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BOXERII ROMINI AU PLECAT 
LA CAMPIONATELE EUROPENE

Luni dkninaață a părăsit Capitala, îadlreptîtnidii-se spre Berito. 
lotul de boxeri rom ni care va participa la Campionatele europene 
de boc amator. Dm delegația sportivilor români fac parte maestrul 
emerK al sportului Gheorghe Fiat, maeștrii sportului Dumitru Ciobo- 
taru. Vtotor Șchiope, Ghețu Veîiou și alții.
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Succesele îd muncă ale sportivilor, 
contribuție la înflorirea patriei, la apărarea păcii
VESTEA despre semnarea tra

tatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între cele opt 
state participante la conferința de 
la Varșovia a fost primită cu le
gitimă satisfacție de întregul nos
tru popor. In orașele și satele patri
ei noastre, oamenii muncii și-au ex
primat deplina aprobare față de 
hotărîrile istorice ale conferinței 
de la Varșovia, hotărîri care le 
sporesc încrederea în forțele pro
prii, în viitorul luminos al pa
triei. „Uneltitorilor la un nou război 
trebuie să le fie limpede că noi 
prețuim ca pe lumina ochilor li
bertatea și independența țării, 
pe care le-am cucerit cu jertfe 
grele. De aceea roi, minerii 
Văii Jiului, sîntem hotărît i să 
luptăm cu toate forțele pentru în
tărirea neîncetată a patriei noas
tre". Cuvintele minerului Kopetin 
Geza exprimă gîndurile oamenilor 
muncii ele pe întreg cuprinsul pa
triei. Minerii Văii Jiului, alături 
de toți cei ce muncesc de la orașe 
și sate, au înțeles că răspunsul 
ceă mai bun pe care îl pot da ho
tărîri lor conferinței de la Varșosia 
este munca entuziastă pentru în
deplinirea și depășirea planului 
cincinal, pentru înflorirea patriei. 
Pretutindeni, cuvintele de adeziune 
și aprobare față de tratatul în
cheiat la Varșovia s-au împletit cu 
angajamentele de a munci mai 
bine decît pînă acum, de a întări 
cu toate puterile cauza păcii. A- 
ceeași hotă rine neînduplecaîă de 
pace a răsunat de la tribuna Adu
nării reprezentanților mișcării pen
tru apărarea păcii dip R.P.R.

In această perioadă, oamenii 
muncii din țara noastră sînt avîn- 
tați în întrecerea socialistă pentru 
îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
primului nostru plan cincinal. De 
pe frontul acestei mărețe bătălii 
sosesc zi de zi veștile unor- minu
nate victorii. Cu bucurie a aflat 
întregul popor de îndeplinirea de 
către industria electrotehnică cu >- 
proape opt luni înainte de termen 
a sarcinilor primului plan cincinal. 
Noi și noi întreprinderi raportează 
în fiecare zi despre mdepdinirea 
sarcinilor ce le reveneau în cadrul 
cincinalului.

In acest elan care a cuprins 
masele largi muncitoare din toate 
colțurile țării, tinerii sportivi se 
încadrează și ei, venind cu entu
ziasmul specific tinereții, cu ener
gia pe care le-o asigură orele de 
întărire și de destindere petre
cute pe terenurile de sport. Nenu
mărate corespondențe primite la 
redacție în ultimele zile vorbesc 
despre succesele pe care le obțin 
la locurile de muncă tinerii spor
tivi. Numele unora dintre ei sint 
bine cunoscute dar de fiecare dată 
corespondențele amintesc de suc
cese tot mai însemnate Cine n-a 
auzit de strungarul Ștefan Ko
vacs de la „Electromotor‘‘-Timi- 
șoara, cel mai bun strungar din 
regiunea Timișoara? El este unul 
din acei harnici muncitori care au 
adus o contribuție importantă la 
victoria obținută de industria noa
stră electrotehnică. Preocupările 
sale continue de a găsi metodele 
cele mai bune de muncă, de a 
crește noi cadre, îi lasă totuși su
ficient răgaz pentru a putea activa 
ta echipa de fotbal a fabricii, pen
tru a putea practica sportul. Ci
clistul Constantin Lipoveanu, par
ticipant la ultima ediție a „Cursei 
Scînteii", lucrează la secția elec- 
troconstrucții a cooperativei „Teh- 
nometal" din Ploești. El obține de
pășiri de normă de 2'0 la sută. La 
fabrica de încălțăminte „Partiza
nul" din Bacău, în primele rîn- 
duri ale întrecerii socialiste se 
află și tineri sportivi ca handba
listul Zigu Moriț, croitor in piele, 
atletul Constantin Filip, rihtuitor. 

înotătorul Lcon lan cu, strungar, și 
alții.

Ne sosesc vești și despre suc
cesele tinerilor 
ogoarele patriei. 
Marina Grigore, 
Dumitru Stan, Ion 
gbe MSricea din 

regiunea 

sportivi de pe 
Tinerii sportivi 
Ion Simioooiu, 

loniță și Gheor- 
domuna Valea 

Ploești.Teancului, _
sînt fruntași în muncile agricole și 
la predarea cotelor. Tinerii spor
tivi Ștefan Antonescu și Nicolae 
Borcan din comuna Sărățeanca, 
raionul Buzău, sînt printre primii 
din comună care au executat lucră
rile viticole. Tinerii sportivi din
școli și din facultăți trec printr-o 
perioadă de muncă încordată: pe
rioada examenelor. Cei care au în
vățat cu sirguință în timpul anu
lui, culeg acum roadele bunei lor 
pregătiri, riminmdu-le și timp pen
tru antrenamente și competiții spor
tive. Astfel maestra sportului Lta 
Manoliu, studentă în an<4 IV al 
Facultății de Energetică din Insti
tutul Politehnic București, a 
obținut la cele patru examene date 
pina acum numai calificativele 
foarte bine și bice

Totodată, es a obținut rezultate 
remarc a bjte la iltimeîe concursuri 
atletice la care a luat parte.

Știrile despre succesele pe care 
le obțin sportivii la locul de mun
că au o semnificație deosebită. Ele 
arată că mișcarea noastră de cul
tură fizică și sport se află pe 
drumul cel bun în ceea ce privește 
îndeplinirea unuia din scopurile 
sale, acela de a contribui la ridi
carea capacității de muncă, la for
marea acelor calități și trăsături 
de caracter proprii constructorilor 
unei vieți libere, oameni capabdi să 
facă față oricăror încercări. „Tre
buie să facem far așa fel ca tină- 
nM nostru să fie abil in munca 
fizică și totodată să fie dezxultat 
din punct de vedere intelectual', 
spunea M. L Kalinin. In țara noas
tră, sportul contribuie la îndepli
nirea acestei cerințe.

Succesele pe care le obțin în 
prezent sportivii la locurile lor de 
muncă pot fl și mas mari. Dacă 
în marea lor majoritate tinerii spor
tivi își înțeleg sarcinile și au o 
atitudine justă față de activitatea 
lor profesională, mai sînt unele 
cazuri izoflate, de sportivi care 
au rămas în urmă, care pe te
meiul preocupărilor lor de ordin 
sportiv caută să se sustragă de la 
îndeplinirea îndatoririlor principale 
ce le revin: îndatoririle la locul 
de producție. Față de aceștia, con
siliile colectivelor sportive trebuie 
să acționeze cu hotărire, în primul 
rînd ajutîndu-i să meargă pe ca
lea cea bună. Trebuie larg popu
larizați sportivii care obțin suc
cese pe terenul de sport și la locul 
de muncă. Acești sportivi să arate 
celorlalți cum îi ajută sportul la 
ridicarea productivității muncii, 
cum reușesc să îmbine aceste ac
tivități. O muncă de agitație judi
cios organizată poate da rezulta
te cît se poate de bune în privin
ța ridicării sportivilor rămași în 
urmă la nivelul celor fruntași.

Se apropie marea sărbătoare a 
tineretului lumii, Festivalul de la 
Varșovia. Este o datorie de cinste 
a fiecărui sportiv din patria noas
tră să îutîmpine întîlnirea tinere
tului lumii cu noi succese, atît pe 
terenul de sport cît și la locul de 
muncă.

In aceste zile, cînd oamenii mun
cii luptă cu abnegație pentru în
deplinirea sarcinilor ultimului an 
al cincinalului, participarea tinere
tului sportiv la această luptă nu 
poate avea decît un singur țel: In 
primele rînduril Sportivi, succesele 
voastre sînt o contribuție la întă
rirea patriei iubite. Ia apărarea 
păcii în întreaga lumel

DE LA PREZIDIUL MARII ADUNARI NAȚIONALE A REPUBLICII POPULARE ROMINE
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, în ședința din 20 mai 

ax-, a hotărît convocarea Marii Adunări Naționale pe data de 30 mai 1955 în legătură cu rati
ficarea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală semnat la 14 mai 1955 de cele 
opt țări participante la Conferința de la Varșovia.

In aceeași ședință s-a hotărît ca Tratatul să fie trimis spre examinare Comisiei Afacerilor 
Externe a Marii Adunări Naționale. țAgerpres)

PREZIDIUL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE A REPUBLICII POPULARE ROMÎNE
DECRET

PENTRU CONVOCAREA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE A REPUBLICII POPULARE ROMÎNE
In temeiul art 37 lit a din Constituția Republicii Populare Romîne,
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, decretează:
1. Se convoacă a Vl-a sesiune a Marii Adunări Naționale pe ziua de luni, 30 mai 1955, la 

orele 10 dimineața la sediul Marii Adunări Naționale.
PREȘEDlNTELf PREZIDIULUI SECRETARUL PREZIDIULUI
MARII ADUNARI NAȚIONALE MARII ADUNARI NAȚIONALE
dr. P. Groza A. Bunaciu

București, 20 mai 1966
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AU LUAT SFlRȘIT LUCRĂRILE ADUNĂRII REPREZENTANȚILOR 
MIȘCĂRII PENTRU APĂRAREA PĂCII DIN R.P.R.

Ședința de luni dimineața a Adunării repre
zentanților mișcării pentru apărarea păcii din 
R.P.R. a lost prezidată de acad Raluca Ripan, 
care a transmis salutul și urările de succes a- 
dresate adunării de către acad. Mihail Sado- 
veanu, care fiind suferind nu a putut participa 
la lucrări.

In continuarea dfectfțiilor au luat cuvîntul : Gh. 
Savin, președintele Camerei de Comerț a R.P.R., 
șcriHoruî D. Panaitescu-Pernessicius, membru co
respondent al Academiei R.P.R., Jiva Stoiadino- 
vici, țăran muncitor din- regiunea Timișoara, 
Friderich MuWer, ep scop al bisericii evanghe
lice luterane, Rozalia Șețu. prof. univ. MJiai! 
Ghelmegeanu, Nicolae Stoianov. inginer petrolist 
dm Valea Prahovei, scriitonM Ettsebta Camilar, 
Marin Dina, țăran muncitor din regiunea Cra
iova, Elena Rațfu, muncitoare la fabrica de con
fects „Gh. Gheorgtria-Dej- dm Buaveșo. com
pozitorii Sabin Drăgoi. maestru emerit ai artei 
din R-P.R, pictorul Cornelia Baba, maestru e- 
merH al artei din R.PJÎ„ Marioara Davidogta, 
artistă emerită a R.P.R-, Constantin Agiu, orașe 
dintele Federației națkn^e a foștilor fetlnoți 
și internați politici antifasciști.

Adunarea a primit salutul comandorului Geor
ges Jouneau, în numele mișcării pentru paca din 
Franța și al profesorului universitar Karoty Po- 
Isnszky, in numele mișcării pentru pace in 
R. P. Ungară.

In continuarea ședinței, sub președinția acsd. 
prof. P. Constantinescu-Iași, au luat cuvîntul: 
sculptorul Ștefan Gscrvassy, distins cu .Medalia 
de Aur a Păcii, Niccfae Răduță, muncitor la 
uzinele „23 August” din București, .Maria FiJotti, 
artistă emerită a R.P.R-, IosM Sirbu, maestru 
emerit al sportului, campion olimpic, acad. prof, 
dr. N. Hartolomei, poetul Eugen Frunză, acad. 
Emil Peirovici, președintele filialei din Cluj a 
Academiei R.P.R., Emin Nazide, muncitoare de 
naționalitate turcă, din Constanța, dr. Mazes 
Rosen, șeful cultului mozaic, acad. Ștefan .Miles, 
Petre Gheorghe, secretar ai C.G. al U.T/A.

A vorbit de asemenea scriitorul sovietic Se- 
tnion Babaievski, laureat al Premiului Stalm, 
care se află în vizită în țara noastră.

Au mai luat cuvîintul scriitoarea Jarmiîa Glaza- 
rova, care a adlus adunării salutul mișcării pentru 
pace din R. Cehoslovacă și Trai arta Nenova, se
cretar al Comitetului Național al Păcii din R. P. 
Bulgaria, care a adus salutul mișcării pentru pace 
din R. P. Bulgaria

Adunarea a primit mesaje de salut din partea 
Comitetului Poporului Chinez pentru Apărarea 
Păcii Mondiale, a Comitetului Național al Parti
zanilor Păcii din Italia, a mișcării pentru pace 
din Germania occidentală, a Comitetului Polonez 
pentru Apărarea Păcii.

S-au mai primit mesaje de salut din partea mi
tropolitului Nioolae Bălan al Ardealului, a adunării

cetățenilor din orașul Galați consacrată Conferinței 
de la Varșovia, a protopopului bisericii romano- 
catolice dr. Barate Bria din Cluj, din partea oa- 
monitor muncii de la Combinatul metalurgic Pft- 
sila și de la Atelierele C.F.R. „16 Februarie" din 
Ghij, a comitetelor de luptă pentru pace ale unL 
versităților „V. Babeș“ și „Bolyai" din Cluj, dfa 
partea celor 20 de brigăzi ale păcii de la întrețprin- 
ferea „Gh. Gheorghiu-Dej" din Baia Mare, rtta 
partea țăranilor muncitori din comuna Golești. ra- 
ionul Galați, a profesorilor ți elevilor școlii medii 
nr. 2 din Sibiu, a derutai din Eparhia Dunărea da 
Jos și altele.

In numele comisia de candidare, acad. Șt. Milcn 
a propus noul Comitet Național pentru Apărare» 
Păcii din R.P.R.

Adunarea reprezentanților mișcării pentru pace 
din R.P.R. a aprobat în unanimitate propunerile 
făcute și a ales noul comitet

La propunerile făcute in numele comisia de caăw 
didare. de către artistul poporutai Costaehe Anto
ni», adunarea a ales delegația care va reprezenta 
poporul nostru la Adunarea mondială a reprezen
tanților forțelor iubitoare de pace, care va avea loe 
ia Helsinki.

Acad. .Mihail Ralea a dat apoi citire scrisorii pa 
care Adunarea reprezentanților mișcării pentru pace 
din R.P.R. o adresează Adunării mondiale a repro- 
aentanțitor forțelor iubitoare de pace de la Het» 
staki

Cuwtotst de Închidere a lucrărilor adunării a 
fost rostit de a ad. prof. P. Constant mescu-Iași

Intr-o asnotferă de puternic avint, lucrările a<kn 
nării au hiat sFrșft. Cei prezenți au manifestat 
țnfeâung, exprimindu-ți voința uedintHă de a apăra 
pacea, Încrederea In tăria puternicului lagăr al 
păcii, in victoria cauzei păcii și colaborării priete
nești tatr» toate popoarele lumii,

țAgerpres)

★
După încheierea lucrărilor Adunării reprezentan

ților mișcării pentru apărarea păcii din R.P-R. • 
avut toc o ședință a Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii din R-P.R-, care a ales Biroul co- 
mitetutai. Din Biroul Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii din R.P.R. fac parte: acad. 
Mthatl Sadoveanu, președinte; praf. univ. L. Ră- 
dăceamt vicepreședinte; acad. P. Constantkiescu- 
lași, vicepreședinte; prof. univ. FL MezincesaK 
vicepreședinte; acad. M. Ralea; Geo Bogza, scri
itor; Ion Dobre, secretar al C.C.S.; Petre Ghectigbe, 
secretar al C.C. al U.T.M.; Stela Enescu, președinta 
Comitetului Femeilor Democrate; Imre Robotoș, re
dactor șef al ziarului „Elbre", Aurel Duma, con
ferențiar univensitar, membri; Pantazi Cristea, pro
fesor, secretar.

(Agerpres)
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Comisia Centrală <ie organi
zare a Concursurilor Sportive 
ale Tineretului a țisnuat recent o 
ședință în care au fost anali
zate primele rezultate înregi
strate. In cadrul ședinței de
partamentele și organ izațrie di
rect răspunzătoare de organi
zarea acestei acțiună au pre
zentat scurte informări.

Ședința Comisiei Centrale a 
scos în relief unele 
obținute pînă în 
Așa, ide pildă, în 
ta tea regiunilor au fost formate 
comisiile regionale pentru or
ganizarea Concursurilor Spor- 
tive ale Tineretului iar in alte 
reghin! ca Suceava. Oradea și 
R.A.M. au fost formate și co
misiile rai ensile și comunale

Respectmdu-se indicațiile co
misiei centrale și negutamemtu! 
competiției, în regitsrîle Chij, 
Oradea și Bala Mare au și fost 
organizate primele concursuri la 
startul cărora tinerii s-au pre
zentat în număr foarte mare. 
Cu prilejul Concursurilor Spor, 
tive ale Tineretului, sportivii pa
triei noastre desfășoară o mun
că entuziastă pentru a amenaja 
noi terenuri, pentru a procura 
echipament șj materiale din re
surse locale. In multe regiuni, 
printre care Baia Mare, O-adea 
și Suceava, organizațiile de 
hază U.T.M. sprijină acțiunea 
de organizare a concursurilor, 
activiștii comitetelor U.T.M fac 
prelucrări cu tinerii, în adunări 
deschise, îi mobilizează

Cai țoale aceste succese, ta 
raport cu largile cosi Mii tați exi
stente, în organizarea Concur
surilor Sportive ale Tineretulixi 
sint încă unele defecțiuni. In a-

succese 
prezent.
majori-

numite regiuni ca, de pâdă, re
giunea Galați, CancursirHe 
Sportive ale Tineretului au loc 
numai la nivel regional. La Ti
mișoara, C.S.R. nu sprijină or- 
ganizairea concursurilor, consi- 
derîndu-le numai ca o sarcină 
a comitetelor U.T.M. Chia* ta 
orașul București, organizarea 
acestor întreceri iasă de irit. 
Simt unele colective (ca cele 
de la 
Roattă, 
în care 
acțiune
neretuku la întreceri. Aceasta, 
pentru că asociațHJe respective 
nu s-au preocupat in suficientă 
măsură de colectivele lor și nu 
le-au dat îndrumarea necesară. 
Comisia Centrală a discutat pe 
larg și despre confuzia creată 
ta unele locuri între organizarea 
Spart2ch:adei sindicale și orga
nizarea Concursurilor Sportive 
ale Tineretului, pree zind că am. 
bele competiții pot fi organizate 
foarte bine fără a se confunda 
sar; împiedica îsxa pe alta.

In mod deosebit. Comisia Cen
trare de organizare a C.S.T. 
a discutat despre slaba agita
ție șj propagandă făcută în ju
nii concursurilor. Organele de 
presă ale Ministerului Agricul
turii, gazetele locale și chiar 
ziarul ..Scînteia Tineretului" 
care aveau sarcini dire-rte în 
această privință, s-au preocu
pat prea puțin de popularizarea 
întrecerilor.

In încheierea ședințe», Comi
sia Centrală de organizare a 
Concu-suri’or Sportive ale Ti
neretului a aprobat o serie de 
propuneri pentru îmbunătățireia 

muncii viitoare.

întreprinderile Vâsle 
Mathias Rakossi, etc.) 

nu s-a întreprins nici o 
pentru mobilizarea ti-

!

In tr ecerL
■ GALAȚI. - 
ve sportive din 
la organizarea 
din cadrul Concursurilor Sportive 
ale Tineretului. Astfel, la școala 
profesională metalurgică Nr. 2 
(prof. Marin Voinescti) s-au desfă
șurat concursuri de atletism la care 
ati participat 250 de elevi. Tot la 
această școală sînt organizate 
două turnee: unul de fotbal și unul 
de votci în care se întrec 15 e- 
clrpe de volei și 10 echipe de fot- 
brt.

