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Un tratat al păcii și securități popoarelor
DEPUTĂȚII Marii Adunări Na- 

ționaîe a Republicii Populare 
Romine, reprezentanți ai po

porului nostru, z-u votat în unani
mitate legea pentru ratificarea Tra
tatului de prietenie, colaborare și 
asistență muftuală dintre cele opt 
state participante la- Conferința de 
la Varșovia.

Acest vot exprimă voința poporu
lui nostru de a contribui la apă
rarea păcii lumii, de a-și păzi 
marile cuceriri și victorii obținute 
în anii regimului de democrație 
populară.

Expunerea făcută de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej asupra 
Tratatului șj asupra conferinței de 
la Varșovia, a relevat marea în
semnătate internațională a acestui 
Tratat, importanța sa .pentru po
porul nostru. Evoluția evenimente
lor internaționale a făcut necesară 
încheierea acestui Tratat. Ratifi
carea acordurilor de la Paris de că
tre țările vesteuropene — acorduri 
care duc la reînvierea militarismu
lui german — constituie un peri
col pentru statele iubitoare de pace. 
In fața acestei situații, popoarele 
țărilor europene din lagărul socia
list. ptrpoare care își con
struiesc in pace și liniște, prin 
muncă rodnică, un trai tot mai fericit, 
au încheiat Tratatul de la Varșovia 
care prevede măsurile necesare 
pentru garantarea securității lor 
și pentru a bara drumul agresoru
lui în Europa.

încheiat în conformitate cu prin
cipiile Chartei Organizației Națiu- 
niior Unite, avind un caracter pre
fund pașnic și defensiv, acest 
Tratat esite expresia politicii de 
pace a celor opt state semnatare, 
a năzumlei lor de a crea un sistem 
de securitate colectivă în Europa, 
bazat pe parti'ciparea tuturor state
lor europene.

Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală de la Varșo
via, spre deosebire ide tratatele 

care se încheie între statele capi
taliste, este un Tratat încheiat în
tre state libere cu respectarea prin
cipiului suveranității și independen
ței naționale, de la egal la egal, în
tre state care doresc în mod sin
cer și dezinteresat să se ajute u- 
nu! pe altul, să contribuie la asi
gurarea păcii lumii.

Oamenii muncii din patria noas
tră 3u primit cu nespusă bucurie 
vestea semnării Tra-tatului de 
la Varșovia. Ne simțim mîn- 
dri de faptul că țara noas
tră se numără printre cele opt sta
te semnatare ale aoesZui Tr^tajt. 
De-» lungul veacurilor, poporul ro- 
min a kțptat, cu nenumărate jertfe 
șl suferinde, pentru a-și cuceri 
libertatea. Abia după 23 August 
1944 poporul romîn a cunoscut cu 
adevărat libertatea, o viață nouă 
și minunată în care munca paș- 

nic4 Și constructivă ocupă cel mai 
important loc. Astăzi, libertatea, 
viațța ferăciăă a pțapprului n os Unu 

sînt amenințate de uneltirile impe
rialiștilor, menite să ducă la reîn
vierea mașinii de război a milita
rismului german, de pe urma că
ruia poporul nos'tru a avdt atât 

<te suferit. Politica externă a sta
tului nostru urmărește prevenirea 
acestui pericol. încheierea Tratatu-

Noi recorduri ale
In bazinul descoperit de da Ba

ku, in cadrul întrecerilor republi
cane de înot, a evoluat în af ară 
de concurs tânărul sportiv din Mos
cova, Vladimir Strujanov (Rezer
vele de Muncă). La 28 mai el a 
făcut o tentativă de recond în 
cursa de 200 m. fluture. Tentativa 
a fost încununată de succes, VAa- 
dtmir Strujanov parcurgând dis
tanța în 2:27,4, performanță came 
constituie unul din cale tnai bune 
rezultate mondiale din istoria 

lui de ta Varșovia cc-nstituie o sta
vilă de netrecut în calea aventu
rilor războinice, o chezășie a întă
ririi securității țârilor din lagărul 
socialismului. Iată de ce, deputății 
care au luat cuvîntul în Marea Â- 
dunare Națională, cu prilejui rati
ficării Tratatului de la Varșovia, 
și-au exprimat, în numele milioa
nelor de oameni ai muncii pe care-i 
reprezintă, aprobarea pe care în
tregul nostru popor o dă Trata
tului de la Varșovia, politicii de 
pace ce stă la baza acestui însem
nat document istoric.

Niciodată, in decursul frămînta- 
tei sale istorii, țara, noastră n-a 
dispus de o garanție atît de pu
ternică a securității sale, a inde
pendenței și suveranității sale de 
stat.

împreună cu sute de mii de oa
meni cinstiți din lumea întreagă, 
oamenii muncii din patria noastră 
cred în posibilitatea rezolvării paș
nice pe calea tratativelor a tuturor 
problemelor internațional litigioa
se.

Istoria zilelor noastre a dovedit 
că politica, de pe poziții de forță 
este sortită eșecului, a dovedit cit 
de absurde sînt pretențiile imperia
liștilor de a se amesteca în pro
blemele interne ale altor țări. 
Cercurile imperialiste continuă insă 
șă încerce a interveni în treburile 
interrte ale altor state. Dovadă, 
pretenția absurdă de a se pune în 
discuția conferinței șefilor de gu
verne ale celor patru mari puteri 
problema restabilirii vechilor regi
muri în țările de democrație popu
lară. Poporul nostru amintește duș
manilor săi că istoria nu poate fi 
oprită din mersul ei, că popoarele 
din lagărul păcii dispun de ferța 
necesară pentru a-și apăra marile 
lor cuceriri. In ceea ce privește 
chestiunea regimului de stat tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
arătat: „Chestiunea regimului de 
stat al Rominki a fost hotărîtă o- 
dată pentru totdeauna de poporul 
romîn. conform voinței și intere
selor sale și nici un fel de putere 
străină nu are căderea s-o pună în 
discuție".

Portarul nostru a primit cu 
bucurie vestea semnării' Tratatului 
și a ratificării aozstuia de către 
Marea Adunare Națională. Acest 
Tratat este o chezășie a întăririi 
securității țării noastre, la tuturor 
țărilor din lagărul păcii, chezășia 
unor noi succese pe drumul con
struirii socialismului, a vieții noi 
și fericite.

Alături de întreg poporul romîn, 
sportivii țării noastre salută cu en
tuziasm ratificarea. Tratatului de la 
Varșovia de către Marea Adunare 
Națională ,a R.P.R. Sportivii, ală
tur? de întregul popor, vor întări 
semnătura depusă pe Tratat de 
cățjre delegația guvernamenjtală a 
statului romîn la conferința de la 
Varșovia, muncind cu mai mult 
spor, contribuind mai mult la în
florirea patriei, la apărarea păcii. 
Sportivi? noștri iubesc pacea, con
tribuie prin activitatea lor sportivă 
4a apărare® ei. Ei sînt, însă, gata 
să-și apere patria, să apere minu
natele drepturi și libertăți cucerite 
de poporul nostru de oameni har
nici și muncitori în anii regimului 
de democrație populară.

înotătorilor sovietici
probei. Vechiul record unional era 
de 2:30,2 și-i aparțrrsaa iot lui V. 
Stmujanov. A doua zi tînărul îno
tător a luat startul în proba com
binată 4 x 100 m. Parcurgînd cele 
8 lungimi de baizin în 5:09,5, V. 
Strujanov a ameliorat cu 5,9 sec. 
propriul său record mondial.

In întrecerea feminină pe 200 m. 
fluture, Zoia Ermakova a realizat 
2:56,7, staibîlând un nou record u- 
nionat cu un rezultat de Yatjoare 
mondiailă.

Competiția ciclistă „Cursa prietenei romHW-bulgare“ București — Sofia

Mline începe o nouă competiție 
sportivă care se desfășoară sub 
semnul luptei pentru .pace și al 
prieteniei între popoare. Este vor
ba de importanta întrecere ci
clistă „Cursa prieteniei rom'mo- 
bulgare", BUCUREȘTI — SOFIA, 
organizată de ziarele INFORMA
ȚIA BUCUR EȘTIULUI și VE- 
CERNI NOVINI (Sofia), și care 
se desfășoară cu prilejul împli
nirii unui « te la 'inaugurarea 
podulu’ de peste Dunăre, care 
leagă țara noastră de țara prie
tenă și vecină R. P. Bulgaria.

