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Pentru buna desfășurare a campionatului 
republican de polo pe apă

PUȚINE zile ne mai despart 
de data de 5 iunie, cînd va 

începe întrecerea celor mai bune 
•lipe de polo pe apă, participante 

I campionatul categoriei A. Este, 
ă îndoială, un eveniment deose

bit de important pentru cei ce 
etică acest joc sportiv sau 

pentru cei ce urmăresc activitatea 
jocului de po'.o pe apă. Interesul 
este pe deplin justificat de desfă
șurarea acestei competiții în care 
sînt angrenați de la ediție la edi
ție un număr tot mai mare de 
jucători. Numărul crescînd al ju
cătorilor și spectatorilor, valoarea 
tot mai ridicată a întrecerilor, 
spectaculozitatea meciurilor. toat’ 
acestea sînt dovezi ale progresului 
jocului de polo pe apă, considerat. 

•< pe drept cuvînt, unul din cele mai 
complete sporturi. Progresul înre
gistrat în jocul de polo pe apă es,e 
cît se poate de bine demonstrat și 
de rezultatele înregistrate de e- 
chipa noastră reprezentativă in în
trecerile internaționale, iar recen
tul turneu susținut în Belgia a 
constituit un examen serios, trecut 
cu mult succes de tinerii noștri 
jucători.

Organizarea campionatului repu
blican de polo a avut o mare im
portanță în dezvoltarea acestui joc 
sportiv. Este suficient să aruncăm 
o privire asupra realizărilor obți
nute, ca să ne dăm seama de roa
dele competiției. Astfel, în primul 
rînd a crescut baza de masă, fapt 
ilustrat de numărul tot mai mare 
al jucătorilor încadrați în colecti
vele sportive. Multe colective, prin
tre care cităm Știința București, 
Tînărul dinamovist București, Pro
gresul Cluj, Progresul Tg. Mureș 
au dus o politică justă de angre
nare a cit mai multor elemente 
tinere spre practicarea jocului de 
polo. S-a văzut o mai mare preo
cupare din partea antrenorilor și 
jucătorilor pentru continua creș
tere a nivelului tehnic, pentru per
manenta îmbunătățire a pregătirii 
fizice, elemente de bază ale jocu
lui modern de polo pe apă. Prin 
organizarea campionatului republi
can la care au participat cel: mai 
bune echipe din țară ș; în cadrul 
căruia s-au disputat partide echi
librate și spectaculoase, a crescut 
interesul maselor pentru jocul de 
polo. Actuala valoare a echipei re
prezentative, precum și frumoa
sele perspective pe care le are, 
sînt foarte bine ilustrate de re
zultatele obținute în ultima, vreme, 
precum și de componența ei. Tur
neul întreprins în Belgia a dove
dit, dacă mai era nevoie, că nu
mai lipsa de încredere a făcut ca 
pină aj'im să nu se treacă la pro
movarea jucătorilor tineri în echi
pe^ reprezentative. După cum a a- 
rătat întreaga presă, tinerii intro
duși anul acesta în echipă au dat 
deplină sati facție, înlocuindu-i 
cu succes pe jucătorii ce păreau 
p’nă atunci de neînlocuit.

Campionatul republican de polo 
pe apă din acest an va trebui să 
însemne un nou stimulent în mun
ca antrenorilor și jucătorilor, să 
constituie un prilej de analiză și 
eliminare a unor greșeli înregis
trate în trecutele ediții. Ne refe
rim, de nildă. Ia greșelile de care 
s-au făcut vinovate comisiile oră
șenești din Tg. Mureș, Oradea,

ciuj etc. care nu au asigurat me
ciurilor condiții normase de desfă
șurare. Unii arbitri s-au dovedit 
slab pregătiți și chiar incompe
tenți (F. Leithersdorier, P. Stroes- 
cu, A Baiint). Ei au interpretat 
m mod diferit regulamentul creînd 
confuzii in rîndul jucătorilor și 
spectatorilor. De aceea considerăm 
bine veită inițiativa inspecției de 
natație de a organiza un curs de 
per.'ecționare înainte de începerea 
competiției cu condiția ca partîci- 
p.snții să-i acorde toată seriozitatea 
și să muncească cu sîrguînță pen
tru a se ajunge la uniformizarea 
arbitrajelor. Fiind la capitolul mă
surilor ce trebuie luate, amintim 
de anumite acte nesportive și bru
talități comise de unii jucători 
(Nzgy, Zahan etc.) față de care 
inspecția și comisia centrală nu 
au 1 :at poziție. Considerăm că nu
mai prin întărirea muncii educative 
în colective, precum și prin mă
suri disciplinare energice luate de 
inspecția și com's’a centrală vom 
asista la jocun disputate într-o per
fectă sportivitate.

In privința muncii antrenorilor 
s-a constatat lipsa de curaj în pro
movarea elementelor noi. tinere. 
Au fost cazuri în care antrenorii 
s—au situat pe calea minimei re
zistențe, folosind în formații jucă
tori vechi, rufinați, dar cu pregă
tire fizică insuficientă, cu posibili
tăți minime de progres și departe 
de a face față cerințelor jocului 
modern. Goana după rezultate ime
diate îi face pe unii antrenori să 
uite că numai pun;ndu-i pe înotă
torii tineri în fața unui adversar 
valoros, aceștia pot să capete ex
periența necesară. Un luntător 
nu se călește privind o bătălie, ci 
farticipind la ea. Și e bine să a- 
mintim că o bătălie pierdută, nu 
înseamnă nimic față de victoriile 
care pot să urmeze acestei infrin
ge.-! pline de învă‘ăminte. lată de 
ce se impune cu tărie promovarea 
cu curaj a elementelor tinere în 
echipele de polo.

Pentru asigurarea bunei desfășu
rări a întrecerilor este necesară o 
activitate susținută din partea co
misiilor orășenești. Ele sînt datoare 
să se îngrijească de amenajarea 
bazinelor în cit mai teme condiții, 
precum și de luarea tuturor măsu
rilor organizatorice Ne referim la 
dimensiunile terenului de joc, la 
temoer?4ura apei. la asigurarea 
unui echipament corespunzător ș.a.

Campionatul republican de polo 
ne ană din anul 1955 trebife să în
semne un nou prilej de afirmarea 
progresului acestui joc sportiv în 
țara noastră. Meciurile tr-buie să 
oglindească creșterea disciplinei 
jucătorilor. îmbunătățirea continuă 
a nivelului tehnic tactic și a pre
gătirii fîz:ce, reflectînd activitatea 
depusă pentru creșterea calitativă 
a arbitratelor.

Recentele succese ale echipei 
noastre reprezentative de polo nu 
trebuie să ne mulțumească. F.ste 
necesar să luptăm nentru îmbună
tățirea formei sportive, pentru eli
minarea defecțiunilor de care am 
pomenit mai sus, pentru a ridica 
astfel această frumoasă și specta
culoasă disciolină sportivă fa l-cui 
pe care îl merită și pe care tre
buie să ! obțină pe olan internațio
nal.

Un nou record mondial 
la atletism

LONDRA 30 (Agarpres)
Luni, în cadrul concursului inter

național de atletism care se desfă
șoară pe stadionul White City din 
Londra, atletul maghiar Șandor 
Iharos a cîștigat proba de 2 mile

(3218 m.) stabilind un nou record 
mondial cu timpul de 8’33”4/10. Ve- 
shi'Uil record mondial era de 
8’40”4/10 și aparținea din amuil 
1952 cuncscuiWui atlet beii g ton 
Gaston Reiff.

Lucrările celei de a Vl-a sesiuni a Marii Adunări Naționale
Luni dimineața și-a început lucrările cea de a 

Vl-a sesiune a Marii Adunări Naționale a R.P.R.
Ora 10. Intimpinați de aplauzele puternice ale 

dețut ațelor și invitaților, sosesc conducătorii par
tidului și guvernului.

In loja guvernului au luat loc tovarășii : Gh. 
Gheorghiu-Dej, Gh. Apostol, I. Chișinevschi, Chivu 
Stoica, Al. Moghioroș, general de armată Emil 
Bodnăras, Miron Constarrtmescu, P. Borilă, geoeraL 
locotenent Al. Drăghici, D. Petrescu, S. BugWci. 
Constanța Crăciun, M. Daiea și alți mentori ai 
guvernului.

In loja Prezidiului au luat loc președintele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale tovarășul dr. 
Petru Groza și membrii Prezidiului.

In tribune se află membri ai corpului diploma
tic, numeroși ziariști romrni și străini și oameni 
ai muncii din Capitală.

Ședința se deschide sub președinția tov. C. Pîr- 
vulescu, președintele Marii Adunări Naționale- Marea 
Adunare Națională a adoptat în unanimitate 
ordinea de zi a sesiunii, care cuprinde :

1. — Proiectul de lege privind ratificarea Tra
tatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală 
între Republica Populară Albania, Republica Popu
lară Bulgaria, Republica Populară Ungară, Re
publica Democrată Germană, Republica Populară 
Polonă, Republica Populară Rornînă, Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste și Republica Ce
hoslovacă, semnat la Varșovia la 14 mai 1955.

2. — Proiectul de lege a bugetului de stat pe 
anul 1955.

3- — Proiectul de lege pentru ratificarea decre
telor emise de Prezidiul Marii Adunări Naționale 
în intervalul dintre sesiuni.

Marea Adunare Națională a trecut apoi la dis
cutarea primului punct de pe ordinea de zi.

Primit «1 aplauze prelungite, a hiat cuvînt-ul to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului 
de Miniștri, care a făcut expunerea asupra Tratatu. 
lui de la Varșovia

După pauză, la reluarea ședinței, deputatul Matei 
Socor, raportori»! Comisiei de Afaceri Externe a 
Marii Adunări Națonale, a prezentat coraportul Co
misiei de Afaceri Externe cu privire la proiectul 
de lege pentru ratificarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență nvu'uaîă semnat la 14 mai 
1955 de cele opt țări participante la Conferința de 
la Varșovia.

Corapcr'iti Comisiei de Afaceri Externe a fost 
aprobat ou puternice aplauze de Marea Adunare 
Națională.

Au început apoi discuțiile în cadrul cărora au 
luat cuvîntul deputății: Florian Dânălache, din 
circumscripția electorală Teleajen, regiunea Ploești; 
Emil Bălăci, din circumscripția electorală Segar- 
cea, regiunea Craiova; C. Paraschivescu-Bălăcea- 
nu, din circumscripția electorală Rîmmcu Sărat,

regiunea Ploești; Victoria Ciofltogă, din circum
scripția electorală Codăești, regiunea Iași; Vasale 
Dicu, din ciroumscripțla electorală Sighișoara, re
giunea Stalin; Banyai Ladiislau, din circumscrsp^ 
ția electorală Tileagd, regiunea Oradea; acad. 
Traian Săviiescu. din circumscripția electoralii 
„Ana Ipătescu", orz șui București; general locates 
nent Mircea Haupt, din circumscripția electorală 
Petrești, regiunea Pitești; Farkas Luiza, din drr 
cumscripția electorală Acățari, Regiunea Autono
mă Maghiară; Lotar Rădăceanu, din circumscrip-i 
ția electorală Lehliu, regiunea București; Mihai 
Mujic din circumscripția electorală Baia Mare, re
giunea Baia Mare; acad. C. I. Parhon, din circum
scripția electorală „6 Martie", orașul București.

In ședința de după-aimiază au luat cuvWul Ja 
discuții deputății : acad. Raluca Ripan din circum
scripția electorală Cluj-Nord, regiunea Cluj; Ioan 
Cîrcei, din circumscripția electorală Jimbolia. re
giunea Timișoara; Marin Vintilă, din circumscrip
ția electorală Simeria, regiunea Hunedoara.

S-a dat apoi citire scrisorii acad. Radu Cemă- 
tescu, deputat al circumscripției electorale Huși, 
regiunea Iași, care fiind suferind n-a fost prezent 
la lucrările sesiunii. In continuare au luat auvtatul 
deputății : Filip Geltz, din circumscripția electoca- 
lă Lovrin, regiunea Arad; preot Al. Ionescu, din 
circumscripția electorală „30 Decembrie", orașul 
București; acad. Șt. S. Nicolau din circumscripți» 
electorală Turburea, regiunea Craiova; Costache 
Antoniu din circumscripția electorală Tumu Mă
gurele, regiunea București; Maria Annăutiu, din 
circumscripția electorală Văleni de Munte, regiunea 
Ploești.

Toți vorbitorii care au luat cuvtoftul la discuții 
au subliniat că vor vota proiecții de lege penăm 
ratificarea Tratatului de la Varșovia, îndeplinind 
astfel dorința unanimă a alegătorilor tor.

Primit cu aplauze puternice, a luat cuvîntul tx>> 
varășul dr. Petru Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

S-a dat apoi citire textului Tratatului de W 
Varșovia și proiectului die lege pentru ratificarea 
Tratatului.

Marea Adunare Națională a trecut apoi la vxh 
tarea proiectului de lege. Președintele Marii AduJ 
nări Naționale face cunoscut rezultatul votului: 
Manea Adunare Națională a votat în unanimitate 
legea pentru ratificarea Tratatului de la Varșovia. 
Deputății în picioare, salută cu aplauze furtunoase 
ratificarea Tratatului.

După o scurtă pauză, s-a trecut la al doilea punct 
al ondinei de zi.

Deputatul Dumitru Petrescu, ministrul Finanțe^ 
lor a prezentat raportul asupra proiectxilui de 1eg« 
a bugetului de stat pe anul 1955.

Denutatul I. Popesou-Puțuri, președintele Comi
siei Bugetare, a prezentat apoi coraportul Comisiei 
Bflgetace a Marii Adunări Naționale.

Lucrările sesiunii con’îmiă astăzi.
(Agerpres),

LEGE
privind ratificarea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală intre Republica Populară Albania, Republica Populară 
Bulgaria, Republica Populară Ungară, Republica Democrată 

Germană, Republica Populnrâ Polonă, Republica Populară Romină, 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și Republica Cehoslovacă, 

semnat la Varșovia, la 14 mai 1955
Marea Adunare Națională a Republicii Popu lare Romine, hotărăște :
— Se ratifică Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală între Republica Populară 

Albania, Republica Populară Bulgaria, Republica Populară Ungară, Republica Democrată Germană, 
Republica Populară Polonă, Republica Populară Rornînă, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste Șt 
Republica Cehoslovacă, semnat la Varșovia, în ziua de 14 mai 1955.

PREȘEDINTELE PREZIDIULUI
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Dr. Petru Groza
București, 30 mai 1955

SECRETARUL PREZIDIULUI 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Avram Bunaciu



întrecerile tinerilor din Găiești

Cursa se apropie de sfirții! Peste cîteva clipe ropotele de aplauze ale 
numeros lor spectatori U vor răsplăti pe învingător.

Vestea a venit odată cu zilele 
căiduroase de început de mai: „In 
cinstea Festivalului, vor fi organi
zate Concursurile Sportive aJe Ti
neretului". Minunată veste pentru 
tinerii țărani muncitori din satul 
de pe Valea Mirajului 1 Și, din zraa 
aceea, la Găiești a și început mun
ca pentru organizarea concursuri
lor. In timp ce un grup de tineri 
lucrau cu . hărnicie la recondiționa- 
rea materialelor sportive sau la re
pararea echipamentului sportiv, 
alții. mai numeroși, s-au înti-nit pe 
locul unde trebuia să apară — era 
angajamentul lor — an frumos te
ren <fe volei. Asta s-a înfimeiat 
într-o dimineață de duminici. De 
atunci, s-au întîlnit mereu, zile 
de-a rid»l, pial ce toete lucrările | 
de amenajare a ler-mrui de volei 
au fost terminate, piru când pista 
de atletism a fost curățată ți ni- 
-veăatî cu grijă, grop e de sărituri ! 
react;enajafe.

Aceste frumoase realizări tre- | 
buiau completate însă cu cit mai I 
valoroase rezultate cbjirwte in con- | 

■CBTsuri. De aceea au răsunat atît | 
de insule;::.- îndemnu- e x.r s te

Uneori cu greșeli, atteon cu r.fe.g- că. totdeauna insă, focul voleiba
listelor <En Călești este corectat pentru dirzetăa 

jf spectaculozitatea lui.

Exemple bune 
și rele

N-a trecu: prea nsuli lime de 
cînd & fost ales nou. censi •. al 
cotectivuLUi sportiv Știința Pi
tești. Cu toate acestea, rer_-?*- 
tefe pe care consiliu! cotecrivutea 
sportiv te_a taregrstraj rist mas 
mult decit îmbucurătoare. Astfel, 
prmtr-o muncă perseverenta, mem. 
brii consiliului colertfrutai soor- 
tiv Știința Piteș i au rec^ . să 
înscrie în colectiv tacă 81 de 
membri. Tot n ultima vreme a 
luat ființă o echipa de v iei ș» 
au fost activizate secțiile <te tir. 
emă, atletism, baschet, șah. fot
bal, handbal și tenis de masă. Ir. 
același Umo. consfinți cotecîm*- 
îui sportiv y-a tadrepțzt aren- 

țția către amenajarea unor aoi 
baze sportiva.

Pentru îmbunătățirea muncii 
la asociația sportivă Avîntul

Cu 
inatia 
■tura 
gerea 
dicale 
progreseze, colectivul sport: Fla
mura roșie Buncb.ijeni di 
Sporturi ca tenisul de 
voleiuj, handbalul, atletism- 
h ui ș; a Mele, care 
rau practicate de 
număr de salariați, 
activitate sporadică, 
Activitatea ~ 
Chiar și secția de fotbal. __
înainte era fruntașă, are rezultate 
din- ce în ce mai slabe. Pentru 
toate_ _ lipsurile dirt activitatea 
sportivă, consiliul colectivului 
Flamura roșie Burdujeni găsește 
muflte „scuze". Dar1 explicația 
inactivității ttrebuie căutată ta 
slaba muncă pe care o desfășoară 
consiliul acestui colectiv sportiv.

Cam același lucru se întîrrjplă 
și la colectivul sportiv al fabricii 
ide placaj „A cincea aniversare a 
R.P.R.“ dlim R. V.Icea. Nici 
munca nu s-a întărit de la 
gerea noilor organe sportive 
dicafe. Realizările obținiuite 
trecut de «oleetiiv sfert tjot .__
mult umbrite die inactivitatea din 
ultima vreme. Pentru ca această 

totul altfel se prezintă si
la colectivul sportiv Fla- 

roșie Burdujen: de la ale- 
noilor organe sportive sin- 
și pînă în prezent, fe ’oc să

masă, 
ta

ina iute e- 
un mare 
au acum o 

neorganizată. 
G.M.A. a stagnat 

<V

aici 
ale- 
sin- 
anul 
Imai

situație să se schimbe, este nece
sar oa între membrii consiliului 
colectivului să existe, în primul 
rind, o colaborare rodnică. De a- 
semenea, este bine ca comitetul 
sindical să se ocupe mai îndea
proape de activitatea colectivului-

tinerilor de a se pregăti temem ic 
pentru primele întreceri.

—Primele întreceri I Pe terenul 
de sport din Găiești s-ar adunat 
omeni mat mulți decit orieînd. 
Zeci și zeci de tineri care se vor 
: vânta în întreceri. Sote și sute

CMcufsuii s Sportive ale TmeretoM in regiunea Oradea
ORADEA (prin telefon de Ic 

tnamul ■nutrii). Din ce în ce mai 
mulț. tineri ți tinere din satele și 
erașete regiunii Oradea participă 
cu entuziasm la întrecerile Coo- 
cursaritar Sportive fee Tineretului. 
Astfel. cotevLnd sportiv Recolta 
din comreta Tîaca a nobfitzat Ia 
ritreerriv d-:- atfetisai și rolei 
3?0 de csacurențb De a<e«nea. in 
coaama Zinan. :20 de Iner și 
tinse mi pârtiei 'a frumoase 
■»t< eteri d« voiri si tfr

In comuna Mihai Brava, ca oca
zia Conccsrsurioe Sportne ale 
Tineretului au fost trend» 70 <te 
rurtae GlM.A. gr ! și F.G-M.A. Io 
această acțiune s-a evidențiat în
vățătorul Rorien Ardor O rie 
activitas ui și m nerd corecti
vului sportiv Recolta din Biharia. 
unde zilnic au loc întreceri «ie 

tfetism, ratei, fotbal și tir. In 
plus, tinerii țărani din
această coorună și-aa amenajat cu

Au trecut cîteva luni <fe dud a 
avut loc la Timișoara o ședință 
foarte importantă, în care comite
te* executiv al sfatului pnp»<i»r re
gional a aralizat activitatea co- 

mitetuti» regtecai QF.S. in acea
stă șednțâ.; președintele sfatului 
papular regional șs multi dintre 
membrii comitetului executiv au 
recunoscut că ajutorul pe care Pau 
dat activiștilor comitetului CF.S. 
a fost foarte slab ți nn a contri
buit la dezvoltarea mișcări; de 
cultură fizică și sport din 
regiune. rntnoase au fost 
atunci cuvintele ne care le-au 
rostit atît președintele sfatului 
popular regional ,cît și membrii 
comitetului executiv, cuvinte prin 
care și-au luat angajambntu! să 
sprijine efectiv munca activiștilor 
comitetuliri regional G.F.S.