La școala medie tehnică de ma
rină (prof. Miron Ghearghe) ele
vii și elevele și-au luat angaja
mentul ca pentru Concursurile 
Sportive ale Tineretului să-și a- 
menajeze o bază sportivă cu două 
terenuri de volei, două de baschet, 
tui portic de gimnastică și o pis
tă de atletism. De asemenea, la 
Casa pionierilor din localitate, snb 
rondtreerea prof. Elena Constantin, 
6utc de pionieri și pioniere iau 
parte la frumoase întreceri de vo
lei, sah, tenis de masă și cRdlsm 
pe tricicletă.

Num.roase cotecti- 
localitate au trecut 
primelor întreceri

Din rindul colectivelor sportive 
sindicale o intensă preocupare 
față de Concursurile Sportive afe 
Tineretului manifestă colectivul 
6portiv Metalul, care a mobilizat 
la întreceri 600 de tineri și tinere.

V. Schenkman și Gr. Birsan 
corespondenți

La București, colectivul sportiv 
Metalul „Element Gotwaid" a or
ganizat în cadrul Concursurilor 
Sportive ale Tineretului un cam
pionat intercercuri de fotbal și vo
lei. La această întrecere sportivă 
participă șapte echipe de fotbal și 
volei. De asemenea, colectivul spor
tiv Metalul „Element Gotwaki" a 
organizat un concurs de șah ia care 
au participat 6C de tineri.

S1GHET.— Cu ocazia Concursu
rilor Sportive ale Tineretului, 
localitate s-a desfășirat prima 
tapă din cadrul întrecerilor 
cliste. întrecerea s-a desfășurat 
un traseu lung de 10 km. și a 
dunat ia start 30 de participa 
Victoria a revenit enortivului P< 
Pisuc (Progresul Sighet).

în

Organizarea — cheia
Dorința miilor de sportivi de a 

partiojpa la Concursurile Sportive 
ale Tincretuiluii, elanul cu care ei 
se avînită în aceste întreceri în 
cinstea Festivalului de la Varșo
via, sânt cel mai de preț ajutor al 
organizatorilor Co-noursuntlor. Dar, 
singur, clanul tineretului nu este 
suițicienit, mai ales în colectivele 
mari, cu muifte cercuri, în oare 
caracursuiriile ridică serioase proble
me organizatorice. Este nevoie de 
o atentă pregătire și de o perfectă 
organizare a întrecerilor pentru Ga 
fiecare concurs să poată contribui 
efectiv la îmliorarea vieții sporti
ve, pentru ca marea competiție 
să-și poată atinge, în întregime, 
scopul.

Iată de ce socotim necesar să 
■ redăm, pe scurt, felul în care a 
ț pornit la organizarea Concuirsuiri- 
lor Sportive ale Tineretului colec- 
:tivul Flamura roșie Comerț-Ali
mentar dan București, un colectiv 
imare, cu 102 cercuri, ta care ©te
stă o vie preocupare pentru acti- 

rvitatea sportivă de mase.
In organizarea Conaursuriilor, 

tcolectiyuil a fost căllăuzit de cite- 
>.va prinaâpii de bază: asigurarea 
fcontinuității, angrenarea cit mai 
'.multor participant, organizarea în- 
itrecerilor, în primul rînd la spor
it urile cele mai larg practicate în 
-colectiv și crearea legăturii dintre

„Hă
in

străduiesc să vi? 
ajutorul tinerilor 

sportivi"
petrec o bună parte dinîmi

timp pe stadion, fie ca îndrumă
tor al studenților de la Institutul 
de Cultură Fizică, fie ca jucător 
de handbal. M-am obișnuit intr-a- 1 
ttt cu viața stadionului, cu oame
nii care vin mereu mai mulți pe 
pistă, pe gazon sau pe terenul de 
baschet, cu 
pline pînă
cu 
tind 
tirzie 
sau 
pot închipui altfel decît muncind 
tn lumea aceasta. Mi-am dorit în
că din copilărie munca aceasta in 
aer liber, ceasurile în care să fiu 
de ajutor celor care caută aci pu
tere, sănătate, bucurie și chiar... 
tinerețe cit mai lungă.

De aceea, nu pot decît să. mă 
bucur văzind cum în zilele aces
tea pe stadioane vin mii și mii 
de tineri și tinere care se pregă
tesc, în ceasurile lor de răgaz, 

pentru a lua parte apoi la Con
cursurile Sportive ale Tineretului. 
Din prima clipă rn-am simțit prins 
și eu de activitatea acestora, m-am 
grăbit să le vin in ajutor. Așa cum 
doresc din tot sufletul să fiu unul 
din participanții la întrecerile 
sportive prietenești ale Festivalu
lui de la Varșovia, depunînd toate 
eforturile în pregătirea mea, mă 
străduiesc să viu in ajutor tineri
lor sportivi care, de pe acum, cin
stesc această mare sărbătoare a 
tineretului lumii luînd parte la în
trecerile de pe stadioanele tării 
noastre.

Voi depune toate eforturile ca 
handbalul, sportul pe care-l îndră
gesc, să fie practicat de un nu
măr cit mai mare de tinere, voi 
munci ca la aceste întreceri tine
rești să se prezinte un număr cît 
mai mare de echipe de handbal. Și 
cum orice disciplină sportivă nu 
poale să placă decît atunci cind 
cel care se inițiază în „tainele" 
ei își dă seama că face progrese, 
eu îmi voi da toată silința să le 
ajut în această direcție pe tinerele 
care se pregătesc pentru a lua 
parte la jocurile de handbal.

Sint convins, în același timp, că 
și alți sportivi ai țării noastre tor 
depune toate eforturile pentru a-i 
ajuta pe tinerii și tinerele care se 
pregătesc în această perioadă pen
tru a lua parte la Concursurile 
Sportive ale Tineretului organiza
te in cinstea Festivalului de la 
Varșovia. De altfel, am stat de 
vorbă cu ceilalți tocători care com
pun ledul reprezentativ de hand
bal al țării noastre și am aflat cu 
bucurie că și ei au hotărît să vină 
in ajutorul celor care se pregătesc 
pentru a lua parte la aceste com
petiții sărbătorești.

IULIAN CÂLIMAN
<tai e.fipa reprezentativă 

de handbal a R.P.R.

tăcerea 
doar 
să-și 

sprinturile.

freamătul tribunelor 
la ultimul ioc, 
din amiezele 
un atlet 
termine 

incit

sau 
calde 

mai in- 
aruncările 

nu mă

succesului
Concursuri și complexul G.M.A.

Si este mîeresarz să vedem cum 
a porni*, colectivul Ramura roșie 
Cornerț-Alimentar la realizarea a- 
cestor obiecție.

Angrenare.- cit mai multor par- 
tioipanți este strins legată de or- 
getiizarea întrecerilor la spo*:jrde 
preferate: fotbal (participă 30 tte 
echipe), voăei, (42 de echipe mas- 
ciAine și 32 femrrine), fir, (47 de 
echipe, formate din mjnrnum 5 
băieți și 5 fete) și atletism (parti
cipă 42 de echipe, cu aceeași com
ponență). Pentru concursurile de 
Înot se pregătește deocamdată ba
za sportivă. La popice organizarea 
a fost Încredințată cercului I. T. 
C. B., fiind angrenate 15 echipe, 
iar la șal. iau parte la prima eta
pă 24 de echipe.

Pentru asigurarea continuității, 
întrecerile ta sporturile pe echipă 
«u fost organizate sistem tur-re- 
tar; turul se termină odată cu 
prima eitapă a Concursurilor, ta 
timp ce returul va dura plnă 
tîrziu, în octombrie. La sporturile 
individuale, participarea se v.a fa
ce ta cadrul unor concursuri mari, 
iiar continiuiibateai va fi asigurată 
prin alternanță cu Spartachiada 
sindicală. Trebuie remarcat faptdl 
că programările s-.au făcut prin 
tragere la sorți, ca ta orice com
petiție oficială, iar cadrele tehnice 
și sportivii frunltaiși au un rol ac
tiv în desfășurarea Întrecerilor, a- 

cestea avînd ca scop și completa

rea secțiilor cu tinere elemeate ta
lentate.

în scopul de a asigura îndepli
nirea înainte de termen a angaja- 
ntentetor pe lima complexului 
G .M A, colectivul a luat mai multe 
iaăs*«i: obligativitatea pentru par- 
ticipanui la jocurile de fotbal și 
voie: de a avea, la început carne
tul de aspirant gr. I sau II. de a 
avea trecute la începutul etapei a 
HI-a trei norme G3M. obligatorii 
și de a avea toate normele trecute 
ta începutul returului. De aseme
nea. tnation ui la atlet ism a fost 
completat cu încă o probă, ia afa
ră de concurs dar obligatorie: 
cursa cu obstacole. Atunci end co
lectivul spțxtiv va căpăta, din par
tea organizațiilor U.T.M.. aertoși 
sprijin pe care-l are din partea 
direețtaoilor și al comitetelvr de 
întreprindere. Concursurile Sportive 
ale Tineretului vor constitui un și 
mai mare succes ta activitatea 
sportivă a maselor de membri ai 
colectivului.

Atenția acordată bursei organi
zări a Concursurilor Sportive ale 
Tineretului de către consiliul co
lectivului Flamura roșie Comerț- 
Alimentar din București trebuie să 
însemne un exemplu pentru toate 
colectivele sportive și, ta special, 
pentru colectivele mari, cu multe 
cercuri. în care numai o bună or
ganizare poate asigura un dfepl'n 
sdcces desfășurării Concursurilor.

ys a.
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/. Călimar., unul dintre handbaliștii noștri fruntași, a venit in mij
locul acestui gurp de tinere dornice să învețe handbalul pentru a par
ticipa la Concursurile Sportive ale Tineretului.

In întreceri, pentru
Peste tot, nespusă voioșie! E 

și firesc să fie așa. Astăzi e doar 
deschiderea sezonului sportiv de 
vară și tinerii au venit în număr 
mare să participe la primele con
cursuri sportive în aer liber. Și 
trebuie spus că activiștii co'.ec. 
tivuilui sportiv Locomotiva Grivița 
Roșie s-au îngrijit ca nimic 6ă nu 
umbrească sucoesul de care trebu
ie să se bucure acest eveniment.

...Din cabine au ieșit, rînd pe 
rînd, sportivi îmbrăcați în frumoa
sele lor costume. Pînă la începe
rea programului — care se anunța 
deosebit de bogat — jucătorii de 
volei s-au împărțit și-și fac „în
călzirea". In alt colț atl stadio
nului, cicliștii își verifică pentru 
ulltima oară bicicletele ; pe terenul 
de antrenament, fotbaliștii execută 
pase scurte iar pe pista de zgură, 
atlețîi 
scurte, 
naști că, 
ținerea 
la 100 
grenadei.

— Așa Vrănescule, mai sus 
chiar! — își sfătui prietenul Pan- 
tajzi Mihalașcu, unul dintre cei 
mai buni alpiniști ai colectivului. 
Și, căutând să urmeze întocmai 
sfatul tovarășului său de muncă. 
Aurel Vrănescu fixă ștacheta mai 
sus. Se depărtă puțin și trecu cu 
ușurință 1,40 m Nu e mult, dar a- 
cesta e doar începutul. Să vedem! 
Poate reușește și 1,45 m. Dar în 
clipa cînd își lua elanuf a răsunat 
chemarea de a participa, alături 
de ceilalți sportivi, la solemnitatea 
de deschidere a sezonului sportiv 
de vară.

Dintre sutele de tineri care 
participă azi la primele concursuri 
sportive închinate Festivalului de 
la Valrșovia, aproape nici unul 
n-a rămas în afara complexului 
G M.A. gr. I. Au mai rămas doar 
cîțfva aspiranți G.M.A. gr. II.,

aleargă de zor. Sprinturi 
sărituri din mers, gim- 
toate îi vor ajuta în ob- 

unui tâmp mai bun, fie 
m pliat fie la aruncarea

(r r-, 

i. njr~- ~ . r

• In ultimii ani, Intensa activi- | 
late sportivă din orașul Tr. Seve
rin a scos la iveală multe ele
mente tinere și taientate în dife
rite discipline sportive. Astfel, bo
xerii Țr. Iordache și Ion Croitoru, 
atleta M. Cuțui și alții se nu
mără printre sportivii care s-au 
ridicat dta rindurie tinerilor din 
localitate. De asemenea, deși cu 
mai puține rezultate pe plan cali
tativ, activitatea la baschet, volei, 
handbal și tenis de masă era pînă 
de curînd foarte intensă. In ulti
ma vreme însă, mai precis în ulti
mele luni, se observă o stagnare 
și chiar un regres în activitatea 
sportivă la Tr. Severin. Și lipsu
rile -constatate sînt, în primul rtad, 
de ordin educativ. Manifestări de 
tadisciplină, de vedetism, se ob
servă la sportivii din secțiile de 
handbal și baschet ale colectivului 
Flamura roșie. Situația este și mai 
gravă la box ,unde antrenorii Paul 
Schultz și Petre Alexandrescu 
nu numai că nu colaborează 
pentru dezvoltarea boxului se
verinean, dar își fac o ,,con
curență” total nesănătoasă. Aceste 
lipsuri provin și din existența doar

insigna G. M. A
dar azi, aproape toți vor 
să-și treacă una sau mai 
norme. Emoția dinaintea fiecărei 
[rtobe e firească Fiecare dintre 
aspiranți e stăpînit d< :; de 
a trece normele graduiui II, de 
a deveni cît mai curînd purtător 
al insignei G.M.A.

Unul dintre aceștia este și al
pinistul Pantazi Mihalașcu. Nu e 
prea greu să afli despre el că 
este nu numai un bun alpinist, 
ci și until dintre cei mai buni 
muncitori din secția S—II montaj.

In preajma întrecerilor prilejuite 
de deschiderea oficială a sezonu
lui de vară Pantazi Mihalașcu a 
arătat că organizarea Concursuri
lor Sportive ale Tineretului este' 
un bun prilej de a-și trece Una 
sau două dintre normele complexu
lui G.MA. Utemostul Pantazi a 
fost acela care i-a îndemnat pe 
aspiranții GJW.A. să se înscrie 
îrrtr-una din secțiile sportive ale 
colectivului. în secția de volei, sad 
în secția de box etc...

★
Dar iată că alpinistului Pantazi 

i-a venit rindtil să arunce gre
nada. A .prins-o in mîinile sale pu
ternice și, luîndu-și e'.an a zvîr- 
lit-o peste linia albă care marca 
55 m. Nu l-a întrecut în aruncare 
decît cazangiul Ștefan Vereș. Cei 
63 metri, rezultat obținut de 
cazangiul Ștefan Vereș, a fost 
de altfel și cea mai bună perfor
manță a concursului. Dar, arun
carea grenadei n-a fost singura 
probă trecută de ~ 
lașcu. A alergat 
mai puțin de 13 
proba de săritură 
a fast mulțumit că a putut să-i 
ajute și pe ceilalți tovarăși ai IUI, 
Alexandru Șimcain și Const. Bălan, 
să-și treacă, în cadrul acestor 
concursuri, normele complexului 
sportiv de stat G.M.A.

căuta 
multe

V

Pantazi Miha- 
100 m. plat în 
sec., și-a trecut

în înălțime și

| pe hârtie a comisiilor orășenești pe 
ramură de sport. Se impune ca, de 
îndată, comitetul orășenesc C.F.S. 
(președinte tov, V. Buricea) să ia 
măsurile necesare pentru îndepăr
tarea Gipsurilor. "

7?. Schultz 
coresoondent

• Tinerii din Oravița iubesc 
spartul. Firesc ar fi ca în co
drul colectivelor sportive locale 
ei să poată practica în cît mai 
bune condîțiuni sporturile lor pre
ferate. Din păcate, ce', puțin cînd 
este vorba de colectivul Progresii, 
acest lucru nu se poate întîmpta. 
Intr-adevăr, singurul sport 
great" la acest colectiv (în spe* 
cial de consiliu] colectivului) este 
fotbaiul Despre celelalte sparturi 
ruci nu poate fi vorba. Dar și 
aci sînt lipsuri serioase. In secția 
de fotbail sînt permanent netațele-1 
geri, pregătirea echipei lasă dd 
dorit iar formația ocupă ultimul 
loc în clasamentul campionatului 
regional. O situație care nu mai 
poate fi tolerată. Consiliul colecti
vului are cuvîntul...

. Samuel Ladislau
corespondent

r



f' Iata-1 pe Augustin Druhora, un 
t tânăr dar toarte talentat boxer, unul 
j Ah miile de tineri care au îndră- 
' git sportul 1 Augustin Druhora este 

acum absolvent al școlii profesio
nale. E meseriaș 1 Visul lui a de
venit realitate. Va lucra la o 

! freză mare și îi va cere să firac- 
; ționeze așa cum dorește el.

Au trecut mai multe luni de când 
tînărul frezor Augustin Druhora 
(are numai 16 ani) a intrat să 
lucreze într-una din secțiile Uzine
lor de Tractoare ,,Ernst Thâlknan" 
din Orașul StaCin. Im acest timp, la 
cunoștințele dobîndite în cei trei 
ani de învățătură s-au adăugat 
cele căpătate de la maiștri, de la 
muncitorii mai vîrstnici. Tînărul 
frezor a îmbinat întotdeauna preo
cuparea și munca entuziastă pen- 

j tru o cît mai înaltă calificare în 
producție cu munca sîrguincioasă 

■pentru continua ridicare a măies
triei sale sportive. Disciplinat, 
muncitor, ambițios atunci cînd este 
vorba de îndeplinirea sarcinilor 
sale în producție, dar tot atît de 
dîrz și inimos în întâlnirile de 
box pe care le susține, iată-l pe 
Augustin Druhora așa cum îl cu- 

■ nosc sute de tineri și vîrstnici de 
la Uzinele de Tractoare „Emst 
Thallman' din Orașul Stalin. El a 
rtevenit mîndria întregii secții, 
mîndria colectivului sportiv. După

| o oglindă fidelă a
; O gazetă de perete bine redac
tată trebuie să oglindească și în 
același timp să ajute activitatea 
sportivă dintr-un colectiv. O astfel 
de gazetă este cea a colectivului 
Voința Timișoara, colectiv care are 
numeroase secții pe ramură de 
6port cu frumoase realizări.

lată, de exemplu, ce cuprind arti- 
eoiele apărute In ultimul număr al 
gazetei de perete a acestui colectiv. 
Tovarășa Barbara Horn, președinta 
«electivului sportiv, arată care sînț 
realizările obținute în ultimul timp 

; pe linia complexului G.M.A. Ea 
evidențiază cercurile sportive „Hi
giena", care în trim. II au format 
17 noi purtători ai insignei gr. II 
ți cercul „21 Decembrie", care are 

'18 noi purtători de insignă. In do
meniul activității G.M A. s-au evi
dențiat și cercurile sportive „Dina
mo”, „23 August”, „încălțămintea’’. 
Tov. Barbara Hom critică totoda
tă cercurile „îmbrăcăminte”, „Ali
mentar", „8 Martie", și „Sincoop", 
care nu au acordat suficientă aten
ție pregătirii aspiranților G.M.A..

Gazeta de perete a colectivului 
Voința Timișoara are și alte arti
cole care analizează realizărite și 
lipsurile colectivului. Astfel, tov. 
Alexandru Acs, responsabilul cit ins
truirea sportivă, arată la rubrica 
„fotbal” că echipa acestui colectiv, 
participantă la campionatul regio
nal de anul trecut, a fost nedișci- 
plinafă, că a avut numeroase aba
teri. Tocmai de aceea, performanța 
obținută (locul 10) a fost foarte 
silabă. Antrenorul a fost schimbat. 
Noul antrenor, Ștefan Kohl, a por
nit să muncească cu multă tragere 
ide inimă. El a introdus elemente 
noi, — în special tineri, — s-a o- 
icupat intens de pregătirea echipei, 
astfel că astăzi echipa Voința Ti
mișoara ocupă locul 3 în clasament, 
devenind totodată cea mai discipli
nată secție a colectivului- Această 
echipă are astăzi T3 purtători ai 
insignei G.M.A. gr. II, iar jucătorii 
care o compun sînt fruntași la to
cul de muncă.