Prima etapă se desfășoară vi
neri 3 iunie pe distanța București- 
Giurgiu-Ruse-Gaibrovo (210 km.). 
Etapa următoare (simbătâ 4 «1- 
nie), numără 165 km. și leagă 
Gabrovo de Plovdiv, șoseaua stră
bătând renumita vale a Trandafi
rilor. Este o etapă deosebit de 
dificilă din cauza durității tra-
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Portarul echipei 
selecționate a aso

ciației Locomotiva, 
Dungu, plonjează tn 
picioarele atacantu
lui Emîșev (TDSA) 
și reușește să blo
cheze balonul Fază 
din jocul TDSA- 
Locomotioa, dispu
tat vinerea trecută 
pe stadionul Dina
mo din Moscova și 
cîștigat cu 2-0 de 
fruntașa campiona
tului de fotbal al 
Uniunii Sovietice.
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* 

siulu: și a lungului urcuș (18 
km.) în serpentine al trecătorii 
Șiipoa. A treia etapă — și ultima 
— (duminică 5 iunie), Plovdiv- 
Sofla, 156 km.

Delegația bulgară — condusă 
dis Totiu BELCEFF, redactor șef 
al ziarului „Vecernii Novini“ — a 
sosit în țară in cursul zilei de 
marți. Cicliștii bulgari au parcurs 
ruta Giurgiu — București pe bi
ciclete, fiind Întâmpinați pe traseu 
de numeroase plutoane de cicliști 
români.

Din lotul bulgar fac parte: 
maeștrii sportului Mdt» DIMOV, 
Ilia KRISTEV. Dtoiter BOBCEV. 
Ianko OGNENSCHI, precum și 
alergători valoroși: Kiri ILIEV, 
Luben GHEORGHIEV, Tvetao 
BASEV, Vasil ASBNOV. Alexan
der GORNACOV, Peter DIMI
TROV, Costa GHEORGHIEV. 
Liubislav VENCOV. Vasil RA- 
DEV, Peter STOICEFF, Hrtsto 
LALEV, Ivan VENCOV. Loto! 

bulgar este condus de antrenorul 
de Stat Alexander BITCEFF și 
antrenorii Nediu RACEV și Eniu 
MOLDOVANSCHI.

Lotul nostru îl alcătuiesc: Con
stantin DUMITRESCU, Ion IO-*  
NIȚA. Gabriel MOICEANU, Nico-i 
lae MAXIM, Constantin ISTRATE. 
Ștefan SEBE, Gheorghe Ș UR
BAN, Ion HORA, Dobre GLO-< 
DEA. Ion .CONSTANTINESCU. 
Rudolf SCHUSTER, Nicolae VA- 
SILESCU, Dumitru ȚUPA, Petre 
NUȚA și Ștefan ȘTEFU Antre
nori: Alexandru SOMEȘAN și 
Dumitru PANTAZESCU.

Iată ce oe-a declarat, in legă
tură cu această competiție, antre
norul bulgar A. Bibceff: „Fără în
doială că această întrecere priete
nească va prilejui o luptă sporii-1 
vă deosebit de dîrză. In lotul dvs. 
ea fi în cel bulgar se află o se
rie de maeștri ai sportului, ală
turi de care tinerii cicliști btd- 
gări, debutanți in probe interna
ționale, ca și tinerele dvs. ele
mente, vor avea prilejul unui 
schimb de experiență deosebit de 
folositor pentru ambele formații".

Plecarea festivă se va da mî:- 
ne ta ora 9, din fața ziarului „In
formația Bucureștiului" (str. Brezo- 
ianu), iar startul efectiv de la 
km. 8 de pe șoseaiua București- 
Giurgiu.

întrecerile 
cicl'știlor sovietici
< T .mp de 9 zile o serie de 

cicliști fruntași din U.R.S.S. au 
luat pante La o cursă cicliistă des
fășurată pe traseul Leningrad-' 
Tallin-Leningrad, măsurând 1207 
kilameeri. De la prima etapă, 
conducerea în cursă a liuiart-o re- 
prezenitanitiul asociației „Kailev" dJin 
Tafflin, L. Matveev. El a și cîști- 
gat cursa parcurgiod cei 1207 km. 
în 34 ore 35 mm. 15 secunde. 
Pe locul doi s-a clasat cipliistul 
Vostrikov, iar pe loculi toci H. Ko- 
her. Pe echipe, victoria a revenit 
reprezentanților asociației „Kallev".

■ Iei R.S.S. Armeană a avut 
loc o cursă ciclistă ide foind, mă
surând 1500 km., pe distanța E- 
revan-Tbilisi-Erevan. învingător 
a ieșit danamovistuil Saricis Miar 
nukian oare a deținut tricoul roșu 
ta toate cete 12 etape. « 
parcurs 1500 km. în 45 ove 32 
man. și 3 secunde.



' Printre primele ■colective spor- 
ftive din Timișoara care au pornit 
Ha organizarea întrecerilor din ca- 
.dral Concursurilor Sportive ale Ti- 
ineretului, se numără și colectivul 
^Progresul, care a organizat un 
iturneu de fotbal și unul de volei, 
.cu participarea a 7 echipe din 
•cercurile sportive.

(De la subredacfia noastră)

In orașuil și raionul Buzău ntl- 
fîneroase colective sportive desfă- 
jșoară o rodnică activitate pe linia 
tConcursurilor Sportive ale Tinere- 
itului. Astfel, colectivul Progresul 
IBuzău a organizat pînă în prezent 
lîntreceri la atletism, volei, șah. 
ipopice și tenis de masă. Cu acest 
[prilej au fost angrenați in con- 
'cursuri 500 de tineri și tinere. De 
iun larg succes se bucură in rin
gurile membrilor colectivului tur- 
JBeul de vohi, care se dispută cu 
[participarea echipelor cercurilor 
iBportive ale colectivului.

O rodnică activitate in Con- 
reursufile Sportive ale Tineretului 
tare și colectivul Flamura roșie 
IBuzău. La primele întreceri or
ganizate de acest colectiv au par
ticipat 340 de tineri și tinere. La 
.unul din cercurile acestui colectiv 
— Topitoria de in și cânepă — 
<a fost amenajat cu prilejul Con

A luat sfirșit prima parte
•a campionatului republ can de scrimă

f Cu meciurile disputate la sfir- 
:șitul săptăminii trecute a luat 
isfîrșit prima parte a campionatu
lui republican de scrimă pe echi
pe. Această afirmație este totuși 
numai parțial valabilă mirucit,

■ «tin cauza defecțiunilor organiza
torice constatate la majoritatea in- 
tS Irurilor de spadă, programul 
■probei de spadă Bin cadrul turu
lui campionatului n-a fost respec
tat, răminind de disputat unele 
restanțe. Urmează ca biroul co
misiei centrale să hotărască asu
pra acestui punct negativ din 
desfășurarea campionatului. Intîl- 
inirile de floretă (băieți și fete) și 
• sabie, care au avut o desfășurare 
normală, au dus prin rezultatele 
lor, la întocmirea următoarelor 
clasamente pe probe:

FLORETA BĂIEȚI :

I. Casa Cent, a Ar. 7 7 0 0 94:18 M 
:S. Știința I.C.F. Buc. 7 5 1 1 71:41 11
4. Progresul F.B. Buc. 7 5 11 6«:« 18

CONFERINȚA COMISIEI CENTRALE DE TENIS
' Astăzi de la ora 17 la sediul 
TCC.F.S. din str. Vasile Conta nr. 
U6 va începe conferința comisiei

SPORT
SCRIMA. — Astăzi, Ia ora 8. în 

reala Progresul F.B., încep campio
natele regionale de juniori. In pro
gram s’nt prevăzute asalturile de 
floretă fete și bă eți. S mbătă vor 
avea loc întrecerile de sabie.

TIR.—• Miine, la ora 19. fc» sala de 
ședlințe a Comitetului C.F.S. al o- 
rașului București, sir. Vasile A- 
Jecsandri nr. 6, va avea loc aduna
rea generală a antrenorilor din 
Capitală.

18 Biletele pentru intîktirea inter.
i națională de handbal C.C.A.- 
t LJ.D.A. Praga și pentru jocul 

internațional de fotbal intre e- 
ț chipele de juniori ale R.P. Ro- 
, mine și R. Cehoslovace, care se 
• vor disputa în program cuplat 
; duminică 5 iunie pe stadionul 
| Republicii, s-au pus in vtnzare 
I la următoarele agenții: ageniia 
j Pronosport leal. Victoriei nr. 9), 

■agenția C.C.A. (hd. 6 Martie) 
și agenția Dinamo (șos. Ștefan !• 
cel Mare) precum și la casete ;

! stadionului Republicii (str. Haș i! 
deu).I
RUGBI. — întâlnirea din caCrul 

categoriei B, disputată duminică la 
Tecuci între echipele Progresul Te
cuci ș: Locomotiva I.C.F. s-a ter
minat cu sporul de 9-0 în favoarea 
bucureștenilor. In cadru! etapei a 
Vi-a a campionatului categoriei A, 
Dinamo București a întrecut Dina 
mo IX cu scorul de 13-0, iar Cons
tructorul Orașul Stalin a învins Mi-
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cursurilor Sportive ale Tineretu
lui — un teren de volei și o pistă 
G.M.A.

