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îndemnului de a întmpina cu c.'t 
mai multe succese minunata săr
bătoare a tineretului lumii, Festi
valul de la Varșovia, sportivii co
lectivului Voința-Oradea i-au răs
puns cu un angajament din cele 
mai frumoase: „Vom construi, in 
cinstea Festivalului, cu posibilități 
locale și pr'n muncă obștească, un 
nou stadion".

Entuziasmul tinerilor sportivi a 
crescut și mai mult in ziua în ca
re au început lucrările. Și, de 
aitunci, cu clntecul pe buze, pur- 
tînd bucuria în priviri, ei muncesc 
cu însuflețire. In curind ,ei vor a- 
vea prilejul, atît de mult așteptat, 
de a se întrece pe noile terenuri 
ale stadionului. Pină acum, au 
fost amenajate terenurile ele fot
bal și baschet, lucrările de con
struire a vestiarelor și a celorlal
te anexe stat aproape de sfîrșit și.

★

★ ★ "

Tinărul atlet Ion 
Knaler a obținut tn 
acest an un rezul
tat excelent: 1,95 
m. la săritura in 
înălțime- lată-l tre- 
cînd peste ștacheta 
rid cată la 1,95 m. 
in cadrul concursu
lui .,Cupa laș lor".

(Foto R. Vilara)

★ ★

★

Sa răspîndim cartea sportivă
CLĂDIREA in c.. re se află se

diul comitetului regional CFS- 
Bacău găzduiește și o librărie, des 
vizitată de localnici care găsesc 
aici cărți din diferite domenii: ideo
logie, tehnică lilteratură, manua
le școlare, ș. a. Nu lipsesc nici 
cărțile de sport din această libră
rie deși, la prima vedere, ești în
clinat să crezi ca ele nu există. 
Intr-adevăr, spre deosebire de ce
lelalte genuri de cărți, pe acestea 
nu le poți vedea nici în vitrină, 
nici pe mesele din interiorul li
brăriei. Ele sînt puse în rafturi 
— parcă ferite de vederea vizi
tatorului librăriei care, în aceste 
condiții, nu poate ști dacă a apărut 
sau nu vre-o lucrare nouă în spe
cialitatea care îl interesează. Cu 
totul altfel se prezintă situația în 
librăriile din Cluj. Sportivii, an
trenorii, toți cei pe care îi intere
sează sportul, pot vedea in vitrinele 
librăriilor fiecare nouă carte de 
sport, pe care o găsesc și la „Col
țul noutăților" tinde o pot con

sulta. Firește, în aceste condiții, 
și cererea de cărți de sport este 
mai mare.

Fără îndoială, nu numai libră
riilor le revine misiunea de a 
populariza cartea de sport. Aceasta 
trebuie să se facă, în primul rînd, 
in unitatea de bază a mișcării 
noastre de cultură fizică, in colec
tivul sportiv. Se și obișnuiește, de 
altfel, în unele colective, să se 
facă recenzii, la gazeta de perete, 
cărților noi care interesează secți
ile pe ramură de sport ale respec
tivului colectiv. Se pot face de a. 
semenea recenzii la stațiile de ra- 
dio-amplificare ale întreprinderilor 
sau în ziarul de uzină, acolo unde 
există. O metodă foarte bună o 
constituie prezentarea făcută de 
antrenor sau de instructorul spor
tiv.

Trebuie să avem in vedere faptul 
că lucrările de sport — atît de 
numeroase în ultimii ani — nu se 
adresează numai antrenorilor, teh
nicienilor sau sportivilor fruntași 
Cartea de sport trebuie pusă la 
indemîna tuturor celor ce vin pe 
stadioane sau pe terenul de sport 
pentru că îi ajută să urce mai 
lesne treptele măiestriei, făcîndu-i 
să cunoască amănunțit tehnica Și 
metodica ramurii de sport pe care 
o practică. Lucrările ampie, ma
nualele, ca cele referitoare la a- 
tletism, box, gimnastică, înot, bas
chet ș. a. se adresează în primul 
rînd cadrelor de tehnicieni califi
cați. Dar aceștia pot ajuta spor
tivilor să înțeleagă și să-Și însu. 
șească bogata experiență — rod al 
unei activități de ani și ani de 
zile — pe care au strîns-o in pa
ginile cărților, diferiți profesori ți 
antrenori din Uniunea Sovietică sau 
din țara noastră.

Este un fapt bine cunoscut că 

antrenorii citesc lucrările din spe
cialitatea care îi interesează pre
cum și unele lucrări ajutătoare 
(„Studii de fiziologie a exercițiîlor 
fizice" de A. Krestovnikov, „Gim
nastica articulară" de dr. A. lo- 
nescu, ș. a ). Antrenorii de fotbal 
N. Roșculeț, N. Petrescu, P. Stein

bach, ș.a. Ad. Brel (canotaj), Gh. 
I’ircălăbescu (rugbi), etc., folosesc 
mult in munca lor cartea de sport. 
Ei au însă datoria să trezească un 
mai mare interes pentru această 
carte și în rîndurile celor pe care 
ii pregătesc. ,,Vor afla aceleași lu
cruri !“, au să obiecteze, poate, 
unii. Dar nu-i nimic rău în aceas
ta. Și elevii află din manuale a- 
celeași lucruri pe care le spun pro
fesorii în orele de curs. Citind, 
sportivii își completează pregătirea, 
adîncesc diferitele cunoștințe căpă
tate in ședințele de antrenament, 
Ie fixează mai bine.

Răspîndiree, cărții de specialita'e 
și a presei sportive în marea 
masă a sportivilor reprezintă 
o sarcină importantă pentru 
activiștii noștri sportivi. Ca atare, 
colectivele obștești de agitație și 
propagandă di-i cadrul comitetelor 
regionale,' raionale și orășenești 
C.F.S. vor trebui să se preocupe 
permanent de această problemă. 

Trebuie să devină un rbicei sta
tornic al comitetelor C.F S. precum 
și al consiliilor co'eriivelor spor- > 
trve, acela de a răsplăti pe spor
tivii evidențiați în diferite acțiun1 
și competiții cu premii constînd din 
cărți sportive.

Desigur, sportivii și activiștii spor- ! 
tivi nu-și limitează lect'ira la lu
crările de specialitate Ei iși îm
bogățesc totodată cunoștințele ci
tind lucrări ideologice, literatură 
beletristică. Sportivii noștri, spor, 
tivi de tip nou, sint conștienj de 
faptul că numai ridieîndu-și necon
tenit nivelul ideologic și cultural 
pot face față, cu cinste, sarcinilor 
ce le revin ca fii ai unui popor 
liber, care construiește în țara sa 
socialismul și luptă activ pentru 
pacea lumii întregi, lată de ce, ti
neretul nostru sportiv va trebui să 
fie prezent în rîndurile participan- 
ților la concursul permanent pen
tru citirea literaturii ,,Iubiți car
tea", concurs inițiat de Uniunea Ti
neretului Muncitor. Organele spor
tive trebuie să angreneze în aces-t 
concurs cit mai mulțj sportivi, con
tribuind astfel la educarea lor m 
spiritul mora'ei comuniste, la ri
dicarea nivelului lor politic, la dez
voltarea calităților morale ale o 
mului înaintat, luptător pentru so
cialism, pentru pace și prietenie 
între popoare.

Va fi o cinste deosebită pentru 
fiecare sportiv ca alături de insig
na G.M.A. — mărturie a pregăti
rii sale fizice multilaterale — să 
poarte și dovada unui larg orizont 
politic și cultural, insigna de 
„Prieten al cărții".

Miine la Lodz și București echipele reprezentative de fotbal ale Repltblicii Populare Romine 
și Republicii Populare Polone se Intilnesc tn două partide care deschid activitatea internațională pe 
unul in curs a echipelor naționale respective. Pentru sportivii celor două țări Miluirile de miine 
prezintă un interes deosebit, dată fiind valoarea fotbalului d n R. P. Romînă și R. P. Polonă și, 
mai ales, tradiția care s-a format tn jurul tntre cerilor celor mai buni fotbaliști romlni și po'onezi- ' 
In același timp, jocurile de la Lodz și București vor contribui la strîngerea legăturilor de prie- ‘ 
tenie dintre sportivii celor două popoare, unite in lupta pentru realizarea unei păci durab le.

In fotografa noastră un aspect de la antrenamentul pe care jucătorii primei echipe a R- P. 
Polone l-au efectuat io1' după amiază pe stadionul 23 August. (Foto M Bănus)

_________________________________________________________________________________________________

în cinstea Festivalului
LW NOU STADION LA

nu pește mult timp, vor începe în
trecerile și pe terenul de volei și 
pe pista de atletism

Frumos îngrădit, stadionul Im
pune prin aspectul său și te im
presionează deosebit de plăcut 
grija cu care s-a muncit la ame
najarea sau construirea fiecărui 
lucru cit de mic. In construirea a- 
cestei baze complexe, sportivii au 
primit un sprijin efectiv din par
tea conducerilor cooperativelor: 
„Lemnul" (președinte Iosif Malo- 
szag), „Reparat vehieole" (preșe
dinte R apa port), „Minski Lajos" 
(președinte Eugen Am zel), precum 
și dm partea conducerii Uniunii

MAEȘTRII SPORTULUI DE LA TIR 
PRINTRE SPORTIVII DIN MOLDOVA

Vestea că maeștrii sportului de 
la tir au răspuns invitației tinere
tului sportiv ieșean și au venit 
ta mijtocul acestuia pentru a-i îm
părtăși dan „ta taele" tragerii la 
țintă, a ajuns In multe orașe din 
Moldova. Și oa urmare, în cele 
cîteva zde cit au stat la Iași, ma
eștrii sportului de la tir au primit 
numeroase invita,ț i de a veni și în 
alte oreșe ale Moldovei. Intre două 
concursuri, trăgătorii fruntași dm 
colectivele sportive bucureștene 
și-au găsit ragaz pentru a răs
punde. deocamdată, cel puțin la 
una din numeroasele invitații.

Și astfel, zilele trecute, sporti'ii 
din Roman i-au avut în mijlocul 
lor pe maestrul emerit al sportu
lui Iosif Sîrbu și pe maeștrii spor
tului Marieta Juverdeanu, Henri 
Herșcovtoi, Ana Mianu-Dubaș și 
Nicolae Cojocaru.

Peste 70 de sportivi din Roman, 
au ascultat cu viu interes explica-

ORADEA
regionale a cooperației meșteșu
găreștii.

Prin munca entuziastă a sporti
vilor din colectivul Voința-Ona- 
dea, care au prestat nenumărate 
ore de muncă voluntară, lucrările 
de construire a stadionului au tre
cut ta faza ftaailă și, peste puțin 
timp, macheta stadionului, deasu
pra căreia, cu cîteva luni in ur
mă, sportivii își aplecau cu bucu
rie privirile, via deveni realitate.

Atunci, sportivii Colectivului Vo- 
ința-Oradea vor putea raporta cu 
mândrie îndeplinirea frumosului 
angajament pe care și l-au luat 
în întâmpinarea Festivalului.

(iile teoretice ale maestrului emerit 
al sportului Iosif Sîrbu, au urmă
rit „cu sufletul Ia gură" cum toate 
cele 10 focuri trase de Marieta Jtw 
verdeanu din poziția culcat au 
pătruns ta „musca" din centrul 
cercului „10“ și apoi, îndrumați 
individual de maeștrii sportului, ău 
luat arma în mîini și au exersai 
practic cele învățate.

A fost o demonstrație reușită 
care a avut danul să trezească iiK 
teresul pentru tir al tinerilor din 
Roman. Din ce în ce mai numeroasa 
sînt cererile pentru înființarea sec
țiilor de tir ta colectivele sportive 
din acest centru moldovean. Vizita 
maeștrilor sportului a dat roade...

Iată o frumoasă inițiativă care 
merită să fie urmată și de spor
tivii fruntași din alte discipline 
sportive.

Ion Pilug 
corespondent voluntar y



ALE SPORTIVILOR
b In București, activitatea din 

cadrul Concursurilor Sportive 
ale Tineretului este din ce ta 
ce mai rodnică. Tot mai multi 
tineri și tinere se întrec, fie pe 
terenurile de volei sau fotbal, 
fie la mesele de șah sau pe 
pistele de atletism. Printre ere 
lectivele sportive bucureștene 
care desfășoară o intensă acti
vitate pentru organizarea Con
cursurilor Sportive ale Tinere
tului, se numără și multe co
lective ale asociației Voința.

Astfel, la colectivul sportiv 
Voința TextiLConfecțiî 217 ti
neri și tinere au început între
cerile de șah. care se desfă
șoară pe cercuri, aproape în 
'iecare cooperativă. Cei care se 

T clasa pe primele trei locuri, 
in turneele organizate de cercă
rile sportive, vor participa ia 
:n turneu final organizat de 
electivul sportiv. De asemenea. 

28 de echipe feminine și 8 
masculine de volei și-au înce
put marți întrecerea, care va 
continua zilnic pe stadicnul ..23 
August". Tot marți aa meepat 
și întrecerile de atletism orga
nizate de acest cotectiv spor
tiv. La atletism au participat 
00 de tineri și tinere care s-ao 

nirecut la probele de 
îl lungime, aruncarea 
și 100 m. plat.

Printre n->rticipantii . __
nesurile Soortive ale Tmeretre 

lui, mobilizați de colectivul 
cortiv Voința Textil-Confecții, 

te găsesc și numeroși fruntași 
ii producție, cum ar fi ~unet- 
torui Alexandru Brțică. dț la 
cooperativa „Croitorii-Coooera- 
tori". Sultana Lazăr și Mana 
îeodorescu de la cooperativa 
..Drum nou" și alții.

Frumoase rezultate In Con
cursurile Sportive ale Tineretu
lui a obținut și colectivul spor
tiv Voința Piele-! ncălțleninte, 
care a organizat simbătă ?1 
mai pe stadionul August"
un reușit concurs atletic, ta 
care au participat 80 de tineri 
și tinere. Din rin turtle aces
tora s-a evidențiat trnărul Ale
xandru Ursan (cooperativa 
..Chibzuință"), care a aruncat 
greutatea 10,70 m. și a alergat 
oe 100 m. 12.9 secunde. In ea- 
drul acestui colectiv sportiv va 
începe. în curând, turneul de 
șah la care s-au înscris pini 
în prezent 15 echipe, reprezen
tând 10 cooperative.

In sfârșit, la colectivul spor-

DE LA VARȘOVIA

sărituri 
grectlti

la Cots-

tiv Voința Lemn-Mobdă, au în
ceput marți întrecerile de volei 
la care iau parte 7 echipe. Jocu
rile te var disputa ta conti
nuare pe terenul colectivului 
din str Cezar Bolîac nr. 7. 
Tot ta aceot colectiv, întrece
rea de șah in care sânt angre
nați 42 de cnncnrenți și-a în
cheiat prima parte.

Cete cîteva amănunte de mai 
sas, reflectă numai in mică 
măsură, numeroasele realizări 
alț eotectivrfor sportive Votata 
dtn București- care, zi de zi, 
își înzecesc eforturile pentru a 
mobiHsa cit nai mofți tineri ta 
Concursurile Sportive ale Tine
retului și pentru a asigura a- 
cestor întreceri o desfășurare 
cit mai benă.

■ De ta Ctaj? subredac’iz 
ziarului nostru, ne relatează că 
tateecerile Couoo surilor Spor
tive ele Tineretului cunosc o 
răspândire dân ce in ce mai 
largi ta cadrul cotectTvelo- 
sportive din acest oraș. Printre 
cele cs o Intensă activitate se 
narj-t și flceCvut sportiv Lo
comotiva. care, zilele trecute, 
a organizat un frumo- concu-s 
de tir pe polimxntf d’m parcul 
.Victor Babes" La acest con
curs au participat 120 de con- 
coren’i. Un ap»rt însemnat in 
tama organizare a concursului 
precum și ta mobilizarea con’'"- 
renti+ar a edns maestrul sport ■- 
M Car»! Docil

Cotectivnl sportiv Locomotiva 
Cloj au este ta*i  ta prima ac- 
țrene de acest feL Activiștii a- 
eactui colectiv se pot mândri s> 

volei tei cadru! căruia se întrec 
l« echip*.  Jocurile de volei se 
dispută după un program bine 
«tabdit și ao stârnit un mare 
miere s In rtesdrrîte muncitorilor. 
HuiRie-^nr și ftmcfi'rtar’ta- 
Direchei Regionale C.F.R Chii.

a La Ploețti, s-a tacheic.t 
zilele trecute, o frumoasă com
petiție. des’ăsurstă cu pri!e<ul 
Concursurilor Sportive ale Tine
retului. întrecerea a fost orga- 
oratâ de colectivul snortA Vo
tata. care a mobilizat 80 de ti
neri și tinere ta concursuri de 
volei, șah. ete. După două zile 
de cofxstrs. ta clasamentul ge
neral pe primul loc s-i clasat 
cerce’ swr-gv de pe !mgă co- 
operatii i Tetam«netal. Asa du
pă essm ne scrie corespondentul 

nsotiu Florian Mbu, aoeasă 
eompetî'te sportivă *-a  bucure t 
de k frtr-os snese*.