Un alt articol îl semnează Eiisa- 
beta Karbach, atletă fruntașă și ac
tivistă a acestui colectiv. Ea scrie 
despre Concursurile Sportive ale 
Tineretului, care se desfășoară ir» 
cinstea cei’.ui de al V-lea Festival

TÎNĂRUL DINAMOVIST*' LA GIMNASTICĂ
In sala Dinamo s-a desfășurat 

duminică concurstfl de gimnastică 
j,Cupa Tînărul Dinamovist". Con
cursul s-a bucurat de o parTicipare, 
numeroasă, organizare bună și un 
nivel tehnic ridicat. Din cei peste 
80 concurenți care au luat parte 
îi-au remarcat prin buna pregătire 
și disciplina de care au dat do
vadă; L Zamfir, Th. Drăgan, A.

numai doi ani de activitate spor
tivă, Augustin Druhora are un pal
mares bogat în victorii: în cele 26 
întâlniri el a obținut 26 de victorii. 
Iată o frumoasă carte de vizi-

Augustin Druhora lucrtnd la freză

activității colectivului
al Tineretului și Studenților de la 
Varșovia. Elisabeta Karbach și-a 
luat, în același timp, angajamentid 
să se ocupe de pregătirea sporti
vilor din acest colectiv.

înotătorul Leopold Bernstein ana
lizează în articolul său antrena
mentele la calre au luat parte 
înotătorii colectivului, ca și per
formanțele pe care ’.e-au obținut 
jucătorii de polo Antrenorul de 
șah Alexandru Tyroler a făcut o 
analiză a activității șahiste, ară
tând că în întrecerea celor „111 
echipe" care a avut loc în acest 
an, colectivul Voința a obținut 
un rezultat mai slab decît în anii 
trecuți. In schimb, în campionatul 
R.P.R. pe echipe, „Voința" Timi
șoara a reușit să se claseze în 
turneul final, 3a care iau parte 
cete mai bune șase echipe pe țară

La gazeta de perete a colectivu
lui Voința Timisoara se scrie și 
despre compet ițiSe internaționale. 
Astfel, tovarășa Maria Balogy 
arată că cei mai buni trăgători 
din țara noastră se pregătesc pen
tru campionatele europene de tir. 
care se vor desfășura în toamnă 
la Biicurești. In cinstea acestei 
mari întreceri tinerii trăgători de 
la „Voința" își iau angajamentul 
să obțină și ei rezultate mai bune.

Interesant este și articolul tov. 
Ion Jucu, care analizează compor
tarea echipei feminine de hand
bal a colectivului, echipă care a 
obținut rezultate remarcabile în 
campionatul regional.

Echipa se află pe locul II în 
clasament, componente'e el re- 
mareîndu-se printr-o atitudine dis
ciplinată, ca și printr-o frumoasă 
activitate pe tărîm profesional. 
Dinfire jucătoarele echipei, tov. 

Ion Jurcu evidențiază pe Elena 
Gorgan, care este în același timp 
și fruntașă tn producție Ia co
operativa îmbrăcăminte. Gazeta de 
perete mai cuprinde rubricile : tu
rism, popicei schi, motoc ied i.sm, 

ciclism, baschet Și volei. Artico
lele referitoare la aceste sporturi 
sînt mai puțin interesante și aceas
ta pentru că activitatea secțiilor 
respective nu este tot atît de 
fructuoasă ca cea a secțiilor des
pre care am vorbit mai înainte.

ALEXANDRU GROSS

I Cerbureanu și V. Rotariu (la bă
ieți), Elisabetia Iacobi, Luța Pîr- 
log și Ana Călin (la fete). Rezul- 
iate tehnice: Fete: 1. Progresul 
311,15 p.; 2. Tînărul Dinamovist
307,85 p. ; 3. Voința 188,03p. Bă
ieți : Tînărul Dinamovisț 29C.80 p.;
2. Progresul 183,05 p. ; 3. Voința 
49,30 p.

I. Kaufman 
corespondent 

tă cane face ca astăzi, acest tinăir 
sportiv să fie urmărit cu deose
bit interes în întrecerile finafe a<le 
campionatului republican de box_- 
juniori care au început disninică 
la Pitești. ,

„Cocoșul" Druhora —, spune an
trenorul său, Grigore Nicolae —• 
are toate calitățile unui boxer de 
viitor. Calm, tenace, de o conștiin
ciozitate exemplară, el posedă nu
meroase cunoștințe tehnice pe care 
se străduiește continuu să le îmbu
nătățească". Tot așa vorbesc des
pre el și prietenii săi cei mai a- 
propiați, Gheorghe Simion și Au
ro! Popovici, caiiiicați și ei pen
tru finala campionatului republi
can de box-juniori.

„Augustin nu este numai un bă
iat bun, un muncitor destoinic, ci 
și un tovarăș minunat" spune Au
rel Popovici despre tînărul fre
zor.

Cei trei boxeri din colectivul 
sportiv Metalul Uzinele de Tractoa
re „Ernst Thallman" din Orașul 
Stailin se află acum la Pitești și 
susțin meciurile din cadrul fina
lelor campionatului republican de 
juniori. Dorința lor cea mai fier
binte este să reprezinte cu cinste 
culorile colectivului, să cucerească 
mult rîvnitul titlu de campion re
publican de box la juniori

C.C.A. a ciștigat intilnirea 
de tenis cu Progresul I.T.B.

Ultimele patru întâlniri de cam
pionat din cadrul meciului C.C.A.- 
Progresul I.T.B. s-au desfășurat 
Ieri pe terenurile centrului de an
trenament nr. 2. In prima partidă 
dublul Lia Doboșiu - Marin Vi- 
ziru a întrecut categoric (6-1, 
6-3) cuplu! Eva Stăncescu - A. 
Schmidt. In continuare pere
chea M. Viziru - Gh. Cob- 
zuc a dispus de A. Schmidt-C. Za- 
copceanu cu scorul de 6-4, 5-7, 6-1 
6-3. Lia Doboșiu a reușit o fru
moasă victorie în fața Irinei Po- 
nova în partida întreruptă sîmbătă 
după-amlaiză. Ea a ciștigat cel de 
al treilea set cu 8-6 după un meci 
în care ambele jucătoare au fur
nizat imul dintre cele mai bune 
jocuri feminine dan ultimul tâmp 
și în care sorții de izbîndă au al
ternat. Scorul partidei: 6-0, 7-9, 8-6 
pentru Lia Doboșiu. După un set 
ciștigat cu 6-3 de către C. Chi- 
varu partida dintre acesta și A. 
Schmidt a fost aminată, din nou, 
dfn cauza ploii, pentru as
tăzi la ora 17. Rezultat la întreru
pere : 6-2, 3-6, 6-3, 0-1 pentru Chi- 
varu. In urma acestor rezultate 
scorul întâlnirii dintre C.C.A. și 
Progresul I.T.B. este de 7-3 (și o 
partidă întreruptă) pentru formația 
militari tor.

Pregătiri pentru finala campionatului mutociclist de regularitate și rezistentă
Finala campionatului motocictâst 

de regularitate și rezistență se 
va disputa anul acesta după 
o formulă nouă. Traseul compe
tiției nu va mai fi un circuit, 
ca in edițiile precedente, ci va 
avea formă de stea, cu un cen
tru fix, de unde vor pleca și vor 
sosi concurenții in fiecare etapă.

Motocicliștii din Întreaga țară 
se întrec în prezent în faza de 
regiune a campionatului de regu
laritate și rezistență. In întrece
rile din această fază, vor fi desem
nați cei mai buni motocicl.ști, 
care se vor alinia apoi la startul 
finalei de campionat. Pină in pre
zent au și fost desemnați cam
pionii regionali ai curselor de re
gularitate și rezistență pentru re
giunile Arad, Oradea, Timișoara, 
Bacău și Pitești.

După relatările subredacției 
noastre din Timișoara, campiona
tul regional de regularitate s-a 
disputat pe ruta Timișoara-Buziaș. 
Lugoj-Recas-Timișoara și s-a bu
curat de mult succes. Au luat 
startul fa întrecere numeroși con
curent i, printre care clteva moto- 
cicl'ste.

In probele individuale la fete

Este ncrmal ca intr-un răstimp 
de ani valoarea unei competiții 

sau a unor sportivi să crească sen
sibil, dat fiind numărul d'in ce tn 
ce mai mare ai tinerilor angre
nați in mișcarea noastră sportivă. 
In această regulă de dezvoltare 
sînt cuprinși — bineînțeles — și 

floretiștii, sabrerii și spadasinii 
din țara noastră care, In ultimii 
ani, au reușit să-și îmbunătățească 
simțitor măiestria. După cum au 
dovedit ultimele concursuri interne 
și internaționale, practicantele flo
retei au depășit Insă ritmul de 

creștere obișnuit, au iprogTesat 
mult mai mult decât ceilalți, a- 
ducînd proba feminină la nivelul 
de spectaculozitate și valoare ofe
rit de celelalte întreceri.

Clujenii au fost convinși de rea
litatea acestei afirmații. In 1948, 
cînd tot ei au găzduit finalele cam
pionatelor individuale, au rămas 
deziluzionați de comportarea flore- 
tistelor; iată însă că la finalele 
din acest an. ei au avut ocazia să 
asiste la probe de floretă fete 
foarte valoroase, rămînînd cu cele 
mai frumoase impresii de pe urma 
asalturilor feminine.

Este suficient să arătăm că în 
1948 au participat la finalele de 
floretă fete aproximativ 15 trăgă
toare, cu o vîrstă medie de 28 de 
ani și că în acest an au hiptat 
pentru titlu 31 de concurente cu 
o vîrstă medie de 23 ani pentru a 
ne explica progresul floretei femei 
din ultima vreme. Dealtfel, — ca o 
curiozitate a întrecerilor feminine 
de la Cluj, — remarcăm faptul că 
valoarea concurentelor s-a do
vedit invers proporțională cu vîrstă 
tor. Cea mai tînără floretistă (Olga 
Orban) a cucerit titlul de cam
pioană, iar cea mai vîrstnică («facă 
poate fi numită astfel o trăgătoare 
de 24 de ani I) a ocupat ultimul 
loc din finală. (Lelia Talpeș). Res
tul finalistelor sînt aranjate în cla
sament și după rezultate, dar și 
după... vîrstă: 16, 19, 20, 20, 20, 
23, 23 și 24 ani. (vîrstă med'ie: 
21 ani, cea mai mică medie întâl
nită vreodată în finalele campiona
tului republican de seniori și se
nioara).

Disputa pentru titlul de cam
pioană republicană a fost valo
roasă și prin nivelul său tehnic.

Olga Orban (stingă) și Maria Taitiș (dreapta) au realizat unul 
din cele mai spectaculoase asalturi ale finalei de floretă fete.

(foto R. VILARA) i

victoria i-a revenit motociclistei 
Ildlko Porsche (Dinamo Timi
șoara) iar ia băieți lui Wemet 
Hirschvogel (Metalul Reșița). Pe 
echipe, a învins formația Dinamo 
A (Timișoara) alcătuită din An
drei Kiss, Otto Wilcomm, R. Berg 
și Jesenovici.

De același succes s-au bucurat 
și alergările din regiunile Bacău, 
Oradea și Pitești, ale căror trasee 
au fost bine alese, astfel îneît 
să-i supună pe alergători la o 
adevărată prdbă de rezistență.

Au fost însă și locuri unde faza 
de regiune a campionatului de re
gularitate și rezistență a avut un 
caracter formal. Printre acestea 
se numără regiunea Arad unde, 
deși au fost înscriși un număr re- 
cond de concurenți (38), totuși, din 
cauza traseului prost ales, cursa 
va trebui să fie anulată. Așa, de 
pildă, traseul pentru proba rezer
vată fetelor a măsurat 52 km. 
(Arad-Vinga-Arad) iar proba re
zervată băieților 104 km. (Arad- 
Tîmișoara-Arad). O cursă de re
gularitate disputată doar pe 104 
km., într-o singură etapă și numai 
pe asfalt, contravine regulamentu
lui concursurilor de întreceri moto. 
O astfel de alergare în nici un 

dar mai cu seamă prin di.rzenua» 
și combativitatea cu care s-a d'is-- 
putat fiecare asalt. Tocmai aceste: 
calități, foarte rar întâlnite, la fto*- 
retâstele din finalele trecute, au- 
adus în fruntea campionatului ță
rii pe tîinăra trăgătoare din Cluj 
Olga Orban exponenta principală 
a scrimei moderne bazată pe vi* 
teză, insistență, calm și multă miș
care pe planșă. Cu aceste calități,' 
Olga Orban și-a surprins și și-a 
„sufocat" adversarele, obligîndu-le 
să cedeze în fața Impetuozității sale. 
Adversarele (L. Grib, I. Valaskay,, 
E. Șamșudeanu), care au acționat! 
cit aceeași convingere și acelașii 
calm, au reușit să facă „ziile ne
gre" tinerei campioane. Olga Or-' 
ban a cîștâgat pe merit aicest earn-- 
pionat și sintem convinși că tri*- 
coul de campioană a fost îmbră-- 
cat de un veritabil talent în rnt* 
n ui rea floretei. Cînd Olga Orban* 
va ajunge să „atașeze" calităților,- 
ei naturale fizice și morale și de-, 
voință, o tehnică superioară, cu 
elemente viari-ate și cu mai mu'ltăi 
gîndire tactică pe planșe, atunci 
titlul de campioană va fi — în* 
tr-adevăr — în cele mai bune 
rnîini. Nu este cazul să criticăm, 
insuficienta pregătire tehnică a 
Olgăi Orban, pentru că in cei doiî 
ani de cînd practică acest sport 
nu putea să învețe mai mult: dar- 
atragem atenția celor care se 
ocupă de pregătirea ei că a sosit 
tâmpul să insiste asupna fonmărW 
tehnice a tinerei campioane.

Spre deosebire de Olga Orban, 
Maria Taitiș, fosta campioană, a- 
cum clasată pe locul II, esle o teh
niciană excelentă, care însă nu 
poate atinge măiestria sportivă fi* 
ind lipsită de calitățile morale și 
de voință necesare. Este necesar 
ca această pretendentă principală1 
la titlul de campioană republicană 
să-și axeze pregătirea pe dezvolta* 
rea și întărirea calităților morala 
și de voință. Dintre celelalte fi* 
naliste, Lîd'ia Grib a fost o reve
lație; cu mai puțină îngîmfane, ea 
poate realiza mai mutt. Elena 
Șamșudeanu s-a clasat la adevă
rata sa valoare, pe care nu o po3te 
depăși atâta vreme cit nu va 
gîrndii tactic acțiunile pe care le 
întreprind».

caz nu se poate numi o competi* 
ție de regularitate și rezslenț^ 
ci doar o cursă de plimbare.

Regiunile care nu și-au dispu
tat pină acum campionatele de re
gularitate și rezistență, vor trebui 
să țină neapărat seama de traseul 
pe care 11 vor alege. Acesta tre
buie să aibă cel puțin două eta
pe, iar lungimea fiecărei etape să 
depășească 150 km. De asemenea, 
în regulament va trebui să se 
prevadă ca întrecerile să se dispu
te atât pentru echipe cît și pen
tru alergători individuali, iar aco
lo unde este cazul să se rezerve 
și o probă pentru motocicliste.

Pentru ca organizatorii finalei 
campionatului de regularitate și 
rezistență să-și poată întocmi ta
belele cu alergătorii care vor lua 
startul în întrecerea finală de cam
pionat, va trebui ca după dispu
tarea fiecărei competiții, fază de 
regiune, organizatorii locali să 
trimită comisiei centrale rezulta
tele întrecerilor precum și date 
precise asupra felului în care s-au 
disputat acestea.



CAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI
cehoslovaci

1

Antrenamentele jucătorilor
Pregătirile volei

baliștilor și volei
balistelor din Re
publica Cehoslova
ca în vederea cam
pionatelor europe
ne, care se vor 
desfășura la Bucu
rești , au început 
încă de la termi
narea sezonului

«xnpetițîonal de anul trecut. Pro
gramul de pregătire a prevăzut an
trenamente pe tot timpul iernii, 
jucătorii susceptibili dea face par
te din lot fiind grupați odată pe 
aăptămînă la centrele de regiune 
dhi Praga, Bmo, Ostrava, Plzen și 
Bratislava. Aici, jucătorii selecțio
nații și-au desăvirșt pregătirea 
ftzică, prin antrenamente în co
mun și au primit planul de antre
nament pe săptămîna următoare 

Pentru a se controla gradul de 
pregătire al jucătorilor se'.ecțîo- 
nsbili, ei erau cantonați txnp de 
2 zile la un interval de 2 luni la 
Praga. unde antrenorul Mateja- 
pek. care are sarcina de a pregăti 
cefe două loturi, se ocupa în
deaproape de fiecare jucător in 
parte. La Praga jucători: selecti- 
onabili au susținut meciur de ve
rificare, tatftrnnd echipe dta ca
drul categorie: A. Antrenorul al
cătuia o echipă formată din ele
mente de valoare apropiată și ur
mărea felul cum se comportă ju
cătorii, stadiul de p-egătire fizi
că, însușirea elementelor tehnice 
și tactice. De asemenea. în timpul 
antrenamente! x, colectivul de an
trenori încerca diferite formații, 
•sista asupra jocului la fileu ș: 
executării blocajelor, exersfad toa
te elementele tehnice și tactice ale 
jocului.

Reintorși la colectivele loc, ju
cătorii și jucătoarele și-au desă
vârșit forma susț ni nd meciuri cu 
•rfe mai puternice echipe din oraș 
•eu regiune, programul trasat «Je 
•litre colectivul de antrenori fiind 
«recutat întocmai.

De la data de 1 funie, lotul 
masculin, format din 17 jucători 
și cel feminin format (fel 15 ju
cătoare, vor urma la Praga no 
■ou plan de pregătire, urmînd ca 
la sfîrșitul noii perioade să fie 
•efecționați 12 jucători și 12 ju
cătoare care vor face deplasarea 
la București. Jucătorii și jucătoa- 
tole vor susține numeroase <ne-

Amănunte in legătură cu turneul întreprins 
de reprezentativa noastră de polo in Belgia

Evoluția reprezentativei noastre 
«te polo pe apă in Belgia a tost 
■nmărită cu viu interes de către 
•portivii rom în:. Este necesar să 
venim cu noi amăsîunte pentru a 
wăta mai pe larg corebțide în 
cere au fost obținute rezultatrie, 
"taeja cunoscute.

Intre 8 și 13 mai echipa noastră 
a susținut patru jocuri : primul cu 
reprezentativa Belgiei și cetei atee 
ei: echipe de club. Primul joc cîș- 
Sgtat de no; cu 6-4 (4-2) s-a dis
putat la Bruxelles în bazinul aco
perit „La Nage de Samt-Gifies", 
tezin cu dimensiuni mici (itmgime 
25 m., lățime 15 tn.) și cu apă 
puțin admcă (între 1—1,80 m.). 
Reprezentativa noastră a jura* ta 
următoarea formație: Deutsch, 
'Hospodar, Zahan, Csordas, Nagy, 
■Simon și Novac, iar beSgien-’i cu: 
Mallschalk, Smits, Martin, Lau
rent, Vissers, Heyninck și Van den 

: Steen. Jocul a început tatr-o a- 
iwă rapidă impusă de jucătorii 
noștri. Dar exctaderea lui Zahan, 
• decizie severă a arbitrului, a 
permis belgienilor să dlesclrâdă sco- 
TuS prin Martin. Un atac rapid al 
echipei noastre aduce egailarea prin 

’Nagy. Jucătorii noștri atacă conti
nuu și ridică scorul la 3-1 prin 
Nagy Și Zahan. Belgienii își revin 
»i Heyninck reduce scorull ta 3-2, 
pentru ca imediat un nou atac aii 
echipei noastre să ridice saorol 
prin Nagy ta 4-2. In repriza a 
dona stat excluși din joc Zahan și 
Novac de da noi și Smits și Hey- 
rnnck din echipai Brigiîd. In a- 
resastă sfiuiație Hospodar ridică 
•corul la 5-2, apoi Niagy este ex- 
ctas și bâlgiianull Martin reduce 
.ecoruil la 5-3. Mai marchează apoi 
țNagy pentru noi și Steen pentru 
fcdgreni și jocul se termină cu re-

Iciuri de antrenament și verificare, 
tsrmind ca la sfirșitiM perioadei de 
pregătire loturile să fie alcătuire 
din cei mai în formă dintre ei- 

La Praga, vor veni următorii 
jucători: maeștrii sportului Teser. 
Broz Josef, Broz Karel, Maly, 
Mikota, Paldus și Schwartzkopf. 
Kucera, Paulus, Hamhat. Musil, 
Pumoch, Petr. Jonaș, Synovec. 
Laznicka și Goiicn. D n k>aii fe
minin fac parte jucătoarele: ma- 
estea sportului Masaryk ova, Ștoi- 
cova. Krizova, Svobodova, Nenge- 
bajerova, Vatașkcxe. Ștaudova, 
Necasova. Hota, Stndeiarova. Lu- 
peckova, Kuoerova, Dessavska, Mi- 
cankova și Sperinova.