Și în satele raionului Buzău co
lectivele sporti-.e au o vie activi
tate în Concursurile Sportive ale 
Tineretului. De curind, aproape 
100 de tineri, membri ai colecti
velor Recolta Stilpu, Recolta 
Poșta Cf.nău, Recolta Vadu Pașii și 
altele, au participat la un frumos 
concurs de atletism, cu care oca
zie și-au trecut și uo mare număr 
de norme G.MJL

Stan Roșculeț 
corespondent

De curind a avut loc la Iași un 
frumos concurs de tir, organizat 
cu ocazia Concursaâkr Sportive 
ale Tineretului. Au participat nu
meroși elevi și ele-e de la șco
lile medii din localitate. Con
cursul a avut loc pe poligonul 
din incinta ștrandului orașidui și. 
datorită sprijinului comrietuiui 
orășenesc C.F.S, a putut fi or
ganizat în condiții ^ur*

J. Sima 
corespondent

In general, colectivele sportive 
școlare din Craiova desfășoară o 
intensă activitate ia cadrul Con
cursurilor Sportive ale Tineretu
lui. Astfel, la școala medie ar. 1

4. Dinamo Cluj 7 3 1 3 56:56 14
5. Metalul S. Mare 7 3 3 4 45:67 13
X FI. roșie Timișoara 7 1 2 4 43:33 11
7. Știința Cluj 7 1 1 5 44:63 14
8. Progresul Cluj 7 0 3 7 27:85 7

FLORETA FETE:

1. Progresul F.B. Buc. 5 4 1 0 55:25 14
2. Știința Cluj
3. Progresul Cluj
4. FI. roșie Timișoara
5. Metalul S. Mare

5 3 2 0 56:24 10
5 3 0 2 43:37 11
5213 39:41 10
5 1 0 4 33:50 7

6. Știința I.C.F. Buc. 5 0 3 5 17:63 5

SABIE :

1. Casa Cent, a Ar. 7 7 3 3 84:23 21
2. Progresul F.B. Buc. 7 3 3 1 73:42 19
X Progresul Cluj 7 5 3 2 74.33 17
4. Știința LC-F. Buc. 7 3 1 3 57:55 14
X Dinamo Cluj 7 3 3 4 61:51 13
6. Metalul S. Mare 7 2 1 4 41:71 12
7. FI. ro<:e T^mișoam 7 1 4 * 34:73 9
3. Știința Cluj 7 3 3 7 27:35 7

centrale de tens. Lucrările vor 
continua miine de la ora 9

LA ZI
neru! Petroșani cu scorul de 8-3.

■ CICLISM. Asociat**  Metalul 
organizează duminică o întrecere 
de fond, pentru caâegorrfe I și 
II, pe distanța B'JOtoeșk -Giurgiu 
și înapoi. De asemenea. se vor dis- 
p&ta probe pentru fete, nentasifîcati. 
șt ca.egoria a 111-a. sermeurse și 
frcckte de oraș.

Adunarea parti ipanților la oca 
7,30 in piața Belii.

■ POLO PE APA. In odroi 
„Cucei orașului București”, com
petiție rezervată echipelor de jo- 
raori, duminică durineeța la ba
zinul acoperit de *a  Floreasca s-xu 
disputat mersurile finale. Pentru 
locurile 1-2. s-au intilnit echipele 
Știința și Progresul. Ciștigiod me
ciul cu scorul de 4-3 (2-2), Ștrn- 
ța a cucerit și trofeul cu cane a 
fost dotată această competiție. Io- 
tilnirea pentru locurile 3-4, dispu
tată intre echipele Voința Și Con
structorul a fost clștigată cu «co
rul dr 6-1 (4-0) de prima forma
ție.

■ HOCHEI PE IARBA. Colec
tivul sportiv Flamura roșie M.I.U. 
organ zează în cinstea crtui de al 
V-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților de la Vanșo- 
via și in cinstea zilei de 26 iunie un 
turneu de hochei pe iarbă dotat 
cu „Cupa Flamura roșie M.I.U.”. 
Primul joc se va desfășura rati
ne, vineri la ora 17,30, pe stadio
nul Tineretului între echipele Di
namo VI și Flamura roșie M.l.U. 
Marți 7 iunie se va desfășura me
ciul dintre echipele Știința I.C.F. 
și Progresul F.B. 

de fete 80 de eleve au participat 
la un frumos concurs atletic. Tot 
la această școală, cu sprijinul 
profesoarei de educație fizică Eu
genia Popescu a fost organizat un 
turneu de volei mterclase.

La școala profesională nr. 2, la 
școala medie nr. 2 de băieți și la 
școala midie de centrale electrice, 
numeroși elevi și eleve se întrec 
in concursul de volei, atletism și 
Tolba!, organizat cu ocazia Con
cursurilor Sportive ale Tinere
tului.

Da asemenea, colectivele Spor
tive Flamura roșie. Locomotiva, 
Progresul și Voința au organizat 
numeroase competiții cu pri^jul 
Concursurilor Sportive ale Tine
retului. In același timp, majori
tatea celor care s-au întrecut pînă 
acum în aceste competiții și-au tre
cut și normele G.M.A.

Din păcate, in orașul Craiova 
mai există și colectiv? sportive 
care sint indiferente față de acea
stă frumoasă întrecere sportivă de 
mase. Astfe1. colectivele Construc
torul și .'letalul Electroputere nu 
au luat pină in prezent nici o 
măsură p ntru organizarea vreu
nei competiții in cadrul Concursu
rilor Sportive ale Tinerelului.

Ion Turlac 
corespondent

Cel de al toilea concurs 
de verificare a pentationiștilor 

bucoreșteni
Zilele trecute a avut loc cel de al 

doilea concurs de verificare a 
pentalloniștilor din București. Spre 
deosebire de întrecerile precedente, 
acest concurs a fost organizat în 
cele mai bune canid ții fapt care a 
permis pentatkmlș’.ilor să-și pună 
în valoare pregătirea. In specia! 
proba de spadă s-a desfășurat la 
un nivel superior, atît din punct 
de vediere organizatoric cît și teh
nic. Rezultatele obținute de con- 
curenți, în ansamblul probelor, au 
arătat că aceștia se găsesc intr-un 
6tadiu avansat de pregătire, cores
punzător cerințelor sfîrșltuiwi pe
rioadei pregătitoare. Constatările 
făcute cu acest prilej sftnt cît se 
poate de utile pentru pentatlonirti 
ș: pentru colectivul de antrenori, în 
vederea efectuării antrenamentelor 
din perioada fundamentală. Dacă la 
înot, atletism, scrimă și chiar că
lărie. comportarea pentatloniștilor a 
dovedit o creștere a valorii lor, nu 
se poete spune același lucru des
pre proba de tir. Obligați să tragă 
pe ținte mișcătoare, exact în con
dițiile concursurilor oficiale, partî- 
cipanții, neobișnuit! cu astfel de tra
geri, n-au fost suficient de calmi, 
s-au lăsat depășiți de incidentele 
de tragere (provocate în s-ecial 
de armament) și, ca urmare, au 
obținut rezultate sub posibilitățile 
fer reale.

In cele cinci probe ale concursu
lui au fost obținute următoarele re
zultate: călărie: 1. V. Teodorescu- 
985 p-, 2. D. Popescu-985 p., 3. A. 
Bruia-985 a. 4. D. Țrrrtea-982,5p., 5.
C. Vena-977 5 p_, 6. R. Drăgușan-
977.5 p., scrimă: 1. V. Teodorescu- 
944 p., 2. A- Biro-944 p., 3. R. Dră- 
gușan-832 p„ 4. C. Vena-776 p., 5. 
.A Bruja-776 p, & W. Roman-776 p,. 
tir: !. V. Manciu-740 p., Z R. Dră- 
gușarr-640 p., 3. V. Teydorescj -620 
p. 4. A. fkoenescu-600 p., 5. C 
Vena-480 p.; înot: 1. D. Țintea-948 
p„ 2. A. Stoenescu-904 p„ 3. A. 
Imre-896 p„ 4. A. Biro-852 p., 5. 
V. Manciu-844 p_, 6. D. Popescu- 
816 p.; atletism: 1. A. Bruja-904 p.,
2. V. Teodorescu-868 p., 3. D. Po- 
pescu-832 p., 4. W. Roman-826 p„ 
5. C Vem.820 p., 6. V. Manciu- 
787 p.

Fiind totalizate rezultatele obți
nute de participaofii acestui con
curs de verificare, s-a obținut ur
mătorul clasament general: 1. V- 
Teodorescu-4113 p., Z C Vena-
3849.5 p„ 3. V. Manciu-3795,5 p„ 
4. D. Popescu-3761 p., 5. A. Stoe- 
nescu-3756.5 p., 6. R. Drâgușan-
3563.5 p.