NOTE CRITICE
ENTUZIASM-

„Tii, grozav teren". s-a 
responsabilul depozitului 
din Pitești, cînd a văzut 

prima oară baza sportivă din sir. 
Teitileanu. „Excelentă" a comple
tat parcă aceeași idee ges.coe"ul 
urritații Nr. 157 a O.C.L. .Gea
muri", Și ei n-au fost singurii: ma
joritatea responsabililor, gestiona
rilor, magazinerilor ș: depozitari
lor organizațiilor come-ciale dm 
Pitești mi și-au putut stăpbri en
tuziasmul trezit de vederea sus- 
amintrtei baze sportive. „Cldcr de 
mâine"... și-a spus liecare dintre 
ei. Și s-au ținut de cuvînt: chiar 
de a doua zi, au început să so
sească mașini, camioane, cărate 
și .alte vehicule, dn care au prins 
» fi deșertate lăzi, butoaie, saci, 
paie, ba chiar și diferite rezidii 
(ca să nu le spunem direct gu
noaie). In scurtă vreme, frumoa
sa bază sportivă a ajuns de rt?- 
recunoscui și numai firma mv » 
mintește că aici n-a fost in totdea
una un maidan.

Cei răspunzători de această si
tuație trebuie să ia toate măsurile 
pentru ca- baza să fie redată spor
tului. Vorba lor: „Chiar de mîinel*

mirat
MA T. 
pentru

stmcua ucoi poiigon de tir pen- 
tre ce. io stările, aceas:â <hsd’rî> 
oă ocoravă m capete oood:ț : de 
aexvolte-e și |g acest oraș. Intre 
t!rap. xspriiolit OALA, din coiec- 
tmri Prog-esui și din celelalte co
lective din oraș erau nevoip să 
f«ei adevărate expediții" fa cău
tarea unui loc unde să-ț: poată 
trece normele de tir. ha așteptarea 
terminare poligonwfnl. Lungă și 
zadarnică a fost hasă areascâ aș
teptare.

De aceea an și modzteat turce
ai aceia eu pietrei și perele in- 
teoductad «lermszatZA poiigcrx <!e 
tir ic vorbirea de toate zilele sub 
formă de zicătoare. N'-ar fi oare
HKvnerjtx ca. ta tairș<:. consiliul 
ooteetivuloi Progreeui, sfatulpopo 
tar ai jrașuiui ș oordletu’. rato 
oai C.P.S. oi peni ,xnfnă de la 
«■că" ji să teraine poligonul?

ZICALE ȘI ZICATORI

Atunci cînd cineva vrea să su
gereze imposibilitatea îndeplinirii 
unui lucru, spune: „cînd o face 
plopul pere și răchita mi cș unele". 
La Turda însă, zicala e schimba
tă, adaptată fiind' la specificul' lo
cal. Oamenii din Turda și în spe
cial sportivii, au un alt termen de 
comparație: „cînd o fi gata 
gonul de tir al colectivului 
greșul".

Povestea a început cam cu 
în urmă, cînd colectivul sportiv 
Progresul din Turda a inițiat con-

poli- 
P ro

5 ani

După cum s-a anunțat, în vara 
aceasta, între 31 iufie și 14 august 
tineretul lumii se va întîtai la 
Varșovia unde se va desfășura al 
de *1  V-iea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților, cu pri
lejul căruia va avea loc și eea de

A T L E

a Il-a ediție a Jocurilor Interna
tionale Prietenești ale Tineretului.

La aceste întreceri sportive și-au 
anunțat participarea sportivi de 
valoare din toate colțurile lumii, 
astfel că nivelul competițiilor va 
fi foarte ridicat.
T I S M

In ceea ce privește participarea 
sportivilor tării noastre la aceste 
mari întreceri prietenești, Comitetul 
pentru Cultură Fizică și Sport I 
pe lîngă Consiliul de Miniștri a a- 
probat următoarele norme propuse 
de Comisiile Centrale :

N A T A

PROBA BARBAȚI FEMEI

100 m. 10.6 12.1
200 «n. 21.8 24.8
400 m. 48.8 57.0
800 m. 1:51.0 2:12.0
1 500 m. 3:50.0
5.000 m. 14:25.0 —
10.000 m. 30:10.0 —
20.000 m. marș lh35:00.0 —
50.000 m. marș 4h35:00.0 —
80 m. garduri — 11.6
110 m. garduri 14.6 —
•KM m. garduri 53.0 —
3.000 m obstacofe 9:00.0
Lungime 7.20 5.70
înălțime 1.95 1.55
Trjpiu-salt 15.10 —
Prăjină 4.15 —
Greutate 15.80 13.80
Disc 48.00 45.00
Sidiță 67.00 46.00
Ciocan 57.00 —
Decatlon 6000 puncte _ 1

1 Pentatlon — 3800 puncte

SPORTURI NAUTICE

Băeți

Băeți

Băeți

Fete

T I E
180 km. fond
100 km. pe echipe

37.200 km.
40.200 km.

oră
oră

E R EHALT
Cat. cea mai ușoară
Cat. semi ușoară

270 kgr.
290 kgr.

Cy. ușoară 325 kgr.
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regiunii 
Hunedoara

In satele

Cu deosebit entuziasm Iraimpiaă 
tineretul ttn satele regiunii Hune
doara Festival de la Varșovia. In 
cinstea Festivalului au fost organi
zate in raionul Hunedoara îrtîl- 
niri de voter. fotbal, șah, popice și 
oină la care au participa: peste 
400 tte tineri și tenere dv» comunete 
Băcia. Ba+.z. Cr-stțt-, Staei Sîn- 
Rkrgi. Urai Și Restiș. $i în raio
nul Ilia au fost organizate ase
menea întreceri. La concursurile de 
oină, volei, fotbal și popice au par
ticipat aproape 300 de tineri dintre 
care 114 fete. In comunele Dobra. 
1 La, Lăpușnic ți B'ărtișa, tatreee- 
rile au angrenat sute și sute de 
tineri și tinere.

Paralel cu bogata activitate 
compeL-țtetială, tineri- «fin se tete 
regiunii Hunedoara duc o adevă
rată campanie pentru amenajarea 
de noi terenuri sportive. La GAS. 
Apajdul de Sus, ta comuna Strei 
Sirigiorgi și în comuna Limba, ti
neri: sprijiniți de organizați ie 

U.T-M. și-au amenajat, prin muncă 
obștească, not terenuri de sport.

GA. Cioranu 
corespondent

Acesta este in momentul de față aspectul poligonului din Turda.
Precum se vede, el este folosit ca magazie, în timp ce sportivii n-au 

unde practica tirul
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aceste norme vor fjDesigur că
studiate cu mare atenție de spor
tivii noștri. Ele trebuie să consti- 
tue pentru ei un puternic stimulent, 
un ape! de a-și intensifica pregă
tirile pentru a putea realiza și de
păși aceste norme, pentru a avea 
o comportare oît mai bună la Jocu 
rile . Sportive de la Varșovia.

Largă participare la 
in cadrul spartachiadei

In colectivele sportive 
șui Stalin, Spartachiada 
se desfășoară cu succes._
cerile organizate în etapa de co- 
tectiv participă numeroși oameni 
ai muncii. ■ v

Recent, colectivul sportiv Pro
gresul a organizat etapa de colec
tiv la volei (masculin). S-au între
cut echipe din șapte cercuri spor
tive și anume: Poligrafie, I.A.F., 
Teatrul de sfat. Banca de stat. Fi
larmonica de stat, Sfatul popular 
regional și Justiția. Jocurile au fost 
dotmnate de echipa reprezentativă 
a cercului sportiv TeâtriiJ, de stat, 
care s-a și clasat pe primul loc. 
La colectivul sportiv Progresul se

din Ora- 
sindicală

La între-

Exemplele bune
încă de la începutul 

multe colective sportive 
șoară o bogată activitate G.M.A. 
Organiztnd tot mai bine antrena
mentele, popul ari zînd. .prin toate 
mijloacele complexei sportiv 
G.M.A., colectivele sportive care 
au dovedit preocupări deosebite în 
acest domeniu au și obținut suc
cese remarcabile.

In Regiunea Autonomă Maghia
ră activitatea G.M.A. se .află în 
centrul preocupărilor activiștilor 
din colectivele sportive. Numai în 
ultimul timp, tineri și tinere din 
colectivele Voința, aiu trecut 950 
de norme G.M.A iar cei din 
colectivul sportiv Constructorul Tg. 
Mureș 
lectivuil 
realizat 
tori de 
devenit 
G.M.A.
53 de purtători G.M.A. .allți aspi
ranți din calecfcivwl Avîntul Sova- 
ta .au mai trecut — de 
tul anului — 
gimnastică, schi, 
teoretic. .

Stat însă și 
sportive în care ___ _____ _____
se desfășoară în salturi sau..., nu 
se desfășoară de Ioc. Asemenea 
„exemple" ne oferă colectivele spor
tive Progresul ș-i Voința-Hațeg, 
câine manifestă o totală delăsare

antoni, In 
ee desfă-

au trecut 205 norme. Co- 
sportiv Avîntul-Sovata a 
ide curind încă 53 purtă- 
insignă dintre caife 13 ,au 

purtători ai insignei 
gr. II. In afară rite cei

527 die 
turism

la începu- 
norme ta 
și examen

colective

volei
sindicale

fac pregătiri 
derea asigurării 
time de desfășurare a 
de natație din cadrul Spartachia
dei sindicale. In prezent, se lu
crează la amenajarea ștrandului, 
care în curînd va fi gata.

De aceeași popularitate se bu
cură Spartachiada sindicală și în 
rîndurile membrilor colectivului 
sportiv Flamura roșie. La întrece
rile de volei au participat 21 e- 
chipe masculine și 12 echipe fe
minine. La băieți, întrecerea a f°st 
cîștigată de echipa cercului spor
tiv O.C.L. Alimentara iar ia fete pe 
primul Loc s-a clasat reprezentativa 
cercului sportiv T.A.P.L.

minuțioasă și în ve- 
unor andiții op- 

întrecerilor

trebuie urmate

unde
activitatea G.M.A.

față de pregătirea aspiranților 
G.M...A. De la începutul anului 

și pînă acum, în aceste două co
lective nu a fost organizat nici 
ma'car un singur concurs pentru 
trecerea normelor G.M.A. Același 
dezinteres față de activitatea G M A țl f-SM-:— 
tiv Metalul Cîmpia 
„mîndrește“ cu 106 
și-au -trecut norma 
siderînid, probabili, 
datoria, comisia de 
xaiminaire G.M.A. nu se mai ocupă 
ide ei. Ca urmare a acestei situații 
unii jucători de fotbal din prima 
echipă nu au nici pînă în prezen: 
insigna G.M.A. gr. II. Același lu
cru se întîmplă și cu echipa de 
handbal a colectivului Metalul 
Cîmpia Turzii. ai cărei componenți 
sînt în fiecare an „aspiranți" dar 
nu devin niciodată purtători.

Exemplele pozitive ca și cele 
cîteva exemple negative .arătate 
mai sus dovedesc două aiiiiudtoi di
ferite față de complexul G.M.A 
Colectivele sportive codașe în ac
tivitatea G.M.A. au datoria să 
treacă de îndată lai lichidarea lip- 
surii'or lor. Posibilități există die- 
st'Uiie. Marile competiții sportive de 
mase organizate în acest an, Con
cursurile Sportive ale Tineretului și 
Spartachiada sindicală, constituie 

■pentru colectivele sportive un aju
tor real în vederea întăririi acti
vității G.M.A,

îl întîlnsm și la colectivul spor- . •pur.zjț 
aspiranți care 
de schi. Cort 
că și-a făcut 
prtgătiire și e-



'Activitatea la handbal In intimpinarea Zilei internaționale a copilului
Joi s-au a.sipmat joeuCue din ca

drul etapei a Vll-a a campiona
tului republican masculin de liand- 
|bal categoria A. Cu acest prilej 
echipele fruntașe ale clasamentu
lui (C.C.A. și Dinamo 6 Buc.) au 
fost învinse. Iată rezultatele: 
DINAMO 6 BUCUREȘTI — ȘTI

INȚA I.C.F. 6-12 (2-5)
Victoria studenților este merita

tă chiar la acest scor. Echipa lor 
a jucat viguros, atît în atac cît și 
in apărare unde, din păcate, uni 
jucători țPredescu, Oprea, etc.) 
au depășit uneori limitele jocului 
bărbătesc Dinamoviștii, inexplica
bil de slabi și în apărare —com
partimentul lor cel mai bun — 
și în atac . Au înscris Căliman (4), 
Gherbănescu (3), Nodca (3), Cer- 
nescu și Oprea pentru învingători, 
respectiv Stănescu (3), Tischler, 
Mailat. Ornat I.
DINAMO ORAȘUL STALIN — 

C.C.A. 10-8 (4-6)
In prima repriză inițiativa au 

avut-o mai mult oaspeții. După 
pauză echipa gazdă a jucat mai 
bine, a atacat continuu și a reușit 
să obțină victoria. Cu ocazia aces
tui joc echipa din Orașul Stalin 
s-a mișcat mult mai bine decît în 
etanele precedente, fard care i-a 
adus o meritată victorie. Au mar
cat: Pahan (3), Diaconescu (2), 
Martin (2), Bindner (2) și Streit- 
fert pentru Dinamo Orașul Stalin 
iar pentru C.C.A. Wagner (2), 
Thelman (2), Schuler, Jost, Sauer 
și Lingner
FLAMURA ROȘIE CISNĂDIE - 
FLACARA PLOEȘTI 4-4 (1-3)
Avînd o puternică revenire In 

repriza a II-a echipa din Cisnă- 
die a reușit să termine la egali
tate cu Flacăra Ploești. Jocul a 
fost mai dlisputat în partea a 
doua, deoarece in prima repriză 
echipa oaspe, jucînd mai bine, a 
avut inițiativa în majoritatea 
timpului. Au înscris: Kapp (3), 
și Mening pentru Flamura ros’e 
Cisnădie, Covaci, Vutescu, Sta- 
varache și Șelaru pentru Flacăra 
Ploești.
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — META

LUL TIMISOARA 6-6 (3-4) 
MeWurgiștii <vi început jocul 

puternic, au condus în maiorita 
tea timpului, Insă datorită jocului 
hotărît al studenților din jumăta
tea reprizei a doua, nu au putut 
obține victoria. Rezultatul de ega
litate este just. Punctele au fost 
însorise de Vlad (2), Lache, Frank, 
Zugrăvescu si Glfga pentru Ști-

Sporțivii unvec
Universitatea „Bolyai” din Cluj 

sărbătorește zilele acestea zece ani 
de activitate și a șaptea serie de 
absolvenți ai cursurilor sale. Pe 
tabloul de onoare al acestui in
stitut de învățămînt superior în 
care l'mba de predare este ma
ghiara figurează sute de tineri și 
tinere cu o temeinică pregătire, 
care au deven’t cadre de valoare 
în activitatea științ fică din țara 
noastră. Astfel. Geza Legle’, absol
vent al acestei universități, este în 
prezent cercetător științific la In
stitutul „Dr. Cantacuzino" din 
București; Ioan Czako a devenit 
aspirant la Institutul de chimie al 
filialei Cluj a Academiei R.P.R. 
iar Ladislau Vita este lector de e- 
conomie politică la universitatea 
„Victor Babeș” din Cluj.

Dar în cei zece ani la universi
tatea ,,Bolyai", pe lingă munca 
științifică, s-a dus și o bogată ac
tivitate cultural-artistică și spor
tivă. Universitatea „Bolyai” are un 
ansamblu artistic, format din 200 
de studenți și studente, care a fost 
aplaud'at de nenumărate ori pen
tru frumoasele programe pe care 
le-a prezentat.

In activitatea studenților de la 
universitatea „Bolyai”, sportul o- 
cupă un loc de seamă. De la mo
destele începuturi de acum zece ani, 
sportul a făcut aci progrese în
semnate, devenind un bun al tu
turor studenților.

Colectivul sportiv Știința „Bo
lyai" numără astăzi 705 membri, 
dintre care 160' fete. Activitatea 
sportivă se duce aci la atletism, 
fotbal, handbal, tenis de cimp, te
nis de masă, sporturi de iarnă, 
tir, șah, volei, baschet, gimnastică 
și turism. Anul trecut, în cadrul 
celor 13 secții pe ramuri de sport 
ale colectivului au fost organizate 
384 de concursuri și întilniri prie
tenești la care au luat parte 5746 
de studenți. Numai secția de fot
bal a organizat 139 de meciuri la 
care au luat parte 1740 de stu- 
denți. O activitate rodnică a avut 
și secția de baschet. Anul trecut 
această Secț'e a organizat 124 de 
întîlniri în care s-au întrecut 1116 
studenți și studente. Se evidenția- 

ința Imiișoara, Bara (3), Ehren- 
reich (2) și Bonferdt pentru Me
talul Timișoara

ȘTIINȚA IAȘI — FL. ROȘIE 
JIMBOLIA 7-3 (4-0)

Au marcat: Șt. riurubeanu (3), 
Țiipu (2), E. Hurubeanu, Navro- 
tc-scu (Șt.) și Krener (2), Wege- 
man.

VOINȚA SIBIU — METALUL 
REȘIȚA 12-8

In urma acestor jocuri clasa
mentul este următoru ■■

1. C.C.A. 7 4 2 1 55:44 10
2. Dinamo 6 Buc. 7 5 0 2 53:48 10
3. Metalul Timiș. 7 4 12 47:37 9
4. Știința I.C.F. 7 3 3 1 62:52 9
5. Flacăra Ploești 7 4 12 47:42 9
6. Dinamo Or. St. 7 4 0 3 51:42 8
7. Voința Sibiu 7 3 13 37:31 7
8. Știința Iași 7 2 2 3 38:38 6
9. Știința Timiș. 7 2 2 3 53:58 6

10. FI. r. Cisnădie 7 13 3 37:49 5
11. Metalul Reșița 7 115 5*3:65  3
12. FI. r. Jimbolia 7 10 6 29:56 2

ETAPA DE MÎINE

București: C.C.A. -- Știința Ti
mișoara (teren Progresul F.B. ora 
17); Știința I.C.F. — Voința Sibiu 
(teren Progresul F.B. ora 18); 
Iași: Știința — FI. roșie Cisnădie; 
Ploești: Flacăra — Dinamo Ora
șul Stalin; Timișoara: Metalul — 
Dinamo București; Jimbolia: FI. 
roșie — Metalul Reșița.