Ținind de valoarea jnca-
torikr și jucătoarelor noastre care 
și b edițiile precedente are cam
pionatelor europene au 2'-i com
portări opritorii, credem câ și de 
data area£a. față de moAX serios 
in care s-an pregătit, echipele se
lecționate ale R. Cehoslovace vor 
face o figură fnxncasă ta cadrul 
jocurilor de la București. Publi
cul bucureștean va r ea ocazia să 
aprecreze valoarea voleiuhn ceho

La toaie marile întreceri interna ționaie la care au participai, echi
pă de odei ale R. Cehoslovace au avut frumoase comportări. lată, 
in fotografa noastră, o fază din jocul dintre reprezentativele femi
nine ale R. Cehoslovace și R. P. Polone disputat tn cadrul campio
natelor mondâcle (Moscova, 1952).

zoKatui de 6-4 in knoarea noastră.
Ir această partidă am constau: câ 
<fin punct de rec ere ndrvxtaal 
pasele n-au fost precse și au fost 
executate cu todrzfere. iar in ceea 
ce privește piasaraenuA nfiriduai 
*-au făcut greșeli arit ta atac dt 
și in apărare. Din punct de ve
dere tactic, echipa noaszrâ nu a 
pOTJt să desfășoare tn joc mob.1, ■ 
din cauza bazinului mic și cu apă 
puțin acincâ. .Al doâea joc, des
fășurat tere reprezenta: rea noas
tră de tineret și setecționata fla
mandă s-a disputat ta seara alei 
de 9 mat ta bazânui acoperit din 
orașul Gând. In acest joc au fost 
toCroduș; in formație tinerii Berdi 
și Merchipu. Jocul începe rapid, 
în nota de superfori.tafe a echipei 
noastre care deschide scored prin 
Nagy. După eizrninarea kn Hospo
dar, echipa flamandă egalează 
prin Steen: 1-1. Dm nou echipa 
noastră ta conducerea prin golul 
toscris de Booth. De aci înainte 
arteteul începe să rtim-ne în șir 
jucătorii noștri, permițrnd flaman
zilor să ridice scorul la 4-2. Apoi 
dm nou echipa noastră modifică 
scorul ta 3-4 prin Hospodar, tar 
gazdete fl siabSesc ptaă ta retaare, 
la 5-3, în favoarea tor. După pau
ză, echipa noastră joacă foarte re
pede și ta conducerea prin gotariîe 
înscrise de Zahan, Nagy și Bondi, 
liltiimul punct fiind marcat <tad noi 
rămăsesem în cinci jucători, iar 
adversiaml în șase. Imediat echipa 
flamandă egiaileiaiză prin Raschaert, 
cînd noi eram de asemenea în in
ferioritate numerică. Numeroasele 
excluderi din joc stat sezisate de 
public. In calitatea mea de antre
nor al echipei an atras atenția 
arbitrului M. Charics Angenhanjsen 
asupra respectării reguli amenitiutai 
internaționali de palo pe apă. Drept 
urmare, arbitrul reiiritrod'uee jucă
torii noștri în „teren" și fluieră • 

slovac care se bucură de aprecieri 
iwe in toate țările din Europa.

JINDRICH PEJCHAR 
corespondentul ziarului 

..Sportul popular" 
în R. Cehoslovacă

Praga, 23 mai 1955

In dorința de a asigura celei de 
a IV-a ediții a Campionatelor Eu
ropene de volei (București,, 15-26 
iunie) o cit mai bună desfășurare, 
comisia de organizare, se preocupă 
din timp de punerea la punct a tu
turor problemelor. Iată câteva amă
nunte fci legătură cu amenajarea 
-jre* pe care se vor disputa to- 
tiînrrile.

In tocila panctiui sportv Di
namo vor fi amenajate 3 terenuri 
pen'.-u concurs. Unul dintre ele. te
renul central, va fi situat in mijlo
cul velocromuiui iar celelalte două 
pe spațiile actualelor terenuri de 
voiri. Toate aceste trei terenuri vor 
fi drenate special. fiind ridicate cu 
20 cm. deasupra nivelului lor din 
prezent. Aceasta, pentru ca în 

caz de pioase, ele să se poată usca 
mat repede. In afară de terenurile 
de concurs vor fi pregătite 4 te
renuri pentru încălzire care vor 
sta tn permanență la dispoziția e- 
chipelor.

Iternzjarea jocul ui cu aproape două 
mmtxe taainre de timpoi regle- 
I meotar. Ai treilea joc s-a disputat 
mercur-, seara (11 mai) ta Bruxel. 
ies ta tazmaf „La Nage de Samt- 
Giies*. Echipa noastră a învins 
selecționata Brabantuiui, care a 
fost de fapt reprezen^tiva Belgiei, 
ca 4-3. Noj am foicsX aceeași e 
după ca in primul joc, iar gazdele 
l-au introdus pe Ratd Lekime, un 
jucător foarte bun in bazin oi apă 
năcău In acest joc belgienii au fo
losit tactica centrului fix. post în 
care a lost întrebuințat Lddme. In 
uit mu*' joc, disputat vineri seara 
(13 mai), in același bazin, echipa 
noastră de tineret a întrecut ușor 
formația dubidtd „La Nage de 
Sarx-Grlies*. cu scored de 7-1 
(4-0). Reprezentația noastră de 
tineret a făcut o adevărată de
monstrație de polo pe apă, golu
rile ^iind marcate «ie: Hospodar, 
Nagy, Csordas, Zahan, Marchițiu 
și Bord: (2).

Pentru noi, tumeui din Belgia 
a constrttrt o bună verificare a 
forenei echipe: noastre, verificare 
necesară pentru obținerea ttnor re- 
zuteate tune la Festivalul de la 
Varșovia, o veritabilă repetiție ge
nerală m vederea Olimpiadei In 
pregătirea viitoare a echipei noas
tre trebuie să insistăm asupra o- 
rientării jucătorilor pentru a se 
plasa dt mai corect în diferitele 
situații de joc, asupra paselor co
recte și asupra eficacității în tra
sul la poartă.

Prin corectarea acestor deficiențe 
și prin creșterea nrSinei jucătariilor 
noștri în viitoarele tatfiniiri inter
naționale vom obțin® rezultate șî 
maii valoroase care vor contribui 
la creșterea prestigjuilui de care se 
buwură în prezent jocul de polo 
practicat în tara noastră.

VASILE DAROCZI 
antrenor .

Cu ultima sa performantă (1.98 m), maestrul sportului Alexandru 
Merică se situează printre cei mai buni săritori din Europa.

(Foto Gh. Epurau)

Săritorii în inălțw și sprinterii 
au început promițător sezonul atletic

La una din întrecerile internațio
nale din anii trecuți, unul din oas
peții care cunoștea destul de bine 
situata atletismului din țara noas
tei, făcea remarca — fără îndoială 
plină de interes — că săritorii 
noștri in înălțime nu au fost în
vinși de niciun atlet străin, din 
1946, în concursurile desfășurate 
la noi. Remarca aceasta se baza, 
desigur, pe faptul că Ion Soter se 
dovedise imbatabil in concursurile 
susținute în țară. Dar tată că în 
zilele premergătoare meciului cu 
atleții și atletele din Elveția, de 
anul trecut, maestrul sportului Ion 
Soter s-a accidentat și a fost pus 
ta impasibilitate de a tnaii concura. 
In felul acesta, lui Alexandru Me
rică, socotit ptaă atunci „omul 
nr. 2", i-a revenit sarcina să* apere 
succesele săritorilor noștri. Intre- 
cîndu-se pe sine, Alexandru Merică 
a suplinit lipsa lui Soter și a reu
șit să-l învingă pe Hans Wahli, 
recordmanul Elveției, obținând cu 
acest prilej cel nvai bun rezultat al 
său: 1,94 m. Victoria aceasta a 
stîrnit numeroase comentarii și 
l-a făcut pe un ziarist elvețian să 
remarce că proba de săritură în 
inaljime, este proba de specialitate 
a rominilor'’.

Aceasta este — în mare — si
tuația probei de săritură în înăl
țime din țara noastă. După o iar
nă de intensă pregătire, iată că, 
chiar de la primele concursuri în* 
sală și fa aer liber, o serie de alți 
atleți reușesc, în acest an, perfor
mante din ce în ce mai bune, um- 
pKnd prin rezultatele lor golul 
dintre cifrate lui Ion Soter — 
indiscutabil unul dintre cei mai 
buni săritori din lume— și cifrele 
lor. Chiar in primele zile ale lunii 
mar. Ion Knaler reușește la lași o 
performanță excelentă. 1,95 țn., pe 
care mai apoi, la 7 mai, o egalea
ză Alexandru Merică, pentru ca 
sfrnhăta aceasta, tot el să mai a- 
dauge încă 3 cm. celui mai bun 
rezukat al său, sărind la Ploești 
1,98 m. In aceeași zi, la Timișoa
ra, recordmanul nostru Ion Soter 
reușește o performanță de 2 metri 
cu care ocupă și ta acest an un 
loc fruntaș în ierarhia Maiorilor 
europene. Dar, în afara acestora, 
doi atleți au reușit să obțină cele 
mai bune rezultate ale lor: Con
stantin Dumitrescu a sărit 1,88 <r«., 
iar Xenofonte Boboc a sărit de mai 
multe ori 1,85 m. Lfsla celor care 
„vin" poate fi completată cu nu
mele tai T. Dragomirescu, D. 
Oprea. T. Lutic etc. Dacă numai 
c« câțiva ani ta urmă performanța 
de 1..75 m. era suficientă pentru a 
te putea clasa pe primul Joc tn 
campionatele țării, astăzi acest re
zultat a ajuns aproape un fapt di
vers. Intr-un concurs „tare", la 
care participă toți săritorii noștri 
fruntași, cu această performanță 
credem că nu se mai poate ocupa 
un loc nici măcair în clasamentul 
primilor șase. Iată acum lista ce
lor mai buni atleți ai țării noaste» 
la săritura ta înălțime:

2,03 Ion Soter 1952
1,98 Alexandru Merică 1955

Cupa orașelor la ciclism
Orașul Stalin (pr.n telefon). 

Sîmbătă și duminică s-au desfă
șurat în localitate întrecerile din 
cadrul celei de a Il-a etape a ,,Cu
pei Orașelor”. Iată rezultatele teh
nice:

FEM'ININ. Fond, 20 km. 1. Her
ta S'chuster (Orașul Stalin), 2. 
Maria Iliescu (București), 3. Ma
ria Kato (Arad). Urmărire pe 
echipe: 1. Orașul Stalin 2. Bucu
rești 3. Arad. Semifond: 1. Ma
fia Iltescu (București), 2. Otiiia

1,95 Ion Knaler 1955
1,89 Rudolf Horfoianu 1953
1,88 Constantin D-trescu 1955
1,86 Pompă ciSto-chlțescu 1940
1,86 Toma Heinrich 1953
1,86 Dan Oprea 1954
1,85 Petre Ștefan 1925
1,85 Xenofonte Boboc 1955

In acest an media rezultatelor 
primilor 5 atleți este de 1,932 și 
mai bună decît aceea a întregului 
an 1954 (1,918) considerată ca 
cea mai valoroasă de pînă acum.

Săritorii noștri ta înălțime au 
datoria să muncească cu și mai 
multă perseverență pentru a-și îm
bunătăți îrr mod permanent rezul
tatele lor sportive. Pe de altă 
parte, socotim că este necesar să 
se editeze o broșură care sâ cu
prindă experiența lor, pentru ca 
aceasta să fie transmisă fa masele 
largi ale tineretului, din rîndurile 
cărora se vor putea ridica noi șl 
noi elemente de talent

★
Rezultate remarcabile au obținut 

în toate concursurile din acest an 
alergătorii de viteză. Numai in 
uilttaiui concurs Ion Wiesenmayer 
și Alexandru Stoenescu reușesc 
două performanțe de o certă va
loare internațională: 10,5 sec. și res
pectiv 10,6 sec. Rezultatele lor ca 
și cele obținute pînă acum de Ște
fan Prisiceanu, Mircea Pop, Lothar 
Marks, llie Savel, Traian Suări- 
gean, Ștefan Mihaly etc., ies și 
mai mult in evidență dacă ținem 
seama de faptul că ne aflăm abia 
la începutul perioadei competlț'o- 
nale, care în acest an este deosebit 
de 'bogata tn tot felul de întreceri 
cu caracter intern și internațional. 
Rămâne trusă ca o grijă a sprinteri
lor noștri și a antrenorilor care-i 
pregătesc, să studieze cu toată a- 
tenția planurile de antrenament și 
graficul formei sportive, in așa 
fel ca.să poată obține‘și mai ttrziu 
rezultate tot atît de bune. Este in
teresant de arătat că alături de 
lai Moina și Eugen Lupșa, Ion 
Wiesenmayer își adaugă acum nu
mele pe lista celor mai bune per
formanțe iromînești ia 100 m. Iată 
această listă:
10,4 Ion Moina Cluj 15.IX.1945
10,4 Ion Moina Predeal 24.V1I1.1946
10.4 Ion Moina Cluj 1.VH.1948 
10 5 Ion Moina București 5.VH.1942
10.5 Ion Moina Predeal 1.VIH.1942
10,5 Ion Moina Buc. 23.VII 1943
10,5 Ion Moina Predteal.21.VlH.1943 
10 5 Eugen Lupșa* Pred.

24.VIII.1946
10,5 Eugeni Lupșa Oluj 7.V1.I947
10,5 Ion Moina Budapesta

4.VII.1947
10,5 Ion Wiesenmayer Ploești

21.V.1955
Rezultatele bune pe care le-a*u 

obțiinut cei mai mulți dintre atle
ții noștri ne fac să privim cu toată 
încrederea întîtairile internaționale 
ale acestui an, și în mod special 
întrecerile din cadrul Festivalului 
de la Varșovia și din cadrul ce
lei de a VIII-a ediții a câmpianat 
lor noastre inte-nationale.

ROMEO V1LARA

Konnerth (O.așul Stalin), 3. MaJ 
ria Kato (Arad).

MASCULIN. Fond, 100 km. 1. 
Ion Bacru (București). 2. Richand 
Klein (Orașul Stalin), 3. Călin 
Tudose (București).

Urmărire pe echipe: 1. Bucu
rești 2. Orașul Stalin, 3. Oradea.

Semifond: 1. Ion Baciu (Bucu
rești), 2. Dan Marin (București),
3. P. Munteanu (Constanța).

Au participat 22 alergătoare și 
86 alergători.

(Traian Brenner, corespondente).
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SELECȚIONATA DIVIZIONARA A - WIENER SPORTKLUB 2-0 (2-0)

T-
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Deși vremea s-a arătat încă de 
'dimineață potrivnică, peste 35.000 
ide spectatori au înfruntat riscurile 
ploii care amenința să cadă și au 
venit ieri după-amiază la Stadio
nul „23 August" pentru a urmări 
întîl-n-irea dintre Selecționata divi
zionară A și echipa austriacă Wi
ener Sportklub. Acești verificați 
iubitori ai fotbalului au avut, pe 
lîngă satisfacția urmăririi unui joc 
spectaculos — în ciuda terenului 
alunecos, — pe aceea a cîștigului 
de cauză cu... ploaia care s-a ma
nifestat doar prin rfteva discrete 
„apropouri". Echipele au intrat pe 
teren în următoarele formații ’

SELECȚIONATA DIVIZIONARA 
A : Toma-Zavoda II, Androvicl, 
Toma Il-Călinoiu, Pereț-Suciu, Ni- 
eușor, Ozon, Georgescu, Su.ru

WIENER SPORTKLUB : Szan- 
wald-Skocik, Much, Hasenkopf- 
Stadlmayer, Barschandt-Horak, 
Howanitz, Missler, Gasslich, Sokol.

De -la primele schimburi de min
gi, jucătorii noștri trec în jumă
tatea de teren a oaspeților; prima 
acțiune periculoasă de atac o în
registrăm în ntin. 3 cînd Suni 
trage peste poartă după o combi
nație cu Ozon. Vienezii răspund 
cu un contraatac scurt (min. 5Ț, 
la capătul căruia Misșler șutează 
foarte periculos. Echipa noastră 
continuă 6ă aibă inițiativa, atacul 
reușind adeseori să-și facă drum 
«pre poarta lui Szanwald. Ase
menea acțiuni pun pe înaintași în 
situații de marcare (mm. 11, 12, 
13, 15) dar ei, ori trag afară, ori 
balonul mtîllnește bara sau, în fine, 
portarul austriac intervine în ul
timul moment trimițîrd mingea 
fa corner (în paranteză fie spus, 
echipa noastră a obținut ieri cer
nere pentru... două meciuri: 171!!). 
Primii go! al partidei este marcat 
în min. 22 cînd Hasenkopf faul
tează pe Georgescu la marginea 
oareului de 16 m. Lovitura liberă 
este executată de Ozon care trimite 
mingea plasat peste „zid". Por
terul austriac intervine, da>r min
gea trece linia porții: 1—0. Fot
baliștii noștri continuă să aibă 
Inițiativa și în min. 33 marchea
ză al doilea gol : Nicușor pasează 
hi! Ozon care schimbă foarte fru
mos cu Georgescu. Acesta șutea
ză puternic, mingea lovește bara 
și revine în teren, iar Ozon o tri
mite cu putere îrt plasă : 2—0.

După gol, echipa vieneză are o
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AMĂNUNTE DESPRE CONCUR
SUL PRONOSPORT Nr. 21 

Etapa- din 29 mai, 1955 
Concursul nr. 21 cuprinde me

ciurile internaționale de fotbal 
R. P. Romînă — R. P. Polonă 
(I-III), meciurile din a doua etapă 
» competiției „Cupa de Vară" 
(IV-VI) care s-a dovedit a fi deo
sebit de Interesantă și meciurile 
din campionatul republican de fot
bal categoria B (VII-D).

Prin partidele echilibrate pe 
care le programează, concursul 
nr. 21 este considerat ca unul din
tre cele mai „tari". Dăm mai jos 
cite'ia amănunte asupra meciurilor 
din programul acestui concurs.

J. R.P. Romînă A — R.P. Po
lonă A (pronostic la pauză)

//. R.P. Romînă A — R.P. Po
lonă A (pronostic final) (1947: 
0—0; 1948: 0-0; 1949: 2—1, 1950
3— 3; 1952 (Festival Berlin): 6—3; 
1952: 1—0).

III. R.P. Polonă B — R. P. Po
mină B (1952: 1—2)

IV. Locomotiva Constanța — 
C.C.A. (1955: 1—0) Ultimele re
zultate: Locomotiva Constanța — 
Locomotiva' Constanța (tineret):
4— 2 (1—1); C.C.A. — Dinamo 
Orașul StaEln: 1—2 (0—2).

V. Flacăra Ploești — Dinamo 
Orașul Stalin (1951: 2—3 și 2—1; 
1952: 3—2 și 4—1; 1954: 1—0 și 
0—1; 1955: 4-0) Ultimele rezul
tate: Fflacăra Ploești — Progresul 
București: 1—3 (0—2); Dinamo 
Orașul Stalin.— C.C.A.: '2—1 
(2-0).

VI. Avîntul Reghin -t- Flamura 
Roșie Arad (1955: 1—2) Ultimele 
rezultate: Avîntul Reghin — Avîn
tul Reghin (tineret): 0—1 (0—1); 
FI. roșie Arad — Știința Timișoa
ra: 4—2 (1—1).