De ia vorbe la fapte e însă o 
mare distanță, care poate fi stră
bătută numai printr-o activitate 
susținută pentru ducerea la bun 
sfîrșit a angajamentelor.

E drept, intr-o privință angaja
mentul a fost îndeplinit. Ne refe
rim la obținerea unui local mai 
spațios, în care activiștii salariați 
și cei obștești ai comitetului regio
nal pot să-și desfășoare munca ta 

de oameni dornici să urmărească 
frumoasa serbare sportivă pe ca>re 
tinerii o pregătiseră cu atîta entu
ziasm. Și, într-adevăr, cele cîteva 
ore petrecute acolo pe gazonul ver
de sau în tribune, urmărind filmul 
dîrzelor întreceri, au însemnat, 
pentru toți, ceasuri de adevărată 
desfătare. Rezultatele au arătat că 
tinerii din Găiești s-au pregătit cu 
grijă pentru aceste întreceri : 5,45 
m. la săritura în lungime... 10 m. 
la aruncarea greutății... 1.48 la să
ritura în înălțime... iată cîteva re
zultate care 'orbesc de la sine. 
Cuvinte de laudă trebuie spuse și 
despre jucătorii și jucătoarele de 
volei ca și despre tinerii fotbaliști 
care s-au dovedit, de asemenea, 
bine pregătiți.

Celor aproape 150 de tineri pre- 
zenți la primele întreceri din ca
drul Concursurilor Sportive ale Ti
neretului organizate în comuna Gă
iești Ie vor urma în cttrînd alți 
peste 400 de tineri și tinere, ca 
și numeroși țărani muncitori din 
comunele și satele apropiate, din 
Vargata, Oaia, ca și din alte zeci 
și zeci de sate de pe întreg cuprin
sul patriei.

Victoria Florea 
corespondentă

I ocazia Concursurilor Sportive ale 
Tmereter'ji, un rkig de box, un 
teren de volei și o pistă de atle- 

I tisre.
In general, Concursurile Sportive 

ale Tineretului sînt un cvnunalt 
pru'-j de trecere a normelor G.MA. 
Astfel, în riăcnul Oradea, odată 
cu organizarea concursurilor din 
cadrul acestei competiții de masă 
au fost trecute și 4fel <fe norme 
GJLA. la tir.

Din păcate, constfîi^ sindical re
gional nn a dat un ajutor efectiv, 
lăsând â-rtreaga muncă pe seama 
etMTJtebzha regional U.T.M. și a 
cum te-tului regional GF.S. Din 
auza ac stor serioase lipsuri, care 

trebuie grabnic Hchidate, în orașul 
Cfradea crfecfirele sportive sindi
cale nu au întreprins pînă în pre
zent nici o acțiune pe linia Con
cursurilor Sportive ale Tineretului.

VASILE GODESCU

COTdiț.j bune. Este o realizare care 
reprezintă un real folos în mun
ca activiștilor C.F.S.

Din picate însă, tot ajutorul se 
oprește aci. In rest vorbele au 
rămas vorbe. chiar în probleme 
foarte importante, asupra cărora 
s-au purtat cele mai aprige discuții 
și unde angajamentele au fost 
dintre cefe mai promițătoare. Este 
vorba de folosirea activiștilor sa
lariați af comitetului regiona? CFS 
în alte munci. In cursul acelei șe
dințe s-a constatat și s-a recunos
cut că pînă atunci salariații comi
tetului regional CFS au fost fo
losiți deseori în diferite munci, 
ceea ce a dus la stînjenirea acti
vității lor. Totodată, s-au luat an
gajamente pentru ca în viitor a- 
ceste situații să fie evitate și- ast
fel salariații comitetul ui regional 
CFS să-și poată desfășura activi
tatea în condiții bune.

Angajamentele au rămas însă 
angajamente, iar vorbele vorbe. 
Chiar a doua zi. președintele comi

Asociația sportivă Avîntul, din 
care fac parte rmincitorii, ingi
neria, tehnicienii și funcțioriiarii 
din indluistria și exploatările fo
restiere, s-a străduit, îmică de la 
înființarea ei, sâ contribuie la 
atragerea cît mai multor oa
meni ai muncii în activitatea 
sportivă și să ridice din riadul 
tor numeroși sportivi fruntași. 
Astăzi, o serie de colective ale 
asociației, ca Avîntul Reghin și 
„Simo Geza“ din Tg. Mureș, 
Stăruința din București, Avîin- 
tuâ Fălticeni și Vatra Dornei 
duc o activitate încununată de 
succes, atît pe linia atragerii 
maselor în sport cît și în do
meniul ridicării de noi efemeride 
talentate într-o serie de discipli
ne sportive.

Frumoase succese a înregis
trat asociația ta domeniul atra
gerii maselor de oameni ai mun
cii ta sport Via activitate com- 
petiționială de mase din multe 
cateative ale sale precum și 
preocuparea față de competițiile 
de masă și complexul G.M.A. au 
situat asociația pe locuri frun
tașe ta clasamentul celor mai 
bune asociații sportive sindicale 
atît în 1953 cît și în 1954. Ale
gerile organelor sportive în ca
drul asociației Avtat'uil au dus la 
crearea unor și mai largi posi
bilități de atragere a maselor 
ta sport. In domeniul sportului 
de performantă asociația a fă
cut primii part, iar astăzi are 
echipe și sportivi fruntași în mai 
mtifte discipline sportive: fot
bal, handbal, canotaj, gimnas
tică, hochei, tir, ciclism etc. In 
prezent, există ct vie preocupare 
pentru ridicarea de noi cadre 
la na'a ți e ; secțiile din Bucu
rești și Cluj au și început o 
muncă susținută, ou un n»re 
număr (te copii, viitoare cadre 
fruntașe ale natației noastre

Cu toate aceste realizări, însă, 
nu se poate spune că asociația 
Avîntul s-a dezvoltat pe măsura 
posibilităților și mai ales pe mă
sura dragostei pentru sport care 
există în rîlîriul maselor de lu
crători din domeniul industriei 
și exploatărilor forestiere. Baza 
organizatorică a asociației nu 
este M.~i astăzi suficient conso
lidată. Cele trei consilii regio
nale (Suceava, Bacău și Regiu
nea Autonomă Maghiară), nu 
sînt ta realitate consilii, ele fiin- 
țfrid dioar ț>rin persoana acti
vistului consiliului central, trimis 
în regiunea respectivă. Nici vor
bă de existenta unor consilii 
sportive regionale obștești, in 
celelalte regiuni. In aceste con
diții, d. vtae firesc faptul că exis
tă o ruptură între consiliul cen
tral a! asociației Avîntul si co
lectivele sale; există colective, 
ca acel dita Mehoiu die pildă, pe 
la care n-a mal trecut de ani 
de zile vreun activist al asocia
ției. Este diront că consiliul cen
tral al asociației a căutat să re
zolve preMema prin activiștii 
Comitetului central .al sindica
tului muncitorilor din industria 
lemn-forestfer - hîrtre - celuloză, 
care i-a dat tot sprijinul în 
acest domeniu. Dar la fel de 
adevărat este că nivelul cunoș
tințelor sportive afe acestor 
activiști este drsttil de redus,

tetului CFS regional, P. Gheorghiu, 
a fost trimis într uniri din raioanefe 
regiunii, pentru îndeplinirea unor 
sarcini cu totul diferite de activi
tatea sportivă.

Această stare de lițcruri a conti
nuat și continuă încă, fără ca vre
unul din „aprigii"1 susținători ai 
activității sportive să-și aminteas
că de promisiunea de a contribui 
la dezvoltarea mișcării de cil'.tu- 
ră fizică și sport din regiune.

$i exact ca aciuit trei-patru luni, 
activiștii comitetului regional CFS 
sînt mai mult plecați, bineînțeles 
nu pentru probleme sportive, și, 
de cele mai multe ori, cei care 
au treburi la comitetul regional 
CFS au nevoie de multă răbdare 
pentru a da, în sfîrșit, de cineva. 
Mai des este „descoperit" respon
sabilul cu munca administrativ- 
financiară, I. Canja, care nu poate 
da însă nici îndrumări și nici re
lații asupra muncii de instruire 
sau organizare. Ceii'âfți doi acti
viști. președintele comiteiului CFS, 

astfel. îneît controlul și în
drumarea efectuate de ei nu .rej^L 
ttșesc să soluționeze problem^Jf 
legăturii cu terenul a consiliului 
central al asociației.

Insuficionța bazei organizato
rice, care face ca între consiliul 
central al asociației și collecti
ve!© sale „legătura" să semene 
cu aceea a unui cap despărțit 
de trunchi, dluce la greutăți mari 
ta toate celelalte domenii ale 
muncii. Nu este de minare, în a- 
ceste condiții, că activiștii consi
liului central nu cunosc realită
țile die pe teren, că ei stat siliți 
să ducă o muncă de îndrumare 
„în generai", lipsită die elemen
tele concrete pe care r.umai le
gătura permanentă cu terenul le 
poate furniza, iar controlul exe
cutării sarcinilor este sporadic 
și ineficace. Iată, de exemplu, 
competițiile die mase oare s'nt 
acuim ta pltaă desfășurare: 
Spartachiada sindicală șl 
Concursurile Sportive ale Tine
retului. Rriul ccnsilitiaii ceng^ 
trai a! asociației s-a terminat 
dată cu trimiterea în colective a | 
regulamentelor și instructajelor. J 
Ce s-a mai întîmplat după • 
ceea ? Se desfășoară sau nu 
concursurile? „Fără îndoială că 
da" ne-a asigurat tov. D. Zaha- 
ria, secretarul consiliului central. 
Dar cum, unde, cînd și în ce 
condiții, asta n-am aflat-o, pen
tru simplul motiv că de aproa- 
ipe două luni nimeni din consi
liul central n-a mai plecat pe 
teren cu astfel die probleme, iar 
corespondenta... se lasă aștep
tată.

Există ta caiirul consiliului 
central al asociației un fel dfe 
„paravan" în dosul căruia se as
cund activiștii atunci cînd vine 
vorba despre lipsurile din mun
ca asociației : insuficiența fon
durilor. Dacă pătrunzi însă ceva 
mai adtaiC în această problemă 
constați că, die fapt, este vorba 1 
de o insuficiență., relativă a fon
durilor.

Fără îndoială că în momentul 
în care activiștii consiliului cen
tral se vor hotărî să pornească 
mai cu hotărîre la muncă pen. 
tru lichidarea principalelor de
ficiențe din munca lor, capi
tolul cuprinzînd succesele, în- 
tr-un viitor articol despre asocia
ția Avîntul, va fi mult mai larg. 
Dar, pentru aceasta, este nevoie 
ta primul rînd ca tovarășii d'in 
consiliul central să renunțe la 
lamentările cu privire la insufi
ciența fondurilor, să pornească 
la consolidarea bazei organizato
rice a asociațft*. la întărirea și 
stimularea spiritului de iniția
tivă al activiștilor locali, la cul
tivarea cu grijă a spiritului gos
podăresc, precum și Ja ridicarea 
necontenită a nivelului cunoș
tințelor lor sportive, ipentru o cît 
mai bună îndleplintre a sarcini
lor. Atunci cînd fiecare activist 
din consiliul central va ști ca.re-i 
sînt sarcinile și le va duce pînă 
la caipăt, atunci cînd sarcinile 
trasate de consiliul central vor 
fi urmărite nînă la realizarea lor. 
asociația Avlntal se va putea 
lăuda cu mult mai multe suc
cese, iar numărul și pregătirea 
sportivilor săi se vor ridica la 
un nivel corespunzător posibili
tăților reale.

P. Gheorghiu și responsabilul 
instruirea sportivă, Gh. Sîrbov^re 
sînt mai mult în „deplasare".

Iși poate închipui oricine urmă
rite unei asemenea stări de fapt 
îndrumarea și sprijinirea colecti
velor sportive, organizarea compe
tițiilor, munca de propagandă ți 
agitație, îndrumarea activității . 
misiilor obștești pe ramuri de 
sport, munca de instruire, etc., toa
te acestea se desfășoară 
diții nesatisfăcătoare și, firește, cu 
rezultate din cele mai Mabe.

Nu ne îndoim că membrii comi
tetului executiv al siajului popular 
regional Timișoara aveau multă 
bunăvoință atunci cînd au pro
mis sprijin activității sportive. 
Dar pentru activiștii comitetului 
regional CFS, deci pentru sporti
vi; timișoreni, simplele angajamen
te nu sînt suficiente. Ele trebiue 
urmate de măsuri efective, prm ca
re să se pună în practică cefe dis
cutate. Credem că așa trebuie s^_ 
procedeze comitetul executiv 
sfatuluî popular regional Timișoa^^ 
ra, pentru a dovedi că dorește cu 
adevărat să sprijine activitatea 
sportivă din regiune.

D. STĂNCULESCU



PALATUL CELOR MICI

Și în acest an, ca și în anii 
trecuți, toți cei ce iubesc pacea 
și progresul, cei ce vor ca o- 
menirea să trăiască în liniște 
și fericire, sărbătoresc la 1 iu
nie Ziua Internațională a Copi
lului. In această zi, milioane 
de oameni cinstiți din lumea în
treagă își afirmă tot mai pu
ternic dorința și hotărîrea de 
a lupta pentru a asigura copi
ilor o viață liniștită, în pace și 
fericire, ferindu-i de urgia unui 
nou război.

Apărînd pacea, oamenii cir. 
știți apără viața copiilor de pe 
tot cuprinsul pâm ntului.

Viața copiilor lumii...
Nu peste tofcopilăi ia Înseam

nă fericire, ris și voioșie, bucu
rii. In țările capitaliste, în ță-

i
I
I

*

i

rile coloniale și dependente, co
piii cunosc din plin mizeria, 
sărăcia și foamea. Flămînzi și 
goi, muncind din greu încă Sin 
primii ani ai vieții, rătăcind pe 
străzile crașe'or sau pe șoselele 
prăfuite, sute de mii de micuți 
iși pierd copilăria și adeseori 
viața...

In țările coloniale și depen
dente, care posedă resurse bo
gate dar care s'nt exploatate 
crunt de colonialiști, copiii în
dură cea mai neagră mizerie 
Bolile fac ravagii, secerind și 
ele viețile micuților muritori de 
foame. Cei mai mulți copii din 
aceste țări nu au posibilitatea 
să învețe carte, trebuind să 
muncească 12—14 ore pe zi. 
pentru a-și putea cîștiga o exis
tență mizeră.

De educarea ccpdlor din ță
rile capitaliste nu se ocupă ni
meni. Un mijloc „serios" de c- 
ducare a acestor copii il con
stituie „Comicsurile" și filmele 
cu subiect criminal. Nu e ac 
mirare că in asemenea țări, ca 
de pildă in S.U.A., criminalita. 
tea și banditismul a luat în rin- 
dul copiilor proporții de-a drep
tul îngrijorătoare.

Un contrast izbitor cu viața 
acestor copii este viața copii|or 
din lagărul socialismului.

In U R.S.S. și in țările de 
democrație populară tinăra ge

nerație este înconjurată de dra
gostea și grija permanentă a 
statului iar copilăria înseamnă 
cu adevărat fericire.

In țara noastră au dispărut 
pentru totdeauna timpurile în
tunecate ale regimului burghe- 
zo-moșieresc, cînd copiii îndu
rau o neagră mizerie, iar Ro- 
mînia deținea recorduri de mor
talitate infantilă.

Astăzi, Ia noi părinții pot pri
vi cu bucurie cum cresc și se 
dezvoltă tinerele mlâdițe, in 
coodițij din cele mai bune

Numărul școlilor, al cămine 
lor și al creșelor este In con
tinuă creștere. Asistența medi
cală permanentă este acordară 
gratuit tuturor copiilor.

—Și cit de obișnuit a devenit 
aspectul automobilelor ce poartă 
inscripția „Atențiune copii"—

In palatele pionierilor din 
Capitală și din alte orașe ale 
țării copiii își petrec timpul fi
ber inîțiâidu-s? în tainele ști
inței și tehnicii, făcut cunoș
tință cu arta, practicând spe-tul

Sportul a devenit un bir. 
prieten al copiilor. Pentru în
tărirea sănătății și asigurarea 
odihnei lor să»t org-jiizate în 
fiecare an tabere la mare și la 

munte, colon:?, in care copiii 
desfășoară ți o bogată activi
tate științifică și sporiivă. Pen
tru dezvoltarea sportului in rîn- 
dui celor mici au fost create 
cele mai bune condiții. Con
cursurile organizate pentru co
pii se bucură de o mare aten. 
ție. Sportul jsacă azi un rol de 
seamă in educarea copiilor, in 
creșterea unui tineret sănătos și 
viguros. Din rîndurile micuților 
sportivi de astăzi vor crește 
campionii și recordmanii de 
mine ai țârii.

Sărbătorim Ziua Internațio
nală a Copilului hofărîj să lup
tăm din tcate puterile, pentru 
ca zilele fericite pe care le 
trăiesc azi copiii din țara noa
stră si nu mai fie întunecate 
de norii negri ai războiului, 
pentru ca viața copiilor dai lu
mea întreagă să fie luminata de 
soarele păcii

La virata când încă n-au apucat 
să învețe geografia Africii iar teo. 
rema lui Prtagcra mai este încă 
un mister, copiii se visează în di
ferite feluri. Unitul își dorește să 
străbată văzduhul cu planorul, sau 
se și vede cocoțat, triumfător, pe 
un catarg de vapor. Altul vreo să 
cînte la vioară. Iar altul, mai mo
dest, își dorește să șlie să înoate...

Odinioară, multe din visurile a- 
bia înfiripate ale celor micuți se 
năruiau... In timp ce prin porțile 
trufașe ale parcului din de =iuE Co- 
trocenilor nu pătrundeau decît ca
leștile domnești și limuzinele curte
nitor, copiii muncitorilor din Bucu
rești își găseau prilej de joacă prin 
glodul mahalalelor sau printre bâ- 
îărHe maidanelor.

Astăzi, lucrurile s-au schimbat 
Incepîrd din ziua de I Iunie (Ziua 
Capiiu’ui) 1950, Palattd de la Co- 
troceni, devenit Palatul Pionieri
lor, a fost dăruit copiilor.

Vreți să-i vedeți ? Lriați o dată, 
împreună cu ei tramvai:;! care 
urca spre deal. Privîți-le fețele și 
luminile din ochi. Sau mai bine 
ascidtafi-i... Veți afh atunci despre 
nn pionier care a construit deunăzi 
cu mina lui un perîscop ..mărime 
naturală” (11); desore a’tui care 
transmite Ia telegraf 60 de semne 
ne minut; despre o fată care a 
luat premiu la pictură, sau la mî- 
mirtuî unor minuscule figurine în 
teatnd de păpuși. Și veți mai afla, 
desigur, lucnrri mnlte și intere- 
5 ante și despre „sportivi”. Căci la 
Paîatnl Pionierilor, și spartul stă 
la loc de cinstei Vreți amănunte? 
In primul rină. Palatul este înzes
trat cu instalații minunate pentru 
sport: o sală de gimnastică imen
să, albă, cu dușuri și vestiare, 
<*— terenuri de volei, o nistă de 
atletism mai micuță, un bazin de 
M . Afară de acestea li Palat 
sînt nenumărate cercuri : de volei 
si bescliet. de înot, d - gimnastică, 
de atletism, de șah și de tir. In 
cadru] acestor cercuri copiii fac 
numeroase antrenamen'e, și uneori 
participă la competiții. De pildă în 
decursul acestui an copiii au sus
ținut întreceri eu pionierii din 
PIoești și Constanta ; la vară, unii 
dintre ei vor participa la un con
curs de înot devenit tradițional.

De asemenea, prin mijlocirea a- 
cestor cercuri copiii au posibilita-

Cel de al V-tea Festi'ial Mondial 
al Tineretului și Studen'i or. care 
va avea loc în acest an în capitala 
Poloniei, este evenimentul cel mai 
însemnat spre care se îndreaptă 
atenția tmerite- cinstiți d>in lu
mea întreagă. Ca și în celelalte 
țări, sportivi patriei nzautr-e sa 
străduiesc să cinstească această 
mare sărbătoare a tinereții. Fie
care manifestație sporiivă, fiecare 
succes în muncă este închinat Fes
tivalului.