■ In campionatele categoriei A 
Ia fete Și categoriei B, la băieți, 
se va disputa mîine uiltima etapă 
a turului. In campionatul catego
riei A la fete se va disputa cu 
acest prilej un joc deosebit de im
portant: Știința I.C.F. — Știința 
Timișoara (teren Progr. F. B. 
ora 16), al cărui rezultat poate 
să decidă echipa clștigățoare a 
primei părți a campionatului. In 
rest, jocurile din cadrul campio
natului categoriei A la fete care 
se vor disputa mîine sînt urmă
toarele: Buhuși: FI. roșie — FI. 
roșie Sîbiu; Orașul Stalin: Pro
gresul — FI. roșie Constanța; Re- 
șița:Metalul — Știința Ministerul 
In-vățămînt; Tg. Mureș: Progre
sul — Avîntul Codlea.

In campionatul masculin al ca
tegoriei B se va dsputa, de ase
menea. □ partidă mportantă: Re
colta Varias — Progresul Odor- 
hei. In afară de acest joc, ultima 
etapă a campionatului programea
ză iirmVo’rdo parfi’-: Bucu
rești: Locomotiva — Progresul Ba
cău: Gataf: Știința — Știința 
Cui; Arad: Progresul — Recolta 
M.A.S.; Făgăraș: reprezentativa
orașului — ’ Flacă-a Ti'goviște.

'tatii „Boyai”
ză. de asemenea, secțiile de volei, 
turism și gimnastică.

Mase largi de studenți au fost 
mobilizate în trece-ea normelor G. 
M. A. In atuul 1954. 342 de stu
denți au devenit purtători ai in
signei G.M.A. gr. I, realizndu-se 
o depășire de 58 la sută față de 
angajamente iar 67 de studenți au 
devenit purtători ai insignei G.M.A. 
gr. II. angajamentul fiind întrecut 
cu 378 la sută.

328 de studenți ai universității 
,.Bolyai" au obținut în anul 1954 
diferite categorii ale clasificării 
sportive. In Cluj, colectivul sportiv 
Știința „Bolyai” s-a evidențiat de 
nenumărate ori prin ’’mobilizările 
reușite la diferitele competiții de 
masă. Astfel, în 1954, 1170 de stu
denți ad acestei universități au 
luat parte la crosul „Să uitîmpî- 
năm 7 Noiembrie", iar în această 
primăvară 1280 de studenți au lu
at startul la crosul „Să întîmpi- 
năm 1 Mai". Activitatea sportivă 
a studenților este sprijinită de or
ganizațiile de partid și U.T.M. ale 
universității și în special de tova
rășii Zoltan Nahlik și Francisc 
Martz ca și de Eugen Ianitsek, 
președintele colectivului sportiv și 
de profesorul de educație fizică A- 
dalbert Kovacs

Din rîndiul studenților universi
tății „Bolyai" s-au ridicat nume
roși sportivi de valoare ai țării 
noastre. Dintre aceștia amintim pe 
Zoltan Urai student in anul IV la 
Științe naturale, clasat pe locul doi 
la concursul de spadă la finalele 
campionatului R.P.R. pa anul 
1955 și pe locul trei la proba de 
floretă în cadrul Jocurilor Mon
diale Universitare în anul 1954; 
Elzai Sebestyen, studentă în anul 
trei la Științe naturale, compo
nentă a lotului R.P.R. de baschet, 
precum și Marieta WeinricF, cam
pioană R.P-R- la patinaj artistic pe 
anul 1955. Tot la această univer
sitate studiază cunoscuții jucători 
de hochei ai echipei Știința Cluj: 
Torok II, Hajdu, Csaszar, Cza- 
ka II și Tomor. Mulți dintre 
acești sportivi se numără printre 
fruntașii la învățătură.

Cercul de turism 

al celor micuți
In 1954, etod s-a înființat 

cercii de turism, mulți dintre 
oaspeții obișnuiți ai Palatului 
Pionierilor din Arad s~au gră
bit să se înscrie în acest cerc. 
Profesorul Stei ion Iuga le vor
bise doar despre excursiile pe 
care le vor face membrii cer
cului, despre minunatele fru
museți pe care le poți întîlni 
înitr-o excursie turistică. Cursu
rile s-au desfășurat în cele mai 
bune condiții. In sala mare și 
frumoasă, micii iubitori ai na
turii au avut la dispoziție baro
metru, busole, o vitrină pen
tru minereuri, hărți turistice 
și toate cele necesare pentru a 
deveni adevărați turiști...

Și, după ce au învățat multe 
despre frumusețile regiunii și 
ale întregii țări, căpăt’nd no
țiuni temeinice de orientare, 
membrii cercului au început să 
stăpînească cunoștințele teore
tice ca niște vechi turiști...

Ei așteptau cu nerăbdare 
momentul aplicării în practică 
a celor Învățate în sala de 
cursuri. Excursiile au început 
să se desfășoare...

St’na din Va<le, minunată a- 
șezare din Munții Apuseni, peș
tera, parcă de basm, cu stalac
tite și stalagmite de la Meziad, 
masivul Paring, Insula Mure
șului, pădurea Ciala, toate 
au devenit locuri bine cunoscu
te membrilor cercului. Nopțile 
petrecute în corturile instalate 
de ei au fost deosebit de fru
moase... Orientarea practică p’ 
teren cu ajutonfl busolei și al 
hărf'lor. cunoașterea faunei și 
a fio-rei dn locurile cercetate, 
toate acestea i-au atras tot mai 
mult ne micuții turiști...

Activitatea cercului în anul 
1954 s-a încheiat cu succes I A- 
nul 1955 a adus în cerc un nu
măr și mai mare de membri. 
Cele povestite de membrii cercu
lui despre frumusețea excursi
ilor au atras mulți alți micuți. 
Pionieri fruntași la învățătură, 
ca Lidia Ciarapciu, de la școa
la medie nr. 2, Lucian Codrea- 
nu, de la școala medie nr. 1, 
Ana Munteanu, Luda Orosz. 
Moniea Fiscuteanu (care acum 
este responsabila cercului) și 
alții, au devenit membrii cercu
lui die turism al Palatului Pio
nierilor din Arad.

Ca și te anul trecut, lecțiile 
de orientare, topografie, geolo
gie, meteorologie slnt ascultate 
cu aceeași vie atenție.

La gazeta de perete a cercu
lui apare un bulletin meteoro
logic întocmit de membrii cer
cului, pe baza datelor și măsu
rătorilor efectuate la microsta- 
ția pe care o au la dispoziție.

Și, la fiecare lecție, indife
rent că ea este intitulată „Că
lătorii imaginare ta jurul glo
bului pămîntesc" sau „determi
narea diferitelor puncte pe har
ta R.P.R. cu ajutorul busolei", 
cuvintele profesorului Simion 
Iuga sînt parcă sorbite de mi
cii turiști.

Pe malul Mureșului, în pă
durea Ciala și alte împrejurimi 
ale Aradului, excursiile sînt în 
toi. Și, după fiecare excursie, 
după cunoașterea altor și altor 
locuri minunate, pionierii în
vață să iubească mai mult fru
musețile țârii, doresc mai mult 
să le revadă...

Asa cresc tinerele vlăstare ale 
patriei...
(după un material de Ia loan

Tot/i-Aiad)

Despre cei harnici
Aceasta a fost terna pe care am 

discutat-o zilele trecute cu Ion Șo
fer. Revenise tocmai de la Timi
șoara și — ca de obicei — ți-» 
făcut drum pe la redacția noastră 
pentru a discuta despre ultimele în
treceri atletice, despre performan
țele atleților noștri. A fost vorba, 
cum e și firesc, mai întîi despre... 
înălțime. Și despre Knaller și des
pre Merică despre Iolanda ți des
pre el, Soter.

— Căror fapte crezi că li se 
datorește progresul săritorilor? Să 
fie oare lupta dtetre Knaller ți 
Merică și chiar teama pe care ai 
avut-o că poți fi întrecut?

Auzind primele me'ie Întrebări, 
Soter rămase puțin pa gindusri. 
Mi-am dat seama că ți alții dis
cutaseră cu el același lucru.

— Da, știu că toți cei care cu
nosc cit de cit fierberea atletis
mului nostru în acest început de 

sezon vorbesc astfel. Eu cred însă 
că se pornește greșit la drum în 
această discuție. Nu vreau să spun 
că întrecerea dintre Knaller și 
Merică, performanțele lor bune nu 
m-au stimulai și cred că e firesc*  
să fi dorit să obțin un rezultat 
bun cu care să-i întrec. Tocmai de 
aceea lupta de pe stadion este atît 

de frumoasă și te rog să mă crezi 
că ne pasionează in primul find 
pe noi, cei care luăm parte la ea, 
și abia apoi pe cei care se află 
dincolo de limitele pistei, in tri
bune. Dar, sincer, m-a bucurat 

cind am aflat că la lași, Knaller 
a sărit 1Ș>5 și med ales cind Me
rică a trecut la Ploești 1.98 m. 
Am regretat în același timp că a- 
rum o săptămină Knaller s-a ri
ven urat să înceapă direct la 1,90 
m. și că Iolanda a trecut numai 
1.60 m. Noi formăm un fel de fa
milie, cu bucuriile și necazurile ei, 
legată mai ales prin munca pe 
care o ducem pentru acest „mai 
sus'

— Despre aceasta am vrea să 
ne spui ceva.

FILME DOCUMENTARE CU 
SUBIECT SPORTIV

Pe ecranele cinematografelor 
noastre vor fi proiectate te cirrînd 
două filme documentare cu subiect 
sportiv. Aceste filme au fost rea
lizate de studioul pentru filme do
cumentare „Alexandru Sahia".

Primul documentar are oa su
biect ediția din acest an a tradiție, 
nalei întreceri cicliste „Curea Scân
teii". Regisorul filmului este Nete 
Blidaru, iar operator șef E. Bradu

Tot Nelu Blidaru semnează regia 
celui de al doilea documentar care 
cuprinde mai multe subiecte spor
tive reunite sub titlul „Actualitatea 
sportivă în imagini". Este al XXI- 
tea jurnal cinematografic produs de 
studiourile „Alexandru Sahia" pre
zent înd diferite competiții sportive. 
Acest jurnal cinematografic cuprin
de mal multe subiecte deosebit de

CM de minunat este să alerga
și sari, să te înitreci pe stadion cu 
cei de o vtrsită cu tine ! Cît de mi
nunai e să crești în aer curat, să 
mergi în excursii, să cunoști fru
musețile patriei, de la marea albaș
tri ptaă la munții înalți!

Spartul, cu toate bucuriile lui 
este și el un bun al copiilor din 
{ana noastră. Pe toate stadioanele, 
te parcuri, în taberele pionierești, 
cei mici fae sport sub îndrumarea 
instructorilor și profesorilor. Pen
tru pionieri sînt organizate nume
roase întreceri, stadioanele devenind 
ret tec al tetîlnirilor lor.

— Da, de fapt despre munca 
noastră vreau să spun cîleva cu
vinte pentru că de ea se leagă 
mai intli progresul atît de îmbu
curător. Niciodată n-am fost atît 
de harnici ca în acest an. In 
iarna care a trecut noi am 
muncit cu o sîrguință pe care al
tădată n-aș fi putut să mi-o în
chipui măcar; am făcut cite două 
antrenamente pe. zi. Iată cheia 
succeselor de acum. Și nu numai 
ndî, săritorii, am muncit astfel ci 
și alți atleți de frunte, care s-au 
sculat cu un ceas mai devreme 
pentru a face gimnastică, să lu
creze apoi în sală, după-amiaza, 
de două ori pe atît! De aceea a- 
leargă acum Wiesenmayer 10,5 
sec-, de aceea Lia Manoliu aruncă 
discul dincolo de 45 m. și de a- 
ceea se înregistrează, în general, 
rezultate promițătoare. Și pe cît 
de grea e munca aceasta — dacă 
ar povesti Savel cît a muncit 
pentru a ajunge la 48,1 sec.! 
ți-ai da și mai bine seama ce răs
plată minunată este un rezultat 
bun, un record. In general nu-mi 
place să făgăduiesc, însă am con
vingerea că atleții noștri nu se 
vor opri aci. Ei, și bineînțeles să
ritorii pe care-i cunosc atît de bi
ne, slnt capabili de mai mult. Se
zonul a început promițător și e 
firesc să dorim și să luptăm ca 
rezultatele să crească mereu. A- 
ceasta se poate întîmpla chiar 
simbătă (n.r. astăzi) pe stadionul 
Tineretului...

In orice caz, continuă Soter, noi 
vrem să dovedim că sprijinul ca
re ni s-a dat n-a fost zadarnic șl 
că luni la rind cei mai mulți din
tre noi am muncit ca niciodată. 
Și munca trebuie să-și aibă răs
plata ei...

Strtogîndu-i mina la plecare am 
simțit ta palma lui bătături tari. 
M-am gtadit la miile de kilograme 
de haltere pe care le-a ridicat la 
antrenamentele din iama care a 
trecut

TUDOR VORNICU

Interesante. Este vorba mai înfîi 
de finala probei de simplu femei a 
campionatelor mondiale de tenis de 
masă desfășurată nu de mult Ia 
Utrecht, finală în care Angelica Ro- 
zeanu a întrecut-o pe austriaca 
Linda Wertl. Cel de al doilea eve
niment sportiv internațional de care 
se ocupă acest jurnal cinematogra
fic este întilnirea de rugbi .dintre 
echipele orașelor București ș; Pa- 
ris.

Jurnalul mai cuprinde și portre
tul atletului Andrei Demeter, re
cordman al țării noastre la proba 
de aruncăre a suliței, o prezentare 
a cursei de dirt-track organizată de 
ziarul „Informația Bucureștiului", ea 
ți un reportaj despre pregătirile pe 
care le fac sportivii noștri pentru 
viitoarele campionate europene, care 
se vor desfășura la București.
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Știri
Iată noi vești în

■ —legătură cu pregă- 
WllSraTlgW Urile echipelor sl 

ilwA organizarea cam-
iSaXl ™ pictatelor euro- 

pene :
• Pregătirile e- 

chipelor de voiei 
rtggSsțgiȘ? ale R. P. Bulgaria 

au început încă 
din primele zile ale 

ramului 1955, după un plan stabilit 
ide colectivul de antrenori. Intre 
*24 aprilie și 10 mai echipele mas- 
iculină și feminină au intre- 
rprins un lung turneu tn U.RS.S. 
iți R. P. Chineză, mide au 
susținut numeroase intîWri. Re
prezentativa masculină s-a do
vedit în formă, cfștigînd două 
dintre cele patru partide disputate 
la Moscova și Leningrad. In R. P. 

■Chineză voleibaliștii bulgari au 
susținut 8 meciuri fără a înregistra 
vreo înfrîngere. In schimb echipa 
feminină a avut unele comportări 
slabe.

După reîntoarcerea în patrie, 
antrenamentele au continuat cu 
intensitate. Un prilej de ultimă ve
rificare a formei jucătorilor și ju
cătoarelor din lotul reprezentativ 
este importanta competiție „Cupa 
R. P. Bulgari a în cadrul căreia 
vor evolua ce'.e mai bune formații 
ale țării. După terminarea acestei 
întreceri, adică după 29 mai, pre
gătirile vor reîncepe în cadrul lo
turilor. Conducerea antrenamente
lor o are antrenorul de stat Costa 
Ghopov împreună cu antrenorii 
G. Crrstev, I. Milev (echipa mas
culină) și D. Stoisnov, G. Comatov 
(echipa feminină). Din reprezen
tativa masculină fac parte maeștrii 
emeriți ai sportului B. Ghxxierov, 
T. Simov, P. Pondaiov M. Zaha- 
riev, maeștrii sportului B. Mosa- 
lov, D. Denev și alții. Din echipa 
feminină vor face parte, probabil, 
maestrele sportului Țvetana Ber- 
-covska, Liliana Topalova, Marga
rita Terzieva etc. Echipele R. P. 
Bulgaria vor sosi la București la 
11 sau 12 iunie.
• Iată loturile echipelor Uniuni: 

Sovietice: Echipa feminină: A- 
lexandra Ciudina, Vera Ozerova, 
Sofia Gorbunova, Lidia Strednicova, 
Lilia Kalenik, Zinaida Smolianinova, 
Natalia Psenicinikova, Mrniona Sac- 
se, Scaidritte Vegnere, Lirica Ivan- 
skaia, Valentina Makarova, Aino 
Htiiimerind, Sa’.omea Iakilaitite, E- 
tena Lampe, Anton'na Moiseeva. 
Echipa masculină: Konstantin Re- 
sa, Juri Cesnooov, Serghei Nefe

dov, Sim ion Scerbacov, Eduard Li
hni ș, Nicolai Titov, Gertert Luțis, 
Juli Veiscopf, Vladimir Andreev, 
Gherman Smokaninov, Gheorghi 
MovdzdevsJrii, Nil Tasahov, Stanis
lav Dilactovski, Nicolai Gherashnov, 
Vladimir Artamooov. Antrenori : 
Valentin Filippov, Vladimir Scia- 
ghta, Alexei Iacușev.

• Echipa masciKină a Belgiei 
și-a intensificat și ea antrenamen
tele. Jucătorii belgieni sînt hotă- 
rîți să a’bă la Bucirești o com
portare cit mai bună și de aceea 
se pregătesc cu toată seriozitatea. 
Important este că echipa a susținut 
o serie de jocuri de verificare 
organizate in scopțd .rodăris" for
mației de bază.