VII. Locomotiva Craiova — Ști
ința București. Ultimele rezultate:

frumoasă revenire. Oaspeții com
bină foarte frumos în cîmp, se 
demarcă cu ușurință, dar nu reu
șesc să închege acțiuni periculoa
se fiindcă apărarea echipei noas
tre intervine la timp. De semnalat 
acțiunea lui Barschandt (min. 41)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - j 

j Azi pe Stadionul Republicii: I 
Selecționata Divizionară B — | 

Wiener Sportklub
Al doilea meci al echipei i 

! aaistriace Wiener Sportklub are i 
i loc astăzi după amiază pe Sta- i 
î «bonul Republicii (ora 17,30). = 
; De data aceasta, oaspeții vor; 
î înfrunta Selecționata «ihiztona- i 
; ră B, care va alinia formația : i 
i Birtașu-Pahonțu, Apolzan, V. i 
î Dumitrescu-Hidișan, Mafor-Sze-! 
; kely, Teodorescu, Ene II, Ava- | 
1 sihehioaie. Mihai. Vienezii vor î 
i folosi probabil formația de ieri, i 
i Arbitru: S. Segal.

«-
care termină cu o lovitură surprin
zătoare un atac pe care l-a ini
țiat de pe postul lui, «ie mijlo
caș.

La reluare asistăm Ia o și mal 
puternică presiune a fotbaliștilor 
noștri. Atacul are numeroase situa
ții de marcare și ar fi putut mări 
«corul dacă ar fi insistat mai mult 
fn momentele finale, dacă ar fi tras

INFORMAȚII O^'onosport
Locomotiva Craiova —■ Progresul 
C.P.C.S.: 2—0 (1—0); Știința
București — Metalul Uzinele de 
Tractoare Orașul Statin: 3—2 
(1-1).

VIII. Metalul Baia Mare — 
Locomotiva Arad (1950: 1—4 și 
4—1; 1952: 0—I și 6—2; 1953: 
0—3 și 1—2; 1954: 0—1 și 5—1) 
Ultimele rezultate: Metalul Bata 
Mare — Minerul Luperri: 1—1
(0—1); Locomotiva Arad — Me
talul 108: 3—0 (3—0).

/X. Progresul Oradea — Meta
lul Hunedoara (1954: 2-2 și 0-1)

Ultimele rezultate: Progresul
Oradea — Metalul Reșița: 1—1 
(0—0). Metalul Hunedoara — FI. 
roșie Okij: 4—2 (2—0).

X. Dinamo Galați — Știința Iași 
(1954: 1-2 și 1-2) Ultimele rezul
tate: Dinamo Galați — FI. roșie 
Bacău: 2-2 (1-1). Știința Iași — 
Flamura roșie Buhuși: 4-1 (0-0).

XI. Avîniul Fălticeni — Flacăra 
I Mai Ploești. Ultimele rezultate: 
Avintui Fălticeni — Locomotiva 
Iași: 0—1 (0—0). Flacăra 1 Mai 
Ploești — Locomotiva Galați: 
3—Q (0—0).

XU. Dinamo Birlad — Locomo
tiva Galați. Ultimele rezultate: 
Dinam-o Bîriad — Flacăra Cîm- 
pina: 0—2 (0—1). Locomotiva Ga
lați — Flacăra 1 Mai Ploești: 0-3 
(00).

A Dinamo Bacău — Progresul 
Focșani (1954: 2—2 și 2—0). Ul
timele rezultate: Dinamo Bacău — 
Flamura roșie Burdujeni; 1—1 
(0—0)'. Progresul Focșani — Fla
mura roșie Bacău: 1—1 (0—1).

B. Metalul Arad — Flacăra Me
diaș. Ultimele rezultate: Metalul 
Arad — Progresai Satu Mare: 
1—1 (1—1). Flacăra Mediiaș — 
Metalul Oradea: 2—1 (2—1).

C. Locomotiva Iași — Flamura 
roșie Bacău (1950 : 4—2 și 2—1. 

din pozițiile favorabile. Așa se face 
că ocaziile din min. 48 (Ozon), 
49 (Suru), 56 (Ozon), 62 (Geor
gescu), 64 (Suciu), 68 (Georges- 
cu), 80 (Ozon), 84 (Georgescu)— 
ca să nu enumerăm decât cele mai 
clare situații — nu s-au terminat 
cu înscrierea unui nou gol. In a- 
ceastă parte a meciului am putut 
trmări jocul bon — în ceea ce pri
vește plasamentul — al anărători- 
lor echipei vieneze.

Victoria selecționatei este ab
solut meritată. Echipa noastră a 
făcut un joc bun în care linia de 
înaintare, permanent alimentată cu 
mingi de mijlocași, a reușit multe 
actorii în viteză, impetuoase, sur
prinzând apărarea oaspeților. Ata- 
canții noștri trebuie să șuteze însă 
mal mult la poartă, să tragă mal 
iute, fără să caute o poziție mai 
bună sau să-și potrivească min
gea. Dintre jucători s-au remarcat 
în special ttaărul înaintaș Geor
gescu — care s-a încadrat foarte 
bine in jocul echipei — Ozon și 
Zavoda ÎI-

Echipa Wiener Sportklub a _ fă; 
cut dovada unei excelente pregătiri 
tehnice individuale, realizînd ade
sea acțiuni spectaculoase. O impre
sie deosebită ne-a«i lăsat fundașul 
Hasenkopf, mijlocașul Barschandt, 
interul Howanitz și stoperul Mach. 
In echipa austriacă, Ondruch l-a 
înlocuit pe Horak (min. 25), pe 
extrema «Ireaptă.

Jocul a fost condus cu competen
ță «le arbitrul D. Schulder.

EFTIMIE IONESCU

1952: 2—1 și 1-0; 1953: 1—1 și
1—3; 1964: 1—1 și 2—1) Ukimele 
rezultate: Looomotiva Iași — A- 
vfntul Fălticeni: 0—1 (0—0). Fla
mura roșie Bacău — Dinamo Ga
lați: 2—2 (1—1).

D. Metalul Cimpia Turzii — 
Progresul Satu Mare (1953: 2-0 
și 0—3). Ultimele rezultate: Me
talul Cimpia Turzii — Locomotiva 
Cluj: 1—1 (0—0). Progresul Satu 
Mare — Metalul Arad: 1—1 (î-T).

BILETE GRATUITE LA MECIUL 
INTERNAȚIONAL DE FOTBAL 

R.P.R. (A) — R. P. POLONA (A)

Participanta la Pronosport care 
au depus buletine (colective, mul
tiple, generale sau de etapă) la 
concursul de duminică 22 mai și 
au buletine cu ultimele trei cifre 
de la serii — 217 — primesc bi
lete gratuite la meciul internațio
nal de fotbal R.P.R. (A) — R.P. 
Polonă (A) care se dispută dumi
nică 29 mai pe stadionul „23 Au
gust". Aceste bilete gratuite sînt 
premii date de I. S. Pronosport pe 
luna mai.

Cifra 217 a rezultat din alătu
rarea golurilor marcate de echipele 
numerotate cu 1 (22) și de echi
pele numerotate cu 2 (17) progr»- 
mate în -concursul de la 22 mai de' 
la I-D.

Bietele gratuite se pot ridica de 
oricine prezintă taloane de buleti
ne depuse cu terminația 217, ince- 
pîrrd de joi dimineața de la Agen
ția Centrală Pronosport din Calea 
Victoriei 9.

La trierea celor 490.403 buletine 
depuse la concursul de duminică 
22 mai au fost găsite 4 buletine 
cu 11 rezultate exacte, 111 cu 10 
rezultate exacte și 1055 cu 9 re
zultate exacte. Omologarea con
cursului are loc azi «lupă-amiază.

Ozon, care nu se vede în fotografie (dar care s-a „văzut", in 
schimb, ieri, pe teren) a tras puternic peste ,,zid" o lovitură liberă 

, de la 16 metri. Portarul vienez a încercat să oprească șutul, dar 
î mingea ricoșată din pumnii tui, a depășit, în aer, linia porții (după 
i cum se poale observa in clișeu) astfel că tabela de afișaj arată: 
i 1-0 pentru selecționata divizionară...
i ...Cel de al doilea gol n-a tntirziat mult. A tras fulgerător în bară 
■ talentatul junior Georgescu, iar Ozon a reluat în plasă. Acum, lui 
! Georgescu nu-i mai rămine decît să-i siringă mina lui Ozon.

Se întrec elementele tinere
Astăzi, fn descindere la jocul 

Selecționata. divizionară B — 
Wiener Sportklub se dispută o 
interesantă partidă între o selecțio. 
natâ de tineret — alcătuită din 
jucători din țară — și echipa de 
tineret a Progresului București 
Un joc similar se va disputa și 
mîine miercuri, dimineața, de data 
aceasta advesarul selecționatei fi
ind formația de tineret a C.Q.A.

Scopul acestor meciuri este ve
rificarea unei serii de elemente ti
nere de valoare, care s-au evi
dențiat în cursul acestui sezon, atît 
în categoria A cît și în categoria 
B, din Capitală și din țară și care 
nu intră deocamdată în vederile 
selecționerilor pentru loturile R.P.R. 
la fotbal. Acești fotbaliști însă, 
urmează ca în urma unor pro
grame speciale de pregătire chiar 
■la ccCectivele ior, să formeze un 
rezervor permanent pentru echi
pele noastre reprezentative.

In jocurile de azi și mîine vor

N O
ȘI FOTBAL. NU NUMAI LUPTAI

Iată două echipe formate In ma
joritate din jucători tineri și cu 
multe posibilități de a progresa 
ta fotbal: Metalul Uz. tract Orașul 
Stalin și Știința București. De alt
fel, valoarea acestor echipe se 51 
vede din clasamentul seriei tatii 
a categoriei B: ele sînt clasate pe 
locurile 2 și respectiv 3, tatr-un 
lot de echipe destul de bune. Cînd 
jucătorii acestor două echipe sînt 
preocupați de joc, ei reușesc să 
«tesfășoare un fotbal destul de bun, 
sau fa orice caz, lasă să se tatre- 
vadă posibilitățile unei dezvoltări 
mal mari.

Din păcate însă, acesfe echipe 
sînt preocupate în primul rind de 
obținerea unor rezultate imediate 
șl cu orice preț. De aceea transfor
mă meciurile lor ta adevărate lupte 
înverșunate, în care duritatea este 
la loc de cinste. A<n văzut jocul 
lor de duminecă. Aproape că n-a 
existat luptă pentru balon care să 
nu se încheie cu o ciocnire dură 
și cu lovirea jucătorilor. Majorita
tea lor „au jucat omul" șî nu ba- 
Ionul și in această practică au 
„excelat" Moraru (St-), Tais 
(Met), și alții.

Ceea ce-î și mal regretabil este 
că nu i-am văzut intervenind nici 
o clipă pe antrenori sau pe condu
cători, Țoare se găseau pe tușe,) 
pentru a tempera zelul jucătorilor 
și pentru a asigura meciului carac
terul unei adevărate întreceri 
sportive Și era de datoria lor să 
Intervină I De fapt, au intervenit 
ei, dar numai pentru a da ajutor 
unor jucători accidentați ca Gîr- 
leamu II, Duțescu, Bulboșcă. In 
rest s-au mulțumit să asiste la o 
întrecere în care mingea constituia 
mr obiectiv secundar.

Desigur, nu sîntem împotrivă 
ca jucătorii să lupte cu energie. 
Din contra, chiar pretindem _ ca 
echipele să fie cît mai combative 
și pentru aceasta să dezMolte cît 
mai mult calitățile monalle și de 
voință ale jucătorilor.

Dar, în lupta aceasta jucătorii 

fi folosite două formații alcătuite 
exclusiv din jucători din țară, 
printre care: Todor (Știința Cluj), 
Iliescu (Metalul Uz. tract. Orașul 
Stalin) — portari — Romoșan (Mi
nerul Petroșani), Popa (Locomoti
va Iași), Lază-r (Dinamo Orașul 
Stalin), Duțescu (ȘtiințaBucureștii), 
Sereș (Dinamo Orașul Stalin), — 
fundași — Cosmoc (Flacăra Plo
ești), Don (Știința Cluj), Călbă-* 
josti (Locomotiva Cluj) — mijlo
cași — Dudaș (FI. roșie Arad), 
Jojart (Metalul Reșița), Rădulescu 
(Dinamo Orașul Stalin). Ciosescti 
(Știința Timișoara), Szigetl (Me
talul B. Mare), P. Nicti’.escti 
(Progresul S. Mare), Marin Mar
cel (Flacăra Ploești), Hulea (Ă- 
vîntul Reghin), David (Dinamo 
Bacău) — înaintași. La acest lot 
se adaugă șî elemente din Bucu
rești, dintre care majoritatea sînt 
din formațiile de tineret Progresul 
și C.C.A.

T E
trebuie să fie corecți și însuflețiți 
de dorința de a-șf -apăra șansele 
în mod cinstit, printr-un joc cit 
mal bun. Și aici cuvîntul hotăritor 
11 au antrenorii, care sînt și tehni
cieni dar și educatori și trebuie 
să-și îndrumeze jucătorii spre ua 
fotbal clar și bun, spre o compar-* 
tare corectă, tovărășească

★

Vinovați de jocul foarte dur al 
(“clipelor Știința și Metalul nu 
sîrrt numai jucătorii și antrenorii. 
Vina o poartă și arbitrul conducă-* 
tor și chiar colegiul central al ar
bitrilor, care l-a delegat.

Faptul că arbitrul I. Petrescu- 
Craiova se consideră un arbitru 
bun chiar pentru jocuri de catego
rie A trebuia justificat printr-un 
arbitraj corespunzător ta un meci 
de B. Or, arbitrul I. Petrescu a 
condus de o manieră care a dăunat 
jocului: fără autoritate, foarte in
dulgent șl chiar indiferent față de 
ceea ce se petrecea pe teren, cu a- 
pirecieri greșite ale infracțiunilor 
sau ale neregularitățrlor care au 
abundat. A refuzat Metalului un 
hends clar în careu și a acordat 
în schimb aceleiași formații un pa-> 
n-alti discutabil (pentru ioc peri
culos). In concluzie, trebuie »ă 
spunem că arbitrul I. Petrescu nu 
și-a justificat pretențiile.

Greșeala colegiului central al 
arbitrilor este că l-a delegat pe
I. Petrescu bazîndu-se mai mult pe 
informații și m-ai puțin pe o verH 
ficare prealabilă, foarte necesar» 
atunci cfnid este vorba de o «lele-* 
gare la un joc foarte important.' 
Colegiul arbitrilor trebuie să șt:e 
că experiențele nu se pot face pe 
spinarea echipelor și In dauna 
jocurilor de campionat, cărora tre
buie să li se asigure condiții cît 
m-ai bune.

In orice caz, pentru noi rămllte 
de neînțeles delegarea unui art):-* 
tru la simpla pretenție a acestuia..;
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Intensă activitate turisticaNOI CADRE TEHNICE
r La sfîrșituil acestei luni se va 
încheia la Tg. Mureș cursul se
ral de trei luni pentru conducători 
de excursii organizat de colecti
vul obștesc de turism care acti
vează în cadruil Consiliului Sindical 
Regional al Regiunii Autonome 

Maghiare. Cei 50 de participant 
la cursuri posedă astăzi cunoștin
țe de organizare a unei excursii 
colective precum și de meteoro
logie, geologie, geografie ș.a.

.'Coresp. Ion Păuș) 
CONCURSURI DE ORIENTARE 

TURISTICA

Comisia Tehnică de pe lingă
B. T.E. Arad a organizat un con
curs individual de orientare tu
ristică la care au luat parte 28
concurenți din diferite colective
sportive arădene. Concursul a fost 
de gradul II, 
unele probleme 
Iată cele mai 
seria I; 1. St. 
Rangheț”) 474 
((Știința Șc. medie nr. 4) 448 p-te; 
3. T. Kozer (FI. roșie .130 Decem
brie”) 432 p-te. In seria a II-a: I.
C. Davidov ici (Recolta Centrul 
mecanic) 460 p-te; 2. I. Sarfalvy 
(FI. roșie „30 Decembrie”) 442 
p-te; 3. Anton Eberwein (Avintul 
Gh. Dozsa) 425 p-te.

Trebuie menționată activitatea 
secției de turism a colectivului 
FI. roșie .,30 Decembrie” care a 
inițiat un concurs de orientare 
pentru desemnarea echipei campi
oane ce primăvară a regiunii 
Arad. La prima etapă a con
cursului — de gr. I dificultate — 
au participat 30 ecfnpe ale colec
tivelor sportive din localitate și 
regiune.

dar a cuprins și 
tehnice de gr. III. 
bune rezultate. In 
Csaky (Metalul-„I. 
p-te; 2. C. Czedly

(Coresp. loan Toth)

• SE DEZVOLTA TURISMUL 
' LA IAȘI

Turismul nu era practicat de foc 
tn nodurile studenților Insttutu- 
lui de industrie ușoară din Iași. 
Dar iată că pasionații acestui 
minunat mijloc de odihnă activă 
au venit printre student! și le-«u 
vorbit despre frumusețea turis-1

Comportarea slabă 
a unor halterofili fruntași 
io concursul de duminică

Concursul de verificare a dtor- 
va halterofili fruntași, desfășurat 
duminică în Capitală, nu s-a bu
curat de succesul scontat. Doar Ilie 
Dancea a avut o comportare meri
torie care trebuie subliniată în mod 
special. De data aceasta. Dancea 
a concurat la categoria semigrea 
și, cu toate că avea cu 4 kg. sub 
categorie, a reușit să doboare două 
recorduri aie țării: 112,5 kg. la 
smuls și 360 kg. la triatlon. 
Dancea a „lucrat" cu multă preci
zie Cunoscîndu-și forța el a „in- 
trat" la greutăți potrivite șj nu a 
ratat decît o singură încercare! Pen
tru a-și îmbunătăți performanțele, 
îl sfătuim pe Dancea să lucreze 
serios și în viitor, stabiliodu-se 
la această categorie, unde poate ob
ține rezultate de valoare interna
țională.

Vorbind despre Dancea am e- 
puîzat cam tot ceea ce a fost po
zitiv în comportarea halterofililor 
fruntași, care au concurat dumi
nică. In nici un concurs desfășu
rat pînă acum nu s-au înregistrat 
atîtea încercări ratate și abando
nuri. In plus, rezultatele obținute 
sînt slabe. Explicația? Mulți dintre 
concurenti nu-și cunosc forța și 
„intră" la greutăți mari, peste po
sibilitățile lor, și, evident, ratează. 
E și vina antrenorilor, care ar tre
bui să cunoască posibilitățile „e- 
levilor" și să-i îndrume. Așa cum 
am arătat nu sînte-rn mulțumiți de 
comportarea majorității concuren- 
ților. Rezultatele slibe obținute de 
Gheorghe lenciu (la total), Nelu 
Segal (la împins), Octavian Gheor
ghiu și A. Nestorov (care au aban
donat), ne îndreptățesc să-i îndem
năm să-și schimbe atitudinea, să 
muncească serios pentru a-și îm
bunătăți performanțele.-

Exemple grăitoare pentru acești 
halterofili trebuie să fie Silviu Ca
zan, Gheorghe Piticaru și Ilie Dan
cea care s-au străduit în ultima 
vreme să-și elimine lipsurile, s-au 
antrenat cu conștiinciozitate și. ca 
urmare, ei au reușit să îmbunătă
țească recordurile republicane.

IO.
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muilui, le-au dat noțiuni <te geo
grafie și orientare. După citva 
timp, studenții acestui Institut au 
prezentat patru echipe la startul 
concursului de orientare turistică 
organizat la Bîrnova. Timpul de
favorabil a determinat celelalte 
echipe să absenteze. Echipele stu
denților au plecat totuși in cursă 
lealizind următoarele rezultate: 1. 
Echipa condusă de I- Musuiin 390 
p-te din 460 posibile; 2. Echipa 
condusă de I. lrofte 371 p-te; 3. 
Echipa condusă de C. Popescu 368 
p-te.