Colectivele sportive din Valea 
Jiului, îndeaproape îndrumate de 
comitetul raional C.F.S. Petroșani, 
au obținut în ultima vreme însem
nate succese pe care te-au închi

După întreceri, puțină odihnă nu strică...

tea să participe 4a unele activități 
de masă. Cîteodată, ei discută în 
mod organizat despre cărțile cu 
subiecte axate pe sport. Astfel, ei 
au vorbit de curînd despre cartea 
„Cei trei fără nota trei" apărută 
în Editura Tineretului și care cu
prinde episoade din viața unor 
mici fotbaliști. Alteori, pionierii as
cultă conferințe și cunosc sportivi 
cu care țara noastră se mîridrește 
(de exemplu, numai în decursul a- 
cestui an copiii au avut prilejul 
să-i cunoască și să-i asculte vor
bind pe următorii sportivi fruntași: 
Zeno Dragomir, Angelica Rozeanu, 
Gheorghe Lichiardopol, Sanda Ef- 
timiu-Platon). Adesea, pionierii a- 
sistă pe terenurile de sport de la 
Palat la demonstrații sportive de 
nivel tehnic înalt Nu de multă 
vreme, cercurile sportive de pio
nieri de la Palat au fost vizitate 
de echipele de gimnastică feminine 
și masculine ale asociației Dinamo. 
Privind programul executat cu mă
iestrie de acești sportivi fruntași, 
copiii și-au dorit odată mai mult 
să ajungă „mari"... (cine știe dacă 
mine printre fruntașii vieții noas
tre sportive nu-i veți întâlni în mi
mă r mare pe cei mai midți dintre 
mici* pionieri care astăzi îavață 
să facă primii pași în sport pe 
terenurile ce înconjoară Palatul 
Pionierilor ?) 

RINTRE MINERI
nat celui de al V-lea Festival de 
la Varșovia. Recent a fost orga
nizată o întrecere de volei, re
zervată formațiilor mascuiine din 
întreg raionul Petroșani, la care 
s-au" întrecut timp de mai multă 
vreme 12 echipe. Rezultatele cele 
mai bune au fost obț brute de co
lectivele Minerul Pet-ila, Minerul 
Petroșani și Minerul Lupeni.

Tot în cinstea FeStivatotai, co
misia raională de tir Petroșani a 

.organizat mai multe concursuri de 
casă cu participarea tuturor tră
gătorilor începători din Valea Jiu
lui. Cu această ocazie, peste 200 
de tineri și tinere și-au t'ecut cu 
succes norma de tir la G.M.A.

Posibilitățile pe care pionierii 
din cercurile sportive ale Palatului 
le au astăzi la dispoziția,_ au fost 
create, toate, în ultimii cinci ani. 
Ele vor crește necontenit. Cei ee 
răspund de buna desfășurare a ac
tivității cercurilor sportive de _ la 
Palat au planuri mari de viitor. 
Amenajările sportive din parc vor 
fi necontenit înfrumusețate și per-' 
fecționate. Numărul profesorilor 
care lucrează cu copiii va crește 
începînd din vara aceasta. Mai 
mult decît a<tît, vor începe excursii
le. De pffldă, se plănuiește pe cu
rînd (inovație în viața micilo^ 
sportivi 1) o excursie de proporții 
mari. 300 de pionieri, însoțiți de 
instructori și profesori, vor vizita 
în vacanță Delta Dunării., bazimrf 
carbonifer din Valea Jiului și 
Munții BtJcegi. Gn rucsacuri în 
spate, micuții excursioniști se vor 
aduna pe terenurile de sport pe 
care s-au antrenat de at ițea ari șt 
vor pleca grăbiți, cîrrtînd, către 
gară.

In urma lor va rămîne PaJatuf,' 
alb și semeț, înălțat pe colină. în
conjurat piuă departe în vale de 
atei înecate în frunze și fflori. In 
urma lor va rămîne și parcul, par
ed conacilor bătrîni, pn tyrtilb lațg 
deschise pentru ei și pentru alții, 
pentru alte și alte generații de co
pii...

IRINA MARIN

Irr prezent, se desfășoară în ma
joritatea colectivelor sportive din 
Valea Jiului o importantă acț une 
de amenajare a bazelor sportive 
simple. Manbrii secțiilor pe. ra
mură de sport din colectivele 
sportive respective participă cu 
însuflețire zî de zi la munca Ob
ștească pentru amena'area terenu
rilor de volei, pistei G.M.A., gro-' 
pilor de sărituri, etc.

In sălile de șah al? electivelor 
sportive ori în cluburile sindicale 
pot fi văzuți în ftecare seară zeci 
și zeci de mineri, tineri și vârst
nici, care învață șahul.

(De la subredacția noastră)

Duminică dimineață, pe pla- itoul dintre ho'elul „Athence Pa

lace" și clădirea Bibliotecii 
Centrale Universitare, mit de 
cetățeni de diferite vârste erau 
adunați în jurul unui velodrom 
:n minatură, special amenajat, 
prevăzut cu culoare, cu placar
ds indicînd „start" și „sosire”. 
De jur împrejur fotografi, re
porteri, operatori cinematogra
fici, croncmetrori.

— Ce se intimplă aici? Ce-i 
cu armata asta de copii?...

Intr-adevăr, marea majoritate 
a celor prezenti o formau co
piii, băieți și fete pînă ia 9 ani. 
Ce căutau ei aici? La ce specta
col se grăbeau să privească cu 
atita insistență?... Un megafon 
a venit parcă la momentul o- 
portun să lămurească totul: era 

« vorba de concursul de triciclete 
9) și trotinete organizat în cinstea 
« Zilei internaționale a Copilului. 
6) Acest fel de concursuri, care pa- 
W re să fi intrat in tradiția întîl- 
& nirilor dintre micii sportivi, dă 
9) prilej multora să-și manifeste 
« unele „veleități" sportive. Micii 
'h concurenți sînt la fel de preo- 
« cupați de eveniment ca și spor- 
6) tivii „mari". Pe fețele lor poți 
« citi o emoție attt de vie, îneît se 
3 simt copleșiți și sînt gata-gata 
« să le picure lacrimi lei... Dar, 
6) să fi.m atenții La start e oare- 
6) care agitație. Se dă plecarea în 
Z” prima probă. Alinierea este per- 
w fectă. O liniște desăvîrșită do- 
>2 mină întreaga' piață. Cînd însă

Concursul
se aude fluierul startenriui, iar- 
ma ia proporții. încurajări, a- 
plauze, esnoții! Mai a'.es emoții, 
pe care, dacă pînă la plecare le 
aveau „concurenții”, acum te au 
părinții sau însoțitorii. Se peda
lează „tare” și se respectă — 
pe cit posibil — culoarele. U- 
nele „accidente" nu sînt exclu
se: dțha concurenți, neatențj la 
pedaiaj, se răstoarnă, dar, cura
joși, reiau cursa. Și, rtod pe 
rind, in serii de cite 12 (atttea 
culoare are micul velodrom) se 
prezintă ta start 
concurente și con- SjjLggJsSț 
curenți de la toate gtsșâfețLjj 
cele trei calcgorii, 
trioiolete și tiro'.'.- 
nete. Mă strecor 
printre spectatori 
— admiratorii și 
susținătorii celor fgajap&l&ia 
ce se întrec — și 
înceirc să ajung la 
locul unde sînt 
grupați învingăto- 
rii. Fac cunoștmță t
cu micuța Mariana 
Voit. E încîntaită 
și zîmbește tuturor *
celor care o încon- 
joară. Nu-i pasă 
niai de norii poso- 
măriți care s!au x
amenințători dea- 
supra și nioi de 10 '«IV? > 
rochița verde, tare [n pf.Ot 
mototolită. Ală- in-jimiătoar 
tari, un grup de

celor mai mic^ sportivii»,
însoțitoare discută. — Ați trecut in dreptul bă

tu!u> meu un timn care nu- Eram stgură ca va ccștrga. \e^pun^ posibUitâ(ile , 
Am antrenai-o o săptamina in- Trebuie să știți că merge pe ;
treagăt... — Ie dă asigurări in- cicletă de la un an și <
soțitoarea Marianei. luru !...

, • L«wi concurenți plîng de c
La bateți, unele n«nu,țumin. <ă n-au ajuns mai repede

Juriul trebuie să fie foarte răb- li-n-îa de sosire și că nu figur 
dător și să dea explicații, cane ză printre învingători, 
slnt solicitate necontenit. ~ că

r. J - z- „ —MO, va mai face un concurs? —— Cred ca ați greșit.. f
— Cu ce anume? murat

— Da, și atunci 
vei veni și tu, mi- 
cuțule, printre pri
mii, — i se răs
punde. Se înseni
nează și, încreză
tor, își face loc îm
preună cu „mași
na” Iun printre 
spectatori...

Peste tot, voio
șie, sanfnălkait», 
dragoste de viață. 
Este imposibil să 
nu te molipsești 
și tu petreeîndu-ți 
citeva ore în mij
locul acestor copiii! 
curajoși și încre
zători în fomțeâe 
lor. Spectacolul a 
plăcut. Deșii comeu- 
renții n-au avut 
aureola sportivi-

Iar cons a erați, ei au reușit totuși 
să entuziasmeze prin elanul, pa
siunea și hotărîrea cu care și-au 
apărat șansele. Unii spectatori 
își manifestă părerea de rău că 
acest concurs n-a fost populari
zat suficient. Intr-adevăr, este 
— poate — singura „scăpare" 
a organizatorilor. Nu este însă 
adevărat că, -de multe ori, du- 
cîrrdu-'-e Ia un spectacol în ju
rul căruia se fac multe antici
pări gratuite, ți se înlîmplă să 
pleci dezamăgit, regretînd' timpul 
pe care l-ai pierdut fără rest?... 
Despre concursul de triciclete și 
trotinete nu se poate spune însă 
acest lucru.

TIBERIU STAMA

REZULTATE „TEHNICE"! 
cat.I: (4—5 ani) triciclete 40 
m. fete: Mariana Voit (11.9 
sec.); băieți: Marian Englert 
(11,3 sec.); cat. a D-a: (6—8 
ani) a) triciclete 80 m. fete: Ma- 
rilena Morarii (22,3 sec.); bă
ieți: Mihail Postolaohe (21,1 
sec), b) trotinete 80 m. fete: 
Viorica Popescu (15,1); băieți: 
Radu Gherghiceanu (13,9 sec.); 
cat. a IlI-a: (8—9 ani) trotinete 
100 m. fete: Fifila Capră (12,8); 
băieți; Constantin Mihai (15,0 
sec.).



Despre arbitraj, greșeli de joc și sancțiunile respective
In general, ac

tivitatea arbitrilor 
de volei poate 
fi analizată sub 
două aspecte: cel 
al atribuțiunilor ce 
le revin și cri 
al greșelilor ce tre
buie sancționate. 
Experiența a arătai 
că pentru conduce
rea unui joc de vo

lei sînt necesari 5 oficiali: un ar
bitra principal, un arbitru secund, 
un scorer și doi asistenți de lini?.

Arbitrul principal are atribuția 
de a conduce în general jocul și 
de a supraveghea activitatea ce
lorlalți oficiali. Deciziile sale sînt 
obligatorii în primă și ultimă in
stanță. In cazurile cînd ceslaiți 

oficiali dau decizii contradictorii 
cu ale safe in cazuri litigioase 
ori neclare, el aprecazâ și dis
pune fie anularea deciziei dată -e 
unui din oficiali, fie repetarea 
mingii, dind o deczie definitivă 
care are apiicațiuir? imediată.

Arbitrul secund — primul c la
borator ai arbitrului principal — 
sancționează greșelile comise in 
partea inferioara a plasei (călca
rea sau depășirea liniei de ce ■•.ni 
și trecerea mingii în afara benzi; 
laterale din partea sa). Ei 5 :3:3- 
-veghează formația dată și încuvi
ințează taimauturile și schimbările 
de jucători, în măsură egală cu 
arbitrul principal. El cronometrezză 
durata întreruperilor de joc și, din 
punct de vedere disciplinar, are 

-dreptul de a supraveghea compor
tarea antrenorilor și înlocuitori’or.

Scorerul asigură înregistrarea 
formațiilor pe seturi, a evolu- 
"ției scoruha, a schimbărilor de ju
cători, a duratei seturilor și j> 
adui și. bineînțeles, a re t-tel-r 
respective. El urmărește, grafic, re

lația jucătorilor și semnalează Ia 
•prima minge „moartă" orice ne- 
■vegu'.ă în această privință. Asisten- 
jlfi de linie, așezați in diagonală in 
►două colturi opuse ale terenului, 
(semnalizează cu ajutoruf unui fa
nion, pe care-f coboară cînd min
gea cade în teren, sau îl ridică, 
în cazul cînd mingea este „afara".

Este bine să știm că numai că
pitanul de echipă are voie să e 
adreseze arbitrului pentru a-i cere 
— în mod cuviincios — ex+ ca; ; 
■cted mingea nu este în joc. D; a-

Activitatea la
In întreaga țară se intensifică ac

tivitatea sporturilor nautice, mai 
.ales la canotaj. Sînt organizate tot 
mai multe concursuri, antrenamen
tele secțiilor sînt tot mai intense 
și îmbrățișează un număr cresci-d 
-de tineri «trași de acest spor, util 
jfi plăcut La Timișoara, bunăoară, 
-oraș cu o veche tradiție și cu o 
intensă activitate la canotaj în 
■prezent, Comisia locală de sporturi 
unautice a organizat sîmbătă și du- 
furinică un mare concurs la care 
js-a înregistrat o participare record: 
{591 de canotori, 61 de echipe, 7 
f colective. Programul concursului a 
Lfost, de asemenea bogat, cuprinzînd 
122 de probe masculine și feminne 
îțfoeniiori și juniori). Concursul s-a 
«bucurat de un succes remarcabil. 
JLată cîteva din rezultatele cele mai 
(importante: S 8+1 junior! : 1 Me
ntalul. S 8+1 seniori: Știința. S 
18+1 senioare: Constructorul. S 
{•4+1 juniori: Progresul. S 4 + 1 se- 
thiori: Știința. S. 1 junioare: E. Mi- 
'ihăilescu (Progresul). S 1 seniori: 
IX. Cseh (Voința). Cea mai mte- 
țresantă probă de schif a fost cea 
jde 4+1 junioare, tn care Const rac- 
ptorud a întrecut Știința. In probele 
țde caiac, diferitele colective par- 
|ticipante și-au împărțit victoriile: 
^Dinamo Timișoara a cîștigat la 
»probele de 4 băieți și simplu fete, 
J Constructorul la 4 juniori, Locomo- 
fttva la simplu juniori, Vonța ha 
12 juniori, Știința la 2 junioare și 
(■Progresul te 2 senioare. In clasia- 
►nwntul general, locul prim a fost 
«ocupat de Progresul Timișoara 
’*423 p.) urmat de Știința (18), Lo- 
icomotăva (15), Dinamo, Construc- 
Uorul, etc.
: k Juniors bucuneșteni au partid- 
gwt diimiirrcă pe lacul Floreasca la 
..„Cupa Tînăirul dinamovist**, la 
»caiac-canoe. Cupa a revenit sporti
vilor de la Tînărirl dinaimovist care 
ran cîștigat patru probe și au totalii-

43 de puncte. Pe locul dod s-au 
jclasat juniorii de la Locomotiva. 
|Ei au avut o frumoasă comportare,

semenea, numai antrenorul are ca
litatea să ceară întreruperi de ioc, 
să facă schimbări de jucători, să 
dea îndrumări echipei în momente
le de întrerupere (cu excepția 
schimbărilor), dar el nu are voie 
să ceară explicații arbitrului cu 
privire la interpretarea unei faze, 
împreună cu căpitanul echipei, el 
va comunica în scris scorerului. 
formația echipei la începutul ffM* 
cărui set

Să reținem că întreruperile pot 
fi de un minut — pentru schim
bări de jucători — și ce trei mi
nute pentru accidentare.

Referindu-ne la greșelile de or
din tehnic intervenite în joc. tre
buie spus că acestea sînt penali
zate de arbitru cu schimbarea de 
servici sau cu acordarea unui 
punct uneia dintre echipe. Cele 
mai frecvente greșeli sînt: greșea
la de servici, fie din cauza neres- 
rectării suprafeței de servici (că?- 
carea liniei de fund) fie modului 
defectuos de executare, în urma 
căruia mingea lovește plasa sau 
alt obiect ori iese afară din te
ren. Nu se permite in nici un caz 
a se servi „din mină**, dar este ad
mis ca din inerție, după executa
rea serviciului. jucătorul d? Ia 
servici să depășească linia de fund. 
Odată mingea pusă în joc. Ia pri
mirea ei se comit uneori .țintite" 
sau .duble". Desigur, este admisă 
o oarecare to'eranță în preluarea 
unui servici .tare" sau a unei lo
vituri de atac — într-o poziție ex
tremă —. care s-ar traduce prin- 
tr-o .amortizare" pe falange, cu 
o durată de aproximativ 5 frac
țiuni de secundă.

De obiie’. .ținutele" sînt percep
tibile prin văz și auz. iar „duble
le" în special prin auz 6au prin 
văz, in ipoteza lovirii mingii al
ternativ cu ambe'e miini. La plasă, 
in acțiunile de atac ș: apărare se pot 
comite o serie de greșeli. Cea mai 
frecventă dintre ele este trecerea 
miinii pes.e plasă, atît la executa
rea loviturii de atac, cit și la blo
caj. 1 rebate să precizăm însă că 
nu se penalizează trecerea miinii 
din inerție, după executarea lovi
turii de atac, și nici depășirea pla
nului . superior al plasei la blocaj, 
în cazul în care nu s? atinge 
mingea și nu se stingherele ad
versarul. Atingerea plasei se pe
nalizează de către arbitrul princi

pal pentru greșelile comise în par
tea superioară a ei și de către arbi
trul secund pentru acelea din par
tea inferioară. Secundul mai pe
nalizează și călcarea liniei de cen
tra. Este de menționat că dacă min
gea care lovește blocajul' atinge 
miini'e a doi jucători nu se flu
ieră dublă. dar dacă atinge, 
tnîinile și apoi oricare ailtă parte 
a corpului (de obicei capul) unu
ia dintre jucătorii care au făcut par
te din blocaj, se sancționează ca 
„dublă". Jucătorii care au blocat 
nu au voie de a relua mingea ca
re cade din blocaj, sub sancțiunea 
comiterii unei duble. Arbitrul' se
cund trebuie să sancționeze „tra
sul" și blocajul iucătorifcr din li
nia a doua. Se permite numai căl
carea sau depășirea liniei de trei 
metri, ca rezultat al inerției, dună 
ce s-a „tras" din spațiul regula
mentar Mai sînt curente greșelile: 
-4 lovituri" în cadrul aceleiași e- 
chipe și trecerea mingii peste fileu 
în afara benzilor îaterale.

Fiind vorba de penalizări, amin
tim, că pentru anumite atitudini 
de tncrsciplină ale jucătorilor, re
zervelor și antrenorilor, arbitrul 
p-:ncipal poate da una din următoa
rele sancțiuni : observație, avertis
mentul însoțit de pierderea punc
tului sau a serviciului și elimina
rea celui î-i cauză pe toată durata 
meciului. Arbitru? secund, care are 
în sarcină supravegherea antreno
rilor îi rezervelor „ poate fi de un 
rea! folos în această privință.

Sancțiunile despre care am vor
bit mai sus. respectiv deciziile ar
bitrului. atît cele de ordin tehnic, 
cît și cele cu caracter disciplinar, 
se comunică semnalizîndu-se prin- 
tr-o serie de _ gesturi care redau 
greșeala comisă, indică jucătorul în 
cauză și arată echipa care trebuie 
să servească sau care a cîștigat un 
punct

Prin aplicarea regulamentului, jo- 
cut suportă multe fracționări, în
treruperi legale, care sînt necesa
re însă în scopul asigurării unui 
nivel tehnic normal și ]a care tre
buia să contribuie din plin atît 
corpul oficialilor, cît și jucătorii și 
antrenorii. O prețioasă contribuție 
ia normala desfășurare a meciuri
lor pot aduce spectatorii prin cu
noașterea regulator de joc. ca și. 
mai aie6. printr-o atitudine co

rectă în timpul meciurilor.
C. FLORESCU 

arbitru de volei

In luptă cu
„Spor.ul popular*’ a comen

tat de cwînd progresul înre
gistrat de săritorii noștri, găsind 
cuvinte de laudă pentru perfor
manțele obținute de maeștrii spor
tului Alexandru Merică și Ion 
Rnialler, de tinerii Xenofooie Bo
boc, Constantin Dumitrescu și de 
multi alții, care trec cu ușurință 
ștacheta la 1,75 m. Gîndindit-mă 
la anii debutului meu, cînd cu 
1,75 m. puteai cuceri titlul de 
campion și la toți cei care astăzi 
luptă să învingă înălțimi ’ot mai 
mari, trăiesc bucuria omului care 
vede că în {ara aceasta sînt și 
atleți care vor putea ridica ștache
ta mai sus de 2,03 metri. N-aș 
vrea să se creadă că după un in
succes rn-am descurajat, ci, 
dimpotrivă, sînt hotărît, mai 
mult ca orieînd, să îmbunătă
țesc recordul. Simt că este pentru 
mine o datorie eă muncesc și mai 
mult, ocupîndu-mă în același timp 
mai cu temei de cei care for
mează noua generație.