AstM. in orașră La Haye a 
avut loc dubla întfnire tataie e- 
chspele Belgiei și Olandei In par
tida dintre echipele masculine vic
toria a revenit echipei Belgiei cu 
scorul de 3-2 (13-15; 16-14; 15-13; 
7-15; 15-5). In irXwnima feminină. 
Învingătoare au teșit volei batis
tele olandeze cu 3-0 (1:12:12).
• Pentru jocurile din cadrul cam- 

pkmaielor europene de la Bucirești 
echipa Belgiei a anunțat următorul 
lot: Marcel Debuigne, Francois De
ckers, Jean Demarque, Jean Lechar- 
lier. Albert Mzngbelschafs. Marcel 
Pelsmaeckers. Simon Pietens, Jean 
Servais. (Elbert Tack, Adrien Tan- 
ghe. Marcel Va-Nesen, Leo Ver- 
hooven. Robert Wuyts.
• Cu ocazia campionatelor spec

tatorii vor avea o serie de sur
prize plăcute. De pildă ei vor pu
tea urmări evoluția scorului ’n 

cefe mai bune condiții. datorite 
unei tabele de marca i electrice, in
stalată în așa fel ca să fi° vtzibi’ă 
din orice loc al tribunelor. Men
ționăm că este prima tabelă de 
măritai electrică pentru volei con
struită in tara noastră.
• La intrarea principală a par

cului Dinamo va fi instalat un 
mare panou pe care vor fi trecute, 
îndată după terminarea meciuri
lor. rezultatele înregistrate astfel 
că cei care urmăresc competiția 
vor fi în permanentă în curent cu 
evoluția întrecerilor.

• In parc vor fi amenajate pe 
toată durata campionatelor chi
oșcuri cu răcoritoare și bufete care 
vor sta Ia disooziția spectatorilor.
• Pentru campionate au fost ti

părite bilete speciale. BJete-te 
vor avea menționate pe ele locul 

de acces și ziua va!abiităt:i, 
ora la care in ren jocurile respec
tive. însemnai ă pe un cadran de 
ceas.

Primul concurs de selecție 
al aeromodeliștilor fruntași

Mîine dimineață, în Capitală cei 
mai valoroși aeromodeliști din țară 
se întîlnesc înr-un important con
curs de verificare. Această competi
ție este prima din cele programate 
de către A-V.S.A P. pentru selecțio
narea componențrlor lotului nostru 
reprezentativ. In vederea acestui 
concurs, care este socotit, pe drept 
cuvînt, ca un veritabil campionat 
republican, tinerii constructori de 
aeromodele s-au pregătit temeinic.

In centrul atenției șe situează, 
desigur, întîlnirile de la categoria 
planoare. La această probă majo
ritatea concurenților sînt de forțe 
sensibil egale, astfel că lupta pen
tru primul loc nu se va încheia — 
probabil — a'ecît odată cu epui
zarea ultimelor lansări. Dintre 
paritcipanți notăm pe Ște’an Be- 
oedek. Ștefan Lupulescu, Ion 
Georgescu și alții.

O dispută foarte Interesantă va 
avea loc la categoria propulsoare. 
Aci. cele mai valoroase performan
țe aparțin campionului republican 
Victor Gaba, ing. Mihail Lăzăres- 
cu și lui Andrei Budai. care, de 
fiecare dată, au fost animatorii 
Întrecerilor.

Cu mult interes sînt așteptate 
totîlnirMe din cadrul categoriei 
motomodele. Această probă pune 
m mare dificultate chiar și pe cei 
mai experimentați constructori de 
aeromodele.

O întrecere foarte animată va 
fi cea dintre participant» la cate
goria aeromodele mecanice cu zbor 
captiv. In această probă cea mai 
bună performanță este deținută de 
George Craiove3nu de la centrul 
experimental de aeromodele Bucu- 
reșt'. In lupta pentru primul loc, 
el va avea un adversar foarte re
dutabil rn campionul republican 
Cornel Uleia din Petroșani.

Ultima probă — aeromodele re
actoare — va întruni la start un 
lot mai restrîns, dar foarte va
loros de participanți, dintre care 
nu va lipsi recordmanul țării Ana- 
n'a Moldoveanu. Evoluția acestui 
gen de aeromodele va fi deosebit 
d« spectaculoasă.

lată participant i la această im
portantă întrecere: Ștefan Bene- 
dek, Ștefan Lupulescu, I. Geor
gescu, A. Georgescu, G. Ma
rinescu, V. Constanrinescu, 
Otto He’mtz. Atex. Bodo (ca
tegoria planoare), Andrei Bu- 
dai. Victor Gaba. Mihail Lăzătes- 
cu, P. Constantinescu, Robert Kai- 
zer (propulsoare). Ștefan Purice, 
Teofil Ciotlaș, Constantin Stere, 
Ernest Kiss, Trberiu Csergo (mo
tomodele). G. Craioveanu. Cornel 
Uleia. Elvira Purice, Ion Csaki, 
(mecance cu zbor captiv), Anania 
Moldo- ea nu. Mircea Geanoglu, 
Ștefan Ghiombe (modele cu reac
ție).

Început de sezon in sportul aeromodelist. Lansează Ștefan Puric:
de la C.E.A.-București

De la comisia centrală de tir
In ultima ședință a Biroului Co

misiei centrale de tir s-a luat in 
discuție organizarea campionatelor 
individuale de tir ale Capitalei. Cu 
această c„zie s-a ajuns la conclu
zia că din cauza unei insuficiente 
asigurări a condițiilor de arbitraj 

desfășurarea campionatelor n-a de
curs în cele man bune condițiuni.

Pentru aceste considerente, Bi
roul Comisiei centrale de tir a 
dat un avertisment Comisiei oră
șenești de tir București, precum și 
arbitrului principal al concursului 
și arbitrilor șefi pe probe (exclusiv 
arbitrul de la talere).

concurs motociclist la PloeștiUn mare
Deși activitatea competitions'ă 

la motociclism a început încă de 
acum cîteva luni, alergătorii bucu- 
reșteni nu au avut încă prilejul să 
se întreacă — în Capitală — în 
cele mai populare competiții: cir
cuitele de viteză. Iată că, în sfîr- 
șit, li se oferă ocazia să participe 
la un concurs de viteză pe circuit 
și, cu toate că traseu’, competiției 
txt este chiar în Capitală, ci... toc
mai în Ploești, majoritatea alergă
torilor bucureșteni se pregătesc cu 
seriozitate pentru a putea lua mîine 
startul în marea competiție de vi
teză pe circuit dotată cu cupa ora- 
șului Ploești.

CONCURS DE SĂRITURI ÎN APĂ LA SIBIU
SIBIU (De la coresp. nostru). De 

curînd a avut loc la bazinul aco
perit din Sibiu primul concurs de 
sărituri în apă între reprezentati
vele școlilor sportive de tineret din 
Sibiu și București. Concursul a 
întrunit la start un număr de 25 
săritori și s-a bucurat de un deo
sebit succes.■ Iată rezultatele teh
nice înregistrate:

FETE SUB 14 ANI : 1. Hanelo- 
re Gabanyi (Sibiu) 40,44 pct.; 2. 
E. Schneider (Sibiu) 37,16 pct.

Pentru a îmbunătăți pe viitor 
munca corpului de arbitri și pentru 
a asigura arbitraje de cea mai 
bună calitate la apropiatele cam
pionate republicane și la următoare
le concursuri organizate în țara 
noastră. Biroul Comisiei centrale 
de tir a hotărît să organizeze sîm- 
bătă. 26 mai, ora 18, în sa?a de 
ședințe a C.C.F.S. din str. Vasile 
Conta nr, 16, un instructaj cu toți 
rrbitrii de tir din Capitală. Față 
de importanta acestei acțiuni, par
ticiparea tuturor arbitrilor este 
obligatorie.

Competiția este organizată de 
colectivul sportiv Voința Ploești și 
este deschisă atît motocicliștilor cît 
și automobil iștilor. Organizatorii 
concursului — au trimis invitații 
motocicliștilor din întreaga țară, 
care fac parte din colectivele spor
tive Metalul, Locomotiva, Progre
sul, Avîntul, Flamura roșie, Flacă
ra, Dinamo, Minerul, Voința și 
C.C.A. In afara cupei orașului Plo- 
ești. care va fi atribuită asociației 
ai cărei alergători obțin cele mai 
bune rezultate, colectivul sportiv 
Voința Ploești va oferi cile o cupă 
și fiecărui câștigător din cadrul 
celor opt probe din programul com
petiției.

BĂIEȚI SUB 14 ANI: 1. A. Rott- 
mian (București) 46,90 pct. ; ‘2~ 
P. Ohmmeciler (Sibiu) 41,70 pct. 
JUNIOARE: 1. Helga Schneider 
(Sibiu) 41,92 pct; 2. Spech Ute 
(Sibiu) 31,86 pct.

JUNIORI ; 1. Gh. Banu (Sibiu) 
46,60 pct.; 2. Mircea Kondovici 
(București) 44,62 pct.; 3. Aurel 
Bleja (București) 44,47 pct.

SENIOARE: 1. Emilia Lupu 
(București) 50,65 pct.; 2. Magda 
Ilie (București) 43,14 pct.

Avizul medical in munca antrenorului sportiv și a profesoralul de educație fizică (U)
La un sportiv fruntaș, de exem

plu, care urmărește perfecționarea 
’într-o anumită disciplină sporti
vă, prescripțiunile ce trebuie să se 
facă sînt de mai mu te feluri și 
-anume:

a) . Prescripțiuni meduale în caz 
de boală: recepta cu medicațiu- 
nea necesară ; felul tratamentu’ui 
complex ce trebuie să urmeze, etc.

b) . Exercițiile fizice necesare îm
bunătățirii condiției fizice în gene
ral și cele necesare corectării și 
prevenirii eventualelor deficiențe 
constatate în aparatul locomotor 
(insuficiențe în dezvoltarea fizică; 
deficiențe csteo-articulare sau mus
culare ; organice și funcționate etc.)

c) . Dacă sportivul nu și-a trecut 
mormele G.M.A., i se vor prescrie 
probele cele mai indicate din ca
drul grupelor la alegere;

d) . Sporturile de vară și iarnă 
cele mai indicate, trebuie să fie 
asociate cu sportul de bază (unde

(Sportivul dorește să obțină rezul
tate din ce în ce mai bu- 
rne), în vederea cultivări: și perfec
ționării calităților fizice specifice 
•cerute de sportul de bază.

e) . Regimul general cel mai
indicat și corect: de viață, de

;imimcă și de antrenament, regimul 
..alimentar cel maj rațional ; re
gimul de odihnă etc.

f) . Eventuale contraindicați!.

Ce medicul de cultură fizică de 
lot și antrenorii loturilor R.P.R., 
de exemplu, să poată urmări di
namic modificările somatofuncționa- 
le ce trebuie să le aducă organis
mului sportivului, în vederea îm
bunătățirii continue a performan
tei, în avizul medical mai pot fi 
trecute une’e date antropometrice 
și fiziologice constatate la nivelul 
cabinetului cu ajutorul unor mij
loace și metode de investigație a- 
numite. Aceste date sînt fotesitoare 
(în anumite condițiuni) pentru ur
mărirea și aprecierea eficacității 
mijloacelor și metodelor de lucru 
folosite în timp. Eficacitatea re
zultă din modificările constatate în 
urma comparării acestor date cu 
datele de același fel culese perio
dic (în aceleași condițiuni: meto
dica, tehnica de examinare etc).

Avînd în vedere îndrumările 
multiple și foarte prețioase pe ca
re le cuprinde avizul medical în 
legătură cu practica exercițiilor fi
zice și a sportului, credem că e«te 
de datoria fiecărui profesor de e- 
ducație fizică și antrenor să-și tri
mită elevii și sportivii la controlul 
medical inițial și la cele periodice 
(conform dispozițiunilor comune 
ale Ministerului Sănătății și 
C.C.F.S. de pe lingă Consiliul de 
Miniștri). De asemenea, ei trebuie 
să ceară întotdeauna elevilor și 
sportivilor avizul medical pe care
l-au  primit de la cabinetul medical 
pentru cultură fizică sau de la 

Dispensarul Central pentru sportivi, 
unde au fost examinați

Ei trebuie să studieze atent diag
nosticul și prescripțiunile medicele 
consemnate în aviz și să se con
ducă după ele în muncă. In pri
mul trimestru al anului 1955 ser
viciul de diagnostic și orientare din 
Dispensarul Cen'ral pentru sportivi 
(D.C.S.) a eliberat sportivilor 
fruntași peste 350 astfel de avize 
medicale.

Datele culese din teren ne spun 
însă, că acest lucru nu se 'ace 
peste tot

Mai sînt cabinete medicale pen
tru cultură fizică — de exemplu 
dispensarul sportiv din Timișoara 
— care se mulțumesc să consem
neze in mod simplu, în carnetul de 
legitimație al sportivu'.ui cuvîntul 
„apt" pentru sport, fără să elibe
reze totodată și avizul medical după 
modelul și metoda pusă la punct 
de noi în D.C.S. și descrise în 
articolul de față.

De asemenea, majoritatea profe
sorilor de educație fizică și antre
norii nu trimit sportivii la contro
lul medical inițial și periodic și 
nici nu se conduc în muncă dună 
directivele controlului medical. A- 
ceastă stare de fapte o întîlnim 
chiar și la unii antrenori ai lotu. 
rilor R.P.R. aflate în pregătire 
pentru viitoarele concursuri inter
naționale de anul acesta și de 
anul viitor,

•

Noi considerăm că este de da to 
ria antrenorilor loturilor R.P.R. nu 
numai să trimită sportivii în mod 
regulat la D.C.S. pentru control 
medical și să se ghideze Hupă 
îndrumările medico-sportive con
semnate în avizele medicale, ci 
mai este necesar ca ei să țină 
periodic legătura cu serviciile de 
specialitate din D.C.S.. mai ales 
cu serviciul de diagnostic și orien
tare.

Dacă antrenorii loturilor R.P.R. 
ai ține legătura cu D.C.S. la în
ceputul perioadei pregătitoare, la 
începutul perioadei fundamentale și 
la sfîrșitul perioadei fundamentale, 
după ce toți sportivii din lot au 
fost examinați și li s-a elibeiet 
avizul medical, sîntem convinși ,:ă 
în urma discuțiunilor dintre ei și 
specialiștii D.C.S. în legătură cu 
fiecare caz, cu lotul în general, cu 
documentele de planificare, meto
dele de lucru folosite etc., antre
norii ar obține îndrumări de mare 
importanță pentru pregătirea vi
itoare a sportivilor. $1 acest lu
cru ar trebui să intre in obișnu; i- 
ța tuturor antrenorilor și instruc
torilor și chiar și a profesorilor 
de educație fizică.

in primul trimestru însă ne-au 
vizitat în acest scop doar: antre- 
nciul Mureșan Ion de la pen'atlon 
modern, antrenorul Stefan Petres, 
cu de la haltere, antrenorul Csel- 
ner de la alpinism, antrenorul 
Fischer de la Iotul de gimnastică, 
antrenorul Cobzuc de la temis. Pen
tru a se interesa de un singur caz 

ne-au ma,i vizitat și alțj antrenori: 
de Ia natație, canotaj, etc. Acest 
lucru este lăudabil dar nu-1 consi
derăm suficient.

O lipsă serioasă din acest punct 
de vedere au chiar și unii medici 
de Iot. Medicii de lot, conștîenți de 
importanța controlului medical și 
de importanța datelor consemnate 
în avizul medical, au adus toți 
sportivii din lot la D.C.S. pentru 
control medical, insistîud ca ei să-și 
termine examenul medical „in 
circuit" (să nu fugă din circuit 
după cum mai fac cite unii por 
tivi ca Luca Romano, Blujdea, N. 
Bîrsan etc.), și să obțină avizul me
dical. Dintre acești medici putem 
cita pe dr. Stănescu de la lotul de 
fotbal-juniori, și pe dr. Dorgo ten 
de la lotul de ciclism, care — după 
ce sportivii din lot și-au terminat 
examenul medicei în D.C.S. — au 
discutat cu noi avizul medical al 
fiecărui sportiv din lot. Nu ace
lași lucru însă putem spune de me
dicul lotului de gimnastică spor
tivă, de la voles, de 'a box-junio- 
ri, etc.

O mai strînsă și susținută cola, 
borare în viitor a arirenorilor și 
medicilor loturilor R.P.R., cu me
dicii serviciilor de specialitate dm 
Dispensarul Central pentru spor
tivi, va contribui în mare măsură 
la ocrotirea șf întărirea sănătății 
sportivilor fruntași și la imbunâ’ă. 
țirea continuă a nivelului perfor
manțelor sportive

Dr. tUDU REMUS
Drof. LUDU FLQRICA



LA BUCUREȘTI Șl LODZ - DUBLA ÎNTÎLNIRE DE FOTBAL R. P. ROMÎNĂ - R. P. POLONA
Mîine, în București, pe stadio

nul „23 August", și la Lodiz — 
unul din ceile mai vechi și mai 
importante centre industriale aile 
R. P. Polone —echipele reprezen
tative de fotbal ade R. P. Romîne 
și R. P. Polone (A și B.) susțin 
primele întîlnm internaționale ale 
acestui an.