(Laura Cărpinișan și Silvia 
Cimpoia, corespondente)

INTILNIRE IN STEA PE VTR- 
FUL STRAJA

Comisia obștească de pe lingă 
B.T E Petroșani a organizat o reu
șită Întîinire turistica în stea pe 
vîrfnl Straja dki masivul Vulcan. 
Din cinci direcții urcau in dumi
nica aceea spre virful încă acope
rit de zăpadă 62 de turiști. Pe 
traseul Cioaca au venit muncito
rii de la mina Lapeni printre care 
se află fruntașii ta muncă A. 
Kato. S. Cioflica și V. Czarva. Ei 
sint conduși de Fr. Navradi, care 
in ciuda celor peste 65 de ani, nu 
lipsește de Ia nid o excursie Pe 
alt traseu au sosit muncitorii de 
Ia Filatura Lupeni. Și printre ei 
sint fruntași ia muncă: A. Schi- 
dek. I. Palfy. I. Iacob. Rozalia 
Slavici, Eleonora Frățilă șa. Ul
timele două poartă insigna G-M.A 
gr. I! și cea de turist gT. II. Pe 
al treilea drum au urcat minerii 
de Ia Lonea și Petrila în rindul 
cărora se află Petru Deac care 
lucrează In contul anuhii 1958, 
R. Drozinger, St. Chiț, Ana Ce
nușă ș-a.

Pe măsura ce fiecare ajunge pe 
virf, arbitra stabilesc punctajul 
pentru a desemna echipa învingă
toare. Locui I a revenit echipei 
formata din minerii de Ia Lupeni 
și studenții de la Institutul de m:- 
ne-Petroșani care au avut traseu 
comun. Pe locurile următoare: Fi
latura Lupeni și minerii de la 
Petrila și Lonea.

Coresp. Nic. Șchiopa

După etapa a V-a a campionatului categoriei A la rugbi
Anui acesta, campionatul catego

riei A la rngbi este mai disputat 
ca oriciod După desfășurarea pri
melor cinci etape, situația în clasa
mentul acestei categoriei s-a lămu
rit tatr-o oarecare măsură in sen
sul că patru echipe hirtă cu șans^ 
egale peot-n prima! loc. iar restul 
se întrec pentru locul cinci. Asu
pra acestui campionat se pot face 
o ser>e de aprecieri pozitrve, dintre 
care amintim creșterea generală a 
nivelului de joc la majoritatea e- 
chipeter. Dacă ținem seama de re
zultatele strinse oMinute de forma
țiile fruntașe în compania echipelor 
do -grupa a II-a” a clasamentu
lui, acest lucru apare evident: Știin
ța Timișoara, de exempts, a făcut 
cu Cj2.A. 3-11, iar cn Constructo
rul București 0-6. Locomotiva Gri- 
vița Roșie a Întrecut greu Progre
sul Sănătatea mimai cu 3-0. De 
multe ori, lg pauză echipele așa- 
zise din „grupaje II-a" s-au menți
nui la înălțimea echpeior fruntașe, 
au „mers” Ia egal cu ele, ceea ce 
denotă, pe deoparte,creșterea cali
tativă a nive’ulin de joc at aces
tor echipe, dar pe de altă parte 
arată că ele n-au pregătire fizică 
decît pentru o repriză. Ca un fapt 
negativ, care trebuie remarcat la 
majoritatea echipelor, este incon
stanta de care dau dovadă. Pentru 
a ilustra mai bine acest lucru vom 
da ca exemplu ultimele două par
tide susținute de Progresul Sănă
tatea. Astfel, după ce cu o săptă- 
mînă în urmă această echipă a fă
cut un meci inexplicabil de slab 
In compania unei formații de ace
eași valoare (Progresul F.B.), du
minică, sezisînd condițiile speciale 
în care s-a desfășurat partida 
(ploaie, teren ,,greu") a rezolvat 
judicios majoritatea situațiilor de 
joc, „încurcînd-o” pe Locomotiva 
Grivița Roșie și obținind un rezul
tat excelent. Acest lucru explică 
deopotrivă și inconstanța echipei 
feroviare care, in condițiile grele

I SPORT LA ZI
• FOTBAL. — Biiete pentru 

jocul de azi de pe Stadionul Re
publicii (Selecționata divizionară 
B-Wiener Sportklub) se găsesc și 
azi de vinzare la casele de bilete 
și agențiile anunțate. Sînt valabile 
biletele cu seria 6.

Pentru jocul R.P.R.-R.P. Polonă 
de la 29 mai, biletele se pun în vin
zare de mîine, miercuri, la casete 
de bilete ale Stadionului Republi
cii, din str. Isvor (mirarea la tri
buna II).

Asociațiile sportive își pot pro
cura, contracura, contra cost, bilete pentru 
meciul R.P.R.-R.P. Polonă începînd 
de azi și pînă joi la iprînz, de la 
casa specială a Stadionului Repu
blicii, din str. Puțu cu Apă Rece.

• BASCHET. — In competițiile 
dotate cu cupele Constructorul și 
Voința s-au mai înregistrat urmă
toarele rezultate: Știința I.C.F. — 
Voința (fem.) 57-45; Știința In 
vățămtat — FI. roșie M.I.U. (fem.) 
66-52; CC. A. — Progresul F.B.
(mase.) 74-60; FI. roșie M.I.U. — 
Locomotiva P.T.T. 
Știința Politehnica 
(mase) 73-48.

(mase.) 47-85;
— Dinamo VI

• Comitetul pentru Cultură Fi
zică și Sport oraș București, în 
colaborare cu organizația de 
București U.T.M., secția învă- 
țămint a S.P.C. și O.C.L. 2 
produse industriale raion Stalin 
— Grivița Roșie, organizează in 
cinstea zilei de 1 iunie (Ziua 
Internațională a Copilului) un 
concurs de biciclete și trotinete 
pentru copiii de la vîrsla de 
4—9 ani, care va avea loc în 
ziua de 29 mai, orele 10 dimi
neața. în piața Palatului Repu- 
bben.

înscrierile pentru acest con
curs se primesc la magazinele 
„Sport" ai OCJ-.-ului de pro
duse industriale, raion Stadiu — 
Grivița Roșie, din str. Acade
miei nr. 5, ca4ea Griviței 173, 
hd. Băfeescu 22, începînd de la 
data de 23 mari pînă la 27 mai 
inclusiv, între orele 9—13 și 
17,30—19.30.

Cîștigătorii vor primi premii: 
biciclete, trotinete, triciclete, 
mingi de vofei. diplome etc.

de joc, s-a comportat sub nivelul 
posibilităților ei.

Elimtaind lipsurile amintite mai 
sus și pimînd un accent mai mare 
pe pregătirea morală și de voință 
• jucătorilor, antrenorii vor putea 
prezenta echipele In viitoarele tn- 
tilairi cu o capacitate mai mare de 
luptă și vor avea astfel satisfacția 
unor rezultate din 
bune.

Iată clasamentul 
după cinci etape:

ce in ce mai

categoriei A

L COTStr. Buc 5411 5t: 6 14
1. C C A. 5 4 1 t 69:11 14
3. Dtnamo Buc. 5 3 11 81:16 U
«■ Loc. Crtvița Rosie 5 3 11 51:14 12
5. M inerul Petroșani 9 2 1 3 17:58 n
L Progr. Sănătatea 5 2 12 12:24 M
X. Progresul F.B. 6 12 3 21:62 16
t. Dinamo 5 10 4 27:47 7
9. Știința Timișoara 5 6 2 3 9:26 7
10. Constr. Or. Stalin 5 0 2 3 3:100 7

au

■ După disputarea celor șapte 
etape din campionatul categoriei B 
clasamentele celor două serii 
următoarea înfățișare:

ISeria

1. Loeom. I.C.F. 7 7 0 0 53:16 21
2. Știința București 6 5 0 1 77:12 16
3. Minerul București 6 4 11 132:28 15
4. Metalul București 6 S 1 2 48:12 13
5. știința Iași 6 2 0 4 23:31 10
6 Constr. Constanța 6 2 0 4 18:59 10
7. Știința Galați 5 12 2 21:28 9
8. Locomotiva Buzău 6 10 5 20:53 8
9. Progresul Tecuci 6 0 0 6 12:165 6

Seria a II-a

1. Știința Cluj 7 7 0 0 56: 6 21
2. Locomotiva Cluj 6 5 0 1 58:14 16
3. Știința Arad 7 4 0 3 56:23 14
4. Tîrnăvenl 7 3 13 17:23 14
5. Flacăra Ploești 7 2 2 3 33:33 13
6. Fl r. Or. Stalin 6 3 0 3 29:27 12
7. Loeom. Timișoara 7 115 9:40 9

8 . Progresul Sibiu 7 0 0 7 11:103 7

Finalele campionatului republican de box la juniori
PITEȘTI 23 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Astăzi s-a dis
putat pe Stadionul Locomotiva din 
localitate — In -nocturna — finala 
campionatului republican de box 
juniori.

Iată rezultatele înregistrate ta 
prima zi.

Categoria minimă: Mircea Ani- 
țel reg. lași bate la puncte pe 
Constantin Simion reg. Stalin.

Categoria minimă: Nicotae Ichtai 
București bate la puncte pe Petre 
Zăinescu reg. Ploești. Un meci 
frumos în care Nicotae Ichim s-a 
remarcat prin calitățile pe care 
Ie posedă.

Categoria hlrtie: Satul Avram 
reg. Iași învinge prin K. O. teh
nic în repriza a III-a pe Constan
tin Gheorghe reg. Stalin. El s>-a 
remarcat prin puternicii® sale lo
vituri de stingă.

ACTIVITATEA LA BOX
Șîmbătă seară, spectatorii bucu- 

reșteni vor avea posibilitatea să 
urmărească o n-ouă reuniune de 
box la Centrul de antrenament nr. 
2 (fost Doherti). Echipa Dinamo 
9 va primi replica puternicei for
mații din Sibiu, Progresul, în 
rindurile căreia se numără ele
mente de valoare ca N. Bîrsan, 
campion republican la categoria 
pană, loan Avram, Nicolae Ne
grea, Dumitru Negrea, Iosif Zigler, 
D. Urdea, I. Botezau, etc.

Iată programul acestei gate, care 
va cuprinde 12 întîlniri.

Cat. turtie: D. Ionescu (Dinamo 
9)-Ioan Avram (Progresul Sibiu). 
Cat. muscă: Radu Bătănaș (D)-

Campionatele de tir aie Capitalei, 
prilej de afirmare pentru tineret

Campionatele individuale (te tir 
ale Capitalei, la fel ca și celelalte 
concursuri de ptaâ acum, au ilu
strat stadiul avansat de pregătire 
al trăgătorilor noștri. Mai mult, 
este demn de subliniat că există 
o creștere accentuată de valoare 
nu numai in rindurile trăgătorilor 
care obțin obișnuit primele tocuri 
d și la ceilalți concurenți. Astfel, 
în acest concurs ttaănil C. Anto
nescu (FI. roșie), cu 399 p. la ar
mă liberă poziția cu'cat, i-a între
cut pe H. Herșcovici și I. Sîrbu 
care au totalizat cite 398 p., cuce
rind astfel titlul de campion. De 
asemenea, Yvonne Goldenberg (Di
namo) ca 387 p. la armă liberă po
ziția genunchi a devenit campioa
nă, întrectad trăgătoare consacrate 
ca Felicia Iovănescu, Iudith Mos- 
cu. Marteta Juverdeanu, etc.

De altfel, din cele cinci noi 
recorduri R.P.R. stabilite în cam
pionatul Capitalei, trei au fost în
trecute de juniori. Cifrele la care 
au stabilit ei recordurile sînt ex
cepționale: I. Văcaru (T.D) 397 p. 
la poziția culcat, V. Antonescu 387 
p. la poziția genunchi și 1.129 p. la 
cele trei poziții (noi recorduri) și 
P. Sandor (Ftacăra)353 p. (record 
egalat) la poziția picioare.

O serie de rezultate bune au reu
șit și trăgătorii din cadlrul grupei 
a II-a.: la pistol viteză G. Săvu- 
lescu (60/543), N. Prescure (60/

Concursul de caiac-canoe de pe lacul Snagov
Cei mai buni caiaciștj șj cano- 

ișt.i din R.P.R. (componenții lotului 
reprezentativ și o serie de sportivi 
care s-au pregătit special in acest 
scop) au participat sîmbătă și du
minică, pe lacul Snagov, la un con
curs de verificare și selecție în ve
derea apropiatelor întîlniri interna
ționale.

Simbătă. condițiile de întrecere 
au fost favorabile; în schimb, du
minică, concurenții au avut de în
fruntat condiții de concurs din cele 
mai grele (vînt puternic, valuri 
mari). Cu toate acestea, majoritatea 
participanților au avut comportări 
bune. Este de remarcat că în pro
bele <ie fond sportivii de la Di
namo au confirmat în întregime 
succesul obținut die ei săptămîna 
trecută în campionatul republican.

In proba de caiac simplu (10.000 
ni.) M. Anastasescu (Dinamo) 1-a 
întrecut pe M. Balint (Voința). La 
caiac dublu (10.000 m.) primul loc 
a fost ocupat de dinamoviștii E. O- 
prea și D. Grigore înaintea echipei 
C.C.A. (Budacek, Svoboda). La ca
iacul de 4 persoane Dinamo (Gri- 
gorescu, Lazăr, Săndulescu, Necul- 
ce) a întrecut de puțin echipajul 
C.C.A. (Ciurea, Vișevanv Mihăilă,

Categoria mască: Aurel Afen- 
berg reg. CralOva bate la puncte 
pe Pavel Paul reg. Pitești.

Categoria cocoș: Victor Surugiu 
reg. Craiova întrece la puncte pe 
Tudor Antonescu reg. Ploești, care 
a primit un avertisment pentru box 
periculos.

Categoria pană: Etelică Lazăr 
reg. București bate la puncte pe 
Mihai Mind.ru reg. Oradea, oare a 
primit două avertismente pentru 
lovituri nereglementare și țineri 
repetate.

Categoria semi-ușoară: Intr-o 
întîinire care s-a terminat foarte 
repede, Ion Ailenii București, în
vinge prin K. O. în repriza1 I pe 
Arpad Santa R. A. M.

întrecerile continuă mîine (N.R. 
astăzi), pe același stadion de la 
orele 20.

PETRE MIHAI

N. Stoica (P). Cat. cocoș: Ștefan 
Dumitrache (D)-Stelian Slarcu (P). 
Cat. Pană: Gh. Tudor- C. Bala ban 
(amical). Dumitru Iamandi (Dl- 
N. Bîrsan (P). Cat. semiușoară: 
Emil Papa (D)-N. Negrea (P). 
Petre Ruptureanu (D)-I. Manta 
(P). Cat. ușoară: Radu Pastrama 
(D)-Iosif Zigler (P). Cat. semîmij- 
locie: loan Mantoma (D)-Dumitru 
Urdea (P). Cat. mijlocie mică: 
Dumitru Gheorghiu (D)-Ioan Bo
tezau (P), Albert Blank (Progre
sul C.S.P.C.)-Dumitru Negrea (P). 
In meci amical se vor întîlni, de 
asemenea. Ștefan Bogdan (CCA) 
cu loan B-oceanu (Dinamo 9).

Gala va începe Ia orefe 20.

541), N. Dumitrescu (60/533) și E. 
Ktmekovici (60/531), ta armă liberă 
combinată N. Prescure și Marja 
Bortmeniza cite 583 p., ta pistol 
precizie, D. Mirea 501 p, 
P. Qruteainu 496 p. și N. 
Cristov’eanu 491 p„ la armă 
liberă culcat S. Dumitrescu 387 p„ 
P. Loghin 386 p. și I. Tripșa 385 p„ 
Sibil Gămănescu 382 p. și Nicu- 
lina Lepădatu 380 p, ta genunchi 
I. Tripșa 372 p. și Sibil Gămă
nescu 374p., la picioare F. Gheor
ghiu 343 p. și Elena Ton 335 p-, 
la 3X40 F. Gheorghiu 1083 p. ji 
Niculina Lepădatu 1066 p.

Revenind ta noii caimpioni ai Ca
pitalei, se cuvine să arătăm că 
performanțele obținute de ei, deși 
foarte bune (ca rezultate) sînt to
tuși sub valoarea acelora pe care 
le puteau înregistra. Aceasta pentru 
că trăgătorii respectivi au fostnea- 
tenți în timpul concursului sau pen
tru că nu au fost ajutați suficient de 
către asistenții lor. Astfel, H. Herș
covici n-a stabilit un nou record 
1a 3X40 deoarece a fost penalizat 
cu 2 puncte trăg nd două focuri pe 
o țintă. Tot astfel Felicia Iovănes
cu a fost penalizată cu patru punc
te din același motiv.

Pînă la campionatele republicane, 
care vor începe la 6 iunie, au mai 
rămas două săptămîni, timp sufi
cient pentru ca trăgătorii să-ș: con
solideze stadiul de pregătire în care 
se găsesc și să-și elimine lipsurile.

Matei Virgil). Alte rezultate de 
fond: canoe simplu: 1. I. Ismailciuc 
(Dinamo)., Canoe dublu: 1. Dina
mo I (Dinulescu, Torok).

Iată acum rezultatele probelor de 
viteză:

Băiefi: caiac 1 (500 m.J: I. Mir
cea Anastasescu (Dinamo); 2. M. 
Balint (Voința); caiac I (1.000 m.): 
1. M. Anastasescu (Dinamo); 2. M. 
Balint (Voința); caiac 2 (500 m.):
1. Dinamo (Sărățeanu, C. Todea);
2. Voința (1. Mihalache, T. Stavru); 
caiac 2 (1.000m.): 1. Dinamo (E. 
Oprea, D. Grigore); 2. C.C.A. (I. 
Budacek, I. Svoboda); caiac 4 
(1.000 m.); 1. Dinamo (C. Grigo- 
rescu, Gh Lazăr, S. Andreescu, P. 
Neculce); 2. C.C.A.

Fete: caiac simplu 500 m.: 1. Mo
na Navasart (Constructorul); 2. 
Rădica Petrescu (Locomotiva); 
caiac dublu 500 m.: 1. Constructo
rul (M. Navasart, Ana Budu); 2. 
Dinamo (Nicolle Racoviță, Alexan
drina Anastasescu).

In probele d'e canoe pe distanța 
de 1.000 m. victoria i-a revenit lui 
Ismailciuc (Dinamo), la canoe sim
plu, și echipajului dinamovist (Li- 
palip, Aghei) ta proba de canoe 
dublu.

Mind.ru


Succesul motoci clîștilor romînî
în concursul internațional de 4 zile de la Leipzig
LEIPZIG 23 (prin telefon). Cea 

de a doua ediție a concursului 
internaționali de patru zile a adus 
țârii noastre una dintre ©de mai 
Brumoase victorii intemaiționaie 
•bțiwute in matocîclism.

Victoria în proba principală a 
concursului, dotată cu ..Cupa de 
argint" a Asociației pentru Sport 
și Tehnică din R. D. Ger
mană, i-a revenit după piatra 
zile de luptă grea echipei repre
zentative a Asociației Voluntare 
pentru Sprijinirea Apărării Patriei 
din R.P.R. La startul acestei 
mari competiții s-au aliniat pu

ternice echipe naționale, cum >a fost 
aceea a Republicii Cehoslovace 
(în componența căreia se găseau 
cîștigătorii ediției 1954 a cursei 
internaționale de șase zile care 
a avut loc to Anglia), echipa 
R. P. Polone (compusă din alergă
tori specialiști ai genului de în
trecere și cu frumoase performanțe 
în concursurile internaționale) și 
echipa R.D.Germane (câștigătoarea 
de anul trecut a acestui concurs).

In cele patru etape zilnice, însu- 
■nirto în total 1208 km, comcu- 
renții au avut de străbătut por
țiuni extrem de dese de teren ac
cidentat, ide trecere a nenu
mărate obstacole nartiunale ca

re aiu îngreunat mult reali
zarea mediilor orare impuse. 
Toate acestea au cerut concuren- 
ților eforturi fizice deosebite și 
le-au tapus o rapidă înlăturare 
a defecțiunilor mecanice ivite. De 
altfel, din cauza acestor condiții 
grele în care a avut loc cursa 
de ia Leipzig 90 din cei 250 de 
ooticutrenți caire au luat startul 
to prima etapă au aibanidtonait 
întrecerea.

Iată de ce victoria echipei noas
tre este deosebit de valoroasă și 
apreciată ca atare de toate dele
gațiile participante la concurs.