Așa după cum rezu’tă din aceste 
clasamente, cel ma: bine s-a com
portat Victor Teodorescu care a 
obținut re zu la te constante pe cinci 
probe. De ademenea, s-au remarcat
D. Popescu, .A -Stoenescu. precum 
ș: t'nărol Iorgulescu care, partki- 
plnd la primul său concur1 a do
vedit reale posibilități de progTes. 1

Scrisoare ziarului „Sportul popular”

Pe marginea articolului „In luptă cu înălțimea"
t

Printre numeroasele scrisori 
sosite ieri pe adresa ziarului 
nostru am găsit și una care se 
referă la articolul „In luptă cu 
înălțimea" apărut în nr. 2626 din 
31 mai a.c. sub semnătura mae
strului sportului Ion Soter.

In ultima vreme se vădește 
de altfel un interes mereu cres- 
cînd al' cititorilor noștri față de 
pregătirea, de rezultatele și de 
comportarea sportivilor noștri 
fruntași, iar prin scrisorile ce 
le trimit ziarului, cititorii își 
manifestă dorința de a contri
bui la progresul neîncetat al 
mișcării noastre sportive.

Dat fiind problemele pe care 
le ridică scrisoarea sus-amin- 
tită, o reproducem în întregime.

Am citit articolul tovarășului 
Ion Soter, maestru al sportului, 
apărut în „Sportul popular" nr. 
2626 din 31 mai 1955 și aș do
ri sa exprim părerea unui citi
tor în această privință.

Ce vrea să spună Ion Soter 
prin acest articol ?

Să prevină asupra dificultăților 
folosirii stilului prin rostogolire 
ventrală care „este foarte pre
tențios" și cere „un bagaj mare 

î și pretențios*  de cunoștințe teh
nice? Să explice prin aceasta 
slaba sa comportare în unele 
competiții din prlmete etape ale 
diviziei de atletism ? _ Să aducă 
o bine meritată apreciere poz.i- 
tivă tovarășilor săi de întreceri 
Alexandru Merică, Ion Knaîler, 
Xenofonte Boboc și Constantin 
Dumitrescu și altor tineri atleți 
capabili de performanțe în do
meniul săriturilor în înălțime ?

De fant articolul cuprinde c te 
puțin din toate acestea, dar 
exprimă în același timp destul 
de puternic o atitudine de amă
răciune orgolioasă a unui om 
care a suferit un insucces și 
trebuie să recunoască că în sport 
nu există invincibilitate, că spor
tul cere multă muncă modestă, 
perseverență și colegialitate. Un 
adevărat soortiv din Republica 
Populară Romînă nu se descu
rajează în urma uniți insuc-es 
sau a unei infringed și nu ju
bilează cu ingîtnfare în urma u- 
nui succes sau a unei victorii.

Este interesant de remarcat 
faptul că, in acest articol Ion 
Soter nu arată cîtuși de puțin 
că performanțele sale se dato- 
resc șr condițiilor de antrena- 
ment,_ îngrijire și cultură pe 
care i le-a creat regim 1 de de- 

, mocrație populară, că sînt rezul
tate ale unor condiții concrete, în 
care talentul său a putut să se 
dezvolte. Au mai fost talente 
sportive în țara noastră și în 
trecut, dar ele au pierit pen
tru că regimurile de atunci nu 
le creau condiții de dezvoltare 
și de înflorire. Ion Soter pare 
să explice rezultatele sale nu
mai prin stil și calitățile sale 
personale fără a releva cîtuși de 
puțin condițiile obiective care 
au permis realizarea acestor 
succese.

Se pare că Ion Soter era 
obișnuit să meargă din succes 
în succes și să considere că 
toate omagiile i se cuvin, că a- 
t:t publicul cît și presa trebute 
să se incline în fața marelui său 
talent..

In această privință trebuie 
să recunoaștem că atît publicul 
cit și presa au alunecat in
tr-adevăr pe pantx unei atitu
dini zdmiraltive și mereu lau

Activitatea la natație
IN ȚARA. O rodnică activitate 

desfășoară în prezent cei 55 el vi 
ai școlii sportive de tineret din Tg. 
Mureș. Folosind cu succes îndru
mările primite din partea celor doi 
antrenori. Atila Balazs și Andrei 
Kiss, tinerii înotători mureșen, 
printre care se numără loan Srzeke. 
ly (stilul liber) Călin Fleșeriu 
(bras) și Vaier Budai (spate șî flu
ture) au obținut rezultate frumoase. 
In prezent, antrenamentele se des
fășoară la bazinul acoperit și în 
aer liber.

IN CAPITALA. In dorința de a 
da cooiifcr și tineretului din Capi
tală, posibilitatea să învețe înoțtil, 

dative față de atletul Ion So
ter. Se poate spune chiar că 
l-am răsfățat.

Și iată urmarea : la primul 
insucces, Ion Soter, în loc sa 
facă o analiză științifică serioa
să a cauzelor care l-au adus la 
aceasta, publică un articol din 
care nu știi ce să alegi, pentru 
că evită să arate tocmai ceea 
ce trebuie arătat și anume: 
cauzele reale și adinei ale aces
tui insucces.

Oare nu cumva o cauză a 
insuccesului e faptul că Ion So
ter s-a separat de restul atle- 
ților, făc:ndu-și un program de 
iăQiă aparte de colectivul celor
lalți atleți?

Oare o cauză import ar «tă a 
acestui insucces nu e faptul că 
în timp ce ceilalți atleți au par
ticipat la nenumărate concursuri 
de iarnă și de primăvară. Ion 
Soter s-a menținut într-o 
„splendidă izolare" ?

Oare o cauză principală nu e 
faptul că Ion Soter nu vrea să 
țină seama nici de sfaturile Co
misiei centrale de atletism ș: 
nici de cele ale Comitetului pen
tru Cultură Fizică și Spor*,  
considerindu-se atotcunoscător 
și atotcompetent ?

Să se gindească tovarășul 
Soter dacă nu cumva acestea 
toate au devenit o frînă in dez
voltarea sa ca. sportiv și ca at
let, care a avut cinstea să re
prezinte Republica Populară 
Romînă în numeroase competiții 
internaționale. Fapt este că de 
trei ani performanțele sale sînt 

staționare, nu progresează de 
loc.

In orice caz, noi cititorii aș
teptăm de la maestrul sportului 
Ion Soter o altă comportare în 
concursuri și o altă atitudine în 
articole.

Ce înseamnă aceste expresii ca: 
„luptam altă dată numai pentru 
performanțe, dar acum iată și 
adversarii...". De unde aceste 
concepții aristocratice la< Ion 
Soter ? Ce înseamnă acele 
formulări despre „nerviî de o- 
țel“, despre „o mare putere de 
concentrare în concursuri*',  des
pre „un bagai mare și preten
țios" de cunoștințe tehnice, ,,u- 
nele din ele aproape de neexpri
mat...", despre „atitudini" ne
potrivite la care se așteantă din 
partea celorlalți săritori" ?

Ce exprimă toate aceste for
mulări ?

Se pare că Soter nu a reușit 
încă să facă o analiză profunda 
a cauzelor insuccesului său, să 
recunoască deschis și curajos 
lipsurile sale serioase și să trea
că hotărit la înlăturarea lor, 
căutînd să se acopere cu tot 
felul de formule orgolioase care 
nu ajută cu nimic la limpezirea 
problemei.

Numai o schimbare serioasă 
în atitudinea lui Ion Soter față 
de sine însuș; și față de tovarășii 
săi sportivi, față de publicul 
sportiv, îl va putea salva de ve
detismul care îl amenință și de 
insuccesele care pot urma, în 
cazul cînd nu-și schimbă radical 
atitudinea.

Sperăm însă că putem acorda 
încredere angajamentului luat la 
sfîrșitul articolului și că problema 
poate fi privită în perspectiva 
adoptării unei atitudini care să 
facă cinste tovarășului Ion So
ter, maestru al sportului din 
Republica Populară Romînă.

UN CITITOR

secția C.F.S. din C.C.S., în colabo
rare cu comisia centrală de natație, 
organizează ch începere de la 1 iu
nie mai multe centre pentru învăța
rea și perfecționarea înotului. Aces. 
te centre vor funcționa la următoa
rele baze sportive: Ștrandul Tine
retului, Progresul Finairrțe Bănci 
(fost Arlus), Obor, Băneasa și Tei, 
între orele 9-13 și 15-19. Conduce
rea lecțiil'or a fost încredinț ată u- 
nor antrenori de specialit te chemați 
să sprijine această frumoasă iniția
tivă. înscrierile se fac în fiecare zi 
la centrele amintite mai sus, intre 
orele 11-13 și 16-18.