Iubitorii fotbalului, precum și 
masele largi de sportivi a,i patriei 
noastre așteaptă cu justificată ne
răbdare această primă manifestare 
pe plan :n,ternational în acest an

<

Adalbert ANDROVICI 
stoper la Locomotiva Timișoara, 
de 6 ori internațional (3 ori in e- 

chipa A, 3 ori în echipa B)

a fotbaliștilor noștri. Masele de 
sportivi romînti văd în mecunile 
de la București și de la Lodz nu 
numai simple manifestații sportive, 
•prilej de măsurare a forțelor fizice 
și a cunoștințelor tehnice și tac
tice ale jucătorilor respectivi, c' 
— în același timp — ei văd în a- 
ceste jocuri noi ocazii de manifes
tare a legăturilor de prietenie din
tre cele două popoare, care pășesc 
ferm pe drumul păcii și ad cons
truirii socialismului.

Atît jucătorii noștri cît și cei po
lonezi sînt, mime, la prima partidă 
internațională a anului și — cum 
este normal — fiecare din cefe 4 
echipe care va juca mîine s-a pre
gătit cu multă grijă, dornică să 
obțină victoria. Oaspeții noștri au 
selecționat, pentru jocul de l-a 
București, o formație din oare fac 
parte numeroși ji>cători cu bogate 
.state de serviciu, de multe orj in
ternaționalii, vechi cunoștințe ale 
publicului nostru. Printre aceștia 
se numără : Cieslik, Korynt. Szu- 
szczyk Szymkowyak. Privind lotu
rile echipelor A șl B ale oaspeți
lor, remarcăm că ele sîrrt alcătuite 
mai mult dhn jucători de la cele 
două echipe din Varșovia, CWKS 
și Gwancfia, și de la Ruch Chor- 
zow, echipa din care face parte 
C'eshik. In lotul celor 16 jucători 
care au sosit la București se nu
mără 8 de la CWKS.

Iată acum cîteva rezultate ale 
fotbalului polonez în anul trecut:
2-2  cu R .P. Bulgaria la Varșovia, 
1-0 cu echipa R. D. Germane ta 
Rostock. (In ambele cazuri, echipa 
B a polonezilor a pierdut cu 1-2). 
Selecționata Varșoviei a jucat la 
Moscova unde a pierdut cu 3-1 și 
ta Minsk unde a cîștîgat cu 2-0.

Pregătirile fotbaliștilor romîni 
sînt, în general, cunoscute publi
cului, care a avut ocazia să asiste 
la cîteva meciuri din cadrul pro
gramului de pregătire a- loturilor. 
Zecile de mii de oameni ai muncii 
cane vor umple mîine tribunele 
stadionului „23 August" von putea 
urmări echipa noastră repre
zentativă în care experiența 
și valoarea tehnică ridicată 
a unor jucători ca Toma, Za- 
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Pentru concursurile din luna iu
nie I. S. PRONOSPORT acordă 
motociclete ca premii speciale. 
Astfel, pentru concursul Nr. 22 (e- 
tapa din 5 iunie) va fi atribuită ca 
premiu special nio.oeideta Jawa 
150 cmc. care se află expusă la 
agenția PRONOSPORT din str. 
Aristide B-riand 4. La atribuirea 
acestei motociclete iau parte toți 
concurent ii care în etapa respec
tivă posedă unul sau mai multe 
buletine care nu au nici un rezul
tat exact (0 puncte) Ta cele 12 
mecuri comtînd în stabilirea rezul
tatelor etapei respective In cazul 
cînd un participant posedă mai 
multe buletine cu nici un rezultat 
exact, acestea trebuie să Tie de
puse pe numele aceleeași persoane

vodă II, Amdrovici, Nicușor, 
Ozon, Suru va fi completată de 
vigoarea umor jucători tineri (Geor. 
gescu, Suciu).

Echipa noastră susține mîine un 
meci greu, pentru care s-a pregă
tit cu seriozitate. Luptînd cu toată 
energia, căutînd să facă apel la 
toate cunoștințele lor tehnice și 
tactice, la toate resursele fizice, 
fotbaliștii noștri ne pot aduce mîine 
satisfacția unei frumoase victorii.

La un joc cît mai bun al ech'pei. 
pot însă contribui și spectatori1.

Henryk KEMPNY
extrem dreapta la echipa CW.K.S. 
Varșovia, în virstă de 21 ani, de 

trei ori internațional.

Zilele trecute la un antrenament, 
căpitanul echipei noastre reprezen
tative A. Androvici, ne vorbea toc
mai despre acest subiect: „Nici 
nu vă dați seama — ne spunea el 
— cit de mult contează pentru un 
jucător, pentru o echipă, încurajă
rile publicului. Atunci cînd treci 
prin momente grele, încurajările și 
aplauzele publicului spectator îți 
dau, parcă, aripi. Din experiența 
mea, știu că de cele mai multe ori 
publicul încurajează echipa favo
rită mai mult cind ea este in atac, 
incetîndu-și încurajările atunci cînd 
ea se apără. Eu. ca apărător, pot 
să spun că momentele in care a- 
vem mai mult nevoie să simțim 
alături de noi pe zecile de mii de 
spectatori sînt cele de apărare, 
lată de ce noi cerem publicului să 
fie alături de noi și in momentele 
cînt sintem dominați. Felul cum 
se comportă publicul cintărește 
mult in determinarea unui rezultat. 
Să ne amintim jocul cu echipa B 
a R. P. Ungare, pe care echipa 
noastră B l-a ctștigat cu 2-1. Ca 
unul care am jucat atunci, pot să 
spun că o mare parte din meritul 
succesului nostru se datorește 
spectatorilor care ne-au încurajat 
permanent. Aplaudirtd fazele fru
moase create de jucătorii noștri și 
de prietenii noștri polonezi, noi do
rim să simțim și miine că publicul 
este alături de noi, că ne înțelege 
efortul, că ne încurajează. Iar noi, 
ne vom strădui să dăm oamenilor 
muncii care ne vor urmări jocul, 
satisfacția unei comportări bune și 
a unui rezultat la fel\

R. P. ROMÎNĂ ' (tricouri albastre, chilofi albi, jambiere albastre) i 

Portari: Toma, Coman .jt
Fundași: Zavoda 11, Androvici, Szoko, Toma,
Mijlocași: Călinoiu, Pereț, Știrbei 
înaintași: Suciu. Nicușor, Tătara, Ozon, Georgescu, Suru.

\ Antrenori: Gh. Popescu. A. Nicule seu. St. Covaci.
1 R. P- POLONĂ (tricouri albe, chiloți roșii, jambiere alb-roșii).\ 
i Portari.- Szymkowyak, Wyrobek
î Fundași: Mashelli, Korynt, Wozniak Bartyla
i Mijlocași: Szuszcyk, Zientara, Pie da.
1 înaintași: Kempny, Brychczy, Cieslik. Pohl, Baskiewicz, Alszer, Ha- \ 

horek.
I Antrenori: R. Koncziewicz, A. Wozniak.

/datele de identificare pe talon I). 
in cazul că vor exista partici- 

panți cu același număr de buletine 
cu 0 rezultate, premiul special se 
atribuie aceluia care a depus la 
concursul respectiv cel mai mare 
număr de buletine (variante com
plete) depuse pe numele său.

Pentru a lua parte în mod vaila- 
bil la atribuirea premiului special 
pe etapa din 5 iunie particiipantuil 
trebuie să comunice prinitetegramă 
pe adresa I. S. PRONOSPORT 
căsuța poștală 102, pînă joi 9 iu- 
n'e, numărul buletinelor cu nici un 
rezultat exact, numărul regiunii și 
al agenției, precum și numărul 
borderoului pe care a înregistrat 
buletinul.

In același timp trebuie să comu

Ultimele pregătiri...
Stadionul „23 Augus.".
La ora aceea (era 4 după-amia- 

ză) prea puțini se gîndeau că-i 
pot vedea la lucru cu cîteva ore 
»nai devreme pe fotbaliștii polonezi. 
Oaspeții noștri și-au manifestat do
rința de a se antrena .a o oră cînd 
e mai cald, pentru a se obișnuj cu 
temperatura mai ridicată de La noi, 
av'nd în vedere că în ultimele zile 
în Polonia vremea a fost rece. De 
aceea, la ora 4 fotbaliștii polonezi 
au apărut pe teren și au făcut un 
antrenament intens, de aproape o 
oră și jumătate. Erau prezenți toți 
jucătorii lotului, care și-au început 
antrenamentul cu o „încălzire" se
rioasă : alergări combinate cu sprin
turi și sărituri etc. Antrenorul 
Koncziewicz supraveghează și în- 
drumează eu atenție desfășurarea și 
executarea acestei prime părți a an
trenamentului. La o poartă, antre
nori») secund A. Wozniak tl supune 
pe portarul Szymkowiak la un se
rios examen. Antrenorul trage pu
ternic și plasa*,  dar nici Szvmko- 
wiak nu se lasă mai prejos. El do
vedește o deosebită suplețe, mobi
litate și de’entă. calculează foarte 
bine ieșirile din poartă, așa că 
mingea intră destul de rar în 
plasă...

Curind ia sfîrșit si „odihna" ce
lor cîteva mingi care stăteau pe 
teren. După încălzire, fotbaliștii po
lonezi trec la antrenament cu ba
lonul : înaintașii exersează pe rînd 
lansări pe extremă terminate cu 
centrări din viteză ș: șuturi la 
poartă ; apărătorii exersează -pase 
în cerc, de la distanțe din ce în 
ce mai mari, joc cu capul etc. O im
presie decisebită lasă C:eslik prin 
controlul mingii și șuturi. Brvch- 
czv orin rapiditate și lovituri la 
poartă. Suszczyk și Korynt prin 
precizie în pase etc.

Cam la aceeași oră la care po
lonezii își ’ncheiau antrenamentul 
pe stadionul „23 August", fotba
liștii rom’ni își începeau jocul la 
două porți pe Stadionul Republicii. 
Echipa noastră reprezentativă a în
fruntat pe rînd FI. roșie F.C. și „FI. 
roșie Bere-Rahcfva, utilizînd toți ju
cătorii lotului. Cu acest antrenament 
la două porți, echipa noastră și-a 
încheiat pregătirile; în schimb oas
peții mai țin și azi. dimineața, o 
scurtă ședință de pregătire.

Și cu aceasta vor fi gata pentru 
irutilnirea <je mîine, așteptată cu a- 
tîta interes și de jucători și de 
sportivii celor două țări.

Duminică cu începere de la 
ora 17,30 stațiile noastre de ra
dio vor transmite in întregime 
de la stadionul .,23 August”din 
Capitală desfășurarea intiln'rii 
internaționale de fotbal dintre 
echipele selecționate ale R.P.R. 
și R.P. Polone.

Transmisia se va face pe pro
gramul I. (Agerpres).

•q - t
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nice și cifra buletinelor depuse in 
concurs cu numărul borderoului, 
agenției și regiunii unde au fost 
înregistrate.

Pentru cazurile cînd telegrama 
nu va ajunge la I. S. PRONO
SPORT pînă joi 9 iunie ora 24, 
participantul respectiv nu mai are 
dreptul de a participa la atribui
rea premiului de consolare. ,

* >s
Buletinefe colective la care partiț. 

C'pamtul a completat meciurile dtț 
rezervă fără ca acestea să intre 
în ca'cuhni taxei de participare nu‘ 
pot participa în cazul anulării vrei' 
unui meci întrucît rezervele le asie 
gură necondiționat rezultatul exact, 
la meciul respectiv înlocuit prin fi
nul a re.

La Lodz, 
interes mare

LODZ, 27 (prin telefon). — Joi 
la nrnz echipa reprezentativă B 
a tării noastre a sosit cu avknul 
'a Varșovia, fiind întîmpinată de 
un public numeros De la Varșo
via. fotbaliștii rom’ni și-au con
tinuat drumul cu autobusul pînă la 
Lodz. unde de asemenea s-au bucu
rat de o frumoasă primire.

Jucătorii noștri au fost Impre
sionați de marele interes cu care 
este privită apropiata întîlnire. 
Presa din localitate și discuțiile 
dintre iubitorii de sport abundă 

în comentarii în junii meciului de 
duminică. Op'nia publică recunoaș
te superioritatea tehnică a forma
lei R P. Romjne. însă manifestă 
încredere desăvârșită în forma e- 
chipei secunde a R.P. Polone, con- 
sidermd-o ca -învingătoare la o 
mică diferență de scor.

tn rîndurile iucătoritor noștri 
există însă o atmosferă de în;re- 
dere deplină și așa cum, de alt
fel, au dovedit în antrenamentul 
pe care l-au făcut astăzi la prînz 
pe stadionul Wîoknjarz. cu toții 
se simț cît se poate de bine.

Meciul este programat pe sta
dionul Wloknjarz care este foarte 
frumos, :nsă din cauza celor nu
mai 30.000 de tocuri ale sale, s-a 
dovedit cu totul insuficient față 
de numeroasele cereri de bilete 
Jocul va începe la crete 17 ora 
R.P Polone, (ora București, 18). 
Formația reprezentativei secunde a 
R.P. Polone este cea anunțată 
(Gronewski H — Maslon, Orlow
ski, Cichon — Wisniewski. Bie- 
nek — Jezierski, Majewski, Nor- 
kowski II, Jankowski, Cechelik), 
cu excepția postului de fundaș 
stingă, tinde Cichon ?-a înlocuit pe 
Durnyok. Reprezentativa noastră va 
fi aicătixită din următorul1 lot: 

Cosma. Todor — Pahonțu, Apotzan, 
V. Dumitrescu. Topșa, Stancu — 
Hidișan. Fiorescu, Maior — Bluj- 
dea, Gabor, Ene II, Avasilichioaie, 
Mihai, Szekely. A. Teodorescu.

Ce trebuie să știe spectatorii jocului dintre reprezentativele A 
ale R. P. Romine și R. P. Polone

— Porțile stadionului „23 Au
gust" se deschid la ora 12,30

— Sînt valabile numai biletele 
speciale „stadion 23 August" cu se
ria nr. 2.

— Biletele pentru sectoarele 1-23 
(tribuna I-a, tribuna Il-a, peluza 
I) au acces prin porțile din șo
seaua Iancutai. Biletele pentru sec
toarele 23-46 (tribuna I, tribuna 
Il-a și peluza Ii-a) au acces prin 
porțile din bul. Muncii. (De altfel 
aceste indicații sînt înscrise și pe 
biletele de intrare).

— Biletele pentru sectorul O, per

Programul competițiilor interne
• „IN CUPA DE VARA" (eta

pa a Ha) :
Seria I: Progresul Bucurețti- 

Dinamo București (se joacă astăzi 
pe Stadionul Dinamo, ora 17,30) ; 
Progresul București tineret-Loco
motiva Constanța tineret (se dis
pută astăzi pe Stadionul Dinamo, 
ora 15,30): Locomotiva Constanța. 
C..C.A; Flacăra Ploești-Dinamo 
Orașul Stadin (se dispută la Mier
curea Cîuc).

Seria II: Minerui Petroșani-Lo- 
comotiva Timișoara; AvîntuJ Re- 
ghin-Fl. roșie Arad (se dispută la 
Gheorghieni); Știința CTuj-Loco- 
motiva Tg. Mureș (se dispută inli
ne dimineața); Știința Timișoara- 
Avîntul Reghin tineret

• IN CATEGORIA B (etapa XI) 
Seria I : Locomotiva T. Se-

verin-Știința Craiova; Metalul 
Uz. tract Orașul Stalin-Fl. roșie 
Sf. Gheorghe; Progresul Sibiu-Me- 
talul St R. Orașul Stalin; Locomo
tiva Craiova-Știința București.

Seria II: Metalul Reșița-Mine- 
rul Lupeni; Metalul Arad-Flacăra 
Mediaș; Metalul B. Mare-Locomo- 
tiva Arad; Metalul 108-F1 roșie 
I.H. Oluj; Progresul Oradea-Meta- 
lul Hunedoara; Metalul 0. Turzii- 
Progresul S. Mare; Locomotiva 
Ciuj-Metalul Oradea (se dispută 
azi sîmbătă).

Seria III : Dinamo Bacău-Pro- 
gresul Focșani; Dinamo Birtad-Lo- 
comotiva Galați; Locomotiva Iași- 
Fl. roșie Bacău; FI. roșie Buhuși- 
Fl. roșie Burdujeni; Dinamo Ga- 
lați-Știința Iași; Avțntul Fălticeni- 
Flacăra 1 Mai Ploești.
• IN CAMPIONATUL REPU

BLICAN DE JUNIORI (etapa IX)

în ajunul meciului
, ® Jocul de mîine este al 15-lea 

dintre cele două reprezentative. 
Șase am ciștigat noi. unul polone
zii, iar șapte s-au terminai la ega
litare. B

• Rezultatele egale: de trei ori
3—3 și de cite două or| 1—1 și 
0—0.

• Viitorul joc al echipei R. P. 
Polone va avea loc la 26 iunie cu 
reprezentativa R. p. Bulgaria, Ia 
Sofia.
• Meciul va fi condus de arbi

trul sovietic N. Balakin, ajutat la 
tușe de F. Fronczyk (R.P. Polonă)
și T Firan (R. P. Romînă).
• Arbitrul sovietic N. Balakin, 

care a sosit ieri în C-apitală, este 
cunoscut și apreciat de sportivii 
noștri din meciul de juniori R.P.R. 
— R. P. Polonă (1—0) pe care l-a 
condus acum doi ani.
• Căpitani ai celor două echipe 

sînt Cieslik (R. P Polonă) și An
drovici (R. P. Romînă).