Duminică seara a avut loc fes
tivitatea die premiere a învingători
lor. Gomponenții lotului R.P.R. au 
primit Cupa oferită de Wilhelm 
Piek, președintele Republicii De
mocrate Germane și Gupa dte 
Cristal oferită de Walther Ulbricht, 
vicepreședinte al Consiliului die 
Miniștri ai R. D. Germane. După 
aceasta au fost înmînate medaliile 
de aur motocicliștilor M.Cemescu,
D. Dumâtrache, Gh. Ioniță, M. Să- 
rățeanu, L. Szabo, Gh. Ion, C. 
Udrescu, 1. Ianescu și C. Grigo- 
rescu, care au terminat concursul 
cu zero puncte penalizări, iar 
lui N. Sădea mi, I. Kerestes și 
Mihai Pop medalii de argint De 

asemenea componențiii totului 
R.P.R. au primit distincții și premi-j 
și pentru rezultatele obținute în 
concursul de tir și aruncarea gre
nade t care a awt loc ța sfîrșitul 
primei etape. Tota'lizarea punctelor 
realizate de compomenții diferitelor 
reprezentative de națiuni a adus e- 
chiția noastră pe primul loc și to 
această probă complimentară.

Luni dimineața a avut loc în 
sala de tir a asociației „Pentru 
Sport și Tehnică* o întîlnire a 
tuturor participr/nților ta concurs, 
tot finirea a prilejuit un inte
resant schimb de experiență între 
delegați. Au luat cuvîntul oficiali 
ai concursului, conducători de de
legații, arbitri tatqrnajionali șt 

concurenți. Majoritatea vorbitorilor 
<au arătat că acest concurs a reușit 
să îmbogățească experiența aler
gătorilor în vederea unei com
portări cît mal bune la concursul 
internațional de șase ziie al 
F.LM. care va avea loc în sep
tembrie to R.Cehosîovacă la 
Gotwaldow.

Clasamentul concursului interna- 
țtonaii de patru rile de la Leipzig 
este următorul: 1. R.P.R. 367 p;
2. R.P. Polonă 495 p.; 3. R. Ceho
slovacă 525 p.; 4. R.D.G. 653 p.

M. SARAȚEANU

Membrii asociației sportive voluntare D.S.O. Sokol din R. Ceho
slovacă se antrenează in vederea exercifiilor de ansamblu din cadrul 
Spartachiadei Naționale

Prima Spartachiadă Națională — o grandioasă 
sărbătoare a tineretului cehoslovac

Avizul medical in munca antrenorului sportiv 
și a profesorului de educație fizică (I)

Succesul dispenșanzării sporti
vilor, al procesului de educație fi
zică și al perfecționării sportive 
este condiționat de organizarea 
complexului de măsuri (pe care 
trebuie să le realizeze întreaga re
țea medico-sanitară, pe de o par
te, și organizațiile de cultură fi
zică și sport, pe de altă parte) 
și de unitatea de acțiune a medi
cilor de toate specialitățile și teh- 
ntoteniior sportivi.

In procesul de educație fizică și 
în cel al perfecționării sportive, 
precum și în procesul complex ad 
idfepenisarizări'i sportivilor, profe
sorul de educație fizică, antrenorul 
și medicul de cultură fizică ocupă 
un loc de frunte.

Rezultatul final al unității de ac
țiune a medicilor și tehnicienilor, 
bazată pe o colaborare sirînsă și 
sprijin în muncă reciproc, continuu 
ți susținut, trebuie să fie:

a) Ocrotirea și întărirea sănătă
ții sport i vf or ;

b) Pregătirea lor pentru muncă 
șl apărare ;

c) Perfecționarea sportivă și pre
lungirea perioadei optime de acti
vitate a sportivilor.

Profesorul de educație fizică și 
antrenorul ca să poată asigura o 
desfășurare în condiții bune și în 
mod științific a lecțiilor de gim
nastică, a antrenamentelor și în
trecerilor sportive trebuie, înainte 
de toate, să-și cunoască bine elevii 
și sportivii de care se ocupă. Ei 
nu trebuie să se limiteze numai la 
probleme de tehnică și tactică. 
Pentru o atinge perfecțiunea în a- 
ceste probleme, în cadrul și de-a 
lungul complexului proces de edu
cație fizică și a celui de instruire 
și antrenament sportiv, ei trebuie 
să țină seama în aceeași măsură 
și de starea sănătății eCeviCor și 
sportivilor, de părțile bune și sla
be in dezvoltarea fizică, de posi
bilitățile lor de lucru (capacitatea 
die effort), de tipul de activitate 
nervoasă superioară și altele. Nu
mai ținînd seama de toate aces
tea ?* modificările dinamice sur
venite în timp, profesorii și antre
norii vor putea atinge scopurile 
urmărite, :n special perfor
manțe die valoare cît mai mare, 
drept consecință a mijloacelor și 
metodelor de lucru pe care le-au 
folosit profesorii.

Pentru a putea cunoaște și ur
mări toate aceste lucruri, ei sînt 
ajutați în mod activ de medicul 
de cultură fizică. Acesta efectuea
ză controlul medical all sportivilor 
sau elevilor.

Rezultatul examenului medical, 
eu indicați un ite și contraindicațiu- 
n»!e sale în legătură cu practica 
exercițillor fizice și a sportului, 
profesorul de educație fizică și an
trenorul il găsesc concretizat în 
avizul medical.

Datele inițiale consemnate de că
tre medicul de cultură fizică în 
avizul medical îi ajută pe profe
sorul de educație fizică și pe an
trenor nu numai la întocmirea do
cumentelor de planificare și la des
fășurarea activității de cultură fi
zică și spart pe baze științifice. 
Prin compararea lor cu cele perio
dice aceste date ajută iu același 
timp și la aprecierea eficacităț i 

mijloacelor și metodelor de lucru 
folosite.

Ce este avizul medical și ce tre* 
bufe să cuprindă el ?

Avizul medical în legătură cu 
practica exerciții’or fizice nu este 
altceva decîf recepta pe care tre
buie s-o elibereze medicul de cul
tură fizică fiecărei persoane exa
minate, care practică sau dorește 
să practice exercițiile fizice și 
sportul.

Avizul medical conține concluzi
ile la care a ajuns medicul de 
cultură fizică în urma examenului 
medical sistematic și amănunțit pe 
care l-a efectuat asupra unui spor
tiv, singur sau ta colaborare cu 
medicii din aHte specialități din 
dispensar (după necesitate). Acest 
examen poate fi efectuat: tațr-un 
cabinet medical pentru cultură fi
zică de la nivelul polidiniciJor spi
talelor unificate pentru aduiți sau 
copii; ta nivelul Dispensarului 
Central sau al dispensarelor regio
nale pentru sportivi; în cantona
mente sau tabere sportive; sau chiar 
pe teren, in timpul antrenamentelor 
și concursurilor sportive (conclu
ziile unui șondaj medico-șporfiv).

Concluziile pe care trebuie să le 
formuleze medicul de cultură fi
zică și să ie înscrie în avizul me
dical, pe baza examenului medical 
sistematic și amănunțit efectuat, 
sâni foarte multe și variate Ele di
feră de la caz la caz.

In mare, ele trebuie să cuprindă 
două lucruri: în primul rind, diag
nosticul și în at doilea rind, in- 
dicațiunile și contra indicațitmile 
meditate în legătură cu practica 
exercițiilar fizice ș! a sportului, 
dictate de diagnosticul stabilit și 
de exercițiile fizice și sportul ce 
urmează a fi practicat sau este 
practicat.

In diagnostic, medicul de cultu
ră fizică oglindește în câteva con
cluzii precis formulate :

Ziarul progresist australian. 
„Tie Guardian" a publicat nu de 
mult un interviu al atletului Da
ve Stephens, recordmanul Austra
liei pe distanțele dte ^2, 3 și 6 
mile și campion al țării pe 3 și 
6 mile. In acest interviu, Ste
phens, care cu ocazia Festivalului 
Mondial a'l Tineretului și Stu
denților din 1953 a concurat și In 
țara noastră, arată o serie de lu
cruri interesante, subliniind moi 
cu seamă faptul că excelentele sale 
rezultate obținute in ultima vreme 
(13:31,0 pe 3 mile ceea ce cores
punde cu 13:58,0 pe 5000 m.) se 
datoresc în primul rind metodelor 
înaintate de pregătire pe care le 
aplică la antrenamente, metode 
învățate cu ocazia Festivalului.

„Zatopek, — declară Stephens 
— a găsit pentru alergătorii de 
fond un sistem nou de pregătire, 
sistem bazat pe folosirea efortu
rilor maxime la antrenamente. A- 
ceastă metodă a fost dezvoltată 
pe baze științifice de către antre
norii sovietici. Slnt convins că da
torită cercetărilor minuțioase pe 
care le întreprind antrenorii și 
specialiștii sovietici vom asista la 
un progres uluitor, aș înclina să 
spun nelimitat, al alergării de 
fond\

a) Starea sănătății sportivului 
(că este sănătos sau afecțiunea de 
came suferă) :

b) Starea și gradul de dezvol
tare fizică cu aspectele pozitive și 
negative constatate;

c) Starea și gradul de antrena
ment, ranortate la perioada antre
namentului anual în care se afla 
sportivul ;

d) Caracteristicile condițiilor de 
mediu ale sportivului: justețea ac
tivității de cultură fizică și sport 
pe care a desfășurat-o și a meto
delor de hieru folosite pentru atin
gerea scopului urmărit (regimitț de 
efort din cadrul perioadei de an
trenament respective, din cadrul 
unei săptămîni, a uniți antrena
ment, respectarea principiilor fi
ziologice ale antrenamentului etc.); 
condițiile de viață, de muncă și 
de antrenament avute etc., toate 
privite prin prisma legăturii care 
există între organism și mediu.

Diagnosticul trebuie să ogilin- 
diească integritatea organismuluii 
sportivtaui, ca un tot unitar, intar- 
relațiile și interdependența dintre 
organe și sisteme, dintre părți și 
întreg, dintre formă și funcție, ro
lul conducător aii scoarței cerebra
le etc.

Odată ce medicul de cultură fi
zică și-a formulat aceste concluzii 
complexe (diagnosticul) cu ajuto
rul mijloacelor și metodelor de in
vestigație pe care le are la înde- 
mtaă, pe baza lor șâ a cerințelor 
scopului urmărit de sportiv (per
formanța într-o disciplină sportivă, 
de exemplu) medicul procedează la 
formularea indicațiunilor și contra- 
indicațiunilor medicale în legătură 
cu practica exercițiilor fizice. In 
controlul medical acest moment 
poartă denumirea de orientare (8a 
începători) și îndrumare medico- 
spartivă la sportivii fruntași.

Dr. LL’DU REMUS
Prof. LUDU FLORICA

AJOSia IMTf RHOTlOHain
Dave Stephens crede intr-un progres neWtat al atletismului
— Pe ce vă bazați această con

vingere? a fost întrebat Dave- 
Stephens de către redactorul zia
rului „The Guardian".

— Trebuie făcută aici o precizare 
pe care o consider importantă — 
a continuat Stephens. Pe Zatopek 
l-au imitat mulți, în numeroase 
țări ale lumii, chiar șt la noi in 
Australia. El insă a fost doar imi
tat și nu înțeles. Așa se explică 
de ce cei care au căutat să copi
eze metodele de antrenament ale 
lui Zatopek, fără să le adapteze 
specificului și constituției fizice 
personale, nu au putut înregistra 
succese. Antrenorii sovietici, pose
sorii unei concepții științifice a- 
supra sportului, au făcut posibile 
nu numai înțelegerea și aplicarea 
practică a metodelor lui Zatopek, 
ci și extinderea acestor metode la 
alte probe atletice, la alte disci
pline sportive.

In Jt. Cehoslovacă au devenit 
tradiționale demonstrațiile de ma
să, adevărate sărbători ale tinere
ții, m cadrul cărora zeci și zeci 
de mii de tineri execută, la cel 
ma; înalt nivel, exerciții de gimna
stică și programe de ansamblu. 
Sincronizarea perfectă și unitatea 
în mișcări încintă ochiul, făcind ca 
aceste demonstrații să fie mult a- 
prectate de spectatori, în rînduri- 
le cărora se află totdeauna mulți 
oaspeți veniți <fe peste hotare.

Anul acesta, după o întreru
pere de 7 ani, mișcarea de cultu
ră fizică și sport din R. Ceho
slovacă se pregătește pentru marea 
sa sărbătoare, prima Spartachiadă 
Națională, care va întrece mult ve
chile socoliadte.

Astfel, în timp ce ta ultima so- 
coliadă. desfășurată in anul 1948 
la Praga, a<u aviut loc numai 18 
exerciții de ansamblu, 1a prima 
Spartachiadă Națională, sportivii 
vor evolua în cadrul a 28 exerci
ții de ma6ă. Fiecare repriză se va 
deosebi de celelalte prin ideea și 
prin conținutul ei. Spectatorii oare 
vor urmări demonstrațiile vor pu
tea spune că au participat la un 
adevărat poem al mișcărilor și cu
lorilor.

Asociațiile sportive voluntare 
vor prezenta la fiecare demon
strație un număr dte 16.200 spor
tivi. Complexul exercițiilor va 
simboliza dezvoltarea procesului de 
producție, trecerea de la munca' 
manuală la munca mecanizată, 
precum și dramul parcurs de miș
carea muncitorească de la înfiin
țarea sa și pînă la victoria fina
lă. Programul se va încheia cu un 
sugestiv tablou viu, ilustrând re
cunoștința poporului cehoslovac 
față ide Armata Sovietică elibera
toare.

Cît de grandioasă va fi această 
demonstrație o arată faptul că la 
I-a Spartachiadă Națională din a- 
nul 1955 vor evolua pe stadionul 
„Strachov", peste 600.000 sportivi. 
Acest stadion, unul dintre cele 
mal mari din Europa, poale cu
prinde 150.000 spectatori.

La 26 hurie, pe arterele princl-

Ducînd la perfecțiune principiile 
antrenamentului modern în aler
garea de fond, Kuț a ridicat re
cordul mondial pe 3 mile pînă la 
excepțională performanță de 13:26,4 
(eu am ajuns la 13:31,0)t iar pe 
5000 a făcut posibilă spulberarea 
„recordului de granit" al lui 
Hâgg. In momentul de față există 
numeroși fondiști care aleargă 
5000 m. sub 14 minute, perfor
manță considerată în trecut ca fe
nomenală și accesibilă numai unui 
talent de talia alergătorului sue
dez.

— Credeți că numai aceste fap
te au condiționat progresul? Și 
este suficient să se aplice, în ge
nerali, în toate țările lumii meto
dele științifice de antrenament 
pentru a se realiza acel progres 
nelimitat de care ați vorbit?

— „Nu, a răspuns Dave Ste- 
pheus. Consider că pentru a se

i pale ale orașului Praga vor de- • 
fila peste 100.000 de tineri în co
stume sportive șj naționale. Acea
stă demonstrație va constitui o 
trecere în revistă a succeselor 
întregului tineret cehoslovac. Pen
tru multă vreme va rămîne viu în 
amintirea populației și a oaspeți
lor aflați ta Praga feericul joc de 
artificii oare va încheia sărbă
toarea.

La serbări își var mal dia con
cursul, în afară de sportivi, nu
meroși reprezentanți ai vieții cul
turale și artistice din R. Ceho
slovacă. Peste 8000 de soliști și 
membri ai celor mai bune ansam
bluri de cântece și dansuri vor 
prezenta în săli, pair cur i, teatre de 
vară și estrade un repertoriu bo
gat și variat. Pentru participant^ 
la Spartacl iadă se vor monta 
spectacole speciale, iar capacitatea 
tuturor sălilor și grădinilor va în
trece 100.000 locuri zilnic.

Totodată, vor fj organizate ex
cursii în jurul orașului Praga și pe 
fluviul Vltava. Pentru partlcinanții 
1a Spartachiadă vor fi amenajate în 
213 școli din Praga, în 83 săli de 
gimnastică și în alte 75 clădiri, 
peste 150.000 de paturi.

Industria cehoslovacă este și ea 
angrenată în pregătirile intense 
care aiu loc. Astfel, întreprinderile 
Industriale vor fabrica pentru 
participant peste 900.000 perechi 
pantofi de tenis, 600.000 tricouri, 
600.000 chiloți și șorturi, 90.000 
costume de gimnastică, 70.000 
fuste ete.

Participa,reții la Spartachiadă ee 
vor bucura de o îngrijire specială. 
In incinta stadionului vor fi ame
najate vestiare, dușuri, cate nete 
medicale, bufete, capabile să de
servească simultan 65.000 oameni.

Pentru a păstra pe peliculă fru
musețea acestei mari sărbători a 
poporului cehoslovac, studioul de 
filme din Praga via înregistra în 
tehnicolor toate manifestațiile care 
vor avea toc. Filmul Spartachia
dei va putea fi vizionat de oame
nii muncii. din R. Cehoslovacă și 
din numeroase alte țări.

putea realiza progresul la care 
m-arn referit sînt necesare și alte 
lucruri. Trebuie rezolvată în mul
te țări problema condițiilor de 
practicare a sportului. Cele exis
tente in Australia nu slnt în nici 
un caz corespunzătoare. Bine^ 

înțeles însă, condițiile bune, reale, 
ideale aș spune, sînt determinate 
în primul rtnd de realitățile so
ciale din (ara respectivă și de ni
velul de viață al populației. 
Sportul și activitatea sportivă în
floresc. ca orice alt domeniu al 
activității omenești, in condițiile so
ciale noi. Atunci cînd în Australia 
va deveni posibilă înființarea unei 
instituții centrale pentru sprijini
rea mișcării sportive și sportul 
nostru va putea progresa în rit
mul celui din țara lui Kuț sau al 
lui Zatopek. Dezinteresul financiar 
și organizatoric este '.'tisă caracteri
stic sportului australian. Ca și lip
sa de stadioane, hale sportive, e- 
chipament și slaba posibilitate de 
a participa la competițiiile inter
naționale. Ca să nu mai vorbim 
de faptul — a inel eiat Stephens 
— că la noi în Australia nu există 
nici posibilitatea unei munci spor
tive științifice".



Cite ceva despre
1 Zilele acestea, călătorind de-a 
lungul a sute și chiar mii de ki
lometri, cei mai buni boxeri ama
tori din țările „bătrîniutai conti
nent" se îndreaptă spre Berlinul 
occidentali, unde au loc actualmen
te ultimele pregătiri în vedc-rea 
unui important eveniment pug lis- 
tic internațional. Intr-adevăr. :ntre 
27 mai și 5 iunie, se va desfășura 
aci, pe ringul instalat în marea 
sală „Sportpalast", cea de a Xl-a 
ediție a campionatelor europene de 
box amator. Așteptată cu un inte
res care depășește limitele cercu
rilor pugilistice internaționale, a- 
ceastă competiție va reuni un nu
măr impresionant de participant; 
223 boxeri din 22 de țări.

Desigur că în preajma întrece
rilor de la Berlin sînt utile și in
teresante o serie de amănunte a- 
supra ediț/'lor anterioare ale com
petiției. Organiza-e pen*ru prima 
cară în anul 1925, la Stockholm, 
campionatele europene amatoare 
au devenit tradiț onale. Deși pri
mele ediții ale competiției s-ao 
desfășurat cu destulă neregulari- 
tate, la distanță de trei sau pa
tru ani, incepind din anul 1947 
ele au loc invariabil, la fiecare 
doi ani. Pînă acum orașele Stoc
kholm (1925). Berlin 11927) Bu
dapesta (1930 și 1934) Milano 
(1937) și 1951), Dubim (1939 ș: 
1947), Oslo (1949) șî Varșovia 
{(1953) au fost gazdele acestor re
marcabile întreceri. Dec după 
cum se vede. Berlinul iși înscrie . 
'acum pentru a doua oară numele I 

Pe pistele de atlet sm din Europa
r Moscova, 23 (prin telefon). — 
fa Minsk a kxat sfirșit mec ul de 
atletism dintre echipele selecțio
nate ale R S.F.S R, R.S.S. Ukrai- 
r -a-nă, R.S.S. Bieloruse. Moscovei 
și Leningradului. Timpul pkdos, 
vintul și temperatura scăzută, au 
influențat in urare măsură rezulta
tele acestei ntreceri. Totuși, atleții 
și atletele au realizat performanțe 
valoroase. Trebuie 6ă remarcăm 
«ezul latul obținut de atieiui Ale- 
xandr Anufriev care la proba de 

'JO.OOO m. a realizat timpul de 
29:10,6, ceea ce constituie un nou 
record unional și este, totodată, al 
treilea rezultat din lume. Noul re
cord este mai bun cu 10,8 sec. 
față de vechiul record al kii Vla
dimir Kuț.