^ Angajamentele
Victoriile obținute în praduațâe 

în cinstea măreței sărbători a ti
neretului mandS-al se împletesc ar- 
rnwiros ou noi realizări obținute 
tn domenjuJ dezvoltării tot mal 
largi a mișcării noastre sportive.

Tiinere'.asl patriei noastre int im- 
piuă cu noi reaîizăni în muncă 
măreața sărbătoare a tsnaretutui 
(•urnii, Festivalul de la Varșovia. 
In fabrici, uzine și pe ogoare, clo
cotul muncii entuziaste dovedește 
cu prisosință dorința fierbinte a ti- 
nerifor din țara noastră de a trăi 
fai pace, de a-și construi o viață 
fericită. Angajamentele lor în cin
stea acestui eveniment au începiut 
să capete viață pretutindeni.

In .aceste zale frumoase de pri
măvară, i-am vizitat în timpul lu- 
crultri pe ha>mic'i muncitori de la 
fabrica de biciclete dim Capitală. 
Este o întreprindere tînără, care 
numai de curînd a făcut primii pași 
în producerea bicicletelor tip sport. 
Greutățile începutului .au fost în
vinse irînd pe rînd. Lip se an aadrede 
calificate în acest domeniu, lucru 
pare îngreuna bunu.1 mers al pro
ducției, da,r încetul cu încetul, ca
drele s-an format la locul de p<ro-, 
ducție și astăzi oamenii muncii din 
țara noastră admiră cu nespusă 
mlndrie, in vitrinele magazinelor, 
încă un produs al tinerei noastre 
industrii. Ți-e mai mare dragul să 
urmărești munca plină de elan a 
tinaretnlui din fabrică. Toți, ca 
unul, doresc din toată inima ca 
în cinstea Festivalului de la Var
șovia să dea cit mai multe bici
clete peste plan și de cît mai bună 
calitate.

Astăzi la Ploești, echipa de handbal U. D. A. 
întilnește selecționata București

Astăzi, la Ploeșț', echipa ceho
slovacă de handbal U.D.A. va sus
ține cel de al doilea joc, în cadrul 
turneului pe care-1 întreprinde în 
țara noastră.

Deși la primul meci aț acestui 
turneu, disputat duminică la 
București, U.D A. a părăsit tere
nul învinsă, totuși, faptul aoesta 
nu scade cu nimic din interesul 
jocului de astăzi, c'nd echipa ce
hoslovacă va îrvtîlni selecționata o- 
rașului București. Spunem acest 
lucru pentru că în partida dr du
minică, jucătorii echipei U.D.A. au 
arătat o tehnică excelentă în mî- 
nuirea balonului, în precizia pa
selor și a loviturilor la poartă.

Dar aceasta nu a fost, totuși, de 
ajuns pentru a depăși o apărare 
„om la om“, ca aceea atit de co
rect aplicată duminică de jucătorii 

la C.C.A.
Jocul de astăzi de la Ploești «e 

anunță deosebit de interesant. In 
ce măsură vor reuși înaintaș i de 
la U.D A. cu tehnica lor avansată 
să depășească apărarea selecționa
tei orașului București? Aceasta este 
poate ,<cheta“ meciului. Cu atît 
mai mult cu cît, după insuccesul 
de duminică, jucătorii cehoslovaci 
vor lupta cu o voință și mai ma
le

Selecționata orașului București 
este formată din cei mat buni ju
cători de handbal din țara noas
tră, majoritatea dintre ei făcînd 
chiar parte dirr echipa noastră re
prezentativă. Este interesant să a- 
mintim că aproape toți jucătorii 
romini oare se vor î.nrtîlni astăzi la 
Ploești cu echipa U.D.A. Praga au 
participat la recentul turneu pe 
care echipa R.P.R. l -a întreprins 
In R. Cehoslovacă. Jucătorii celor 
două echipe își cunosc reciproc po
sibilitățile, ceea ce va contribui, 
fără îndoială, ca întitlnirea de as
tăzi să se ridice la un înalt nivel 
tehnic.

Echipa pragleză va folosi ace
iași jucători din jocul de dumini
că, cu o singură modificare: Ho- 
reisy va fi introdus în apărare.

Selecționata București ului va a- 
linia următoarea formație: Sidea- 
Telrnan, Antonescu, Strei tferdt, 
Doinea, Lupescu-Stănescu, Wagner,

prind viață [
„Vrem ca marca fabricii noastre 

să devină cunoscută ți căutată". 
Aceasta este .lozinca pentru a că
rei realizare muncesc cu dîrzenie 
tinerii muncitori din fabrică. Și în 
cur iod citeva din qpanațiite mari 
ale montării bicicletelor se vor face 
pe bandă rulantă. Acesta este încă 
un succes important, un angaja
ment care va căpăta viață în cin
stea Festivalului de la Varșovia.r

Muncitorii fabricii vorbesc cu 
mîndr'e și despre contribuția im
portantă pe care au dat-o sporti
vii în obținerea succeselor die pînă 
acum. Numele lui Alexandru Som- 
lea, cal mai bun popicar, responsa
bilul brigăzii d!e calitate din secția 
subasamble, al strungaruM M. Bo- 
robeica, căpitanul echipei de fotbal 
și al ciclistului T. Visarton, stat 
cunoscute în toată fabrica. E-i stat 
exemplu nu numai pe terenurile da 
sport ci și în producție. De câteva 
zile, T. Visarion a primit sarcina 
de cinste de a lucra .alăjuri de in
ginerul G. Ghemușliu, pentru pu
nerea in funcție a bandei rulante 
din secția asamblare. Asemenea 
exemple sînt nenumărate. Colecti
vul sportiv a reușit să mobilizeze 
cu ajutorul organizației U.T.M. 
mai tot tineretul la diferite compe
tiții sportive și în întrecerile pen
tru cucerirea insignei G.M.A. Peste 
citeva zile, tinerii din fabrică se 
vor simți și mau aproape de Festi
valul de la Varșovia, participînd la 
Concursurile Sportive ale Tinere
tului.

V. Costin — corespondent

Miine dimineață se va da startul in campionatul republican de mare fond pe Dunăre. Această 
competiție se situează prin lungi mea traseului ți duritatea ei, prin tre cele mai mari din lume. Edi
ția 1955 a acestei întreceri măsoară 859 de kilometri, care vor fi parcurși tn 18 etape, cu 4 zile de 
odihnă. In fotografie, un aspect din ediția de anul trecui.

Mi ne începe campionatul republican 
de mare fond pe Dunăre, la caac canoe

Miine se dă startul într-uria din 
cele mai importante compeititii de 
canotaj, oare se diepută la noi: cam
pionatul republican de mare fond 
pe Dunăre, la caiac-canoe, pe 1955. 
Anul acesta, tradiționala cursă de 
mare fond pe Dunăre a fost trans
formată în campionat republican. 
Competiția se află la oea de a pa
tra ediție a sa. Prima ediție (1952) 
s-a desfășurat pe o distanță de 190 
km. Ediția a doua a fost mai lungă: 
400 km. Victoria în .ambele ediții a 
revenit sportivilor de la Metalul. In 
anul trecut întrecerea s-a desfășu
rat pe un traseu de 834 de kilometri 
șt a fost cîștiga-ă de sportivii de la 
Flamura roșie, urmați în clasament 
de Locomotiva. Metalul, Construc
torul, Avîntul, Progresul.

Cea de a patra ediție a competi
ției începe miine, de la Calafat, și 
măsoară 859 de km. Campionatul 
republican de mare fond pe Dună
re cuprinde un număr de 18 etape, 
după cum urmează: Calafat—Rasiu, 
Rastu — Bechet. Bechet — Corabia, 
Corabia — Tr. Măgurele, Tr. Măgu
rele — Zimnicea, Zimnicea — Giur
giu, Giurgiu — Oltenița, Oltenița — 
Călărași, Călărași — OLtina, Olti- 
na — Cernavodă, Cernavodă — Hir- 
șova. Hirșova — Stăncuța, Stăncu- 
ța — Brăila, Brăila Macin — Ga
lați. Galați — Isaccea, Isaccea — 
Tulcea, Tulcea — Gorgova, Gorgo- 
va — Sulina. Distanțele între ora
șele cap de etapă variază intre 33 
și 63 de km. Pe durata cursei sini 
prevăzute 4 zile de odihnă, la Cora
bia, Giurgiu, Cernavodă și Galați.