• In campionatul R. P. Polone pe 
primul loc se află echipa CWKS- 
Varșovia, iar pe locul doi Stal Sos-

nowiec. Prima echipă a furnizat 
majoritatea jucătorilor, loturilor 
poloneze A și B

• Ora de începere a partidei este 
17,15.
• In deschidere, la ora 15,15, se 

va disputa o interesantă întîlnire 
amicală Intre Progresul C.P.C.S. și 
Dinamo 6 București. In acest joc. 
Progresul C.P.C.S. va alinia o for
mație întărită cu elemente noi de 
valoare. Va juca echipa următoare: 
Uțu (Bocianu) — loniță, Neamțu, 
Ștefănescu — Bodo, Jenei (Graef) 

— Jojart (Virgil), Ghibea, Mate- 
ian (Țîrcovnicu), Seredai, Vasilescu
(Văcaru).

Dinamo 6 va prezenta formația 
sa obișnuită de campionat, cu care 
a reușit frumoase rezultate in seria 
l-a a categoriei B.

misele roșii și albastre speciale pre
cum și cele negre pentru ziariști 
eliberate de CCFS de pe lingă Con
siliul de Miniștri, au acces prin 
str. Maior Coravu.

— Pentru evitarea aglomerației, 
fiecare spectator trebuie să prezin
te personal biletul de intrare la 
controalele preventive și la porțile 
de intrare.

— Se recomandă publicului să 
nu cumpere bilete de la revtnzători, 
deoarece se expune situației de a se 

prezenta cu bilete nevalabile și de 
a nu avea acces pe stadion.

Seria 1: Locomotiva Iași-Fl. ro
șie Bacău; FI. roșie Buhuși-Fl. ro
șie Burdujeni; Avîntul Fălticeni Di
namo Bacău; Știința Iași-Progresul 
Focșani; Dinamo Biriad-Voința 
FălticenL

Seri» II: Locomotiva Galați- 
Voința Focșani; Locomotiva Bucu- 
rești-Flacira Cîmpina (Stadionul 
Giulești, ora 10.3C); Știința Bucu- 
rești-Locomotiva Constanța (Sta
dionul Gîulești, ora 12.30); Di
namo Gaiați-Flacăra Moreni; Tî- 
nărul Din. II București-Flacăra 1 
Mai Ploești (Stadior^il Dinamo, 
ora 9.151.

Sena III: Locomotiva T. Seve- 
rin-Știinta Qraiova; Flacăra Bucti- 
rești-Metalul București (teren La-' 
minorul .ora 11); Locomotiva Cra- 
lova-Tînărtil Din Pitești; Tînărul 
Din. I București-Progresul C.P.C.S. 
(Stadionul Dinamo, orali): C.C.A. 
București-Flacăra Ploesta (teren 
Locomotiva P.T.T.. oca 8.30).

Seria IV: Metalul Reșița-Mine- 
rUi Lupeni; Metalul Arad-Minerril 
Petroșani: Locomotiva Timisoaira. 
M“talul Hunedoara: Metalul 108- 
Știința Timișoara; Progrestfl Țimi- 
șoara-Locomotiva Arad.

Seria V: Metalul G Turzii-Pro- 
gresul S. Mare: Locomotiva, Glții' 
Metalul Oradea: Știința (31ui-Voin- 
ța Cărei: Meta'iul B Maire-FI. to- 
șie Cldj; FI. roșie Arad-Progre- 
su1 Oradea.

Seria VI: Metalul Uz. tract O. 
St.-FL roșie Sf. Gheorghe; Progre
sul Sibiu-Metalul St R. O. St; 
Locomotiva Tg. Mitreș-Avîntiil Re-1 
ghin; Dinamo Orașul Stalin-Con- 
sfructorid Tg. Mureș: Flacăra Me- 
dias-Locomofiva Ornsu1 Ștalin.
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SPORT LA ZI
Azi după 
sa'.a Flo- 
un con-

Atletism
" Biroul Comisiei centrale de atle
tism a omologat rezultatele meciu
rilor din cadrul etapei a treia a 
campionatului republican de atle
tism pe echipe: Constructorul + 
Fl roșie — Progresul 257:195; 
Constructorul + Fl. roșie — Me
talul 234:227; Metalul — Progre
sii 245; 202; Dinamo — Recolta 
318:163; Dinamo — Voința 304: 
175; Voința — Recolta 221.5:218,5-, 
Știința — Locomotiva 264:222; 
Știința — CCA. 263:198; Loco
motiva — C.C.A. 260:201.

In urm» omologării acestor re
zultate clasamentul competiției are 
următoarea Înfățișare;

11
1404,5:12143 14

I
FL

4. Metalul
4. C.C.A.
7. Recolta
4. Voința
9. Progresul

6 111 1779 :112f 
6 5 4 1
4 4 4 2
roșie

4 4 42
4 3 4 2
6 2 4 4
6 10 5 1124,5:14303
6 1 0 5 11423:14743
6 10 5 1096 :1447

13(4,5:1371.*

1
•
4
2
2
2

I

In clasamentele — neoficiale — 
pentru bărbați și femei conduc, cu 
rite 12 puncte, echipele Dinamo 
respectiv Știința.

Astăzi si mîine se vor desfășura 
meciurile din cadrul etapei a pa
tra, ultima din turul campionatului 
republican de atletism pe echipe.

Astfel, la București vor avea loc 
două întreceri: C.C.A. — Progre
sul — Dinamo și Constructorul + 
Fl roșie — Locomoti~a — Voința 
(meciurile se vor desfășura pe sta- 
dianui Tineretului), iar cea de a 
treia întrecere va avea loc la Ora
șul Stalin 
Recolta.

și la Arad: Voința — Dinamo 
București.

Dintre întîlnirile feminine, mai 
interesantă se anunță part-da din 
București dintre Constructorul 
Buc. și Progresul Cluj. Tot in Ca
pitală se -or desfășura încă două 
meciuri: Progresul Buc. — Flamu
ra roșie Constanța și apoi Știința 

Buc. — Flamura roșie Constanța. 
La Tirnișci-a. Progresul din lo, 
calitate va "ntîîn Dinam Buc.

In ultima sa ședință. Biroul Co
misiei Centrale de tenis de masă 
a hotârît excluderea din campio
natul republican, pentru neprezen- 
tare la două jocuri, a echipe: fe
minine Flamura roșie U.T.A. Arad 
și Înlocuirea ei cu o foraiaț e de 
tineret (Maria Golopența. Irma 
Magyari. Mariana Barase!) care 
va juca sub denumirea de Știința 
București.

Iată cum se prezintă clasamen
tul campionatului mascubn al ca
tegoriei A după trei etape:

3 3•U: 1«
3 3 0
3 3 0 
3 13 
3 11 
3 11
3 0 3 
3(3 
t 0 î

Cea mai recenta inițiativa este 
aceea a organizării 
șelor" — competiție

între Metalul—Știința—

Rugbi
interesant meci din eta-Cel mai

pa Vl-a a campionatului categoriei 
A„ este cel dintre C.C.A. și Cari- 
struatorul București. Interesul pe 
care fl sttmește această întîlnire 
este explicat în bună măsură de 
valoarea celor două echipe, de ri
valitatea sportivă existenta între ele 
și desigur, de poziția pe care o 
ocupă actualmente în clasament. 
Nu trebuie Insă să uităm că anul 
acesta echipa Constructorul are o 
componență mult mai valoroasă 
și că se prezintă cu o excelentă 
carte de vizită, o victorie asupra 
Locomotivei Grivița Roșie și un 
meci mi! în compania dinamoviști- 
lor bucureșteni. Cu aceste două 
formații și rugbiștii militari au ob
ținut rezultate foarte bune, termi- 
nind nedecis cu feroviarii și învin
gând pe dinamoviști. In campiona
tul din anul trecut, C.C.A. a cîști
gat ambele întlniri (tur-retur) eu 
Constructorul București, la acelaș1 
scor: 3—0. Intîlnirea va avea loc 
mîine la ora 18 pe stadionul Tine
retului teren IV. Celelalte meciuri 
din campionatul categoriei A se 
dispută mîine după următorul pro
gram: Progresul F.B. — Loco
motiva Grivița Roșie (teren Pro
gresul F.B. ora 11,15). Știința Ti
mișoara — Progresul Sănătatea; 
Constr. Orașul Stalin — Minerul 
Petroșani.

a In etapa VIII-a a campiona
tului categoriei B sînt programate 
următoarele întîlniri: seria I-a : 
Știința Buc. — Minerul Buc. (sta
dionul Tineretului teren IV ora 
16,30); Metalul Buc. — Știința Iași 
(stadionul Tineretului teren II ora 
17); Loc. Buzău — Știința Galați; 
Progresul Tecuci — Locomotiva 
I.C.F.

Tenis de masă
Cea de a patra etapă a turului 

categoriei A la tenis de masă 
programează la sfîrșitul acestei 
săptămâni două tntîlniri masculi
ne interesante ia Cluj și Reșița. 
Jir prima partidă, echipa clujeană 
Progresul (Paneth, Gavrilescu, 
Fleischer) va primi replica redu
tabilei formații din Satu Mare, 
Progresul (Grtinfeld, Bodi, Lec- 
ker). Sportivii din Reșița vor avea 
ocazia să vadă evolulnd în com
pania echipei locale Metalul (Na- 
gler. Șiolovan, Davidescuj puter
nica formație a Progresului Bucu
rești în rînduiile căreia joacă ma- 
estra emerită a sportului și cam
pioana mondială Angelica Rozeanu 
ți maestrul sportului Tiberiu Ha- 
rasztosl. Celelalte meciuri mascu
line vor avea loc la Timișoara: 
Flamura roșie—Constructorul Buc.

1. Constructorul Buc.
3. Flamura r. Buc.
3. Progrecul București
4. Progresul Cluj

5. Progresul S. Mare 
S. Metalul Reșița
7. Dinamo IX București
1. Flamura r. Timișoara
9. Voința Arad

Tenis

15: 2 0
15: 6 4
9:12 4

2
2
3
3
2

5: 5 
5: T 
7:15 
2:15 

3:10

Pasionați! tenisului din Capitală 
vor avea prilejm să vadă ,/a lu
cru" astăzi și mîine, toate cele 
șase echipe bucureștene care par

ticipă în campionatul categoriei A. 
pentru că cele șase formații bucu- 
reștene se întâlnesc între ele în 
cadrul jocurilor programate în cea 
de a patra etapă. Astfel. Gasa 
Centrală g Armatei va primi replica 
tinerei formații Dinamo, Progresul 
F.B. se va întrece cu echipa Știin
ța, iar Progresul I.T.B. va întîlni 
Locomotiva P.T.T. Dintre aceste 
întâlniri, mai interesantă se anunță 
cea care-i va pune în față pe 
jucătorii și jucătoarele de la Progre
sul ’F.B și Știința.

• In provincie se vor desfășura 
două partide. La Arad, Flamura 
roșie U.T.A. va prim: vizita echi
pei Metalul din Timișoara, iar Ia 
Tg. Mureș Progresul din 
Ft va disputa întîietatea 
mafia clujeană Progresu! 
Sfaturi.

Ciclism

localitate 
cu for- 
Finanțe

Mîine se desfășoară, în 
zar^a Com siei central

organt- 
de ci

clism, Fnala campionatului de se- 
mffond al R P R.

Desigur că C Dumitrescu, deți
nătorul titlului, este favoritul ar. 
1 a! probei, cunoscute frnd posr- 
bilrtăț le lui în cursele cont-a cro
nometru. Dar, Ion Ionita (actual 
campion regional), :i va fi un con
curent aprig. Nu m3i puțin redu
tabil; s:nt și Ion Bariu, C. Stâ- 
nescu, I. Constant’nescu. N. Vasi- 
lescu și Ion Vasile, ocupanții pii- 
melor locuri in campionatul regio

nal, precum si cicliștii din echi
ni R.P R. din ..Cursa Păcii": 
MciceaiKi, Maxim, Sete, Zanoni și 
Istra'e. Apoi Schuster, Rosenberg, 
Dan Marin, Poreceanu, Țupa. Do
minic, Gabriel Petrescu, Mihâilă 
și Dac Lazăr au si ei ui cuvînt 
de spus, ca și tinerii campioni 
regionali Hermeziu (Iași), Lipo
veană (Ploești), Munteanu (Con
stanța), Klein (Or. Stain) și 
alții.

In proba feminină, Aurelia Dră- 
gh ci, campioană regională, are 
prima șansă. Nu insă fără a toiînț- 
pina o serioase rezistență din 
partea ciclistelor Silvia Iosif, Ma
rin Iliescu. Hermina Iuhasz, Ma
ria Bisac, Azaleea Maxim, cărora 
li se alătură campioanele de re

giune Erta Schuster (Orașul 
Stalin). Maria Kato (Arad), Eu
genia Aștefanei (Iași) și altele.

Adunarea participanților la ora 
8, Ia km 8 de pe șoseaua Bucu- 
rești-Urziceni. Plecările se vor da 
începînd de la ora 8 30

Baschet

„.Cupei ora- 
cu caracter 

republican — pentru reprezentati
vele de jun ori și junioare ale 
unor centre baschetbalistice mai 
vechi sau mai noi. întrecerile pen
tru „Cupa Orașelor" încheiate la 
sfîrșitul săptămîTii trecute, au do
vedit că există o serioasă preo
cupare pentru atragerea maselor 
de tineri spre practicarea bascie- 
tirlui. că antrenorii și instructo
rii își dau toată silința pentru a 
asigura învățarea jocului modern, 

bazat pe o bună pregătire fizică, o, 
tehnică bine însușită și o concep- 
ț:e tactică sănătoasă.

In generai. întrecerile pentru 
Cupa Orașelor au fost deosebit de 
echilibrate și deseori jocurile âil 
luat sfîrșit 1a diferențe minime. 

Mai mult chiar, la Sibhi,_ de pil
dă, echipa feminină cîștigătoare a 
fost cunoscută după calcularea 
coșaverajului. Reprezentativa ora
șului Stalin s-a clasat pe primul 
loc, la egalitate de puncte cu se

lecționata orașului Rm. Vîlcea 
Iată, de altfel, reprezentativele 

clasate pe primul loc In cele pa
tru zone și care se vor întrece în 
finala competiției ce se va des
fășura între 6—10 iulie, la Piatra 
Neamț: la băieți: Constanța, Cluj, 
Galați, Satu Mare; la fele: Ora
șul Stalin, Sibiu, Cîmpulung Mol
dovenesc, Timișoara.

întrecerile pentru „Cupa Orașe
lor" pu prilejuit totodată afirma
rea a numeroase elemente tinere, 
printre care notăm: Leucă, Toader 
(Cluj), Radu Teodor (Tg. Mureș), 
Virginia Sâvulescu, Marcela Cîr- 
țan (Sibiu), Constanța Dălban 
(R. Vîlcea), etc. Mai trebuie să 
amintim de 
ror muncă 
de valoarea 
Ne referim, 
Koos. Attila
Gh. Rusu (Cluj) etc.

Activitatea acestora, ca și » 
tuturor celorlalți antrenori, tre
buie continuată acum cu mai mul
tă perseverență. Ei trebuie să per
fecționeze pregătirea începută, să 
urmărească cu seriozitate modul 
in care evoluează cele mai talen
tate e’emen*e.  Scopul „Cupei Ora
șelor" poate fi atins nnmai prin 
conștiincioz-tate, perseverentă și 
aplicarea celor mai bune metode 
de muncă.

vele de junoricon 1 r*zv  La « c

unii antrenori, a câ- 
a fost bine ilustrată 

echipelor respective, 
de exemplu, la Bella 
Balas (Tg. Mureș).

Box

continuat 
binalelor 
de ju-

(Buc.), a 
cu St. 
(Or.) a 
O. teh- 

cti Nic. 
muscă: 
Ghen- 
o în- 
Nicu 

K. O.

Preocuparea inspecției și Comi
siei centrale de baschet 
continua împrospătare 
este bine oglindită
luate în vederea asigurării angre: 
nări continue a tineretului în 

practicarea acestui joc sportiv.

pentru 
a cadrelor 

în măsurile

PITEȘTI (prin telefon). Pe sta
dionul Locomotiva au 
întrecerile din cadrul 
campionatelor republicane 
mori.

Iată cum s-a desfășurat întîlni
rile de miercuri seară : Cat. mi
nimă: D. Răgălîe (C-ța) b.p. D. 
Răceanu (Tim.). Cat hîrtie: boxînd 
•foarte bine D. Ionescu 
cîștigat detașat întîlnirea 
Sticieanu (Cr)„ V. Pleș
terminat victorios prin K- 
nic, rep. a Il-a, meciul 
Vasile (București). Cat. 
Ion Dinescu (Gal.) b. p. Ion
ciu (Iași). Cat. cocoș: după 
tîlnire foarte spectaculoasă, 
Popa (Gal.) a cîștigat prin 
rep. a IlI-a în fața lui V Ionescu
(Buc). Martin Farkaș, campion 
republican la cat. hîrtie în 1954, a 
terminat rapid meciul cu CXrtl Pleș 
(Or.), scoțîndu-1 din luptă prin 
K.O. tehnic, rep. I. Cat. pană : Ion 
Angheluță (Gal.) b. p. C Paznicu 
(Iași). Cat. ușoară:- M. Ionescu 
(C-ța) b. p St. Cosma (BM) Dumi
tru Dumitru (Buc.) b.p. N. Vizi 
(Regiunea Stalin). N. Vizi a avut 
avantaj în rep. a Il-a, în vreme 
ce Dumitru a cîștigat reprizele I 
și a III-a Cat. semimijlocie: Const. 
Gheorghe (Buc.) cîștigă prin ne- 
prezentarea adversarului săp, Ma
non Florescu (Gal.), oprit de me
dic să boxeze. Iosif Katona (BM) 
,.b.p. I. Cioseaua (Iași). Cat mij
locie mică: Cornel Dobre (Cr.), 
un boxer cu vaste posibilități, în
vinge prin K.O. tehnic rep. a Ii-a

pe Zoltan Domocoș (Regiunea Sta
lin). Ion Cizmărie (Tim) b. p. 
C Mototolea (C-ța).