Tocmai datorită faptului că la 
această probă au fost înregistrate 
anul acesta în țara noastă per
formante atît de bune, a devenit 
o problemă să învingi într-un 
concurs. Luptam altădată numai 
pen ru performanță, dar acum iată 
și adversarii... Din această cauză, 
ți se cer nervi de oțel, o pregă
tire mult mai bună, completă, 
și mari ales putere de concen
trare. Toate acestea întregesc 
o probă cu zeci de amă
nunte de tehnică (unele din ele 
aproape de neexprimat), și dea- 
ceea, este, cred, limpede pentru 
oricine, că trebuie să te prezinți 
la locul de concurs cu un bagaj 
mare și pretențios.

Atît eu cît și Merică am adop
tat un nou stil, rostogolirea ven
trală (sfătuiesc pe toți săritorii s-o 
facă), deoarece ne am dat seama 
că numai cu ajutorul acestui stil 
vom putea realiza performanțe 
valoroase. Este însă un stil 
pretențios și care multipFcă 
mult munoa de pregătire. Tot
odată, variațiile de performan
ță sînt foarte mari: cu două săp- 
tămîni înainte Merică trecuse 1.98 
iar sîmbătă s-a oprit la 1,94, iar 
eu, care sărisem 2,00, a trebuit să 
mă mulțumesc cu 1,90. Interesant 
de remarcat este faptul că, după

înălțimea...
ce am doborît în concurs la 1,94 
m„ am trecut din prima încercare 
1,97 m.

Toate acestea nu le-am jflk 
pentru a-mi căuta o scuză. 
potrivă vreau să folosesc și acest 
prilej pentru a-1 felicita încă odată 
pe maestrul sportului Alexandru 
Merică. Ca de obicei, a dovedit-o 
și în alte ocazii, •— vă amin'.ij 
frumoasa sa comportare din meciul 
cu atleții elvețieni cînd l-a întrecut 
pe Wahli— el și-a mobilizat toate 
puterile, luptînd cu energie pen
tru victorie. A obținut o victorie 
intr-adevăr frumoasă și regret că 
în concursul de sîmbătă el n-a' 
realizat o performanță mai 
Merică, la fel 
a iți atleți 
noastre, s-a 
guintă în iarna care a 
cut, n-a precupețit nici un 
îmbinînd totodată munca profesio
nală cu activitatea sportivă. Ei 
s-au „rodat" în numeroase con
cursuri, cc*a ce nu am fă
cut eu pînă acum. Mun
ca aceasta dă roade încă de la 
începutul sezonului și, după 
vedem, performanțele se îmtl 
tățesc mereu. începutul este cr 
poate de promițător. Bineînțeles că 
și pentru viitor trebuie cautat^ și 
găsite cele mai bune mijloace de 
pregătire, care să mențină și să 
îmbunătățească aceste rezultate.

Există însă două lucruri care

ca 
fruntași 

pregătit cu

Ș' 
ai

bună, 
muilți 
țării 
sîr- 
tre- 

efort,

m-au întristat după concursul de 
sîmbătă. Mai întîi, faptul că do
ream să realizez un rezultat cit 
mai bun și — de ce să nu o măr
turisesc — un nou record : 2,04 m. 
lucru care nu s-a întîmplat; in al 
doilea rînd, felul în care a fost 
interpretat de unii insuccesul 
meu, socotindu-se că el va da nașir 
tere la idiferite atitudini nepotrivite 
atît din partea mea cît și a celorlalți 
săritori. Este nejust, mai ales 
că am depus tctideauna efor
turi pentru ca rezultatele liecăruia 
dintre noi să crească. O voi face 
și în viitor, cu același zel cu care 
mă voi strădui să aduc țării rezul
tate cît mai valoroase. De altfel, 
socot că sînt în asentimentul ce
lorlalți, făgăduind să ne sttăduim 
și mai mult pentru ca prestigiul 
săritori'or noștri în înălțime să 
crească mereu. Ca o bună familie, 
vom munci cot la cot.

ION SOTER 
maestru al sportului

sporturi nautice
reușind să ciștege 3 probe. Ia:ă 
rezultatele tehnice:

Caiac 1 fete: 1. V. Gheorghiu 
tLocomorva). 2. V. Dunwxescu 
(Von>(a).

Caiac 2 fete: 1. Locomotiva (Cio
lan, Gheorghiu). 2. Progresul.

Caiac 1 b.: 1. I. Dineu (Ținâ
nd diaamovist). 2. O. Pîslatu 
(T. D).

Caiac 2 b.: Tînăcui dinamovist 
(Dtrrcu, Radulescu). 2. T. D. II.

Caiac 4 băieți: 1. Tînăruj dlna- 
movist 2. Locomotiva 3. Progresul.

Canoe I: Victor Grosu (Loco
motiva). 2. Marin Dumitru (T. 
dinamovist).

Canoe 2: 1. Tînărul dinamovist 
(Tecdorescu, Florei). 2. Locomo
tiva.

■ In orașul și regiunea Cluj, ac
tivitatea la sporturi nautice începe 
să se mfiripe. După cum ne anunță 
coresporcten'.ul nostru, la comitrtul 
regional C.F.S. s-a discutat proble
ma înființării a patru secții (te ca
notaj In orașele din regiune și 
atragerea tineretului în această ra
mură de sport. Astfel, la Ocna Mu 
rețului colectivul sportiv Flacăra 
a înființat o secție care și->a înce
put antrenamentele pe Mureș. La 
Arad, Voința a înființat o secție 
cu cinci ambarcațiuni de diferite 
tipuri.

■ Corespondenții noștri din Ti
mișoara ne comunică... necazurile 
pe care le-au avut sportivii de la 
colectivul Voința din localitate cînd 
au primit ambarcațiunile coman
date la întreprinderea IFIL Reghin. 
Antrenorul acestei secții, H. Sch
wartz, crede că defectele cu care 
au sosit ambarcațiunile și cele re
marcate la prima ieșire pe ană se 
diatoresc fanlu-lui că materialul din 
care sînt făcute ambarcațiunile n-a 
fost uscat, fixajul s-a făcut în 
grabă, stratul de lac .a fost d'at 
prea subțire, ia.r materi.a'iul furcilor 
n-a fost comțiroilat înainte die mon
tare. Ce părere are IFIL Reghin de 
toate acestea?...

Din sportul luptelor
Intre 10—12 iunie se vor des

fășura Ia Cluj finalele campiona
tului republican de lupte libere 
sten ori. Pnă în prezent și-au a- 
nuntet participarea 94 concurenti — 
campioni de regiuni și posesorii 
t 'Jurilor pe anul 1954 (care parti
cipă direct in finală) — ceea ce 
reprezintă o creștere cu 30 la sută 
a numărului parttcipanților fata 
de finaltele anului trecut.

Iată acum campionii unor re- 
g;uni care și-au anunțat in ulti
mele zile, participarea la finale: 
Arad: T-". Crișan, M. Șandor, P. 
Kovago, Z. Szucs, I. Refer, Gh. 
Volosciuc, St. Kiss, P. Sipoș, 
Galați: S. Zirropol, I. Donase, P. 
Curescu, M. Strulovici, I. Ctiriță 
(regiunea nu prezintă campioni la 
categoriile 52, 87 și cat. grea); 
Oradea: I. Denderle, T. Pazska, 
I. Mraz, A. Mihele. I. Pascu, I. 
Baciu, V. Bunt3 (fără campion la 
cat grea): Timișoara: C. Ofițe- 
rescu, N. Popescu, A. Strubert, I. 
Hantu, V. Cenda, Gh. Popovici. 
Gh. Bo tuș, C. Oșan.

La fipale'e campionatului repu
blican qe lupte libere juniori 
(29—31 iulie Tmișoara) vor mai 
participa următorii campioni de 
rtegiune’: București: D. Dragomir, 
1. Tobă, B. Jitotenu, D. Crăciun, 
M. lordache, C. Bo-dea, V. Goțea, 
M. Bratosln, Gh. Marinescu, V. 
Moldoveanu, I. Țăranu, D. Potîrcă; 
Timișoara: C. Băcoi, I. Radu, FI. 
Popeț, L. Tîrziu, V. Mihăiilă, Gh. 
Isac, C. Urbariu, Gh. Toth, I. Io- 
rrescu. M: Ambrus, 1. Stănescu.

— Un deosebit succes de partici
pare înregistrează finalele campio
natului . republican de lupte cla
sice juniori (14—17 iulie, Orașul 
Stalin). Astfel, pnă în prezent, 
s-au înscris aproape 150 concu
rent: (camipioni de regiune ș: pri
mii t-ei clasați la fimalele de a- 
aul trecut).

Rezultate
In cadrul etapei a IlI-a a cam

pionatului republican de scrimă 
pe echipe, meciurile disputate in* 
București s-au terminat cu urmă
toarele rezultate: floretă bărbați: 
Știința l.C.F. — FI.-roșie Timi
șoara 11—5; Știința 1 C.F. — Pro
gresul F.B. 8—8; Progresul F. B.
— FI. roș e Timișoara 12-4; C.C.A.
— Progresul F.B. 15—1; C.C.A — 
Știința I C.F. 11—5. Floretă fete: 
Progresul F.B. — Șt ința l.C.F. 
14—2; FI. roșie Timișoara — Ști
ința l.C.F. 10—6; Progresul F.B.

de scrimă
— FI. roșie Timișoara 10—6. 
Sabie: Progresul F. B. — Știința 
l.C.F. — 10—6; FI. roșie Timi
șoara — Progresul F.B. 4—12; 
Știința l.C.F. — FI. roș'e Timi
șoara 11—5; C.C.A. — Șt ința 
l.C.F. 12—4; C.C.A. — Progresul 
F.B. 10—6. Spadă : Progresul F.B.
— C.C.A. 10—6: Progresul F. B.— 
FI. roșie Timișoara 16 -0; Știința 
l.C.F. — FI. roșie Timișoara 16-0; 
Știința l.C.F.— Progresul F.B. 15-1; 
C.C.A. — Știirrța l.C.F. 9—7 (!)

Demonstrația luptătorilor de la Dinamo București la Iași
\ e.tea că la Iași vor evolua 

luptătorii de la Dinamo Bucu
rești — campioni și maeștri ai 
sportului — a stîrnit un interes 
deosebit In r’nduri'.e sportivilor 
din acest oraș. Aceștia au asi
stat în număr mare la reuniunea 
de lupte libere și clasice care s-a 
desfășurat acum cîteva zile in gră
dina Maxim Gorki. Demonstrațiile 
foarte reușite ale bucureștenilor au 
fost deseori aplaudate la „scenă des
chisă". S-au desfășurat o serie de 
întîlniiri între dinamoviști (Fr. Hor
vath -M. Schultz, D. Cuc-N. Po
povici etc.) sau între oaspeți și unii

dintre cei mai buni luptători ieșeni 
ca D. Grecu, I. Valentin, Th. Știr- 
băț, C. Luca.

Vizita luptătorilor fruntași ai ță
rii noastre a constituit un mijloc de 
popularizare a acestui sport în rin. 
durile tineretului din Iași ș; un pri
lej de a trezi diin „amorțeală** 
misia regională de specialitate. Es‘W 
de dorit ca acest -bun început să 
nu rămînă un fapt izolat, ci să 
constituie, intr-adevăr, un stimulent 
pentru activitatea la lupte în ora
șul Iași.

E. Ursu și R. Untu 
corespondenți

Spartachhda sindicală in colectivele sportive A 
din Cluj

In colectivele sportive din ora
șul Cluj au început să se desfă- _ 
șoare întrecerile din cadrul Spar- 
tachiadei sindicale. Printre colec
tivele care au reușit o largă mo
bilizare se află și Locomotiva Di
recția regională în cadrul căruia 
au loc, în același timp. întreceri 
de volei, tir, atletism și oină. La 
volei participă 10 echipe mascu
line și 3 feminine, iar la tir se 
întrec 150 de concutenți. Antre
namentele de natație se desfă
șoară sub directa supraveghere a 
antrenorilor. Colectivul sportiv 
Locomotiva Direcția regională a ! 
luat hotărîrea de a stimula prin

premii și diplome cercurile spor
tive care se evidențiază in mod 
deosebit :n această competiție.

La colectivul sportiv Flamura 
roșie Comerț Alimentara, întrece
rile de volei ale Spartachiadei au 
angrenat 11 echipe masculine și 
8 echipe feminine. P nă acum, în 
clasament conduc echipele O.C.L. 
Industrial atît la băieți cît și la 
fete. Și colectivul sportiv MetaluU 
a organizat întrecerile de volei, la 
care participă 8 echipe masculine 
și două feminine, evidențiindu-se 
în mod deosebit cercul sportiv 
„Menajul** care conduce ’n clasa
mentul eehipeloț masculine.



DUPĂ JOCURILE DE LA BUCUREȘTI Șl 10DZ...
Echipele noastre reprezentative 

A și B de fotbal și-au inaugurat 
activitatea internațională din a- 
cest an printr-o dublă întîlnire cu 
fotbaliștii polonezi, întîlnire al că
rei bilanț ne este favorabil: o vic
torie și un rezultat de egalitate.

La București, echipa A a țării 
noastre a terminat la egalitate cu 
echipa A a R.P. Polone, dar — în 
joc —.ea s-a arătat superioară a- 
cesteia și — cu mai mult calm în 
fazele importante ale întîlnirii — 
putea obține victoria.

La Lodz, echipa noastră B, ali- 
niind o formație cu numeroși de- 
butamți în echipa reprezentativă a 
țării, ne-a adus satisfacția unei 
frumoase victorii, întrecînd — după 
un joc viu aplaudat de aproape 
40.000 de spectatori — puternica 
echipă secundă a R.P. Polone.

Aceste două meciuri care repre
zintă un succes pentru fotbalul 
nostru au constituit, în același 
timp, un excelent mijloc de apro
piere între fotbaliștii noștri și cei 
din R.P. Polonă, o nouă ocazie 
pentru ei de a se cunoaște și de 
a face un util schimb de expe
riență.

In mod deosebit ne bucură com
portarea generală și rezultatul ob
ținut de echipa noastră secundă, 
rezultat cu atît mai valoros, cu 
cît a fost obținut în deplasare. 
Fotbaliștii noștri care au jucat la 
Lodz și din rîndurile cărora pot 
fi recrutate elemente pentru pri
ma reprezentativă, au cîștigat 
mulțumită însuflețirii excepționale 
cu care au luptat, mulțumită su
periorității lor tehnice generale ca 
și orientării tactice juste din cea 
de a doua repriză. Cu aceste 
„arme", echipa noastră B și-a asi
gurat o victorie care răsplătește din

plin eiorturile depuse în pregăti
re. Toți jucătorii mărită felicitări 
pentru succesul lepur'a', pentru 
dragostea cu care au luptat pen
tru culorile Republicii noastre.

Cît despre echipa noastră repre
zentativă A, deși duminică n-a cîș
tigat, ea a arătat că are posibi
litatea de a realiza în „cest an 
comportări și rezultate si mai bu
ne. In jocul cu R.P. Polonă, echi- 
p< noactiă a avu momente în 
care a prestat un joc foarte bun 
(în special primul și ultimul sfert 
de oră), doininînd net și avînd 
multe ocazii de gol. Aceste mo
mente au arătat care este poten
țialul real al primei noastre lor- 
mații. Eforturile antrenorilor și ale 
jucătorilor trebuie să se concen
treze spre asigurarea unui nivel 
de joc constant ridicat, spre înlă
turarea perioadelor die dezorientare 
a echipei, spre o mai bună conlu
crare între compartimente și pos
turi. Apărarea a reprezentat sec
torul slab al echipei, maț ales por
tarul Toma care n-a corespuns de
loc pentru această sarcină die ma
re răspundere. Acestea au fost, de 
altfel, tocmai aspectele negative 
ale jocului echipe; A a țării noas
tre în partida de duminică.

In fața fotbaliștilor noștri frun
tași stau, de acum înainte, sarcini 
importante. Fie în echipele repre
zentative, fie în echipele colective
lor lor, ei vor avea de susținut în 
acest an numeroase întîlniri inter
naționale, în țară sau peste hotare. 
Meciurile de duminică de la Bucu
rești și Lodz trebuie să constituie 
pentru jucătorii noștri fruntași, ca 
și pentru colectivele de antrenori, 
un prilej de a trage serioase în
vățăminte, care să stea la baza 
activității lor viitoare.

In jocurile de duminică ale reprezen
tativelor noastre, comportări remarca
bile au avut o serie de fotbaliști tineri, 
care au dovedit și cu aceste ocazii că 
au frumoase perspective, lată in foto
grafiile noastre (de la stingă la dreapta 
in rindul de sus) pe Pahonfu, Szoko și 
Hidișan. In rindul de jos, Georgescu, 
care a debutat cu succes in echipa na
țională.

DUMINICA IN CAPITALA 

Întîlnirea de fotbal 
dintre reprezentativele de juniori 

ale R.P.R. și R. Cehoslovace
La reumai o săptămînă «tapă 

■jocul cu echipa R. P. Polone, Ga-» 
pitala noastră găzduiește u.n nou 
mieci internațional: R.P.R. juniori 
— R. Cehoslovacă juniori, oara 
va avea loc duminică 5 iunie. In 
vederea acestui meci echipa ceho-i 
slovacă a anunțat următoarea for
mație : Hașon — Kopacek, Urban, 
Mraz,—Borzik, Krasniak—Molnar, 
Demovici, Koș, Mikeșka, Dolinsky. 
Rezerve: Vrabel (portar). Danek 
(fundiaș), Benko (stoper), Veru- 
glos (mijlocaș), Pospichal (:na- 
initaș). Antrenorul echipei est* 
Bula. Formația echipei R. Ceho» 
slovace este alcătu tă din jucători 
care au depăș t vî'sta de 18 ani.

Declarații după jocul de
N. BALAKIN (U.R.S.S.) — AR

BITRUL ÎNTÎLNIRII: „In inter
viul pe care l-am dat la posturile 
romîne de radio cu o zi înainte de 
meci, am spus că cele două e- 
chjpe sînt de forțe egale. Cele 
spuse de mine s-au adeverit. In 
prima parte a fost superioară 
echipa romînă. In schimb, în a 
doua parte a jocului polonezii 
și-au revenit și. datorită unor gre
șeli săvîrșite de apărarea echipei 
R.P.R., au înscris două goluri in 
două rrrnute. Cele două goluri în
scrise de oaspeți s-au produs în 
faze identice, odată ipe partea 
stingă și odată pe partea dreaptă 
a terenului de joc. De primul 

gol este vinovat portarul Toma. 
Egalarea a av<ut o influență mare 
asupra moralului jucătorilor romîni 
și numai astfel se explică al doi
lea gol înscris la mai puțin de 
două minute De asemenea, pă
rerea mea este că unui jucător ca 
Ozon nu-i este permis ca din ime
diata apropiere a porții să tragă 
pe l’ngă poartă, mai ales că 'por
tarul polonez ieșise afară.

Din echipa R. P. Romîne mi-au 
plăcut Ozon, Su.ru, Pereț și Szoko. 
De la polonezi s-au remarcat: 
Szymkowiak, Cieslik și Alszer. Re
zultatul întTnirii este just".

R. KONCZEWICZ — ANTRE
NORUL ECHIPEI “ ~ —
LONE: „I

R. P. PO- 
Mi-a plăcut foarte mult 

jocul echipei romîne. Jucătorii se 
mișcă rapid, practică un fotbal 
modern, însă trag imprecis la

poartă. Pentru noi, echipa romînă 
a fost un adversar foarte dificil. In 
cteea ce privește ocaziile de gol, 
trebuie să recunosc că înaintarea 
romînă a avut mult mai multe. 
Cunoscînd valoarea lui Ozon, 
m-am așteptat ca el să joace mult 
mai bine. In meciul de ieri Ozon 
a avut însă multe liipsuri.