Organizatorii acestei mari între
ceri (una dintre cele mat mari din 
lume de acest gen) au luat din timp 
măsuri pentru buna desfășurare » 
întrecerii. Reprezentanți ai secției 

Recenzie

Revista „Fotbal” nr. 5 —mai 1955
cele cinci părți componente ale an
trenamentului (1. Ridicarea sistema
tică a nivelului 
pregătirii fizice; 2. 
Pregătirea func
țională multilatera
lă a organismului 
in vederea eforturi
lor maxime; 3. Pre
gătirea tehnică șl 
tactică; 4. Pregăti
rea morală și de 
voință; 5. Pregăti
rea pedagogică și 
special teoretică) 
trebuie să existe o 
strânsă interdepen
dență. Și aceasta 
se realizează / — 
spune autorul — în 
mod unitar, dar nu 
în forme fixe inva
riabile, ci în forme 
și raporturi dina
mice, schimbătoare, condiționate de 
specificul jocului de fotbal- d“ 
particularitățile jucătorilor, dJbeta- 
pa stabilită și de împrejurările 
concrete în care are loc antrena
mentul.

Prof. I. Șiclovan invită pe antre
nori să ia parte, ia mod creator. Ia

sport a C-C.S. au mers din timp în 
toate orașele de pe traseu, pentru a 
face pregătirile cerute de popasul 
numeroșilor concurenți în orașele 
respective. Campionatul se dispută 
la următoarele probe: individual: 
canoe 10+1 și caiac dublu klinker; 
pe echipe-caiac. Echipele de asocia
ție vor fi formate dim 5 echipaje de 
caiac și o echipă de canoe 10+1- 
Organizarea și conducerea competi
ției revin C C.S, prin secția cultură 
fizică și sport, în colaborare au Co
mitetul pentru Cultură Fizică și 
Sport.

Iată cîteva date privind condițiile 
tehnice de desfășurare:

Plecarea se va da simultan, echi
pajele fiind împărțite în două lo
turi. Clasamentul unei etape se face 
în felul următor: la individual, echi
pajului cîștigător i se adaugă o bo
nificație de un minut. Pe echipe, 
pentru echipajele de caiac, timpul 
total va fi suma timpurilor realiza
te de primele 4 echipe ale asociației 
respective. La caiac și canoe, titlul 
de echipaj campion va reveni echi
pajului care a realizat cel mai bun 
timp pe tot parcursul. Pe echipe, 
clasamentul se va face prin aduna
rea timpurilor realizate în fiecare 
etapă în parte, de către primele 4 e- 
chipaje ale fiecărei asociații.

Canoiștii și caiaciștii asociațiilor 
sportive s-au pregătit intens, în ve
derea acestui important campionat 
republican. Cei mai mulți dintre ei 
și-au făcut antrenamentele In con
diții de concurs, pe Dunăre. De alt
fel, numeroși conciwen-ți din loturile 
asociațiilor sînt recrutați din colec
tivele sportive din orașele dunăre
ne. ceea ce-i recomandă ca... buni 
cunoscători ai traseului!

discuția pentru precizarea unei con
cepții unitare de joc în fotbalul no

stru. Caracteristici
le pe care urmează 
să le primească 
fotbalul nostru, a. 
rată autorul, tre
buie să fie urmă
toarele : 1. Impri
marea unui stil de 
joc ofensiv, cu ac
țiuni variate și 
dtesfășurate în plină 
viteză; 2. Tre
cerea rapidă din 
atac în apărare și 
invers, păstrînd un 
raport echilibrat 
între toate compar
timentele echipei;
3. Imprimarea unui 
ritm de joc viu, 
susținut de-a lun
gul întregului meci;

4. Stâpînirea temeinică a tuturor 
procedeelor tehnice și tactice de 
bază și a variantelor acestora, apti- 
ctndu-le în joc, bazîndti-se pe ima
ginația creatoare și execuții precise 
și raționale; 5. Obținerea unei fi
nalități maxime în acțiunile ofen
sive; 6. încadrarea acestor trăsături

Cursele cicliste 
de duminică

163 concurenți au luat parte da* * 
minică la întrecerile organizatede»! 
asociația Mefesftul, întreceri carer 
contează pentru cupa comisiei can-, 
trale de ciclism. Cei 60 de c-oncu- 
renți care au luat parte la între
cerea rezervată categoriilor I: ș£ 
a II-a, desfășurată pe 116 km.. 
(București — Giurgiu—București)] 
au dovedit, in general, o buna 
pregătire. S-au evidențiat în spec 
cial I. Baciu, V. Georgescu, 
Doncu, Virgil Militaru și Martie 
Ștefănescu.. Primele locuri au fost 
ocupate în ordine de: D. Doncu,

Boia, Pahan, CăMmatt. Rezerve: 
Haberprusch (portar), Șelăru și 
Nițescu (apărare), Istrat-e, Kapp, 
Bulgaru (înaintare). Jocul va 
începe la ora 18 și se va disputa pe 
terenul Flacăra. Arbitru: I. Co- 
mănascu la centru, ajutat da C. 
Șeochea și A. Marinciu.

★

Joi, la Reșița, își rta începe tur
neul ta țara noastră și formația 
maghiară de handbal. In primul 
meci, jucătorii din R.P. Ungară 
vor intîlni selecționata asociației 
Metalul, care va fi alcătuită din 
următorul lot de jucători: Anghel, 
Krasser (portari), Marscfiang, Bon- 
fert, Kuhn, Junger, Kudlimai, Sza
bo, Lache, Zavadschi (apărare); 
Bara, Gunesct; Walzer, Ortinau, 
Ehrenreich, Schutz, FerenschGtz, 
Petri, Lablich (înaintare).

Cu fiecare număr nou apărut, re
vista „Fotbal** lasă să se întrevadă 
preocuparea colectivului său redac
țional de- a da cititorilor o publi
cație cu un conținut variat, intere
sant și, bineînțeles, instructiv. Nr. 
5, de ese-mpiu, cuprinde pe lingă 
articole de tehnică și metodolo
gie. probleme de arbitrai, „Din ex
periența spartrilui sovietic", activi
tatea fotbalistică peste liota re, 
„Ofsaid" ș.a., două articole de 
schimb de experiență, unul tratînd 
despre munca antrenorului I. Stava- 
rache în domeniul complexului 
G.M.A., iar celălalt consacrat dife
ritelor aspecte ale activității Comi
siei orășenești de fotbal-București, 
De menționat o instructivă „foto- 
critică**, din păcate prezentată sub 
ttn titlu neatrăgător: „Fotbal de ca
tegoria A la Luperri**. Precizăm că 
textul care însoțește fotografia nu 
este legat de faptul că se joacă 
fotbal de categoria A la Lupeni. Et 
cuprinde cîteva observații judicioase 
pe marginea unei faze din meciul 
Minerul Petroșani-Progresul Bucu
rești.

Din bogatul cuprins al acestei 
reviste atrag în mod deosebit aten
ția articolele „O concepție globală 
în antrenament** de antrenorul de 
stat N. Petrescu, „Pentru preciza
rea unei concepții unitare de joc în 
fotbal*** de prof. I. Șîriovan.

Antrenorul N. Petrescu, bazat pe 
experiența pregătirii loturilor R.P.R. 
de tineret și juniori, arată că între

I. Baciu, V. Georgescu, toti în a- 
celași timp. A urmat un pluton 
de 42 de alergători în care s-au 
aflat C. Stănescu, (FI. roșie). 
Martie Ștefănescu (Metalul), Am- 
drei Faniciu (Metalul), V. Cociu-i 
mian (Voința) etc.

Cursa, desfășurată pe distanța 
de 50 km., a fost cîștigată de Pe
tre Tarile (Dinamo). El a fost uh 
mat de Tonia Eremia (Progresul"
I.T.B.),  Dumitru Constantin (Di
namo), Marulis Anghel (Fi. ro
șie), C. Voicu (C.C.A.).

Cursa rezervată fetelor, dispu
tată pe 30 km., a fost cîștigată de
tașat de Maria Iliescu (Metalul). 
Locurile II și III au fost ocupate 
de Maria Bisac (Progresul C. P. 
C. S.) și Azalea Maxim (Locomo 
tiva).

Locul I la categoria semi curse 
i-a revenit lui Nicolae Pelcaru 
(C.C.A.). La categoria oraș pe lo
cul I s-a clasat Gheorghe Petră-» 
chescu (Locomotiva).

în sistemul de joc WM. In conți-» 
nuare, autorul enumera principalriai 
sarcini ce trebuie realizate în pre-» 
gătirea tehnică, tactică, teoretică, —» 
metodică, morală și de voință.

Antrenorii noștri au cuvîntul, peru 
tru ca. la r'mdirl lor, să-și aducă a» 
portul la rezolvarea acestei impor-» 
tanje probleme a fotbalului nostru.

Intr-un material de mică întin
dere, dar bogat în îndrumări prac
tice („Despre unele lucruri mărunte 
dar esențiale**)  prof. E. Antonov 
dă prețioase indicații asupra felului 
cum trebuie fd’.osit dreptul de a re
pune mingea în joc (aruncare ide 
la tușă, lovituri de la colț, de la 
poartă ș.a.).