— Joi seara s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate tehnice: cat. 
minimă: C. Bogdan (Buc.) b. p.
M. Aniței (Iași). Cat. hîrtie: V. 
Pleș (Or.) ib. p. J. Vascocenco 
(PI.) Cat. muscă: M. Urlățeanu 
(Buc.) b p. St. Dragoș (Buc.) 
Cat. pană: în cel mai frumos meci 
al serii Iosif Olaru (Cr.) înving? 
la puncte pe Francisc Pazmany 
(Tim.) Cat. semi-ușoară: I. Tincău 
(Ar.) b. p. E. Bogoși (Or.) I. 
Grigore (Bir.) învinge prin desca
lificare pe V. Baloșeainu (Bac.) 
Cat. ușoară: M. Ionescu (C-ța) 
b. p. D. Dumitru (Buc.) Cat. semi- 
ușoară: G. Constantin (Buc.) b. p. 
I. Katona (B.M.) Cat mijlocie 
mică: Ivan Ostoian (Ar) b.p. J. 
Dric (Iași) Cat. mijlocie: C. Bu- 
gheanu (PI.) învinge prin k.o. teh
nic rep. 3 pe Soltan Mircea (Cluj):
N. Ciuntescu (Cr.) b. p. Farkaș 
Jîarru (Cluj).

PETRE M1HAI
Gr. Varab’escu (corespondent)

SCRIMĂ
Ieri, au început la Cluj și Bucu

rești meciurile din cadrul etapei a 
treia a campionatului republican 
de scrimă pe echipe.

La Cluj, în organizarea colecti
vului local Progresul, participă la 
întîlnire echipele colectivelor Pro
gresul, Știința, și Dinamo din Cluj 
și Metalul Satu Mare.

La București, meciurile au loc în 
sala Armatei din str- Uranus. Ieri 
au avut loc întîlnirile de floretă 
băieți și fete care au prilejuit în
treceri deosebit de echilibrate și 
spectaculoase. Intîlnirea dintre Ști
ința I C.F. și Progresul F.B. la 
floretă băieți s-a terminat la ega
litate (8:8), prin victoriile realizate 
de N. Marinescu — 4, C. Marines
cu—3, Patra —1 pentru Progresul 
și Baia. Georgescu, Olănescu și 
Pelmuș (fiecare cite două victorii) 
pentru Știința. La floretă 
Progresul 
cu 14—2. 
ora ,9 au 
iar mîine

fete, 
F.B. a întrecut Știința 
Astăzi, începînd de la 
loc întrecerile de sabie, 
cele de spadă.

a CnMN AS IICa. — 
amiază, la orele 17, în 
reasca se va desfășura 
ours die selecjie a loturilor femi
nine și masculine, în vederea vi
itoarelor competiții internaționale.

b BOX. — Astă-seară se desfă
șoară în Capitală, la Centrul de 
antrenament nr. 2 jntîlnlrea de 
box dintre selecționatele Progre
sul Sibiu și Dinamo 9. Printre 
boxerii care vor evolua — încep’nd 
de la ora 20 — se numără elemen
te valoroase ca N. Bîrsan, Ion 
Mantoma. A. Urdea, D. Negrea, 
Albert Blank, Șt. Dumitrache, I. 
Zigler, etc.

b FOTBAL. — In etapa de la 5 
iunie a „Cupei Orașelor" (juniori) 
se vor disputa următoarele jocuri: 
Pașcani-Rădăuți, Iași-P. Neamț, Te- 
cuci-Buză-u, Tuloea-Medgidia, Pu- 
cioasa-București A, T. Măgurele- 
Glurgiu, Slatina-Cdrabia, Calafat 
sau T. Severin-Timișoara A, Timi
șoara B-Arad B, Beiuș-Arad A, B. 
Mare-Oradea B, Bistrița-Cluj A, 
Timăveni-Cluj B, Gheorghienj-O- 
dorhei, Alba Iulia-Sibiu, Făgă- 
raș-Orașul Stalin.

— Astăzi la orele 18 va 
avea loc pe terenul Progresul 
I.T.B.

Astăzi la orele 18 va

I.T.B. întîlnirea amicală dintre 
echipa de categorie B Metalul 
București și echipa din campiona
tul regional Progresul I.T.B.

— “ Flacăra Ploești susține 
azi după 
17,30 pe 
din Ploești, un meci amical 
Flacăra Moreni.
Vară”, ploeștenii 
mîine formația

■ LUPTE. 
Tineretului” se 
sala Floreasca 
ora 9, următoarele meciuri: 
rul Dinamovist — Flamura 
și Locomotiva — Metalul.

■ NATAȚIE. — întreprinderea de 
Exploatare a Bazelor Sportive, în 
colaborare cu comisia orășenească, 
organizează un concurs în cinstea 
„Ziilei Internaționale a Copilului". 
Concursul se desfășoară mîine di
mineață, de la ora 10, la bazinul 
acoperit Floreasca. In încheiere se 
vor disputa meciurile de polo pe 
apă dintre echipele die juniori : Vo
ința—Constructorul și Știința-Pro- 
gresul.

Ploești susține 
amiază la ora 

Stadionul Flacăra
cu

— In „Cupa de 
vor prezenta

■ tineret.
„Cupei

de
In cadrul 
vor desfășura ta

II, începînd de la 
Tină- 
roșie

ATLETISM. — Stadionul Tine
retului ora 16,30: etapa a IV-a a 
campionatului republican de atle
tism pe echipe.

BASCHET. — Teren Construc
torul ora 16,30: Flamura roșie — 
Constructorul (feminin, „Cupa 
Voința"); or^,.18 ; Metalul Energia 
— Progresul Arta (masculin 
„Cupa Constructorul"); teren Di
namo ora 18.30: Locomotiva 
P.T.T, — Dinamo Oradea (cam
pionatul echipelor de rezervă).

BOX. — Centrul de antrena
ment nr. 2 ora 20: reuniune Di
namo IX Buc. — Progresul Sibiu.

FOTBAL. — Stadionul Dinamo 
ora 15,30: Progresul București ti
neret — Locomotiva Constanța ti
neret' (Cupa de Vară); ora 17,30: 
Progresul Buc. — Dinamo 
Cupa de Vară.

TENIS. — Teren Dinamo 
15: Dinamo — C.C.A.; teren 
trul de Antrenament nr. 2; ora 15: 
Progresul F.B. — Știința și Pro
gresul I.T.B. — Locomotiva P.T.T.

GIMNASTICA. — Sala Floreasca 
ora 17: concurs de selecție a lo
turilor de gimnastică feminine și 
masculine

MÎINE

Buc.

ora
Gen-

ATLETISM. — Stadionul Tine
retului ora 9,30, etapa a IV-a a 
campionatului republican de atle
tism pe echipe.

BASCHET. — Teren Construc- 
to'uil, ora 10,30: Știința I.C.F. — 
Știința Min. Invățămînt (fem., 
„Cupa Voința”) ora 16,30: Voin
ța — Progresul F B. (fem., „Cu
pa Voința”), ora 8: Dinamo VI — 
Fl. roșie M.I.U. (mase., „Cupa 
Constructor®!”); ora 11: Știința 
Politehnică — Voința (mase., 
„Cupa Constructorul”). Teren Pro
gresul F.B. ora 10: Progresul F.B.

Dinamo 
echipelor de 

FOTBAL. 
gust'’ 
ționa! 
15,15: 
na mo 
dionul 
dinamovist II Buc. — 
Mai” Ploești (juniori); 
Tinărul dinamovist I — 
Progresul C.P.C.S.; stadionul Ciu
lești ora 10,30 : Locomotiva Buc. — 
Flacăra Cîmpina (juniori); era 
12,30: Știința Buc. — Locomotiva 
Constanța (juniori); stadionul Lo
comotiva P.T.T. ora 9: C.C.A. — 
Flacăra Ploești (juniori); teren 
„Boleslav Bierut” (fost Lamino
rul) ora 11: Flacăra Buc. — Me
talul Buc. (juniori).

NATAȚIE. — Bazinul acoperit 
Floreasca, 
în cinstea 
Copilului.

RUGBI. 
lui, teren 
Constructorul Buc.; ora 16,30: (tot 
teren IV) Știința Buc — Minerul 
Buc.; ora 17 teren II: Metalul 
Buc. — Știința Iași.

TENIS. — Teren Dinamo, ora 9 
și ora 15: Dinamo — C.C.A.; te
renurile centrului de antrenament 
nr. 2 ora 9 și ora 15: Progresul 
F.B. — Știința și Progresul l.T B.
— Locomotiva P.T.T.

TENIS DE MASA. — Sala Con
structorul (str. Aurora nr. 1) ora 
10: Constructorul Buc. — Progre
sul Cluj (feminin), sala Progresul 
Gospodării (str. Ion Vidu nr. 9 
piața N. Bălcescu): Progresul Buc.
— Flamura roșie Constanța (femi
nin); ora 11,30: Ștința Buc. — 
Flamura roșie 
nin).

TROTINETE
TE, — Piața Republicii ora 10: 
concurs în cinstea Zilei Interna
ționale a Copi’ului.

Oradea campionatul 
rezervă.

Stadionul ,t23 Au 
ora 17,15: meciul in-terna- 
R.P.R. — R.P. Polonă; ora 
Progresul C.P.C.S. — Di- 

6 Buc. (meci amical); Sta- 
Dinamo_ora 9,15: Tfnăru!

Flacăra 1 
ora 11: 

- Buc. —

ora 10: concurs cte înot 
Zilei Internationale a

— Stadionul Tineretu-
IV, ora 18: C.C.A. —

Constanta (femd-

ȘI TRIC1CLE-



La Moscova se construiește 
cel mai mare Gombiirat sportiv din lume
Din luna februarie a acestui an, 

muncitorii care au construit pe Co
linele lui Lenln, din Moscova, cea 
mat mare universitate din lume, 
au început să lucreze pe un nou 
șantier uriaș. La poalele colinelor 
Lenin, cu 90 de metri sub nivelul 
monumentalei clădiri a universi
tății Lomonosov, în cotul format 
de rîul Moscova, ei construiesc 
cel mai mare complex sportiv din 
lume, complexul de la Ismanlova- 
Lujrriki, caire se întinde pe o 
suprafață de 165 hectare. Terenu
rile și stadioanele sale vor putea 

f cuprinde 200.000 spectatori.
I» Arhitecții și tehnicienii sovietici 

au ales de mai multă vreme acest 
loc ideal pentru construcția unei 
uriașe baze sportive și în a.nul 
1939 au pus fundațiile stadionului 
de la Ismailova. A venit însă răz
boiul și lucrările au fost întrerupte, 
iar diupă zdrobirea hitleriștiilor alte 
.sarcini au stat în fața constructo
rilor sovietici, care au trebuit să 
șteargă mai întîi urmele lăsate de 
hoardele naz:ste, să reconstruiască 
școlile, locuințele și clădirile fabri
cilor, întreprinderilor și instituțiilor 
distruse de Tăzboi.

Acum, lucrările de pe șantierul 
celui mai mare combinat sportiv 
din lume .au fost reluate și se des
fășoară Intr-un ritm vertiginos, 
astfel că principala piesă a combi
natului : stadionul LujrjJci,.. yu t> 
capacitate de 140.000 locuri, dintre 
care 105.000 pe băhc;, va putea fi 
termxiată la începutul anului viitor, 
urmînd să fie inaugurată în iulie 
1956, ca prilejul disputării finale
lor grandioasei competiții: Soarta- 
chtada popoarelor dn U.R.S.S.

Stadionul Dt',jn.iki, va avea pa
tru etaje și o capacitate de 140.000 
locuri, dintre care 105.000 pe bănci 
iar resfiri în picioare. Înălțimea 
tribunelor va fi de 33 metri.

La parter vor fi construite 24 de 
vestiare, fiecare de cite 36 metri 
pătrați, putînd găzdui 12.000 de 
sportivi. Ei vor avea tot aci la dis
poziție o pistă specială de antre
nament, servicii medicale, precum 
și două resfaurante-baruri a cite 
300 de locuri. La primul etaj, pe 
un promenoar lung de 8C0 metri și 
larg de 40 metri, vor fi amenajate 
50 de bufete-bairuri pentru specta
tori. La etăjui al doilea vor fi 
construite 14 săli special amenajate 
pentru practicarea_  gimnasticii,
baschetului, voleiului, boxului, hal- •

I ferelor și luptelor, iar la cel de at 
treilea etaj va fi clădit un hotel 

1 modern, care va putea, găzdnni 600 
de sportivi. Insfîrșit, la etajul a* 1! 
patrulea va fi instalată centrala 
automată, care va permite menți
nerea permanentă a legăturii tele
fonice cu toate terenurile și bălile 
de sport ale combinatului. Tot aci 
vor fi .amenajate instalațiile servi
ciilor de presă (o sala cu 1000 de 
locuri), care vor dispune de 240 de 
cabine telefonice și 30 de cabine 
pentru emisiunile de radio și de 
televiziune. De asemenea, vor con
certa dim studiouri speciale trei 
orchestre: de muzică populară, sim
fonică și ușoară.

Pe una din cele mai liniștite 
străzi ale Moscovei — ulița Kaza
kova — în fundul unui parc pito
resc se înalță o clădire cu ari itec- 
tură clasică. Este corpul principal 
al Institutului central de cul
tură fizică, institut decorat cu Or
dinul Lerrin.

Tineretul sovietic a primit în dar 
această clădire și vastul parc din 
jurul ei cu 35 ani în uirmă. In de
cembrie 1920 V. I. Lenin a semnat 
decretul despre crearea la Moscova 
a unul Institut de"stat pentru' cul
tură fizică. Primul lot de situdenți 
a fost alcătuit de 120 tineri și
tinere.

Au trecut anii. Mulți .absolvenți 
ai Institutului ®u devenit antre
nori, profesori de educație fizică.

In întreaga țară s-a desfășurat 
o vastă mișcare sportivă de masă. 
Numărul celor dornici să urmeze 
studii superioare în domeniul cul
turii fizice a crescut mereu.

500 proiectoare uriașe vor fi 
montate pe acoperișul tribunelor, 
permițînd organizarea manifesta
țiilor în nocturnă la o luminozitate 
apropiată de cea a zilei.

Stadionul Lujnikj va avea 74 
rtnduri die bănci, iar pista de .atle
tism, care va cuprinde 8 cufaare, 
va măsura 130 metri în llinie 
dreaptă.

Pentru a lega uriașul combinat 
sportiv de centrul Moscovei au 
fost necesare impresionante lu
crări urbanfst’ce. Astfel, au fost 
construite două mari poduri peste 
rtul Moscova și au fost săpate 
două tuneluri sub colinele Lenin, 
pentru a se crea cele două mari 
.artere de.-cjpni'ație, care vor tra
versa combinatul.

O stațiune de metro — actual- 
m •;.? in construcție — v.a putea 
asigura stadionului un debit de 
60.000 persoane la fiecare jumă- 
tate de ară.

De asemenea, ccpiiiii vor .avea în 
combinatiil sportiv Lujniki-Ismai- 
lova un colț al lor. Special pentru 
ei vor fi construite două arene de 
fotbal și un mare parc do atrac
țiuni.

★

Intr-o convorbire au Ratând Pas- 
sevant, redactor la „L’Hunwwte Di- 
manche", căruia i-a făcut o amplă 
expunere asupra uriașei construc
ții sportive Lujniki-Ismailova ingi
nerul șef .al orașului Moscova, M. 
Poiikairpov, a dedtarat că Moscova 
va fi gata să găzduiască în cele 
mai bune condițiuni Jocurile Olim
pice din anul 1964. El a prezentat 
în mod detailat planul giganticului 
combinat sportiv, .pe care 1-iam re
produs și noi alăturat.
————————

I

k

Studenții Institutului de cultură Fizică din Moscova, desfășoară 
o vastă activitate teoretică' și practică. In clișeul din stingă vedem 
un grup de studenfi ai anului I, la o lecție de anatomie. Studiul 

formei vii este absolut necesar viitorilor antrenori, instructori, pro
fesori de educație fizică.

Alături, pe ringul instalat in sala de gimnastică, asistentul ca
tedrei de box G. Djeraian, explică, în cadrul unei ore practice 
directul de stingă. Studenții Institutului fac cunoștință tn primii 
doi ani cu țoale disciplinele sportive, urmind ca în anul III să 
înceapă specializarea in sportul față de care manifestă cele mai 
multe aptitudini.

Planul uriașului combinat sportiv de la Mosco
va.

1. Stadionul Lujn'ki: 140-000 locuri, dintre care
105.000 locuri pe bănci.

2. și 3. Piscine de vară cu plaje, fiecare cu ° 
suprafață de două hectare. In timpul iernii vor 
fi folosite ca patinoare.

4. Bazin acoperit de notație. 15.000 de locuri.
5. Stadion acoperit pentru disputarea meciurilor 

de box, lupte, volei, baschet, gimnastică etc.
6. și 7. 30 de terenuri de tenis.