„In ceea ce privește echipa po
lonă, trebuie să spun că ea se 
află în primul stadiu al formării. 
O echipă omogenă vom avea a- 
bia la toamnă. Meciul de duminică 
ne-a ajutat să-i vedem lipsurile și 
ne-a permis să verificăm cum se 
descurcă jucătorii recent intro
duși in echipă, pe un teren greu 
și cu un adversar deosebit de 
periculos. In jocul de cîmp, ei s-au 
mișcat foarte bine; în schimb, în 
fața porții nu au mai fost atît de 
hotăriți. După părerea mea, re- 
zultatuil este just".

G. CIESLIK — CĂPITANUL 
ECHIPEI R. P. POLONE: „Re
zultatul întîlnirii este just și co
respunde situației de pe teren. In 
prima repriză echipa RPR. a fost 
mai bună, în schimb în repriza se
cundă noi am avut superioritatea 
teritorială majoritatea timpului. 
Ne-a convenit de minune terenul 
moale și alunecos. Țin să preo'.zez 
că meciurile din actualul campio
nat al R. P. Polone s-au disputat 
în majoritatea cazurilor pe te'en 
desfundat, datorită timpului plo
ios, ceea ce a făcut să ne putem

Selecționata asociației Locomotiva 
joacă astăzi la Tbilisi

Continuindu-și turneul pe care 
îl întreprinde în Uniunea Sovie
tică, selecționata asociației Loco
motiva susține astăzi al doilea 
meci. Fotbalișt i noștri vor întilni 
la Tbilisi puternica echipă Dina
mo. Din formația dinamov iști tor 
fac parte mulți jucători de va
loare, cunoscuți sportivilor noștri 
din partidele pe care echipa Di
namo Tbilisi le-a susț nut la noi 
în anul 1953. Printre aceștia sînt: 
Goglidze, Gogoberidze, Mahar adze, 
Kaloev, Margatoa, Kotrikadze, etc.

la Bu curești
acomoda ușor cu jocul în condiții 
grele.

Dintre jucătorii romîni mi-au 
plăcut Zavoda II. Szoko și Ozon, 
caire este un jucător de mare va
loare. El n-a fost 
de ceilalți echipieri, 
tră a mers bine, 
timpul, vom ajunge 
nitate și mal mare".

GH. POPESCU,

însă susținut 
Echipa noas-

Cred că, cu 
la o omoge-

ANTRENOR 
DE STAT: „Echipa noastră a ju
cat destul de bine. Jucătorii 
luptat foarte mult, creîndu-și nu
meroase situații favorabile, 
înaintașii au ratat multe 
ele, dan cauza impreciziei' în șut. 
In plus, ei nu au dat variație jocu
lui, acționînd prea mult pe o sin
gură aripă. De asemenea, țin să 
amintesc, de greșelile apărării 
noastre, greșeli care au dus ta în
scrierea celor două goluri ale e- 
chiipei poloneze. Acțiunile echipei 
noastre au avut finalitate, ata-canții 
trăgînd des la poartă. In schimb, 
fotbaliști polonezi—cu excepția în
ceputului reprizei a doua — nu au 
avut finalitate în acțiuni. Ei au 
jucat foarte bine în cîmp și mi-au 
plăcut prin viteză și lupta pentru 
balon.. Mi-au plăcut portarul Szvm- 
kowiak, stoperul Korynt și înain
tașii Kempny și Brychczy.

Abîtrul sovietic N. Balakin 
condus foarte bine. A lăsat conti
nuitate jocului, ne ntervenind de
cît atunci cînd era neapărat ne
voie".

au

dar 
dintre

Ccnvorb're cu învingătorii de la Lodz
Alto! Sportui popular?.... Aveți 

legătura cu Varșovia-, (Ne întîl- 
nim pe firul telefonic cu învingă
torii de Ia Lodz, aflați luni în ca
pitala R.P. Polone, pe drum de în
toarcere în țară). Primul la telefon 
este fostul internațional Dumitru 
Pepelea unul din conducătorii repre
zentativei noastre secunde. El ne-a 
furnizat cîteva spicuiri din presa 
poloneză de luni, cu privire la me
ciul disputat duminică la Lodz. 
Astfel, ziarul „Glos Roboniczi" din 
Lodz scrie: „Fotbaliștii romîni și-au 
concretizat superioritatea tehnică 
printr-un gol marcat în repriza 
secundă, cînd au jucat împotriva 
vîntului... In a doua repriză a în
tîlnirii, echipa poloneză a creat 
numeroase atacuri, dar ttoărul por- 
tar Cosma n-a avut de lucru, în- 
trucît apărarea reprezentativei se
cunde a R.P. Romîne a fost per
manent la post". Ziarul de sport 
din Varșovia, „Sportowiec", comen
tează pe larg întâlnirea priete
nească de fofbal de la Lodz. Prin
tre alte afirmații pozitive referi
toare la jocul fotbaliștilor noștri, 
ziarui „Sportowiec" subliniază : 
„Echipa romînă a arătat o tehn că 
superioară atît în atac cît și în a- 
părare. După marcarea golu’ui, ea 
a știut să se organizeze în apărare, 
făcînd imposib'lă pătrunderea spre 
poartă*1

Ascultăm, în continuare, decla
rația antrenorului echipei noastre, 
Emeric Vogi: „Calitatea jocului a 
avut, într-o oarecare măsură, de

suferit din cauza vîntului puternic, 
înaintarea noastră a combinat mai 
mult șî mai eficace decît cea po
loneză — în special în repriza se
cundă, cînd a jucat pe jos. Apăra
rea a dat un randament deosebit, 
comportîndu-se mai uniform decît 
atacul, în ambele reprize. Mijlo
cașii au avut un rol hotărîtor în 
obținerea victoriei, ajutînd perma
nent apărarea și pregătind acțiu
nile ofensive ale echipei. Echipa 
poloneză este cu mult superioară 
ca tehnică față de trecut. Ea des
fășoară un joc foarte bun în cîmp, 
combină rapid și precis, dar în 
fața unei apărări sigure și decise 
— cum a fost apărarea noastră — 
nu știe să joace in adîncime și nn 
mai reușește să tragă la poartă In 
momentul oportun.

Căpitanul echipei noastre, Ale
xandru Apolzan, unul dintre cel 
mai buni jucători ai meciului, 
ne-a spus: „In afara aportului 
personal al fiecărui jucător, întrea
ga noastră echipă a luptat neobosit 
timp de 90 minute, în același ritm 
rapid de la început pînă la sfîrșit 
In tot timpul Jocului n-a existat 
nici o perioadă de acalmie în care 
să mai putem „respira". In în
cheierea _ convorbirii cu Varșovia 
am fost informați că echipa noastră 
reprezentativă secundă va lucra 
astăzi cîteva ore la construcția sta
dionului din capitala R. P Polo
ne, aducînd astfel contribuția sa Ia 
realizarea mărețului edificiu care 
va găzdui întrecerile sportive prie
tenești din cadrul Festivalului.

INFORMAȚII ©onosport

PROGRAMUL CONCURSULUI PRO
NOSPORT Nr 22 ETAPA DIN 5 

IUNIE 19SS

I. R. P. Romînă — R. Ceh. (jun.) 
IT. R. Cehoslovacă — Belgia

ni. Loc. T Mureș — Știința Tim. 
IV'. Fl. roșie Arad — Min. Petroș.
V. Știința Craiova — Loc. Craiova

VI. Progr S. Mare — Met. Oradea 
vn. Metalul B. Mare — Loc. Cluj 

VIII. Flacăra Mediaș — Met. C. Turzii
IX. Știința Iași — Flacăra Cîmpina 
X. Fl. roșie Buhuși — Loc. Iași

XI. Loc. Galați — FL roșie Bacău
XU. Fl. r. Sf. Gh. — Flacăra Morenl

A. Fl. roșie Cluj — Metalul Reșița
B. Progresul Oradea — Metalul Arad
C. Flacăra 1 Mai Pl. — Din. Galați
D. Dinamo Bacău — Avîntul Fălt.

Meciul II R. Cehoslovacă — 
Belgia se dispută la Bruxelles.

MecturMe III și IV s'nt din „Cu
pa de vară", iar la celelalte din 
campionatul categoriei B

CINCI CATEGORII DE PREMII 
LA CONCURSUL DE' DUMINICA 

5 IUNIE
La concursul Nr. 22 (etapa din 

5 iunie) participant pot obține 
cinci categorii de premii. Cei care 
vor totaliza 12, 11 sau 10 rezul
tate exacte pot obține premiul I. 
II sau III, iar cei cu 9 rezultate 
vor inaugura participarea la pre
miul de consolare pe luna iunie.

la acest concurs 
premiu special —

De asemenea, 
este atribuit un . 
o motocicletă Jawa 150 cmc. — 
pentru participanții care nu vor 
indica nici un rezultat exact (0 
puncte). Atribuirea premiului spe
cial pentru cei cu 0 puncte a 
știm it un mare interes printre 
participanții la PRONOSPORT.

DESPRE
SOLARE

PREMIILE
PE LUNA

ȘI MAI 
omologarea

DE CON- 
APRILIE

buletinelorDupă
anunțate pentru premiul de conso
lare pe luna aprilie au fost găsite 
100 buletine care au întrunit con
dițiile. Fiecărui buletin îi revine 
cîte 651 lei. Cu mu t succes au 
concurat la premiul de consolare 
■pe luna aprilie I. Tohan din Cluj 
și Iordan Petrescu din T. Măgu
rele, care au avut cîte opt și res
pect itv patru premii de consolare 
Primul a obținut premiu de con
solare de 5.208 lei, iar al doilea 
de 2.604 lei.

Formularele pentru premiile de 
consolare pe luna mai se pot com
pleta la agențiile regionale și a- 
genția centrală din București dte 
la 1-10 iunto.

ASUPRA FORMA- 
ECHIPELOR 

din loturile A și B

AMĂNUNTE 
T1ILOR

■ Jucătorii 
își continuă pregătirile pentru alte 
intîln'ri internaționale așa că nu 
vor participa în meciurile din 
„Cupa de vară".

■ Jucătorii din reprezentativa 
asociației Locomotiva aflați in 
Uniunea Sovietică, se vor întoarce 
la colectivele tor după 8 iunie.

■ In întîlnîrea cu Minerul Pe
troșani cari se va disputa dumi
nică în „Cupa de vară”, Flamura 
roșie Arad nn va utiliza pe S'zucs 
Petschowski, Birăru, Serfozo și Ca
pa ș.

LOTUL JUNIORILOR NOȘTRI
Pentru întîlnirea <te duminică 

cu echipa de juniori a R. Ceho
slovace, formația noastră de *u- 
niori va fi alcătuită din următorul 
tot: Bocea nu, Ioniță, Neamțu, 
Stancu. Ștefănescu, Bodo, Maior, 
Graef, Copil,SEne II, Ghibea, Țîr- 
covnicu, Matoianu, Virgil Florea 
(Progresul C.P.C.S.), Uțu (Știința 
Timișoara), lenei (Flamura roșie 
U.T.A.), Vasilescu (Progresul 
București tineret), Seredai (Meta
lul Uz. tractoare), Văcaru (Meta
lul Sibiu) și Iojart (Metalul Re-

Clasamentele campionat
In această interesantă competiție, 

duminică s-a încheiat turul în cinci 
serii. In seria IlI-a jocurile continuă 
la 5 și 12 iunie, urmînd ca la 19 
și 26 iunie să se dispute primele 
două etape din retur. Iată cum se 
prezintă clasamentele în cele șase 
serii: :

SERIA I
1. Știința Iași 9 7 0 2 27: 9 14

2. Locomotiva Iași 8 7 0 1 16: 6 14
3. Voința Fălticeni 8 6 0 2 29: 9 12

4. Dinamo Bacău 9 5 2 2 25:11 12
5. Avîntul Fălticeni 9 5 0 4 16:13 10
6. Fl. roșie Buhuși 9 4 0 5 22:18 8
7. Fl. roșie Burd. 9 2 2 5 14:18 6
8. Progresul Focșani 9 2 16 12:33 5

9. Fl. roșie Bacău 9 2 16 7:20 5
10. Dinamo Bîrlad 9 10 8 6:37 2

Jocul Locomotiva lași-Voința Făl-
ticeni a fost reprogramat la data ide
5 iunie.

SERIA II
1. Locomotiva Buc. 9 8 0 1 35: 9 16
2. Tin. Din. II Buc. 9 4 4 1 19:12 12
3. Flacăra Cîmpina 9 5 13 19:13 11
4. Știința București 9 4 3 2 16:13 11
5. Flacăra Moreni 9 5 13 13:12 11
6. Locomotiva C-ța 9 2 4 3 14:16 8
7. Flac 1 M,i Ploești 9 3 15 18:21 7
8. Dinamo Galați 9 2 2 5 10:16 6
9. Locom. Galați 9 2 16 12:23 5
10. Voința Focșani 9 117 9:30 3

Duminică: Locomotiva București—
Flacăra Cîmpina 3-1 (1-1) Șl Știința
București — Locomotiva Constanța
1-1 (0-0).

SERIA III
1. Tin. Din. I Buc. 8 7 10 29: 0 15
2. Flacăra Ploești 8 7 10 41: 6 15

3. Metalul București 9 5 13 26:13 11
4. Progresul FB Buc. 8 3 4 1 12: 8 10
5. Flacăra Buc. 8 3 2 3 8:10 8
6. Locom T. Sev. 8 3 14 16:23 7

ii republican de juniori
7. Știința Craiova 8 3 14 7:13 T
8. Locom. Craiova 9 2 2 5 921 8
9. Tîn. Din. Pitești 8 12 5 10:20 4
10. C.C.A. București 8 2 0 6 6:18 4
11. Progr. CPCS Buc. 8 116 9:41 3

Duminică: Flacăra București
Metalul București 3-0 (3-0).

SERIA IV
1. Știința Timișoara 9 6 3 0 23: 7 ÎS

2. Locomotiva Timiș. 9 6 2 1 21:12 14
3 Metalul Arad 9 5 2 2 20:11 12
4. Locomotiva Arad 9 4 3 2 18:11 11
5. Metalul 108 9 5 13 17:16 11
6. Metalul Reșița 9 2 4 3 18:15 8
7. Minerul Petroșani 9 3 0 6 15:1» 6

8. Metalul Hunedoara 9 3 0 6 18:25 8
9. Progresul Tim. 9 2 16 8:28 5
10. Minerul Lupeni 9 10 8 4:30 3

SERIA V
1. Știința Cluj 9 9 0 0 30: 4 18
2. Fl roșie Arad 9 8 0 1 32: 4 16
3. Metalul Oradea H 03 24:11 12

4. Locomotiva Cluj 9 5 13 16:14 11
5. Progresul Oradea 9 4 0 5 15:15 8
6. Metalul B. Mare 9 2 3 4 14:16 7
7. Metalul C. Turzii 9 2 16 17:28 5
8. Progresul S Mare 9 2 16 727 5
9. Fl. roșie Cluj 9 2 0 7 11:24 4
10. Voința Cărei 9 12 6 1023 4

SERIA VI
1. Progresul Sibiu 9 7 2 0 26: 6 11
2. Locom. Or. Stalin 8 6 2 0 18: 4 14
3. Locom Tg. Mureș 9 6 0 3 21:11 13
4. Dinamo Or. Stalin 9 5 13 13:14 11
5. Met. U. Tr. O. St. 9 4 2 3 17:12 10
6. Flacăra Mediaș 9 3 15 13:16 7
7. Avîntul Reghin 9 13 5 12:17 5
8. Met. St. R. O. St. 9 13 5 11:17 5
9. Fl. roșie Sf Gh. 8 2 15 13:24 5
10. Constr. Tg. Mureș 9 117 5:28 3

Jocul Locomotiva Orașul Stalin —
Fl. roșie Sf. Gheorghe a fost repro-
gramat la data de 5 iunie.

Progresul București și Știința Cluj 
conduc in „

„Cupa de
s-au disputat pînă acum

Cupa de vară1’
In cadrul competiției 

vară" s ' . .
două etape, în fruntea clasamen
telor celor două serii 
cîte două echipe, la egalitate de 
puncte, dar despărțite de gol-ave- 
raj. Clasamentele (alcătuite pe ba
za rezultatelor neomologate) 
prezintă astfel:

Seria

situîndu-se

se

i
1. Progresul Buc. 2 2 0 0 5:1
2. Etinamo Or. Stalin 2 2 0 0 4:1
3. Progresul Buc. (tin.) 2 11 0 6:2
4. Locom. Constanța 2 10 1 4:3
5. C.C.A. București 2 10 1 2:2
6. Locom. C-ța (tin.) 2 0 1 1 4:6
7. Flacăra Ploești 2 0 0 2 1:5
8. Dinamo Buc. (tin.) 2 0 0 2 0:6

Seria II
1. Știința Cluj 2 2 0 0 5:1
2. Fl. roșie Arad 22 0 0 9:2
3. Locom. Timișoara 3X0 1 £4

4
4

4
4
3
2
2
1
0
0

• 1
0 1
• 1

i1 
a

__ __ ■
Etapa viitoare a competiției se 

va desfășura duminică 5 iunie 
după următorul program:

Seria 1: Locomotiva C-ța (tin.) - 
Flacăra Ploești; Dinamo Orașul 
Stalin — Progresul Buc. (tin.); 
Progresul București — Locomotiva 
Constanța: Dinamo București
(tin.) — C.C.A.

Seria 11: Avîntul Reghin (tin.)— 
Știința Cluj; Locomotiva Tg. Mir 
reș — Știința Timișoara; Fl. roți* 
Arad — Minerul Petroșani; Loco» 
motiva Timișoara — Avlntul Rfr»

4. Știința Timișoara
5. Minerul Petroșani
6. Avîntul Regh. (tin.) 
7-a Locom. T. Mureș 
7-8 Avîntul Reghin

2
2
2
2
2

Su.ru


0 «ouă comedie muzicali 
cu temă sportivă: 

„Echipa noastră**...
—»——

Ansamblul de estradă din 
, Galați pregătește, sub direcția 

de scenă a tov. C. lordănescu, 
un nou spectacol cu subiect 
sportiv. Este vorba de come
dia muzicală „Echipa noas
tră...", de George Mihalache și 
N. Roman. Muzica acestei lu
crări aparține compozitorului 
George KIeân. Premiera va avea 
loc la 15 iunie.

G. Ștefănescu, V. Pal ades cu, 
corespondenți

' -------------~f - J

S-a iflcteiat turul umprauteloi
femirrin te hamftal categoria A 
și 11 canpioflatuhii busgsI»

categoria B
Dumincă sau disputat ii time le 

jocuri de handbal din cadru! turu
lui campionatulu. femkrin catego
ria A și al campiooatutui mascu
lin categoria B. In camexmatal fe
minin categoria A, pe primal soc 
31 clasamentului — după prima 
parte a competiției — s-a clasat 
echipa studentele- Institutului de 
Cultură Falcă. Formația bucureș- 
teană a arătat de-a lungul celor 
nouă etape o formă constantă, 
aplictnd m apărare foarte bine sis
temul „om la an”, iar in atac ju- 
cuid cu mult mai multă finalitate 
față de anii trecuți. Pe focul ur
mător in ctasarr-en; se află ech-oa 
campioană a R.P.R.: Progresul Tg. 
Mureș. Echipa #n Tg Mureș are 
cel mai bun gol-avera; (41:8) și, 
in general, s-a arătat a fi una din 
cele mai efkace echipe, prin forța 
atacului său, prin jocul viguros din 
apărare și, mai ales, prin buna 
pregătire fizică.