Colectivul redactional at revistei 
„Fotbal**  ar trebui să acorde mai 
multă atenție ilustrării materialelor, 
iinitrucît a bună parte din fotogra
fiile publicate lasă de dorit atit din 
punct de vadere al cadrajului cît și 
al calității. De asemenea, este ne
cesar să se lucreze cu mai multă 
grijă la stilizarea materialelor per+ 
tru a nu mal apare inadvertențe de 
acest fel: „Astfel în anul 1954 s-au 
produs 145 neprezentări. Unele diir- 
tre e’e au fost eliminate pentru ne- 
prezentare ța trei jocuri... (Din ex
periența Comisiei orășenești de fot-» 
bal București).

ION F. BAG5U



La ore la care

Căpitanul portu
lui Herăstrău — 
lacul acesta atît de 
drag bucureștenilor 
are un port și un 
căpitan — a înre
gistrat în ultimul 
timp (bineînțeles cu 
multă satisfacție) o 
intensă circulație a 
bărcilor cu p'nze. • 
de obicei iolele stă 

team ancorate cuminți, legăn indu.se 
doar cînd valurile stimite de un 
vaporaș sau de o șalupă le loveau 
în pupă sau proră, străbat acum 
lacul în zig-zag cu pînzele um
flate de vînt

Cine să fie acești „marinari" atît 
«ie harnici ? Se pregătesc pentru 
vreo mare regată, un mare con
curs ?

Da, se pregătesc, dar nu e vor
ba de o regată ci de un campionat 
european de volei. Pentru că cei 
care ridică pînzele iolelor în ulti
mele zile nu sînt alții decît com- 
ponentii lotului republican de volei, 
care tși desăvîrșesc pregătirea In 
vederea apropiatelor întreceri inter
naționale. Si cum și-au ales ca loc 
al pregătirilor un teren din apro
pierea lacurilor și vin adesea 
într-o cabană :n care de obi
cei se întîlnesc adevărații veliști. e 
firesc ca în clipele de răgaz ale 
unei munci sîrguincioa«e să fi cău
tat odihnă și destindere, strunind 
vela, trecind-o din babord in tri- 
bord. Aceasta completează clipele 
petrecute în fața tablei de șah 
tal cărei maestru e Claici și an
trenorul Satir), pe terensM de tenis 
(se joacă dublu și înving mai ales 
perechile Sotir-Apostol Sebastian ș 
Nicolau-Panova), la terrs de masă 
(unde Mihăilescu e tot atît de im
petuos și dibaci ca pe terenul de 
volei).

Dar cele mai multe ceasuri sînt 
consacrate antrenamentului care se 
face zi de zi. Atunci antrenorii 
Gică Petrescu, Nicolae Sotir și a- 
futorul lor Narcis Schreiber 6es‘ră- 
iuiesc ca „elevii" lor: Roman, Ni- 
colau, Rusescti, Crivăț, Ponova, 
Medianu, Răd’.icazru și toți cei
lalți componenți ai lotului să re
pete de zeci și zeci de ori fiecare

In cinstea
■ La Lupeni a fost organizat pe 

»lan locaț un campionat de casă 
la fotbal cu participarea a 12 e- 
shipe. Scopul ac stei competiții 
iste de a da elementelor tinere și 
alentate in acest sport poeibiîita- 
ea să se afirme cu încredere, 
>enfru ca, apoi, cei mai buni (Lo
re ei să fie încadrați în echipele

Din păcate, întimplărițe mele nu 
tint izolate și, bazat pe acest con
siderent, spun cu certitudine că nu 
există antrenor de fotbal, care să 
nu fi gustat din ele, indiferent de 
categoria în care activează.

Cum insă multe, chiar foarte 
multe, din intîmplările mele fri
zează dezvoltarea fotbalului nos
tru. m-am hatărit să le povestesc 
așa pe șleau. Și, odată date în 
vileag, sper că adei care se vor 
simți cu musca pe căciulă, făcîn- 
du-si un proces de conștiință, se 
vor debarasa de aceste „podoabe" 
care-i sluțesc.

Cu citiva ani in urmă, avînd în 
buzunar diploma de antrenor, 
mi-am început munca pe lingă un 
dentru muncitoresc din provincie. 
Echipa pe care trebuia s-o antre
nez activa in categoria B. Avînd 
tot concursul din partea colectivu
lui sportiv, a direcțiunii, a comi
tetului de întreprindere și a organi
zației U.T.M. și în raport cu con
dițiile reafe existente, mi-am fă
cut un plan de acțiune imediată 
fi altul de perspectivă, punînd ac
centul pe pregătirea tinerelor ele- 
m'ente pentru a-rrii asigura astfel 
cadrele necesare primenirii echi- 
t>ei

Toți jucătorii erau elemente 
crescute in întreprindere și legate 
trainee de procesul de producție. 
M -am impus de la început și ast
fel pentru jucători eram antrenorul 
ți educatorul lor, iar pentru colec
tivul sportiv, omul competent care 
are în grijă echipa, omul care 
răspunde de pregătirea și forma
rea ei. Eram stimat și iubit și de 
unii și de alții. Zi de zi mi se 
întărea prestigiul și mi se mărea
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DE VOLEI
Antrenamentele reprezentanților noștri

riemart ide tehnică, de la cei mai 
simpJu până la cel mad compLcat. 
Se joacă apoi nenumărate setizi in 
care se rezolvă diferitele combina
ții tactice.

Nu este deloc o muncă ușoară, 
repetările punînd serios la încer
care puterea de concentrare a com- 
ponenților echipei noastre reprezen
tative.

Uneori, spun antrenori, echipa 
dă dovadă că este bine pregătită, 
jucătorii se arată capabili să sus
țină partide de un Înalt nivel teh
nic Alte ori însă, din păcate, com- 
ponenții echipei nu luptă cu aceeași 
convingere, nu au aceeași poftă 
de joc

In orice caz, ei vor trebui să fo
losească judicios zilele care au mai 
rămas pină la începerea întrecerilor, 
străduindu-se din toate puterile 
să-și desăvîrșească pregătirea. Ei 
nu trebuie să uite în nici o clipă
că se așteaotă de 
la ei o concertare 
rit mai bună la în
trecerile pe care k 
găzduri-șie capitala 
Republicii noastre.

★

Pregătirile e- 
chioei feminine se 
des'ășoară și ete 
fără î-rtremoere.

Zilele trecute am 
asistat la un ușor 
antrenament pe 
care lotul femimo 
îl făcea pe te-enni 
din incinta Velo
dromului Dinamo.

Discuttnd cu an
trenorii eclrpei Dr. 
Miron Georgescu, 
Gheorghe Constan. 
ttoescu «si cu t ta arul 
Nicolae Terchilă am 
aflat că întocmai 
ca și la centrul de 
pregătire al echipei 
masculine se mun
cește cu s rgirnță. 
Păcat însă că, ti
nete echipiere ca 
Rodica Sădearxi,

Festivalului de la
de fotbal ale colectivului Minerul 
Lupeni care activează ta catego
ria B și ta campionatul regional.

Ion Ciartea. corespondent
■ Recent s-au deplasat în mi?o- 

cvl sătenilor da comuna Nico’ae 
Bă Ic;seu din reg 'jnea Bacău, 
txi număr de 60 sportivi din ca
drul școlii profesionale de birt ie 

Din intîmplările unui antrenor de fotbal
simțul de răspundere, absolut ne
cesar unui antrenor de tip nou 
Ac tivind cu deosebită dragoste, 
am format o echipă bine pregătră 
fizicește, cu o tehnica avansată, 
lucru care îmi permitea să schimb 
tactica nu numai de la joc la 
joc, ci chiar in timpul meciului 
in raport cu calitățile adversaru
lui și cu dificultăț le care se 
iveau în ultimul moment. Compor
tarea sportivă de pe teren, sudura 
sufletească, dragostea față de co
lectiv, respectul față de adversar, 
public și arbitru, re’lectau exce
lenta pregătire morală și politică 
a echipei. In producție, fotbaliștii 
formaseră brigăzi care întotdeauna 
erau fruntașe. Atitudinile de vede
tism. îngimfare, etc., erau stîrpite 
în fașă.

In aceste condiții, victoriile s-au 
ținut lanț și echipa a promovat 
în prima categorie a țării. Am fost 
sărbătoriți cu toții și simțeam cum 
se revarsă asupra noastră dragos
tea maselor de muncitori.

...După cîteva zile de la săr
bătorire, am fost chemat la biroul 
tovarășului director. Mai erau de 
fată președintele comitetului de 
întreprindere, președintele colecti
vului sportiv și contabilul șef.
— ..Te felicităm, tovarășe antre

nor, pentru excelenta pregătire a 
echipei și îți vom rămîne recunos
cători pe viață. Știm că munca 
dumitale va fi de aici încolo mai 
grea și vrem să-ți dăm ajutor e- 
fectiv. Echipa noastră va activa 
in r'ndul echipelor fruntașe și 
nouă, în special oamenilor muncii, 
de aici, nu ne este indiferență com

Do»r.a Corbeanu și Tatiana Avacum 
nu pot juca pe măsura posibilităților 
lor fiind accidentate. Bineînțeles că 
6-a făcut totul pentru ca ele — 
întrerupkid scurt timp antrenamen
tul — să fie tratate și să poată 
oonrtrnua pregătirile.