8. 15 terenuri de baschet.
9. 15 terenuri de volei.
10 și 11. 2 piste de atletism pentru antrenamente 

și 2 terenuri de fotbal. J
12. și 13. 8 terenuri de fotbal pentru antrena» 

ment. i •
14. Vestiar cu 40.000 de locuri. c,
15- Stadion acoperit cu 18.000 locuri. r
16. și 17. 2 stadioane pentru copii, cu teren de’i 

fotbal și parc de atracțiuni.
Parcul auto va putea cuprinde 10.000 de vehicule^

Institutul de Cultură Fizică din Moscova
Astăzi, oaitedra de medicină 

sportivă este condusă de profeso
rul Sarkizov-Serazini, autorul 
multor lucrări științifice; în fruntea 
catedrei de anatomie se află pro
fesorul Ivanițk’’, decorat cu Ordinul 
Lenin. Am întilnit aici pe maestrul 
emerit al sportului Constantin Gra- 
dopolov. care conduce catedra de 
box. In trecut el a fost un sportiv 

excelent și a cucerit de multe1 ori 
titlul de campion, .ail U.R.S.S., evo- 
luiînd cu succes și în întrecerile die 
peste hotare. în ca dinul Tnstitabutoi, 
Nicolai Ozaliin, doctor în științele 
pedagogice, fost recordman al Eu
ropei la săritura cu prăjina, îm
părtășește tineretului din experiența 
sa .

Colectivul didactic al Institutului 
numără, In total, peste 300 “per
soane.

Institutul dispune de un club 
sportiv pPopuiu (S.KJ.F.), care 
reunește în cele 17 secții aile sale

\ -w 

i pe tc<i studenții și majoritatea! 
| membrilor corpului didactic. In 

rîndurtle membrilor clubului spor
tiv se află 13 maeștri emertțt ți 
46 maeștri ai sportului.

Pe lingă Institut a fost creat un 
centru științific de cercetări în 
domeniul culturii fizice. In momen
tul de față colaboratorii Institutu
lui științific pregătesc 20 dizertațif 
pentru titlul de doctor și peste 10O 
pentru titlul de candidat, dezbătînd 
problemele teoriei și metodicei edu
cației fizice, metodicei antrenămen- 
tuliuii în diferite discipline sportive, 
pregătind lucrări în domeniul cul
turii fizice și sportului

In cei 35 de MM de activitate
’ Instituituil a pregătit mâi de an

trenori și pedagogi în ddmrnîul 
culturii fizice. In momentul de feț^ 
absolvenții săi lucrează 1b celei 
mai îndepărtate colțuri ale tâdfâi 
Ei .au crescut nemumănați apar tivi’ 
talentaiți, mîndrta mișcării sovîetfce- 
de cultură fizică.

I
i

I



Campionatele europene die box Un frumos succes al baschetbaliștilor sovietici
BERLIN (prin telefon <te la tri

misul nostru). — Cei 153 parti- 
cipanjl La campionatele europene 
de la BerEn s-au întâlnit pentru 
prima oară vinari după-amiază în 
saila ..Konzertsaal der Hochschule", 
unde a avut loc festivitatea de 
deschidere a acestei importante 
competiții- Cu acest prilej au luat 
cuvîirtul Emile Grematix (Franța), 
președintele Asociației Internațio
nale de box, și George Dietrich, 
președintele federației germane de 
box. Festivitatea e-a Încheiat cu 
un concert executat de Orchestra 
Simfonică din Berlin.

Dintre cele 23 țări înscrise, nu
mai cinci au efectivul complet (la 
toate categoriile): URSS, Franța, 
Germania occidentală, R.P. Po
lona Și R.P.R. Scoția, de pildă, a 
înscris un singur boxer. Spania 
ji Olanda r.u au trimis reprezen
tanți. Tragerea La sorți s-a efec
tuat în dimineața zilei de vineri, 
cind a avut loc și cintarul oficial. 
Iată cîteva din echipele înscrise: 

URSS: V. Stoln kov. B. Stepa
nov, A. Zasuhin, N. Smirnov, V. 
Enghibarian, S. Isaiev, K. Djane- 
rian, G. Satkov, R. Munauskas, 
A. Soțikas.

Germania occidentală: Basel,
chwartz, Meh’ing, Kurschat, Bo- 

oveleth, Heideman, Re rihard, 
Wenhoener, Schoeppner, Wrtters- 
lein.

R.P. Polonă: Kukier. Ștefaniuk, 
Soszewinski. N'ierizwiedzki, Drogo- 
sz, Ponanta, Pietrzykowski, Piar- 
kowski, Grzelak, Wengrzyniak.

Campionatul de șah pe echipe 
al R. P. R.

Duminică se dispută la București 
și Timișoara penultima etapă a 
campionatului de șah mterechipe al 
R.P.R. L București se vor întâl
ni Progresul D.C.S. (avfnd la pri
mele mese pe maeștrii Trotenescu 
și Seimeanu) cu Voința Timișoara 
(Tyroler, Dickman. Ban, etc.) și 
Constructorul București cu Dinamo 
Bucure , ti. Această din urmă întâl- 
nire este așteptată cu mult interes, 
ambele echipe alinwnd forma ii pu
ternice, cu maeștri ai sportului la 
primele mese (Ciocîltea și Voicu-

„Cupa Ion Moina” la atletism
Analizind rezultatele obținute de 

atleții noștri în oadruf primelor 
intreoeri din acest an, Biroul Co
misiei centrale de atletism a hotă
rî!, în scopul stimulării atleților și 
atletelor pentru a realiza perfor
manțe tot mai valoroase, institui
rea unui concurs special dotat cu 
o cupă transmisibilă, care poartă 
numele recordmanului nostru, ma
estrul emerit al spartului Ion 
Moina.

Această cupă va fi acordată a- 
nual asociației ai cărei atleți vor 
realiza cele mai bune performanțe.

Iu prima reuniune se vor dis
puta nouă întâlniri, în cadrul ca
tegoriilor ușoară și semi grea. 
Primiți boxer romîn care va urca 
treptele ringului de la Sportpalast 
va fi Gfiețu Velicu căruia i-a fost 
desemnat adversar campionul Ger
maniei occidentale.. Erich Schoepp
ner.La actuala edțte a carmpiona- 
telor europene, redutabilul boxer 
maghiar Lasz'.o Paipp nu va par
ticipa fiind accidentat la ultinuM 
antrenament. De asemenea, de pe 
lista celor înscriși lipsește, cam
pionul suedez Be till Larsson, 
care a boxat recent la Buc.'f șst .

In meciurile dm prima rcun unt 
vor evolua, printre alții: Drogosz 
(R.P. Polonă), L. Potasil (Aus
tria), Perry (Irlanda). R. Munaus- 
kas (URSS), SMvassi (R.P. Un
gară), Torma (R. Cehoslovacă), 
etc.

In reuniunile viitoare, boxeri 
romlni vor susține primele intiln:- 
ri.Atârcea Dobrescu îl va întâlni 
pe Fred Gilroy (I La reia), Vicor 
Schiopu pe R Bu chner (RDG), 
V Mindreanu pe P. Fpescbi (Ita
lia). Gh. Flat pe Niedzwiedzki (R. 
P. Poionă), C. Duntrescu pe R. 
Picknick (Luxemburg), N. Linca 
pe K. H. Schroeder (Saar). /. Drag- 
neâ pe Bernard Foster (Ang'ia), 
VosRe Tiță pe Koutr.v (R- Ceho
slovacă). In cadrul categoriei grea, 
în primul meci. Dumitru Ciobotaru 
va avea o sarcină dificilă în fața 
campioou’ui european A. Soțikas 
(URSS).

lescu Ia Constructorui, Bălănel și 
Reicher la Dinamo).

La Timișoara se dispută de ase
menea un meci „tare“ între cele 
două formații ale asociației Știința 
(București și Timișoara). Ambele 
echipe sînt omogene și au înregis
trat pînă acum rezultase excelente, 
astfel îneît lupta se anunță foarte 
echilibrată.

Cele trei echipe învingătoare tri 
această etapă se vor califica pen
tru turneul final care va desemna 
pe campioana țării.

Clasamentul acestui concurs se va 
face totalizindu-se punctele date 
de tabela internațională de punctaj 
pentru rezultatele care depășesc 850 
de puncte la seniori și senioare, 
și pentru rezultatele care întrec 
700 de puncte pentru juniori și 
junioare.

Vot fi luate in considerare per
formanțele înregistrate in cadrul 
campionatului republican pe echi
pe, campionatelor individuale de 
seniori și senioare, ca și cele din 
cadrul «„mpionatedor individuale 
de juniori și junioare.

La includerea ediții1. ni se co- 
comunică de la Berlin rezumatele 
tehnice din prima reuniune:

Categoria ușoară: Drogosz (R. P. 
Polonă) învinge la puncte pe 
K. H. Boveleth (G. Occ.); L. Po- 
tesil (Austria) ciștigă prin k.o. în 
repriza I-a la Mc. Kuillan (Scoția); 
B. Ravaglia (Italia) b. p. H. Perry 
(Irlanda); W. Ivantis (R. Ceho
slovacă) b. .p. Tkâ'.cik (Iugos'avia).

Categoria semi grea: R. Mu- 
nauskas (U.R.S.S.) învinge prin 
k. o. tehnic în repriza 111-a pe B. 
Andreev (R. P. Bulgaria); U. 
Nietschke (R.D.G.) b. p. F. Szil- 
vassi (R.P.U); I. Torma (R. Ceho
slovacă) b. p. Paddy Lyons (Irlan
da): L. Pisberg (Suedia) învinge 
prin abandon in repriza Il-a pe Ch. 
Mu'.'er (Luxemburg); E. Schcopner 
G Occ.) cîștigă prin descălecare 

:r repriza IlI-a în fața lui Ghețu 
Velicu: Gilbert Chapron (Franța) 
*». o. David Rent (Anglia); V. 
S ■ cnu și Nrcolae Linca vor boxa 
s " scara, iar Mircea Dobrescu 
ș: Gh Flat, duminică dună amiază.

MARIUS GODE ANU

T.D.S.A. Mmova — 
Selecționata Locomotiva 2-0 (1-0)

MOSCOVA 27 (Prin telefon).— 
Jocul a fost așteptai cu mare in
teres de sportivi moscoviți, do
vadă cei 70.000 de spectatori care 
au urmărit fazele spectaculoase 
ale unui joc. în care T.D.S.A. a 
cucerit o victorie clară. Terenul ud 
și ploaia din repriza a doua nu 
an influențat jocul. După un în
ceput destul de bun al fotbalișt:- 
lor romini, inițiativa trece de par
tea echipei T.D.S.A. care practică 
un joc foarte rapid, tehnic și 
spectaculos, domină, are cîteva 
ocazii clare, dar nu reușește să 
înscrie decit în min. 45 pr’n Van- 
zel. La reluare, atacul romînilor 
cu Olaru inter stingă, constru
iește atacuri mai legate și de două 
ori ratează egalarea prin Covaci 
și Bădeanțu. După o perioadă de 
joc echilibrat, T.D.S.A. preia ini
țiativa în ultimele 15 minute cînd 
domină și înscrie al doilea gol 
prin Kalabuhov (cu capul) in 
min. 85. S-au evidențiat: Bașaș- 
kin. A. Petrov, Agapov, Emtșev.
Dungu, Vărzan, Macri, Busch și
Olaru.

Arbitrul J. Vlcek a condus foarte 
bine următoarele formații:

T.D.S.A.: Razinski — Porhu-
nov, Bașașkin, Perevalov — Fo
min, A. Petrov — Agapov, Vanzel. 
Fedotov, Emișev, Beleaev (Kala- 
buhov).

LOCOMOTIVA: Dungu — Cor- 
buș, Vărzan, Macri — Busch, Fe- 
renezi — Călin, Roman, A. Covaci, 
Jozsi (Olaru), Bădeanțu.

La 31 mai, Locomotiva joacă 1» 
Tbilisi cu Dinamo, iac la 4 iunie 
la Leningrad cu Zenit.

MOSCOVA, 27 (Agerpres). —
Pe stadionul ,,Dinamo” din Mos

cova s-a disputat la 26 mai întâl
nirea internațională de baschet 
dintre echipa argenitiniană ,,Villa 
del Paqtie" și echipa combinată a 
asociațiilor Dinamo și ȚSK MO 
diin Moscova.

Echipa „Villa del Paque“ a 
cucerit de mai multe ori titlul de 
campioană a Argentinei. In anul 
1950 ea a obținut titlul de cam
pioană mondială. In drum spre 
Moscova, baschethaliștii argenti
nieni au susținut 14 înti'niri în 
diferite țări europene realizînd 13

După trei runde

Echipa de șah a U. R. S. S. conduce 
cu 7 jum.—3 juni, in întîlnirea cu echipa R. P. Ungare

budapesta 27 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Meciul internațional de șah din
tre echipele U.R.S.S. și R.P. Un
gare a continuat la 25 mai cu 
disputarea partidelor din cea de a 
trea rundă. Prima partidă termi
nată a fost cea dintre Benko și 
Petrosian. Cei doi șahiști au căzut 
de acord asupra remizei. Un re
zultat asemănător s-a înregistrat 
și în partida dintre Barcza și lli- 
vițki.

In cele'.ate două partide, unde 
Keres și Bronștein au jucat cu 
albele împotriva lui Szabo și res
pectiv Bilek, s-a dat o luptă foar
te tăioasă și complicată. Xeres a 
dezvoltat un atac foarte puternic 
pe flancul regelui, sacrificînd cele 
două ture pentru un cal și pion. 
In fața matului inevitabil, Szabo 
s-a recunoscut învins. Partida 
Broniștein-Bilek s-a întrerupt in
tr-un final de turnuri.

La 26 mai s-au jucat partidele

PE S
B Miercuri s-a desfășurat la Plov

div întîlnirea Internațională de <pt- 
bal dintre reprezentativa de juniori 
a R. P. Bulgaria și selecționata 
Egiptului. Victoria le-a revenit ju
niorilor bulgari cu 1-0.

B Echipa Vorwărts, din campio
natul de fotbal al R.D Germane 
susține un turneu în R.P. Ungară. 
In primul meci, desfășurat la Pes- 
terzsebet, Vorwărts a terminat la 
egalitate (4-4) cu echipa locală 
Vasas.

B Mîine se dispută la Budapesta 
întîlnirea dintre reprezentativele de 
fotbal ale R. P. Ungare și Scoției. 
Meciul va fi arbitrat de austriacul 
Seipelt.

B In orașul Modesto (California) 
atletul american Held a stabilit un 
record mondial la arunoarea suliței: 
81,75 m.

B In ultima etapă a campionatului 
de fotbal din Austria, Wiener Sport 
Klub a învins cu 1-0 echipa F.C. 
Wien. Derbiul etapei s-a desfășurat 
între echipele Vienna și Rapid. Vic
toria i-a revenit cu 5-0 echipei 
Vienna! In urnit acestor rezultate, 
după 21 etape Wiener Sport Klub 
conduce cu 33 puncte, urmată' de 
Vienna cu 31 p.. Rapid șl Wacker 
cu cîte 30 p. 

victorii. In echipa argentiniană 
au jucat Robert Vian, Omar, Mon
za, Ruben Paglia, tifruflari în re
prezentativa de baschet a Argen
tinei.

Din primul minut, meciul s-a 
disputat intr-o alură foarte rapidă.

La pauză, tabela de marcaj in
dica 44-24 în favoarea echipei so
vietice.

După pauză, baschetbaliștii so
vietici au continuat să dețină su
perioritatea și au obținut victoria 
cu scorul final de 88-54.

Următorul joc pe care-1 vor sus
ține baschetbaliștii argentinieni la 
Moscova va avea loc la 28 mai.

întrerupte in primele trei runde 
ale meciului de șah dintre echi
pele U.R.S S. și R.P. Ungare Ma
rele maestru sovietic Bronștein a 
avut de jucat trei partide între
rupte, iar Keres una. In toate 
partidele superioritatea era d? par
tea șahiștilor sovietici, dar aceas
ta nu s-a dovedit totdeauna botă- 
rîtoare pentru cîștig. Bronștein 

nu a putut ciștiga la Barcza ast
fel că partida s-a terminat remiză. 
In schimb, în partida cu Benko, 
el a condus cu precizie un final 
complicat și a obținut victoria. 
După 72 de mutări Keres l-a 
învins pe Barcza. Partida întrerup
tă dintre Bronștein-Bilek nu s-a 
disputat.

In prezent scorul meciului a de
veni 7'A—3*/z  In favoarea șahiș- 
titof sovietici.

La 27 mai, a fost zi de odihnă, 
urmind ca meoiul să continue La 
28 mai cu dsputarea partidelor 
din runda a patra.

fuRT
a Recent s-a desfășurat la Rotter

dam întîlnirea internațională de fot
bal dintre reprezentativele Olandei 
și Elveției. Victoria le-a revenit 
gazdelor cu scorul de 4-1 (2-0). Da 
Basel s-au înțîlnit echipele B ale 
celor două țări. Au învins elvețienii 
cu 3-0 (0-0).

a La MGnchen (Germania occiden
tală) echipa de fotbal Arsenal Lon
dra a învins cu 2-1 (2-1) echipa lo
cală Mtinchen 1860.

a Comisia centrală de tenis de pe 
lîngă Comitetul Unional pentru Cul
tură Fizică și Sport a dat publici
tății lista celor mai buni jucători 
și jucătoare de tenis din U.R.S.S., 
pe anul 1954: bărbați: 1. Andreev, 
2. Korceaghin, 3. Ozerov, 4. Gager, 
5. Luchirschi. Femei: 1. Ciuvîrina, 
2. Kuzmina, 3. Belonienko, 4. Fili- 
pova, 5. Korovina.

a Atletul Herman (R.D.G.) a sta
bilit un nou record pe întreaga 
Germanie pe 3.000 m. plat: 8:12.8. 
Această perfornianță întrece cu 4i 
zecimi vechiul record deținut de 
vest-germanul Schade. Atleta Gizella 
Kdhler a obținut 11,2 pe 80 m. gar
duri, iar atleta Stubnik IV,9 pe 
100 m.

a Mîine se dispută la Torino me
ciul internațional de fotbal Italia —- 
Iugoslavia.
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