La băieți, în campionatul cale 
goriei B pe primele locuri în cla
sament se mențin Recolta Variaș 
(15 puncte) și reprezentativa ora
șului Făgăraș (14 puncte).

lată clasamentele după etapa 
duminică:

CAKPTOXATUT. MASCVLW

de

AL CATEGORICI A
1. C.C.A. 1521 70:51 12
2. Metalul Timișoara 8 5 12 50:38 11
3. Dinamo Or. St .8583 55:45 18
4. Dinamo 6 Buc. 8 S 0 3 54:51 10
5. Voința Sibiu 8 4 13 41:34 9
8. Știința I.C.F. 8 3 3 1 65:56 9
7. Flacăra PIoești 8 4 13 50:44 9
8. Știința Iași 8 3 2 3 43:42 8
9. știința Timiș 8 2 2 4 60:73 0

10. FI. roșie Cisnădie 8 13 4 41:54 5
11. FI. roșie Jimbolla « 2 • 8 >9:61 4
12. Metalul Reșița 8 118 58:75 3

CAMPION ATCT. FEMININ
CATEGORIA A

1. Știința I.C.F. 9 8 0 1 34:13 16
2. Progr. Tg. Mureș 9 7 11 41: 8 15
3. Progr. Or. Stalin 9 821 40:59 14
4. Știința Timișoara 9 6 12 23:15 135. Știința Min. înv. 9 5 13 3915 11
6. Avîntul CodTea 9 4 14 19:19 9
7. FI. roșie Sibiu 9 2 0 7 24:18 4
8. Metalul Reșița 9 2 0 7 16:39 4
9. FI. roșie Buhușf 9 10 8 9:41 2
10. FI. roșie C-ta 9 10 8 7:65 2 I

Concursul de verîf care a granastiior
din loturile republicane

Gimnastele și gimnaștii noștri 
fruntași au luat parte sîmbătă 
după-amiază la primul concurs de 
verificare în vederea alcătuirii lo
turilor reprezentative pentru vii- 
toairele rrrtîhwri internaționate.

La fete, nivelul tehnic nu s-a 
ridicat la înălțimea așteptărilor. 
Majoritatea gimnastelor au execu
tat cxerciț ile (de altfel frumos 
compuse și valoroase) nesigur și 
cu frică, ceea ce a dus la căderi 
de pe aparate și la încercări ne
reușite. S-®u evidențiat în afară 
de Emilia Vătășoiu, prima clasa
tă, Utta Schlamd și Atexaiudrina 
Penciu, care au ocupat, în atașa
mentul general locurile II și III. 
De remarcat că diferența dintre 
prima și a zecea clasată este de 
nțJ®aj 2,80 puncte ceea ce înseam
nă că lotul gimnastelor, cu toate 
lipsurile semnalate, este totuși 
omogen. Slabul nivel tehnic al 
■participantelor la acest concurs se 
dalorește în mare măsură și obo
selii de care ele au dat dovadă. 
Pentru remedierea acestei situații 
este bine ca intensitatea antrena
mentului 6ă scadă în ajunul con
cursului de verificare.

La băieți, concursul a arătat 
clar că există o diferență mare în
tre nivelul de pregătire al primi
tor șase concurențî și ceilalți gim- 
aașh. Aceasta se vede și din «U-

Cicliștii C. Dumitrescu

26 de cicliști din țară și dan Ca
pitală calificați pentru finala cam
pionatului de semi fond al R.P.R., au 
plecat din 2 în 2 minute, potrivit tra
gerii la sorți și au acoperit 100 km. 
alergînd fiecare de unul singur. Pe 
drum, concurenții au avut de lup
tat CU un vint puternic și rece.

O întrecere deosebit de dură. în 
care buna pregătire, tenacitatea, ca 
și chibzuita dozare a eforturilor — 
element esențial in probele contra 
cronometru — au fost factorii de- 
îerminanț:. De asemenea. justa sti
lizare a schimbătorului de viteză, 
pe anumite porțiuni, la trecerea prin 
safe, unde șoseaua era mai adăpos
tită, sau în plin cîmp. unde vîntul 
batea cu îndirjiret ca și ia înapoiere, 
cind vîntul sufla favorabil și cu 
intermitențe, iată o serie de ele
mente tehnice care, bine fotosrte. au 
influențat comportarea alergători
lor.

Constantin Dumitrescu. 4:știgăto- 
riii cursei (care ți-a păstrat astfel 
titlul) și-a dominat net adversarii 
El a sfîrșit cursa cu tm avans de 
9 minute, față de ai 2-lea clasat. 
Ion Bariu. De sublinia’. că C. Du
mitrescu a realizat excelenta medie 
orară de 39,720 km Timpul reali
zat de el >2h 31,03) este cu 3 mi
nute mai bun derit noua normă de 
maestru : 2h. 34. Cifrele de mai sus 
arată cu prisosință nivelul de pre
gătire atins, de tînărul nostru cam
pion. cuci ș: posibilitățile lui evi
dente in alergările de unui singur, 
gen de probe in care excelează.

Ion Baciu, un alt tinăr de valoa
re, a realizat media orară de 37 500 
km. In ceea ce îl privește pe Moi- 
ceanu. timpul de 2:4059. nu ex
primă just valoarea acestui ci-

Vorbind despre calitățile proas
peților camproai republicani la box- 
JuMori. antrenorul bucureștean C. 
Moar ne-a spus: .Anul acesta, fi
nalele campionatelor au constituit 
un examen mult mat dificil pentru 
tinerii noștri pug&ști. ^MeziniC 
au dovedit, insă, că s-au pregătii 
temeinic, trecind cu mult succes 
peste ultima încercare. finalele. 
Boxeri ca V. Surugiu. M. Vrlățea- 
nu, Iosif Olaru. Ion Cizmărie, ca 
și Petre Zăinescu — deși învins in 
prima intUnire — au lăsat o fru
moasă impresie.Ei pot ajunge pu- 
giliști de valoare — dar numai pee- 
gălindu-se cu asiduitate ji serio
zitate».

Aceeași părere a fost împărtășiră 
și de spectatorii din Pitești, care 
au urmărit cu interes, seară de 
seară, evoluția finer do? boxeri. In 
special ultima dintre cele cinci reu
niuni consecutive, desfășurate in

11

(C.C.A.) și Aurelia Drăghici (Dinamo), campioni 
de semifond ai R. P. R.
dist, îrstrac t Moioeanu se restate 
vizibil în urma eforturilor depuse în 
ultima vreme, la aceasta contribuind 
și pasul enorm de mare pe care o- 
bișnuiețte să-1 utilizeze. Antrenorul

C. Dumitrescu

curespectiv trebuie să intervină 
griji in această problemă.

N Maxim a fost pe linia posibi
lităților lui. iar Ion Ioniță nu a 
avut o „zi bună*. In schimb, tînă
rul D. Munteanu a ocupat un loc 
bun. in ciuda unei pane de cauciuc, 
depășind elemente consacrate ca N. 
Vasilescu și Ion Vasile, amindoi 
concurind sub așteptări. Merită no
tată comportarea tînărului R. Klein, 
ciclist cu perspective.

Rezultatul tehnic: 1. C. Dumi
trescu (C.C-A.) 2h 3103; 2. Ion 
Baciu (C.C.A.) 2:40,07 ; 3. G. Mo- 

ce*e mai bune -.ondlțiimi pe s.adio- 
nul Locomotiva. (finala) a avut 
darul să scoată și mai mt»l* în 
evidență frumoasele perspective arie 
lincre’ot noastre ..speranțe".

Titlurile de campioni au fost cu
cerite (în ordinea categoriilor) de: 
D. Râgâie (C-ța). Vasile Pleș 
•Oradea), Marin Urlățeanu (Bt»eu- 
re«f:). Victor Surugiu (Craiova). 
fos-f Olaru (Craiova), Ion Ailenei 
(București), Paul Pirlea (Crato- 
va), Const Bilă (Cra:ova). Ion 
Cizmărie f Timișoara), Const. Bu- 
gheanu (Pfoești), Zamfir Ciocir- 
tan (București) și Șt. Marcov.ceanu 
(Timișoara).

La capătul aces'or întreceri, se 
poate spune că titlurile de cam
pioni republicani au revetst, într-a- 
devăr. celor mai buni dintre cei txmi. 
Am reținut m deosebi comportă
rile bone ate Iui V. Surugiu și 

L Olaru, amb ția cu care a lup'at 
D. Răgălie, curajul lui M. Uriă- 
țeanu, dorința de a învinge max- 
lestatâ de V. Pleș și I. Aliere, Su
rugiu este un boxer cu imi’te ca
lități. El lovește variat și precis și 
știe să se apere cu calm. Ei a do
vedit, in uIFcnul meci al compe
tiției. cu M Farkaș (Tun), că 
merită pe depizt titlul de campion 
la cat cocoș. Antrenorul V. Simion 
are datoria să se preocupe cu multă 
atenție de pregătirea acestui tinăr 
talentat.

Frumoase cuvinte se pot spune 
ș! desare ceilalți boxeri craioveni. 
Ca și V. Surugiu Iosh Olaru, Pasă 
Pirlea ș: C. Bilă, campioni republi
cani, C. Bogdan. A. Offembrrg și A. 
Ciotescu, clasați pe locul II, 
dovedit prețioase calități, care 
acordă frumoase perspective. De 
altfel, craiovenii sau c'iasat 
primi»; loc wi clasamentul pe regiu
ni. reușind să ducă în orașul lor pa
tru din cele 
la juniori. O 
îi revine și 
mion, care a 
gere de inimă p-rnfcu a as'gura ele
vilor săi o bună pregătire. Roade 
în muncă au cules in această cotn- 
petrție și alțî anffreinori ca: Lu
dovic Ambruș (Timișoara), Petre 
Mihai (Galați), G. Florescu (Iași), 
etc.

au
Ie

pe

12 titluri republicane 
mare parte din merit 
antrenorului V. Si- 
mimcit cu multă tra- 
.entru a as:gura ele-

a

P. MIHAI 
ACTIVITATEA LA Zi

O Slmbătă seara, Dinamo 9 
întîlnit puternica formație a Pro-
gresulu* Sibiu. Medul s-a terminat 
Ia egalitate (7—7), sibienij fiind 
lipsiți de satisfacția unei viclonii 
du cauza deciziei nedrepte dată 
în favoarea lui E. Popa, într-un 
meci în care acesta a fost dominat 
dte N. Negrea (Sibiu). S-au re
morcat: I. Zigler, A. Urdea (Pro

gresul), R. Bătăuaș și D. Gheor-

ferența de punctaj dintre primU 
și al zecelea clasat; 11,55 
puncte' In ceea ce privește 
concursul da sîmbătă, constatăm 
totuși un fapt îmbucurător și a- 
nwne că o seria de tineri ca H. 
Orend-, N. Bădu'.escu și N. Covaci 
(care au ocupat locurile V, VI și 
VII în clasamentul general) încep 
— prin progresul tehnic arătat — 
să-ș: croiască d-um spre lotul re
publican.

Au plăcut, in general, ca exe
cuție și combinație exercițiile Ele
nei Leuștean și ale lui M. Boiez 
(sol), ca și cele reușîie de Geor- 
geta Hurmuzache, Utta Schland 
fparalele), A. Kerekc-s (bară), Fr. 
Orendi (inele) și Emilia Vătășoiu 
(bîrnă).
Rezullate tehnice. Fete: 1. Emilia 

Vătășo'u 36,55 p.; 2. Utta Schland 
36,10 p.; Alex. Penciu 35,60 p ; 
4. Teofila Băiașu 35,35 p.: Elene 
Leuștean 35,25 p. Băieți: 1. A. Kere- 
kes 53,70 p.; 2-3 M. Botez și I. 
Focl.t 52,50 p.; 4. St. Harko 49,25 
p.; 5. H. Orendi 46,-55 p.

Cu toate că a fost un concurs- 
die verificare a celor maii buni 
gimnaști și gimnaste din țară, pu
blicul spectator a fost albsent, pri- 
vîndu-i astfel — într-o importantă 
măsură — pe concurenți de un
stimulent prețios.

ANA IHM j

ioeanu (Progresul) 2:40J>9; 4. Ion 
Ioniță (C.C.A.) 2:41.57; 5. N. Ma
xim (Dinamo) 2:42,13 ; 6. C. Istrate 
(Progr.) 2:43,13; 7. C. Stănescu 
(FI. roșie) 2:44.02 ; 8. D. Munteanu 
(Locomotiva Constanța) 2:45,31 ; 
9. I. Constanți nesou (C.C.A.) 
2:45,35; 10. Richard Klein (Dinamo 
Orașul Stalin) 2:46.27; 11. N. Va
silescu (Dinamo) 2:46,45; 12. E. 
Mihăiilă (Constr.) 2:48,04 ; 13. L- 
Dominic (Constr.) 2:48,26; 14. Ga
briel Petrescu (Recolta) 2:50 02 ; 
15. Ion Vasile (C.C.A.) 2:50,05.

In proba feminină, Aurelia Dră- 
ghici (Dinamo) dlupă 25 lom., a 
ocupat primul loc, cu timpul de 
45 min. 30 sec- Media orară 33, 300 
km. Dacă victoria Aureliei Drăghici 
era așteptată, în schimb, locul doi 
ocupat de tînăra Hermina Iuhasz 
(Dinamo), cu timpul de 46,13,arată 
realele calități ale acestei talentate 
alergătoare in plină 
Surprinzător de slabă 
portarea Silviei Iosif, 
locul 7. La fel, Maria 
așteptări. In schimb, o mențiune 
merită Maria Iliescu, care a ocupat 
locul 3 cu toate că suferise o pană 
de lanț puțin timp de la plecare.

Rezultatul tehnic: 1. Aurelia Dră
ghici (Dinamo) 45.30: 2. Hermina 
Iuhasz (Dinamo) 46,13; 3. Maria 
Iliescu (Metalul) 46,57; 4. Maria 
Bisac (Progresul) 47,24; 5- tierta 
Schuster (FI. roșie Orașul Stalin) 
48,04 ; .6 Maria Kato (Voința Arad) 
48.05 : 7. Silvia Icsif (FI. roșie) 
49.10; 8. Azaleea Maxim (FI. ro
șie); 9. Othilia Koonert (FI. roșie 
Orașul Stalin) ; 10. Eva Șandor 
(Voința Cluj) 
naru (Progir- T.

dezvoltare, 
a fost com- 
clasată pe 
Bisac, sub

ll. Ecaterina Bră- 
Severin).

EMIL 1ENGEC

bw...
9). Ai. Blaink și

(Met. Tr.S).
10—8. Tea te
(Ion I. Bu

ghiu (Dinatno
D. Negrea, care au fumisat un 
meci extrem de diur, au term-:na.t 
la egalitate. (N. Tokacek, cores
pondent).

• Tr. Severin, la fața a 1.000 
■de spectatori a avut loc fotîtnirea 
Metalul 80—Locomotiva PC A Con
stanța. S-au evidențiat: P. Panait, 
C. Tudor, Dumitru Dinu, (Loc. 
C-ța), I. Mihart, I. Mîțu, C. Bă.r- 
bulescu, Tr. Iordache 
Localnicii au învins cu 
deciziile au fost juste 
zulică. corespondent).

• Reșița. In localitate s-a desfă
șurat meciul de box : Școala profe
sională din Reșița—FI. roșie Timi
șoara. Victoria a revenit localnicilor 
cu 5-2 S-au evdențiat: Gîrban, D. 
Gie, D. Iordache, R. Nicoteescu, 
(Reșița) și C. Szabo S. Bălteanu 
și I. Csritar (Timișoara). Au asis
tat 1.500 specta’ori (E. Mitrea, 
corespondent).

Sfirșitul activității la na ta ț te în. 
bazin acoperit a fost marcat de con
cursul organizat duminică diminea
ța de I.E.B.S. in colaborare cu co
misia orășenească de natație.

Cea mai frumoasă comportare în 
acest concurs a avut-o Sanda Platon 
(C.C.A.). fnotătoarea noastră de vi
teză „Nr. 1“ a reușit la capătul 
probei 200 m. liber un nou record 
republican cu timpul de 2:40,4. Ve
chiul record al probei, 2:49,5, care 
data din anul 1952 și pe care îl ' 
deținea tot ea, a trecut de la 1 
ianuarie prin următoarele faze: 
2:48,5 obținut de Ecaterina Orosz 
la începutul anului la Cluj; 2:47,6, 
din nou de Sanda Platan cu puține 
săptămîni în urmă și, în sfîrșit, a- 
cest 2:40,4 !

Juniorii șl copiii au avut o com- 
ipcfrtare meritorie în acest concurs, 
desfășurat în. cinstea Zilei Interna
ționale a Copilului. Astfel, compo- 
nenții ștafetei 4~X-100m. mixt juniori, 
Klaus Kovacs (1:19,0), C. Chirvă- 
s-uță (1:24,4), Ștefan. Kroner 
(1:18,7), G. B'lajek (1:02,2) (toți 
la Știința) au realizat cu trrrupul 
5:04,3 un nou record republican «fe 
juniori categoria a Il-a. Vechiul re
cord 5:16,1 le aparținea tot lor. La 
capătul probei 4*100 m mixt Ju
nioare, componentele ștafetei deda 
Știința (Mihaela Popescu 
Astrid . „ _
Wittgenstein 1:34,6, Ingrid Rothe

1:33,3;
Go!>e4 1:37,6, Margarete

i-a revenit echipai 
la o diferență de scor
6—2. Interesant de 
la un moment dat, 
conducea cu 5—0 și

Fin^iștii campionatului 
de șah pe echipe al R.P.R.

Duminică, a fost consumată, ia 
București și Timișoara, ultima etapă 
înaintea finalei campionatuihii de 
șah pe echipe ail R.P.R. Cete trei 
întîliniim care urmau să-i decidă 
pe fiinailiști aiu prilejuit îmtîtaM 
echilibrate și interesante prin var 
laarea foarte apropiată a partici- 
panților.

Patru maeștri .ai sportaluâ, dintre 
care doi foști campioni ai R.P.R, 
aiu evoluat în îmt î 1 nirea dăntee Dti- 
namo, echipa campioană a Capi
talei, și Constructorul, una dintre 
cale mai serioase pretendente la 
titlu. Victoria 
Constructorul 
relativ maire: 
remarcat că. 
Constructorul 
numai eforturile serioase dispuse ute 
dinamoviști diupă întrerupere i-aiu 
salvat de la o înfrîngere și mai ca
tegorică. Rezultatei^ tehnice indli- 
viduale sînt următoarele: Cioclltea— 
Bălanei 1—0; Voiculescu—Reicher
1—0; Silberman—Crețulescu 1—0; 
Pușcașu—Nagy 1—0; Rotaru—
Georgescu 0—1 : Erdieuș—Streja
'/2—'Iî', Rcdica Manolescu—Rodi- 
ca Reicher ‘A—’/s; Alexandra Ni- 
cotau—Eleonora Gogî'ea 1—0. Cio- 
cîltea a cîștigat o bună partidă de 
atac în fața lui Bălanei, iar Vo<- 
cuilescu l-a învins pe Reicher într-o 
complicată luptă pozițicnailă.

Progresul D.G.S. a cîștigat, dar 
nu fără emoții, în fața puternicu
lui colectiv Voința din Timișoara. 
Multă vreme scorul se menținuse 
egal și abia după întrerupere echipa 
campioană a țării și-a impus su
perioritatea, adjudeeîndu-și victoria 
cu scorul de 5—3.

Iată rezultatele: Troianescu—Tyro- 
ler 1—0; Seimeanu—Palterer 1—0; 
Urseartu—Ban 1—0; Braunstein— 
Dickman ’/2—’/ai L. Răriutescu—E. 
Szabo ‘A—Val Negrea—Rosenberg 
0—1; Lidia Giuroiu—b\zg)MesnM 
Baiiaiy 1—0; NatalJia IH-escu—Doina 
Mayer 0—1.

Cea mai disputată întîlmire a fost 
la Timișoara între șahiștii de la 
Știința dlin localitate și colegii lor 
de asociație de la București. Deși 
porneau favoriți, bveureștenii n-au 
puiuț trece peste jocul omogen 
al Științei Timișoara, trebuind să 
se mulțumească cu un rezultat de 
egalitate care, însă, le asi
gură calificarea in finală de
oarece regulamentul prevede că 
în astfel de situații cîștigă echipa 
care are juniorul mai tînăir. Rezul
tatele individuale sînt următoarele: 
Mititelu -'St. Tlm.)—Botez 1—0; 
Dr. R. Alexandrescu—Șuta Va—Vi’. 
Szabo—Ghițescu 0—1; Partos—Su- 
{tman 1—0; Tocăniță—Samarian 
Vi—Vai Gunsbergher—Pavtov 1—0; 
Elena Gr-aboviețk:— Eltsabeta lo- 
nescu 0—1; Margareta Hary—Ma
ria Tarapanov 0—1

In felul zcesta, Ccnstinuctoruil 
București, Progresul D.G.S. Bucu
rești și Știința București s-au ca
lificat pentru finală In zlilede dfa 
14, 16, 18 și 20 iunie, ele se vor 
întîlni la București, în tameul fi
nal, pentru desemnarea echipei 
camptoane a țării.