Dintre celelalte rezultate înre
gistrate cu prilejid concursului se 
desprind: 110 m. garduri; Sto-
tearov (L.) 14,2; 200 m. bărbați: 
Ignatiev (L.) 21,5; 2CW m. femei: 
Sarova (M.) 24,7; 800 m. femei: 
Otkalenko (M.) 2:10,2; 5000 m.: 
Pudov (R.S.F.S.R); 14:28,2; 10.000 
m: Anufriev (U.) 29:10.6; Krivo- 
seta (R.S.F.S.R.) 29:34.2; Basa-
leaev, V. Kuț 29:59,6 ; 30 km.:
Kuznețov (R.S.F.S.R ) lh 39:08.0; 
suliță bărbați : Kuznețov (L.) 72,82 
m. ; suliță femei: Gorceakova (M.) 
48.89 m.; triplu salt: Dementiev

' Moscova, 23 (prin telefon). — 
In cadrul campionatului unonal 
de fotbal s-au disputat ieri două 
meciuri. La Moscova, pe stadionul 
Dinamo s-au întilnit echipele Di
namo și Dinamo Tbilisi. După un 
joc de înalt nivel tehnic, victoria 
Ie-a revenit la limită dinamoviștitor 
din capitala Uniunii Sovietice cu 
«corul de 1-0.

La Leningrad, echipa locală Re
zervele de Muncă a tatSrut echipa 
feroviarilor ditn Moscova, tocind 
mai bine, oaspeții au cîștigat ta 
scor. Rezultat final : Lokomotiv 
Moscova — Rezervele de Muncă 
Leningrad 5-1. Simbătă., Ț.D.S.A. 
a dispus de Zenit Leningrad cu 
4-1 (2-0). In urma acestor re
zultate clasamentul primitor trei 
se prezintă astfel:
Dlnamo Moscova
Ț.D.S.A. Moscova 
Țorpedo Moscova

7 5 2 0 16:4 12 
7520 14:4 12
6 3 3 0 8:5 9

Lokomotiv Moscova, care se afla 
pe ultimul loc ta clasament, a săl- 
iltat tn urma victoriei de duminică 
pe locul 9, la egalitate de puncte 
cu Rezervele de Muncă și Spartak 
Moscova.

R. CEHOSLOVACA
■ Praga, 23 (prin telefon). — In 
cadrul etapei de «Duminică s-iau 
desfășurat doar trei înitîlniirî. U.D.A. 
Praga a întllni-t echipa Ruda 
Hvezdla Bratislava, de care a dis
pus cu scorul de 2-1. Banik Kj’.aid- 
no a realizat scorul etapei învta- 
gînd Tankista Praga cu 6-1. Jiskna

campionatele europene de box amator

Gh. Fiat

ta rndurile orașelor care au avut 
cinstea să organizeze campionatele 
europene de box amator.

încă de la începuturile sale, a- 
ceastă competiție a însemnat o a- 
devârată , piatră de încercare* 
pentru boxerii europeni Multi din
tre pugiiiștii care s-au afirmat la 
campionatele europene amatoare, 
cucerind centura de campion, au 
devenit mai apoi nume străluci
toare pe firmamentul boxului mon
dial Este suficient să amintim în 
a.eastâ privință de Emile Pladner 
(Franța), Edgar Besselmarm (Ger
mania), Luigi Musina (Italia), 
Gunnar Baerlund (Finlanda) și

(R.S.F.S.R.) 15,43; prăjină: Cer- 
nobai (U.) 4,30; înălțime femei: 
Kossova (L.) 1,65 m.; ștafeta
4 x 100 m.: selecțdnata orașului 
Moscova 41,1.

Clasamentul pe echipe se pre
zintă astfel : 1. Moscova; 2. Le
ningrad ; 3. R.S.F.SJt.; 4 RS.S.
Ukraina; 5. R.S.S. Bielorusă.
• In cadru! unor concursuri at

letice desfășurate simbătă în R. P. 
Ungară, o serie de atteți maghiari 
au obținut rezultate excelente. La
l. 500 m., pe primul loc s-a clasat 
Sandor Iharos cu timpul de 3:42,6 
(la 8 zecimi de secundă die recor
dul mondial !). Pe locul doi s-a 
clasat Rozsavolgyi cu 3:43,2, urmat 
de Tabori cu 3:46.8. Curea de 3.000
m. obstacole a fost cîștgată de
Jeszenszkj cu 8:52.8 ! Iată alte re
zultate : suliță bărbați: Krasznai 
69.04 m.; prăjină: Hommonay 
4.15 m.; greutate bărbați: Kovesdi 
15,24 m.; 200 m. bărbați: Senkei 
21,7; 800 m. : Rozsooy 1:53,7;
5.000 m.: Beres 14:32,6 ; Juhasz 
14:32,8; tnăițime bărbați: Hagya 
1:93 m. (cd mai bun rezultat din 
ultimi: 10 ani) ; triplu salt: Boiyicî 
14.65 m ; disc: Leva 50.06 tn.; 
Soi vom 48.04 ; 800 m. femei: O- 
rosz 2:16,7; suliță femei: Vrgh 
45.64 m.; Laco 45.62 m.

Liberec a prim k vrzrta echipei 
Spartak Praha Sokolovo. Oaspeții 
au învins la scor: 4-0.

Iată situația prirsetor trei cta 
sate :

Slovan Bratislavii 8 8 11 H:3 U
U.D.A. 8 8 11 11:3 13
Tatran Preșov 8 4 3 1 11:8 11

R. P. UNGARA
Duminică a fost reluat cam-

pknatui de fotbal al R. P. Ungare, 
Etapa a Xl-a a programa-: una din 
cele mai importante întîlniri : Vo- 
ros Lobogo — Kmizsi. Cei aproape 
90.000 de spectatori prezeoți în 
tribunele Nepstad ionului, au asis
tat la un meci dinamic, specific 
de campionat. După o luptă cfârză, 
ta care Voros Lobogo a fost supe
rioară, ratind situații clame prin 
■Sandor și Palotas, meciul a luat 
sfirșit cu un scor alb: 0-0. Hon- 
ved Budapesta a jucat ta depla
sare, ta Gyâr, unde a întîlmt echi
pa locală Vasas. După un meci 
echilibrat, militarii au obținut vic
toria la limită cu scorul de 3-2. 
Punctele au fost înscrise ta ordine 
die Czibor (Hanv&d), Palii (Va
sas), Kocsis (H.), Czibor (H.), 
Dombos (V.). Iată celelalte rezul
tate înregistrate: Vasas Buda- 
pesta-Legiero 3-0; Diosgyori Va
sas — Sailgotairjani Bănyâsz 3-1 ; 
Vasas Izzo — Szombathely Torek, 
ves 1-2; Dorogi Banyasz — Cse- 
pe'i Vasas 2-0. Situația ta clasa- 

Oile Tandberg (Suedia), care au 
fost, la vremea lor, campioni eu
ropeni amatori, pentru a ne da 
seama de ceea ce reprezintă cam
pionatele europene de box ama
tor in arena sportivă internat o- 
nală.

La ultima ediție a campionatelor 
europene de box amator, disputa
tă In mai 1953 la Varșovia, cele zece 
centuri de campioni au revenit ur
mătorilor pugiliști. in ordinea ca
tegoriilor: Henryk Kukter, (R.P. 
Polonă), Zenon Stefaniuk (R.P. 
Polonă), Ioszef Kruza (R. P. 
Polonă). Vladimir Enghibarian 
(U.R.S.S.), Leszek Drogosz (R.P. 
Polonă), Zygmunt Chychla (R.P. 
Polonă), Bruce Wells (Anglia), 
Dieter Wemhonner (Germania oc
cidentală), Ulrich Nietschke (R.D. 
Germană) și Algendas Soțioas 
(U.R.S.S.) Boxerii sovietici au par
ticipat în 1953 pentru prima oară 
la această competiție, impres'o- 
nind prin pregătirea tehnică și 
tactică, prin dîrzenie și combati
vitate.

Boxerii noștri s-au pregătit te
meinic în vederea campionatelor 
europene din acest an. Ei se pre
zintă la acest mare examen pugi
listic cu o „carte de viziită" con
cludentă: recentele victorii obținu
te în fața reprezentativelor Pari
sului, Viere i și Franței, precum și 
în fața valoroșilor boxeri suedezi. 
Amatorii de box din țara noastră 
așteaptă confirmarea acestor rezul
tate remarcabile...

MARIUS GODEANU

Declarația lui Arthur kmoine, 
conducătorul delegației sportive 

franceze care a vizitat 
Uniunea Sovietică

MOSCOVA (Agenpres).— TASS 
transmite :

Sportivii francezi și austriecii ca
ne au luat pante ta concursurile 
de sărituri de ta trambulină, des
fășurate ta Moscova, au plecat 
spre țările lor.

In timpul șederii ta capitala 
sovietică, sportivii oaspeți au vi
zitat instituțiile de artă d!ta Mos
cova, marile panouri și stadionul 
Dinamo.

înainte de plecare, conducătorul 
delegației franceze, Arthur Lemoi
ne, a spus: „Primirea cordială 
care ne-a fost rezervată ta Mos
cova a depășit toate așteptările 
noastre. Concursurile au fost mi
nunat organizate și s-au desfășu
rat tot-o atmosferă de adevărată 
prietenie sportivă. Ducem cu noi 
cele mai frumoase amintiri din 
i’leJe petrecute ta Moscova*.

HOTMtC
tnent a pnmeior coci echipe este
următoarea :

Vdrds Lobogo 11 It 1 0 34: 4 21
Kinlzsi 11 7 3 1 32: 6 17
Honved 18 7 2 1 27:14 16
Vasas Budapesta 11 623 31:22 14
Dorofii Banyasz 11 434 14:16 11

DE PRETUTINDENI
• Săptămina trecută s-a desfă

șurat ta Viena totîtairea interna
țională dintre reprezentativele A- 
ustriei și Scoției. După un meci ta 
care oaspeții au avut inițiativa, 
victoria a revenit echipei Scoției cu 
scorul categoric de 4-1. De remar
cat că austriecii nu au suferit ta 
uitstnii 20 ani o tofrtngere -a-tit de 
mare pe teren propriu ! De altfel, 
scoțienii au dovedit că sint intr-o 
formă excelentă, fapt confirmat și 
prin comportarea avută cu o săp- 
tămtaă înainte ta Belgrad, unde 
au terminat la egalitate (2-2) cu 
reprezentativa Iugoslaviei. Dumi
nică scoțienii vor juca ’a Buda
pesta unde vor avea o misiune di
ficilă în fața reprezentativei ma
ghiare, care ta turneul întreprins 
în țările scandinave a dovedit o 
formă excelentă.
• Duminică s-a desfășurat ia 

Oporto întîlniirea dintre repre
zentativele Portugaliei și Angliei. 
Victoria a revenit cu 3-1 (1-1) e- 
chipei Portugaliei. Semnificativă 
este forma slabă a reprezentativei 
engleze, care cu o săiptămtaă îna
inte fusese învinsă de altfel și de 
echipa Franței ou 1-0.

SĂ... FIE!
Reîntors de la Buhuși, unde 

asistase ca observator d n partea 
Com.siei Centrale de Fotbal la 
meciul Flamura roșie Buhuși — 
Locomotiva Galați, din cadrul 
categoriei B, tov. loan Mihăiles- 
cu ne-a adus unul din afișele 
care împinzeau duminică 15 
mai. străzile Buhușiului.

Dar, știți ceva, hai să-l citim 
împreună, mai ales că e vorba 
de programul manifestațiilor 
sportive din ziua aceea, fixate 
să aibă loc pe stadionul Fla
mura roșie.

Ora 13: handbal fete: Flamura 
roșie Buhuși — Progresul Ba
cău.

Ora 14: handbal băieți: Fla
mura roșie Buhuși — Progresul 
Bacău.

Ora 15: fotbal juniori: Fla
mura roșie Buhuși — Voința 
Fălticeni.

Ora 16.30: handbal fete: Fla
mura roșie Buhuși — Știința 
Timișoara.

Ora 17: fotbal categoria B.: 
Flamura roșie Buhuși — Loco
motiva Galați.

După cum se vede, Comitetul 
C.F.S. regional Bacău a vrut să 
ofere cetățenilor din Buhuși, un 
program sportiv cit mai copios 
si variat, ceea ce nu e de loc rău. 
Rău e altceva: că tovarășii de la 
Comitetul C.F.S., In dorința tor 
de a pune pe picioare un pro
gram cit mai ..tare", au înghe
suit meciurile ca... sardelele, ui
ți nd să puie la socoteală, regle
mentarele pauze dintre reprize 
și inevitabilele pauze dintre un 
meci și altul.

,Mai repede, că începe petrecerea!”
Dacă unui tinăr din Timi

șoara ii place voleiul, desigur 
că nu stă prea mult pe gîn- 
duri atunci cind se anunță 
jocuri în sala liceului mixt. Ba, 
se gindește s-o pornească mai 
devreme de acasă, doar-doar o 
găsi un loc mai bun...

Așa s-a întimplat și zilele 
trecute. Numai că, în momen
tul cînd jucătorii și primii 
spectatori intrau în sală, în lo
cul obișnuitului decor al me
ciurilor de volei — plasă, 
stilpi, linii de marcaj etc. — 
au dat peste o serie de mese, 
scaune, glastre cu flori și, mai 
spre fund, peste o orchestră 
gata-gata să intre tn acțiune. 
Volei cu.... muzică nu se mai 

pomenise pînă atunci la Timi
șoara, așa cfasportivii n-au ști
ut ce să mat creadă. Dar lu
crurile s-au lămurit repede. A 
apărui — după cum ne scrie 
corespondentul nostru P. Ar
can — tov. Fridolini Klein, di
rectorul școlii pedagogice, ca
re, cu un surîs polticos, i-apus 
în curent pe cei de față că 
„sala este rezervată perțtru e 
reuniune a învățătorilor, foștii 
elevi ai acestei școli".

— O să fie grozav! Iși freed 
•ntinile tov. Klein. I-am chemat 
pe toți, cu neveste, cu copii, cu 
nepoț1'.. O să fie o petrecere!. „

— Bine, bine, interveni M 
Koin. antrenorul echipei Loco

PE SCURT
BRUXELLES, 23 (Agerpres) PAP 

transmite:
Echipa feminină de baschet a Aca

demiei de cultură fizică din Varșo
via a repurtat un nou succes inter
național cîștigînd turneul de baschet 
de la Bruxelles. In jocul final, bas
chetbalistele poloneze au dispus de 
echipa orașului Antwerpen (Belgia) 
CU 74-43 (33-24).

TALLIN, 21 (Agerpres). — TASS 
transmite:

In Estonia sovietică? a început se
zonul sportiv de vară. S->au desfășu
rat primele concursuri de atletism, 
natație și ciclism stabilindu-se peste 
30 de noi recorduri republicane.

In prezent, numărul celor care 
practică sportul în Estonia este de 
10 ori mai mare decît în timpul re
gimului burghez. In vara aceasta, 
sportivii estonieni vor participa la 
3.000 de diferite competiții. Una din
tre cele mai însemnate competiții 
este Spartachiada sindicală, la care 
vor lua parte 300 de colective spor
tive din fabrici, uzine și instituții. 
Sînt prevăzute întreceri alături de 

sportivi din Moscova, Harkov, Vil

Și ceea ce era normal să se 
intimple, s-a intimplat. Cum 
handbaliștii n-au putut să 
,schimbe” cu fotbaliștii cu iu
țeala cu care Se face schimbul 
ia „ștafeta de 4x100”, iar pau
zele dintre reprize consumaseră 
și ele minute, nu glumă, nu e 
de mirare că atunci cind acele 
ceasornicului arătau orele 17, 
abia Se terminase meciul de ju
niori.

Conform programului, urma 
meciul de handbal.

Conform deciziei Inspecției de 
Fotbal din C.C.F.S. la orele 17, 
arbitrul trebuia să fluiere începu 
tul meciului de fotbal.

Arbitrul de handbal P. Ctrli- 
geanu, sezisind prompt situația, 
a pindit momentul cind echipele 
de juniori se adunaseră la „cen
tru” pentru a saluta publicul la 
sfirșiiul meciului și — țîștl — 
s-a repezit pe teren, strigind din 
goană către handbaliste.

— Haideți mai repede, să nu 
ne ia fotbaliștii înainte! A ur
mat o discuție interminabilă In
tre reprezentanții fotbalului și ai 
handbalului, fiecare tabără cu 
argumentele și cantra-argumen- 
tele de rigoare...

Dar, să nu uităm să vă spu
nem ceva: de fapt, Comitetul 
C.F.S. regional Bacău mai pro
gramase în ziua aceea două me 
ciuri, dar în urma insistențelor 
colectivului Flamura roșie Bu
huși, acceptase să le scoată tttn 
program (unde ar mai fi încă
put, nu știm!), și să le fixes? 
pentru altă zi...

motiva, dar noi avem un con
tract cu liceul clasic mixt. Ori
ce modificare de program tre
buia să ne fie anunțată la 
timp. Or. direcțiunea școlii nu 
ne-a comunicai nici o schimba
re.

— Păi nici nu pulea să vă 
comunice... Noi am obținut sa
la peste capul direcțiunii. Da
că am văzut că ne refuză șl 
că o ține morțiș că sala e da
tă pentru volei, ne-am dus di
rect la secția de învățămint a 
sfatului popular orășenesc. $1 
gata — sala e a noastră!

Dar spectatorii și jucătorii nu 
s-au lăsat convinși, mai ales 
că pe un perete al sălii, sub 
un cristal, se zărea un extras 
dintr-o decizie oficială, care se 
referea la folosirea sătilor de 
sport numai pentru scopurile 
pentru care au fost creole.
S-au jucat, deci, meciurile de 
volei, dar s-au jucat „la repe
zeală", fiindcă, vorba tov. Fri
dolini Klein, „trebuia să încea
pă petrecerea".

Și nu e prima oară cînd tn 
soia de gimnastică a liceului 
mixt voleibaliștii trebuie să se 
grăbească la executarea „servi
ciului" pentru că alaiuri încep 
să se servească primele... șpri
țuri la kermese și petrecerii

JACK BERARIU 
GEORGE MIHALACHE

nius, Riga, Sevastopol și din alte o- 
rașe ale Uniunii Sovietice.

In vară, sportivii din Estonia vor 
primi în folosință un stadion nou. 
construit în orașul Tallin.

MOSCOVA, 23 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 21 mal, în orașul Ka
linin, situat la 170 km. de Moscova, 
s-a dat startul în tradiționala cursă 
ciclistă de fond a sportivilor RSFS 
Ruse care se desfășoară pe traseul 
Kalinin-Moscova-Smolensk - Mosoova- 
Kalinin. Cursa are o lungime de 
1.220 km. și este împărțită în 8 eta
pe. La această competiție participă 
peste 100 dintre cei mai buni cicliști 
din RSFS Rusă.

In prezent, pe șoselele Uniunii So
vietice se desfășoară numeroase curse 
cicliste de fond. Asemenea întreceri 
au loc actualmente în Ucraina, Gru- 
zia și Armenia. Competiția fondiști- 
lor ucraineni are o lungime de 
2.346 km. și trece prin Kiev-Harkov- 
Simferopol și alte orașe ale Repu
blicii.

Toate aceste competiții sînt pre
mergătoare cursei cicliste cu carac
ter unional care se va desfășura la 
sfîrșitul lunii iunie pe traseul Mos- 
cova-Minsk-Kiev-Harkov-Moscova.

Redacția fl Administralia. București, str. Const MI he N,. 17 telefon 6 30.36-6.30.37 Nr 1-9-02 SI AS 3482—52. tntr. Poligrafica Nr 2 «tr Brezolanu Nr. 23—25 Abona- 
nientele șe fac la oficiile poștale prin factorii poștali fi difuzor!] voluntar] din întreprinderi,


