuradze.

REZULTATE ALE ATLEJILOR 
POLONEZI

VARȘOVIA (Agerpres) P.AJ». 
transmite:

Gu prilejul unui concurs de 
tletisim desfășurat la 15 mai la Var
șovia, atleții polonezi au obținut 
o serie de rezultate promițătoare. 
Chmielewski a realizat la săritura 
în lungime 7.10 m.; Stawozyk și 
Solarski au acoperit 100 m. plat 
în timpul de 10”8/10, Ozzog a par
curs 30C0 m. în timpul de 8’28”2/ 
10. In proba de săritură cu prăjina 
Janiszewski a realizat 4,20 m., iar 
cunoscuta atletă Kuzion a obținut 
la săritura în lungime rezultatul 
de 5,65 m.

Baschetbalistele poloneze 
învingătoare în Belgia

BRUXELLES 20 (Agerpres). -> 
La Bruxelles a început un mare 
turneu internațional de baschet la 
care participă echipe din 5 țări 
printre care și formația Academiei 
de cultură fizică din Varșovia, re
centa cîștigătoare a turneului de 
la Marsilia. Baschetbalistele polo
neze, au învins în prima zi cu 
70— 30 (30—1'4) echipa Olimpia 
Femina Club din Bruxelles.

avea loc la Moscova
vei, Leningradului, R.S.F.S. Ruse, 
Ucrainei și Bielorusiei. La startul 
acestor întreceri vor fi prezenți 
cei mai buni atleți din U.R.S.S. 
Printre aceștia se găsesc Nina 
Otkalenko, Vladimir Kuț, lari Li

tuev, Albert Ivanov și tknărui 
atlet E. Cen.

de 3-0

terminat cu victoria echipei Varșo
viei cu scorul de 3-1 ((15-10, 16-14, 
9-15, 15-5). La Novy Sad au avut loc 
întîlnirile dintre echipele masculine 
și feminine ale Varșoviei și asocia
ției Vojvodina. Meciul dintre echi
pele feminine a fost cîștigat de ju
cătoarele poloneze cu scorul ’ _ “ * 
(8, 3, 16-14). La bărbați au învins 
jucătorii iugoslavi cu scorul de 3-2 
(15-5, 15-12, 10-15, 9-15, 13-15).

■ Atletul francez Macquet a stabi
lit un nou record al Franței la pro
ba de aruncare a suliței. Performan
ta este de 67,25 m.
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