DE 200 M. LIBER
1:26,9) și-au 
versa rele de

întrecut de puțin ad- 
_______ __ la Progresul, obțmnd 
un nou record republican de junioa
re categoria I-a și a 11-a: 6:12,4. 
înotătoarele de la Progrsul au o- 
cupat loteuil Ii, cu timpul de 6:12,7 
(Vechiul reeond de junioare cate
goria l-a: 6:17,8 Progresul). Ve
chiul record de junioare categoria 
a 11-a: 6:28,8 (Știința). De remar
cat că t*năra- ștafetă s-a apropia! 
de recordul senioarelor: 6:10,5 (Ști
ința Cluj). Și probele de copii au 
prilejuit întreceri viu disputate în 
care s-a evidențiat tuna pregătire 
a înotătorilor Arthur Horacek si A- 
vram Rottman, (Avîntul), Sania 
Iordan, Miha-i Ciu-pagea (Tînărul 
dinamov 1st), Margot Rieger, Ale
xandru Bota (Știința), Maria Dan 
(S.S.T.) și Alexandru Stahl, Ro
mulus Dragomirescu (Centrul de 
copii). Rezultate bune în concursul 
de duminică au mai obținut: 
M. Mitrofan (Progresul), 2:47,7 la 
200 bras; Ștefan Iomescu (C.C.A.) 
și Mitu Constantin (Tînărul dliirua- 
movist) 1:18ri la 100 m. spate; Maria 
Ouiatu (Progr.) 1:36,7 la 100 m. 
bras.

La sfirși'tuil probelor, clasamentul 
general pe asociații se prezintă 
astfel: 1. Progresul 84 p.; 2. Voin
ța 73 p.; 3. C.C.A. 54 p. In dasa- 
mentuil copiilor Știința ocupă primul 
loc cu 35',9p., urmată de Avutul 
24p. și S.S.T. 29p.

G. N.
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ASPECTE DIN ACTIVITATEA CABIKETIRBi 
DIX TIMISOARA
Chirîță), „Observați-uni pe margi
nea experimentării lecției lui Vo- 
gaidin" (profesor C. Bucur), „Me
toda de predare și gradare a ele
mentelor și exercițiilor la gimnasti. 
ca sportivă" (profesor C. Eilhardt). 

In afara lucrărilor de cercetări, 
cabinetul metodico-științific din Ti
mișoara a avut o vie activitate în 
problemele de colaborare ai orga
nele de presă de specialitate, de 
redactări de manuaife și programe 
de studii de îndrumare a . cercuri
lor pedagogice și a muncii antre
norilor.

In planul tematic pe anul în curs 
au fost înscrise noi probleme din
tre care notăm: redactarea unui 
buletin sportiv regional cu carac
ter intern^, pentru stimularea și în
drumarea muncii de cercetări ști
ințifice, editarea celor mai bune lu
crări de cercetări într-un caiet spe. 
ciail, organizarea unei sesiuni de 
comunicări (intre 15—20 iunie), 
cu invitarea organelor competente 
în acest domeniu din orașele Bucu
rești. Cluj, Iași, Galați, Craiova 
etc.

Continuînd această activitate, în 
care primește un sprijin efectiv 
din partea comitetelor regional și 
orășenesc P.M.R., cabinetul meto
dico-științific din Timișoara va pu
tea obține și pe mai departe noi 
succese necesare fundamentării pe 
baze științifice a procesului de in- 
struire-antrenament în mișcarea de 
cultură fizică și sport și pentru li
chidarea empirismului în acest do
meniu.

METODICO -ȘTiîNTIFIC
De curând s-a împlinit un an 

de la înființarea cabinetului me
todico- științific care activează pe 
lingă comitetul regional C.F.S. Ti
mișoara și care coordonează mun
ca de cercetări științifice în do
meniul culturii fizice și sportului. 
In această perioadă, cabinetul și-a 
desfășurat activitatea prin patru 
secții și anume: secția I — cate
dra de educație fizică de la In
stitutul Politehnic (responsabili 
profesor C. Bucur) ; secția a 11-a
— catedra de educație fizică și 
cultură fizică medicală de la In
stitutul Medico-Farmaceutic (res
ponsabil profesor I. Ilka) ; secția 
a IlI-a — Școala Medie Tehnică de 
Cultură Fizică (responsabil profe
sor C. Iovănescu) ; secția & IV-a
— Dispensarul medical pentru 
spo-rtivi și policlinica universitară 
(responsabil dr. V. Cătină).

Respecțindu-.se îndrumările date
de consiliul metodico-științific din 
București, la cabinetul din Timi- 

. șoara s-a realizat o strânsă cola
borare între medici, sportivi, antre
nori și profesorii de educație fizică. 
Combinarea observațiilor culese în 
laborator au datei'e experimentale 
de pe teren a deschis posibilitatea 
rezolvării multor probleme cu pri
vire la îmbunătățirea antrenamentu
lui. In cele trei trimestre ale anu
lui 195-4 s-au ținut trei sesiuni de 
comunicări, în cadrul cărora au fost 
prezentate o serie de lucrări ca 
„Supravegherea științifică a antre
namentului prin laborator" (dr. 
Catna, dr. Ancușa, profesor C. 
Iovănescu), „Modificări electrocar, 
diografice i'a cordul sportiv" (dr.

AL. GROS
corespondam regional

Atletul polonez J. Chromik este con
siderat un serios pretendent la su
premație în cursa de 5.000 metri.

Programul campionatului republican de polo pe apă categoria A pe anul 1955
ETAPA 1 5 IUNIE ETAPA a Vl-a 29 IUNIE

SPORTIVII
SE PREGĂTESC

POLONEZI
PENTRU FESTIVAL

București : C.C.A.—Constructorul Oradea
București : Dinamo—Tînărul dinamovist București
București : Progresul—Progresul Tg. Mureș 
Cluj: Știința—Știința București
Timișoara: Flamura roșie— Metalul Cluj

ETAPA a Il-a 12 IUNIE

București: Știința—C.C.A.
Timișoara : Flamura roșie—Dinamo București 
București: Tinărul dinamovist—Știința Cluj 
București : Progresul—Constructorul Oradea 
Cluj: Metalul—Progresul Tg. Mureș

ETAPA a IlI-a 19 IUNIE

București : C.C.A.—Flamura roșie Timișoara
Cluj: Știința— Dinamo București
Tg. Mureș’: Progresul—Tînărul Dinamovist Bucu

rești
Oradea : Constructorul—Metalul Cluj
București: Progresul—Știința București

ETAPA a IV-a JOI 23 IUNIE

Cluj: Metalul—C.C.A.
București: Dinamo—Progresul Tg- Mureș
București: Tînărul dinamovist—Știința București 
Timișoara : Flamura roșie—Progresul București 
Oradea : Constructorul—Știința Cluj

ETAPA a V-a 26 IUNIE

C.C.A.—Dinamo București
Tînărul dinamovist—Progresul Bucu-

Tg. Mureș : Progresul—C.C.A.
București : Dinamo—Metalul Cluj
Timișoara : Flamura roșie—Tînărul dinamovist Bucu

rești
București : Progresul—Știința Cluj
Oradea : Constructorul—Știința București

ETAPA a Vil-a 3 IULIE

București : G.C.A.—Tînărul dinamovist București
București : Dinamo—Știința București
Cluj : Metalul—Progresul București
Timișoara : FI. roșie—Constructorul Oradea
Cluj : Știința—Progresul Tg. Mureș

ETAPA a VlII-a 13 IULIE

București : C.C.A.—Știința Cluj
București: Progresul—Dinamo București
Oradea : Constructorul—Tînărul dinamovist 

rești
București : Știința—Metalul Cluj
Tg. Mureș : Progresul—FI. roșie Timișoara

ETAPA a IX-a 17 IULIE

București : C.C.A.—Progresul București 
Oradea : Constructorul—Dinamo București 
București : Tînărul dinamovist—Metalul Cluj 
Tg. Mureș : Progresul—Știința București 
Chij : Știința—FI. roșie Timișoara

Bucu-

Sportivii polonezi au început din 
vreme antrenamentele în vederea 
celei de a Il-a ediții a Jocurilor 
Internaționale Sportive ale Tinere
tului, care vor avea loc în luna 
august, i'a Varșovia. Pe zi ce tre
ce pregătirile lor se intensifică, 
tinerii sportivi polonezi fiind hotă- 
riți să atingă cea mai bună formă 
în zilele marilor întreceri.

Una dintre- cele mai puternice e- 
chipe pe care le va alinia Polonia 
în cadrul Jocurilor va fi, fără în
doială, cea de scrimă, ale cărei re
zultate sînt apreciate pe plan in
ternațional In special sabrerii po
lonezi ocupă un loc de frunte în 
scrima mondială. Ei au obținut re
zultate excelente la Campionatele 
Mondiale de la Bruxelles din a- 
nul 1953, tind au ocupat locul trei 
și în cele desfășurate la Luxem
burg (1954), tind s-au cl'asat pe 
locul doi. fiind întrecuți doar de 
străluciți! scrimeri maghiari. De a- 
asemenea. trebuie să menționăm 
că tînărul trăgător polonez, ing. 
Zablccki a devenit în anul 1953 
campion modial de scrimă juniori.

Spadasinii și fioretiștii polonezi, 
deși nu se ridică la nivelul sabre- 
rilor, au făcut totuși progrese 
mari, elocvent demonstrate cu pri- 
tejul recentelor competiții de la 
Viena și Gând, ca și întâlnirea cu 
echipa națională a Belgiei în care 
au cîștigăt

Antrenamentele scrimerilor polo
nezi înaintea Jocurilor se desfă
șoară în patru centre : Varșovia, 
Krakovia, Gliwice și Stalmogrodt 

Cei mai de seamă antrenori sg o- 
cupă cu pregătirile lotului, din’ care 
fac parte 29 sportivi și sportive. 
Asupra ansamblului antrenamente
lor veghează specialiști cunoscuți 
cum sînt antrenorul de stat Kevey 
și conducătorii secției de scrimă, 
prof. Finski și Dr. Kawrocki.

O mare atracție a Jocurilor vor 
fi concursurile de motociclism, la 
care participă cei mai buni sportivi 
din lume, alergători din Anglia, 
Austria. Cehoslovacia, Olanda, Sue
dia. Finala ■— după două probe 
eliminatorii la Poznan și Wroclaw 
— va avea i'oc la 12 august p® 
stadionul „Btidowlani" din Varșo
via, stadion cu o capacitate de 
32.000 locuri.

Motocicliștii polonezi se pregă
tesc pentru ediția a II-a a Jocuri
lor Internaționale Sportive ale Ti
neretului în cadrul cluburilor și co
lectivelor din care fac parte.

Lotul definitiv va fi afcătuit în 
urma comunicărilor făcute de an
trenorii repartizați special în a- 
cest scop. Intre timp, motocicliștii 
polonezi vor lua parte la campiona
tele țării și la o întîlnire ou e- 
chipa R. Cehoslovace.

Alături de scrimeri și motocicliști 
—’deși poate la un nivel european 
mi tot atît de înalt — se află înotă
torii, care vor face și ej eforturi

intense pentru a obține rezultate 
dlin cele mai bune. O garanție în 
această privință este faptul că ei 
au întrecut deja toate recordurile 
antebelice ale Poloniei. înotătorii 
polonezi sînt hotărîți să se prezin
te la fel de bine pregătiți ca și co
legii lor din aii te discipline. Aintre. 
narrtentele lor în vederea Jocurilor 
au fost minuțios elaborate. In ve
derea desfășurării cu succes a a- 
cestor antrenamente sezonul între
cerilor de iarnă, a fost prelungit, 
iar competițiile pentru „Cupa ora
șelor" au fost simțitor extinsei Du
pă o serie de pregătiri pe care le 
vor face împreună cu înotătorii so
vietici și după întâlnirea cu echipa 
Italiei, înotătorii polonezi vor tre
ce ultimul examen dinaintea Jocuri
lor în întâlnirea R.P. Polonă — 
Belgia, cate va avea loc în iulie 
la Poznan.

O vie activitate desfășoară ca
notorii polonezi, care în întâlnirile 
internaționale au înregistrat suc
cese remarcabile (Theodor Kocer- 
ka: locul trei la Joourife Olimpi
ce. locul doi la campionatele Eu
ropene). In timpul iernii, canoto
rii s-au pregătit în cadrul colec
tivelor lor de bază. Acum, ei se 
antrenează într-o serie de cen're 
nautice sub conducerea antrenorilor 
de stat. O verificare a pregătirii 
lor va avea loc au pril'ejul campio
natelor voevodalle și pe asociații. 
Sportivii fruntași vor avea, de ase- 
mea, întâlniri cu echipe din R.D. 
Germană, Anglia și Jugoslavia.

In R.P. Polonă sporturile nauti
ce cu motor se bucură de o mare 
popularitate. In această disciplină 
Sportivii polonezi dețin zece recor
duri mondiali. întrecerile bărci

lor cu motor vor avea l'oc pe Vis
tula. In cadrul pregătirii pentru a- 
ceste concursuri sportivii polonezi 
vor lua parte la o serie de compe
tiții. Este vorba de tentativele de 
recorduri mondiale care vor avea 
loc pe apa lacului Iiawa, apoi pro
bele eliminatorii din cadrul cam- 
pionatuihi național pe lacul Gop’o 
și, în sfîrșit, întrecerile finale pen
tru desemnarea campionilor țării, 
care 6e vor desfășura pe lacurile 
Mazuriene. înainte de Jocuri sînt 
programate, de asemenea, două 
competiții cu caracter național : 
tradiționalele regate organizate de 
ziarul „Express Wieczorny" pentru 
„Cupa Rafael Praga" (la 9 iunie 
pe Vistula) și regatele pentru „Cor
donul Albastru" l'a 19 iunie pe la
cul Rusailka de lingă Poznan.

După aceste competiții va fi de
semnată echipa R.P. Polone care 
va participa la Jocuri. întrecerile 
de bărci cu motor din cadrul Jocu
rilor trezesc un viu interes în rân
dul participanților, interes care . se 
poate vedea din numărul mare al ce
lor înscriși, printre care figurea
ză și cunoscutul campion belgian 
Enthoven.

București :
București :

rești
București :
Cluj : Metalul—Știința Cluj
Tg. Mureș : Progresul—Constructorul Oradea

Știința—Flamura roșie Timișoara

C.C.A. din nou
dfebut nu prea stră- 

care C.C.A.. fnsitașia 
clasamentului la rugbi 
la egalitate jocul cu 
Grivița Roșie și s-a
serios pentru a de-

Prima etapă din returul campionatului republican 
este programată la 24 iulie, iar următoarele etape 
la: 31 iulie, 7 august, 11 august, 14 august, 18 au
gust, 24 august, 31 august, 15 septembrie. Progra
mul etapelor este același ca și în tur, cu singura 
deosebire că echipele care au fost gazde vor juca în 
retur In deplasare.

lider al campionat ului de rugbi
După un 

lucitor, ta 
de astăzi a 
a terminat 
Locomotiva 
întrebuințat 
păși pe teren propriu Știința Ti
mișoara, au urmat cîteva meciuri 
în care echipa și-a găsit cadența, 
demonstrând un joc de calitate și, 
ceea ce în ultima vreme îi lipsi
se, o vigoare deosebită. Publicul 
cunoscător a fost unanim în a 
recunoaște că formația cea mai 
în formă a sezonului este C.C.A., 
mai ales după frumoasa compor
tare din întîlnirea cu cîștigătoa- 
rea Cupei R.P.R., Dinamo Bucu
rești. Forma deosebită a jucăto
rilor de la C.C.A. selecționați în 
reprezentativa Bucureștiului, cu 
prilejul meciului cu selecționata 
Parisului, cit și evoluția întregii 
formații în jocurile următoare de 
campionat au confirmat buna pre
gătire a echipei campioane. To
tuși, în drumul spre șefia clasa
mentului, C.C.A. mai avea de tre
cut un obstacol care nu putea fi 
neglijat: redutabila formație
Constructorul București. După un 
an de zile—- în care Construc
torul a obținut rezultate inegale, 
anurtțtodu.&e totuși drept un com-

petitor principal la primele locuri 
a<le clasamentului — în actuala 
ediție a campionatului această 
formație a confirmat așteptările, 
întrecînd Locomotiva Grivița Ro
șie, terminînd la egalitate cu Di
namo și instalîndu-se în fruntea 
clasamentului. Intîlnirea acestor 
două echipe avea să arate care 
e cea mai valoroasă formație din 
actualul sezon. Din păcate, vre
mea nu a permis acestei partide 
o desfășurare la cel mai înalt ni
vel. Totuși, felul în care a decurs 
jocul nu a lăsat nici un dubiu a- 
supra superiorității campionilor, 
care au atacat mai mult, au fost 
mult mai combativi, mai omogeni 
și au avut o concepție de joc, spre 
deosebire de adversarii lor. In
tr-adevăr, Constructorul a apărut 
pe teren cu Gaicu centru, deși din 
numerosul lot al echipei s-ar fi 
putut găsi un jucător specializat 
pe trei sferturi, ceea ce ne-a lă
sat impresia că antrenorul porni
se de la ideea unei apărări cu 
orice chip. De asemenea, valoro
sul pachet de înaintași al echi
pei Constructorul nu a căutat 
să fixeze jocul pe acest compar
timent, ceea ce ar fi dus la echi
librarea raportului de forțe, ci a 
jucat la voia întîmplării. Cu un

adversar rutinat cum e C.C.A., jo
cul la voia întîmplării este peri
culos. Dovada cea mai bună o 
constituie rezultatul meciului : 6-0 
pentru C.C.A. Credem că această 
întîlnire trebuie să constituie pen
tru Constructorul 
serioase 
plecare 
procesul 
rugbi.

prilejul unei 
și punctul de 

linii precise în
analize

al unei 
de instruire a echipei de Tinerele scrimere din R. P. Polonă se pregătesc in vederea Jocurilor 

Sportive Internaționale de la Varșovia.

învinsAtletul maghiar Tabori l-a
pe cunoscutul atlet englez Chataway•
In cadrul întâlnirilor atletice ale 

Imperiului Britanic care se dispută 
la Londra, atletul maghiar Tabori 
a obținut o excelentă performanță 
pe distanța de o milă (1.609 m.) 
întrecîndu-1 pe cunoscutul atlet en
glez Chataway, Pe această distan
ță, Tabori a Obținut rezultatul de 
3:59,0, iar Chataway 3:59,8. Un 
rezultat excelent a realizat și Ro- 
zsavblyi (R. P. Ungară) care în 
cursa de 2.000 m. a Obținut timpul

mai slab decît actualul re-

înregistrat în

de 5:08,8, (cu o secundă și 8 ze
cimi
cord mondial al lui Gaston Reiff), 

O surpriză s-a
cursa de 880 yarzi, unde atletul 
maghiar Szentgali s-a clasat pe 
locul al IV-lea cu rezultatul de 
1:53,3. Pe primul loc s-a clasat 
englezul Johnson cu 1:52,1.

Atleta maghiară Razi Aranka a 
obținut un nou record al țării sale 
la proba de 500 m.: 1:15,8.

întrecerile s-au desfășurat sfm- 
bătă, pe stadionul Wite City. Re
zultatele în numeroase probe au 
fost influențate de pista moale, 
precum și de condițimnile nepriel
nice pentru desfășurarea întreceri
lor atletice.

★
Iată cîteva rezultate din R. P. 

Ungară: suliță femei: Vigh 49,85 
m. ; greutate bărbați Mihalfi 
15,49 m
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CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
C. Dumitrescu l-a învins pe R. Picknick (Luxemburg)

BERLIN, 30 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Pugiliștii ca
re du au fost eliminaiți din între
cerea de la Berlin depun, de la 
meci la meci, eforturi considera
bile pentru a-și croi drum spre 
Bemifinaie și de acolo spre dispu
ta decisivă. Intîfoiriile sînt deci tot 
■nai îndirjke, iar uneori deciziile 
foarte greu de dai. De remarcat 
că în această competiție — un a- 
defvăirat... maraton pugilistic — se 
observă două concepții de arbi
traj cu totul diferite. Unii arbitri
— Weissberg (Franța), Nicolle 
(Elveția), Cassanova (Spania) — 
iasă lupta cM mai liberă, interve
nind foarte rar și contribuind ast
fel la sporirea spectaculozității 
meciurilor pe care le conduc. Alții 
Insă printre care Resko (Finlan
da), Neuding (R.P. Polonă) și 
Gallagher (Irlanda), intervin e- 
xagerat rfe des în liț>tă, sancțiu
ni nd cu observații și avertismen
te — uneori In mod nejustificat. 
Se poate spune că șansele unor 
boxeri — printre care și ai noștri
— depind în cea mai mare mă
sură de acești arbitri, cane-j de
favorizează net pe pugiliștii ce 
pun accentul pe combativitate și 
condiție fizică.

Pînă acum, întrecerile smt do
minate de boxerii sovietici, care 
se dovedesc bine pregătit', atit din 
punct de vedere tehnic cit și in 
ceea ce privește condiția fizică. 
B. Stepanov, R. Munauskas, Stol- 
oikov și Satkov au obț nut stră
lucite victorii în fața unor redu
tabili adversari. Foarte bine se 
prezintă, de asemenea, boxerii po
lonezi, romuri și cei din Germa
nia occidentală. Francezii au reu
șit și ei victorii valoroase prin 
Annex și Chapron.

Dtaninică seară s-au desfășurat 
șapte meciuri, încheiate toate cu 
▼•eterii la puncte. S-au disputat 
întreceri ta limitele categoriilor 
muscă și setnhjșoară. inregistrin-

A fost amenajată o preta specială ! 
pentru alergările de riirt-tracK

Săptămina aceasta va fi îndepli
nit unul din vechile deziderate ale 
motocicliștilor bucureșteru. Astfel, 
asociația Locomotiva a reușit să 
pună la punct o primă pistă de zgu
ră special amenajată pentru între
cerile de dirt-track. Este vorba de 
vechea pistă de atletism de pe sta
dionul Locomotiva PTT. care a fost 
mult lărgită pe viraje, pentru a u- 
țura alergătorilor depășirile.

Duminică, noua pistă va fi inau
gurată prin întrecerile oficiale de 
dirt-track organizate de asociația 
Locomotiva. Noul traseu, care mă
soară aproximativ 400 m, este a- 
proape de două ori mai mic declt 
pista hipodromului Băneasa-trap, pe 
care au avut loc pînă în prezent a- 
iergări de viteză pe pistă de zgură. 
Lungimea acestei piste este însă 
ceia obișnuită pentru întrecerile mo- 
todcliste de dirt-track. Datorită a- 
cestei lungimi reduse, virajele slnt 
mult mai strînse și cer din 
partea alergătorilor o tehnică mai 
avansată, attt In mersul pe linie 
dreaptă cit și pe viraj. Motocicliștii 
vor trebui să intre în viraj, 
de așa manieră incit mașinile 
In derapaj să nu fie proiectate în 
afara traseului de concurs. De alt
fel, organizatorii au și programat 
înaintea întrecerii de duminică cî- 
teva antrenamente oficiale in ca
drul cărora motocicliștii vor exersa 
alergarea pe pista de dimensiuni 
reduse.

După cum am arătat, pista ame
najată la stadionul Locomotiva 
P.T.T. este gata. Pentru buna vi
zionare a întrecerilor, asociația Lo
comotiva proiectează instalarea u- 
nor tribune spațioase pentru publi
cul spectator ca și amenajarea unui 
teren special, pentru încălzirea ma
șinilor înainte de cursă. 

du-se următoarele rezultate teh
nice: Cat. muscă: V. Stolnikov 
(U.R.S.S.) îl tatoece la puncte pe 
Steventi (Turcia). Behrend (R. D. 
G.) b. p. Vedikov (R.P. Bulgaria). 
Nagy (R.P.U.) b. p. Lukoren (Fin
landa). Cat. semiușoară: Juhasz 
(R.P.U.) b. p. Oezary (Turcia). 
KursbalF (Germ, occ.) b. p. Smir
nov (U.R.S.S.). Papalado (Italia) 
b. p. Stoianov (R.P.B.), Mustafa 
(Egipt) b. p. Schira (Saar).

■ Luni după-amiazâ, reprezen
tantul nostru la cat. ușoară C. 
Dumitrescu a totMnet in boxerul R 
Picknick (Luxemburg) un ad-er- 
sar deosebit de puternic. combativ 
și experiments' Dumitrescu a în
ceput meciul :n stilul său obișnuit 
— foarte apreciat de spectatori.

Desiășurind un box elast c, fn 
continuă mișcare, Dumitrescu a 
lovit eficace de Ia senddistanță, 
prorocind apoi lupta corp la corp, 
din care a ieșit de fiecare dată 
cu puternice „croșeari* la figură. 
Pick nick a căutat să trântă ^di
rectele* sale <te stingă, dar roml- 
nul le-a evitat pe toate, oontinu- 
îndu-și ofensiva pînă la ultima! su
net de gong. C Dumitrescu a cu
cerit o frumoasă și categorică vic
torie la puncte, cias;ndu-se pentru 
turul următor, in care ii va în- 
tîlni pe redutabiU boxer maghiar 
BuddaL

Al doilea pugilist romtn care a 
urcat treptele ringul te luni după- 
amiază a fost Ilie Dragnea. El a 
încrucișat mănuș te cu Foster 
(Anglia), în cadntf categoriei mij
locie mică. Dragnea a făcut o par
tidă remarcabilă, dar desfășura
rea intMnirii a fost net influențată 
de comportarea arbitrului de ring 
KuMer (Germ. occ). In prima re
priză, avantajul a fost de partea 
lui Dragnea, care a reușit o serie 
de puternice lovituri la figură. In 
repriza a II-a lupta s-a echilibrat, 
dar arbitrul Kirbler i-a dat lui

Fotbalul peste hotare
U.R.S-S.

Moscova 30 (prin telefon). — 
In cadrul campionatului unional 
de fotbal s-au desfășurat in <ur sui 
săptâminii trecute numeroase me- 
ciur. Spartak Moscova a susținut 
două intihwri. In primul meci, 
desfășurat la 24 mai, a d spus pe 
teren propriu de echipa Spartak 
Minsk cu scorul de 2-i). iar sîm- 
bătă a primit vizita echipei Zenit 
d n Leningrad, de ca re a discus 
tot cu 2-0. Celelalte rezultate tare- 
gistrate slnt: Torpedo Moscova — 
Aripile Sovietelor Kuibișev 2-1; 
Lokomotiv Moscova — Torpedo 
Moscova 0-0; Spartak Minsk — 
Șahter Stalino 1-1; Rezervele de 
Muncă Leningrad — Dinamo Kiev
2-0.

In urma acestor rezultate, iată 
cum se prez ntă clasamente; pri
melor patru echipe:

R.P. BULGARIA

Dinamo Moscova 7 5 2 1 18:4 12
T.D.S.A., Moscova 7 5 2 • 14:4 12
Torpedo Moscova 1441 11.*8 12
Spartak Moscova 8 4 2 2 8:7 18

Sofia 29 (prin telefon). — Sîm- 
bătă și duminică s-au desfășuat 
jocurile din cadrul celei de a II-a 
etaipe. Singurul rezultat surprinză
tor ii constituie scorul egal Inre- 
gstrat de Ț.D.NA. cu Lokomotiv 
Plovdiv: 0-0. Iată celelalte rezul
tate tehnice : D.N.A. Plowd'v — 
Torpedo Sofia l-I; Spartak Plov
div — Udarnik Sofia 1-0; Spar
tak Pleven — V.M.S. Orașul Stalin
1- 0; Dinamo Sofia — V.V.S. Sofia
3-2;  Spartak Orașul Stalin — Lo
komotiv Sofia 2-2; Minior Dimi- 
trovo-Cerveno Zname Pavlikeni
2- 1. In urma acestor rezultate, trei 
echipe se află la egalitate de 
puncte.

Ț.D.N.A. 9 5 3 1 10:4 13
Spartak Or. Stalln 10 4 5 1 9:6 13
V.M.S. Sofia 11 6 1 4 9:9 13

R. CEHOSLOVACA
Praga 30 (prin telefon) — 2u 

toate că sînt în preajma meciului 
internațional de fotbal cu repre
zentativa Belgiei, echipele ceho
slovace au avut duminică etapa

Dragnea un avertisment — com
plet nejustifioat — pentru lovituri 
cu mănușa deschisă. In ultima 
parte a întîlnirii Dragnea a ata
cat cu multă dirzenfe, cucerind a- 
vantaj. Kubler a intervenit în lup
tă foarte des cu „brck“-uri, din- 
du-i lui Foster posibilitatea să 
treacă de momentele dificile (la 
un moment dat boxerul englez a 
fost ,. groggy"). Juri id a hotărit 
sâ-i acorde victoria La puncte lui 
Foster. De remarcat că arbitrul 
K utter a fost singurul judecător- 
arbitru din meciud Fiat — 
Niedzwiedzki care l-a dat în
vingător pe boxerul polonez, 
deși Fiat cucerise o vic
torie categorică la puncte pe toa
te celelalte buletine. Decizia dirr 
intîinirea Dragnea — Foster a în- 
tilnit, de altfel, o vie dezaprobare 
din partea publicului.

In cadrul categoriei mijlocii, bo
xerul sovietic Satkov l-a depășit 
categoric la puncte pe Hope (An
glia), care a fost trimis in patru 
rinduri la podea. Numai rezisten
ța sa neobișnuită l-a ajutat pe 
Hope să termine in picioare acest 
meci. Cu mult interes a fost aș
teptată și intilnirea-revanșă Pior- 
kowsky (R.P. Polonă) — Assaga 
(Franța). In primul meri, dispu
tat la Paris, boxerul polonez a În
vins prin K. O. Assaga nu a re
prezentat nici de data aceasta o 
problemă pentru Piorkowsky, care 
a cîștigat net la puncte.

Iată alte rezultate tehnice înre
gistrate în reuniunea de lun-i du- 
pă-amiază. Cat. ușoară: Buddai 
(R.P.U.) b. p. Sosa (Franța). 
Petersen (Danemarca) b. p. Graus 
(Saar). Guerbi (Egipt) b. p. Sa- 
hirov (R.P.B.).Cat. mijlocie mică: 
Pietrzykowski (R.P. Polonă) b. ip. 
Reinhardt (Germ. occ.). Burke 
(Irlanda) b. k. o repriza II-a 
pe Weltter (Luxemtn»-gi. N. Mîn- 
dreanu și D. Ciobotaru boxează 
marți, iar V. Tiță miercuri.

MARIUS GODEANU

cuîupietâ de caropxinat. Cel mai 
mare scor l-a înregistrat Spartak 
Sokolovo care în derbiul orașului 
Praga a dispus de Dynamo cu 
5-1. Un rezultat surprinzător a 
fost real’zat de ultima clasată 
Jiskra Liberec care Ia Praga a 
terminat ia egalitate cu Tari 
k>s4a 2-2. Iată ceteCarte re
zultate : Reia Hvezda Bra
tislava — Bani; Ostrava 2-1; 
Jakra ZUma — Banik Ktadno 
1-2; Taxon Preșov — U.D.A 
Praga 0-3; Spartak Trnava — 
Slovan Bratislava 1-0. După 9 
etape situația în clasament se pre- 
z ntă astfel:
Slovan Bratislava 18 7 1 2 4 ÎS
UDA Pra?a 17 11 ÎS: 8 15
Spartak Sokolovo 9 S 2 2 22:12 12
Ta‘ran Pre^ov 9 4 3 2 11: 9 11

Reprezentativa de fotbal a R. 
Cehoslovace a susținut un meci 
de verificare in vederea intîlnlrii 
cu naționala Belgiei, programată 
la 5 iunie la Bruxelles. In jocul 
desfășurat la Hradec Kralove, 
echipa reprezentativă a intilnit o 
selecționată a regiunii, invineind 
cu scorul de 4-1. Au înscris: Svo
boda, Trnka. Masopust și Prada. 
A fost aliniată următoarea forma
ție: Dolejși -Jecny. Pluskal, No- 
vak-Urban. Dvorak-Pazdera, Svo
boda, Trnka, Crha. Kraus. După 
pauză s-au produs următoarele 
schimbări: Houșka in locul lui Do
lejși, Mendik in locul lui Urban, 
iar a'acul a avut următoarea com
ponență: Hlavacek, Masopust, Pra
da Crha. Borovicka. La 1 iunie va 
avea loc Ia Celakovice ultimul joc 
de verificare.

Reprezentativa de juniori a R. 
Cehoslovace a susținut un meci de 
verificare in compania echipei 

țBanik Ooava. Victoria a r.-venit 
echipei Banik cu scorul de 3-2. 
Echipa de junior a ucat in ur
mătoarea formație: Hason (V'a- 
bel) — Kopacek, Urban, Mraz — 
Borz'k. Kvasn!ak (Voita) — Mol
nar, Demovic, Koș, Mikeșka (Bru- 
nowski) Dolinsky (Svarc).

La 1 iunie reprezentativa de ju- 
nori va susține la Celakovice ul
timul loc de verificare, unde va 
intilni selecționata de juniori a 
regiunii Praga.

UNDE SINT...
Să vedeți ce-au pățit volei

baliștii echipei din Tecuci, 
acum citeva duminici cind 
au plecat să susțină în- 
tilnirea lor din campionatul re
gional cu Progresul din Pan- 
ciu.

Cind au sosit la teren — 
ne scrie corespondentul C. P.o- 
laru — n-au găsit nici țipenie 
de om ! Au stat; au așteptat, 
privind îngrijorați la norii de 
ploaie ce se adunau pe cer și, 
intr-un tîrziu, și-a făcut apa
riția gîfiind, arbitrul...

— Ce facem, tov. arbitru, 
tntrebă un voleibalist din Te
cuci... Noi am venit... ft ve
dem că nu-i nici un jucător 
din Panciu...

— Aveți puțintică răbdare. 
Vi-i aduc eu acuși!

Om de acțiune, arbitrul în- 
călecă semeț pe bicicletă și 
dispăru învăluit într-un nor 
de praf... Ce e drept, e drept... 
Treaba s-a aranjat destul de 
repede Arbitrul era din Pan
ciu, așa că știa toate... adre
sele jucătorilor. Scoală-l pe 
Popescu din somn, ia-l pe 
Georgescu de la cinematograf, 
aleargă după Ștefănescu la 
restaurantul de stat, pînă la 
urmă, tot a adunat bietul ar
bitru patru din jucătorii de vo
lei ai Progresului Panciu. 
Acum, iată-l, sosește victorios 
cu ei, îndemnîndu-i să gră
bească pasul... Cînd să încea
pă meciul, jucătorii și-au a- 
dus aminte că n-au „plasă"... 
Cei din conducerea colectivului

Scump... dar
Nu la toate manifestațiile 

sportive vin 90.000 de oameni, 
elfi au fost, de pildă, dum nică 
pe Stadionul „23 August'', la 
meciul de fotbal dintre R.P.R. 
și R. P. Polonă. Sînt și meciuri 
mai „mititele", pentru care, bi
neînțeles, nu trebuie să te așezi 
la coadă pentru bilete de cînd 
pornesc să cinte cocoșii în zod, 
și niti să-ți aduci aminte că 
în urmă cu 20—30 de ani ai 
stat pe aceeași stradă sau ai 
călătorit in același tramvai cu 
cutare sau cu cutare, care s-ar 
putea să aibă „un bilet în 
plus"...

De pildă, la Sibiu, mai zilele 
trecute, cind s-a jucat un meci 
de handbal, fiind și o vreme 
mai... arțăgoasă, mulți specta
tori obișnuiți ai intilnirilor de 
handbal au preferat să stea pe 
la „cășile" lor. La meci — 
după cum ne scrie colaboratorul 
nostru M. Vlădoianu — au venit 
numai vreo 100 de oameni. Nu 
e de mirare, deci, că atunci 
cind s-a făcut socoteala bilete
lor vîndute, operația a durat 
doar citeva minute. S-au strins 
— in total — 145 lei.

— Tot e bine! — și-au spus 
organizatorii. Cu acești bani 
vom putea acoperi spezele de 
arbitraj. Oameni gospodari, au 
făcut, dealtfel, calculele pe loc: 
Bilet de tren Codlea-Sibiu și 
retur clasa a IlI-a: 50 lei.

Cazare o zi (fără hotel): 7 
lei.

Barem arbitraj: 15 lei.
Diurnă deplasare o zi: 24 

lei.
Au scos condeiul, au tras li

nia. au făcut socoteala și au 
ieșit 96 lei. Perfect! Rămîneau, 
deci, bani și pentru a se acoperi 
spezele arbitrilor de tușe...

Dar, vorba aceea din bătrini: 
„socoteala de acasă nu se po
trivește cu cea din tîrg". In ca
zul de față, calculele organiza
torilor, deși riguros exacte, nu 
s-au potrivit cu cele ale arbi
trului Gheorghe Lungu din 
Codlea. Deh! Gheorghe Lungu

A luat sfirșît campionatul
de lupte libere pe

La Baku s a deslășurat timp de 
o săptămînă campionatul die lupte 
libere pe echipe al U.R.S.S. Au 
luat parte la întreceri 15 coleciive 
din Moscova Leningrad, R.S F.S.R., 
Ucraina, Belorusia. Gruzîa, Ka- 
zahstan și alte republici. Fiecare 
echipă a fost compusă din zece

GAZDELE?»
sportiv Progresul Panciu, pie 
caseră uitind și de meci și de 
plasă și de tot... Ce-t de fă 
cut ? Bicicleta să trăiască ! Ar
bitrul a încălecat iar voini
cește și dă-i bătaie... după 

plasă. A găsit și plasă, s-a 
chinuit cu ea o jumătate de 
oră pînă s-o întindă apoi, li 
niștit a fluierat din răsputeri, 
chemînd echipele la joc.

Dar, cei din Panciu mai a- 
veau un cuvlnt... greu de spus 
in această palpitantă istorie. 
Mai întîi, că nu reușiseră să 
strîngă încă doi jucători (deci 
rămăseseră tot patru). In afa
ră de asta, fiecare se echi
pase cum apucase.. Unul în 
pantaloni, altul cu haină, altul 
cu tricou și cu pantefi de 
stradă, iar al patrulea (ce sur
priză !...) era îmbrăcat in tri
cou și chiloți...

Așa arăta vestita echipă de 
volei Progresul din Panciu!

Arbitrul nu mai stătu mult 
pe gînduri și, cu un ultim 
efect fluieră lung... nu înce
putul meciului ci... sfîrșitul 
lui, eonsemnînd victoria, prin 
„farfait", a echipei din Te
cuci l

...Echipele de volei, dacă vor 
să cîștige fără emoții știu acum 
ce au de făcut: Pornesc spre 
Panciu I Fac o călătorie plăcută 
și în plus știu că acolo echipele 
de voie' cuprind maximum... 
patru jucători! (Asta în cazul 
cel mai fericit, cînd arbitrul ii 
aduce cu... bicicleta I).

uu face ••...
avea și el socotelile lui. El sus
ținea că are de primit nu 96 
lei, ci 191 lei, iar „expunerea 
de motive" era următoarea: 
Bilet de tren Codlea — Orașul 
Stalin, Sighișoara—Copșa Mică 
—Sibiu, clasa a II-a: 108 lei.

Cazare 2 zile (fără hotel): 
20 lei.

Barem arbitraj: 15 lei.
Diurnă aeplasare 2 zile: 48 

lei.
Era clar: total 191 lei.
Ceea ce nu apărea clar în 

toată povestea, era de ce arbi
trul Gheorghe Lungu o por
nise în... „zig-zag" de la Codlea 
la Orașul Stalin, de aici la 
Sighișoara și pe urmă de la 
Copșa Mică la Sibiu, — distan
ță de peste 200 kilometri, — 
cind de la Codlea la Sibiu, — 
în linie dreaptă prin Făgăraș, 
sînt exact 130 de kilometri?

In fond, nu intervenise nimic 
special, doar că arbitrul Gheor
ghe Lungu își propusese, pro
babil, o mică... excursie, ca să 
mai schimbe omul aerul! Și 
cum o zi era prea puțin ca să 
tragă în piept tot aerul din 
Sibiu, iar distanța de 130 de 
kilometri de asemenea nu-l a- 
vantaja, (căci trebuia să mear
gă cu clasa a Ill-a), ce și-a zis: 
mai bine să ocolească toată 
țara, dar cu clasa a II-a! In 
plus, se mai lungește și depla
sarea cu o zi. 100 lei diferență... 
nu contează! Cum o să con
teze... dacă o plătește colecti
vul sportiv din Sibiu !?

Cei din Sibiu au... oftat și au 
plătit!

Dar cu siguranță că nici 
unul din ei nu s-a grăbit să-i 
adreseze la despărțire arbdrului 
tradiționalele cuvinte: „Să mai... 
poftiți pe la noi!"

Nu de alta, dar, dacă arbi
trul de handbal Gh. Lungu ar 
mai „pofti" de vreo citeva ori 
pe la Sibiu, praful s-ar alege de 
întreg bugetul colectivului, in
clusiv capitolul.. ..economii" t...

JACK BER.ARIII 
GEORGE MIHALACHE

echipe al U.R.S.S.
partic.paniți, (la categoriile cea 
mai ușoară și grea echipele au 
a'ini at cîte doi participamți). fn 
meciul decisiv s-au întîlnit echi
pele Gruaieii și Azerbaidij anului. 
Victoria le-a revenit luplătorilor 
gruzini cu scorul de 6-4.
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