Dmcofo însă de această stare de 
lucruri este de dorit ca echipa femi
nină care va reprezenta țara noas
tră să muncească în continuare cu 
multă ardoare, așa cum a făcut și în 
anii trecuți, pentru a putea obține 
rezultate cît mai valoroase. Spor
tivii țării noastre tși amintesc de 
puterea de luptă de care au dat do
vadă componentele echipei națio
nale de voiri, in întreceri deosebit 
de grele. Ele vor trebui să-și mo
bilizeze și de data aceasta toate 
puterile.

Un aspect de la antrenamentul echipei masculine

Varșovia
și celuloză din Bacău, care au fă
cut mai multe demonstrații spor
tive la volei, tir și fotbal. Cu a- 
ceeași ocazie, harnicii e]evi au 
amenajat, alături de țăranii mun
citori din localitate, o bază «por- 
ti’>ă simplă, pe care se pot desfă
șura în cefe mai bune coodit i 
jocurile de fotbal.

portarea ei. De aceea ne am hotăra 
să-ti aducem și ceva jucători cu 
renume, care știu ce înseamnă 
iocuril*  dori". Cu ei tei romoleta 
echipa".

chiardonol (Progresul) 30/286 pct.
urmat de maestrul sportului M. Do- 
chiliță (C.C.A.) 30/285 pct. Z. Deak 
(Progresul) 30/283 pct-. Șt. Petres
cu (Metalul) și T. Manicatide (Pro
gresul) 30/280 pct.

La proba de talere (după manșa 
întîi 100 talere) conduce maestrul 
sportului A. Loan ițe?cu (Progresul) 
92 pct. urmat de I- Gheorghiu (Lo
comotiva) 91 pct., I Dumitrescu 
(Progresul) și G. Bumb (Avîntul) 
cu cite 87 pct., maestrul sportului 
M. Vasiiliu (Locomotiva) 86 pot- 
Gh- Florescu (Metalul) 85 pct., etc.

Tot ieri s-a mai desfășurat și 
proba de armă militară 3 poziții 
cîte 20 focuri, care, după cum am 
mai antțnțat, a fost un concurs in 
afara campionatelor R.P.R. Iată re
zultatele înregistrate la armă mili
tară 3x20 focuri. Poziția culcat 20 
focuri: 1. V Panturu (Dinamo) 
168 p.; 2. S. Canti’i (C.C.A.) 161 
p.; 3- A. Neagu (Dinamo) 154 p. : 
poziția genunchi 20 focuri: 1. A. 
Neagu (Dinamo) 158 p; 2. V. Pan- 
țuru (Dinamo) 152 p.; 3. L. Cris- 
tescu (C.C.A ) 151 p.; poziția pi' 
doare 20 focuri: 1. I.. Cristescu 
(C.C.A ) 131 p.: 2 I. Mitrașcă (Di. 
namo) 127 p.; 3. A. Neagu (Dina-> 
mo) 119 p. 3x20 focuri: 1. A. Nca- 
gu (Dinamo) 431 p.: 2. L. Cristescu 
(CC.A.) 427 p.; 3. V. Panțuru (Di
namo) 396 p.

Întrecerile continuă astăzi, de la 
ora 9, cu manșa a doua de pistol 
viteză și manșa a doua de talere, 
iar mîine se vor desfășura, tot de la 
ora 9, manșa a treia de talere și 
armă liberă calibru redus 60 focuri 
la 50 m. (masculin) și ci" la ora 12 
armă liberă combinată (feminin).

La antrenamente, vedetele nu 
numai că nu mă ascultau, dar și 
spuneau: „Vei fi tu antrenor, insă 
n-ai fost jucător de 14 carate ca 
noi, așa că n-avem ce învăța ds 
la tine".

Deși s-au luat măsuri de „întă
rire" — echipa nu mai era forma
tă de mine, cel care o anlrena'm, 
ci de un trio compus din directo
rul întreprinderii, președintele^ co
lectivului sportiv și contabilul șef 
— rezultatele n-au fost „roze", iar 
echipa a alunecat vertiginos pe to
bogan. După o in,r;':'~ ta scor, 
președintele comitetului de între
prindere mi-a spus: „D-ta ne ed 
făcut de rîs, nu mai corespunzi, 
am angajat alt antrenor".

Le-am dat dreptate, pentru că 
munca pe care o depusesem în ul
timul timp numai treabă de antre
nor conștient nu era. Îmi meritam 
pedeapsa.

Astăzi, acea echipă activează în- 
tr-o categorie inferioară, iar eu an
trenez altă formație, in provincie.

Ca încheiere, vreau să amintesc 
că oricît de bun ar fi un antrenor, 
el nu poate schimba în bine, așa, 
peste noapte, comportarea unei 
echipe. Succesul muncii unui an
trenor se poate vedea numai dună 
ce a stat timp mai îndelungat în 
mijlocul unui lot de jucători și a 
avut concursul organelor sportive, 
de masă și administrative. Iar a- 
celor antrenori care vînează pos
turi, comportîndu-se asemenea ju
cătorilor „plimbăreți", le dau sfa
tul să facă apel mai mult la con
știință și, lichidînd actualele lip
suri, să devină cadre de nădejde 
de care are nevoie fotbalul nos 
tru.

T. SMARANDACHE 
antrenor de fotbal 

pt. cont FLORIN BRAȚ AN

— -Să vedeți, n-am nevoie de 
ei. pentru că actualii titulari ai 
echipei, iucâlorii tineri pe care 
i-am pregătit, im vor asigura un 
lot cu care să pot face față și in 
divizia A , am intervenit cu-

— ^Se vede treaba că nu-ți cu
noști și nu ne cunoști interesele", 
— a hotărit directorul. — „Or fi 
ai noștri buni, dar nu-i poți com
para cu jucători de talia unora ca 
X. Y, Z. Apoi nu uita că tineretul 
pregătit de dumneata este ei bun, 
dar e încă fraged și noi nu pu
tem avea încredere deplină in 
ei"...

Eu, altă dată intransigent, pocle 
depășit de succesul avut și cople
șit de atențiile binevoitoare ale 
mărimilor intreprinderii. am cedat. 
A fost prima și cea mai gravă 
greșală a mea.

Cum a transpirat știrea că in 
echipă vor veni cîțiva .plimbă
reți" cu nume sonore, iucătorii 
mei dragi, cu care am promovat 
tn divizia A, mi-au spus des
tul de respectuos: „Cu noi cumră- 
mine ?... Pe tușă ?... Despre pro
movarea juniorilor nici nu mai 
putea fi vorba...

Dac odată cu .plimbăreții" au 
venit^și....,semnalmentele" lor: ve
detism, îngîmfare, pretenții nejus- 
tificate, sfidarea elementelor tine
re. lipsă de respect, abateri de la 
morala sportivă și cîte altele! 
Imediat s-au format două tabere și

Activitatea la motociclism
Duminică vor începe la Mediaș 

primele întreceri ale campionatu
lui motorie] is<t de viteză în coastă 
al R.P.R.

Cu toate că timpul scurt caire a 
mai rămas la dispoziția motoci- 
diștilar pînă la începerea alergă
rilor de campionat este foarte pre
jos, muflți dintre motodcliștii 
fruntași din Capitală au găsit to
tuși răgaz să se pregătească și 
să ia startul în concursul de dirt- 
track organizat duminică de aso
ciația Locomotiva. Pe noua pistă 
de dirt-track, amenajată specia,] la 
stadionul Locomotiva P.T.T., i-am 
găsit disputîndu-și totfetatea pe 
N. Niculici, C. Radovici, A. Mun- 
teanu, Al. Huhn, Barbu Predescu, 
toți campioni și recordmani ai 
R.P.R., motocicliști pe care îi vom 
întîlni peste cîteva zile la startu
rile campionatelor de coastă.

Prezența acestor alergători in 
probele concursului de dirt-traiek 
a făcut ca din punct de vatfere al 
disputelor, competiția 6ă se bucure 
de succes. A fost foarte mult a- 
pcediată lupta sportivă dată de

Ieri atr început întrecerile din cadrul 
campionatelor individuale de tir ale R.P.R. pe anul 1955

Ieri, poligonul Tiunari din mijlo
cul pădurii Bănoasa era îmbrăcat 
în haine de sărbătoare. La ora 8,30 
a avut loc aici solemnitatea d<*  des- 
chidare a campionatelor indi'TTîăle 
de tir aile R.P.R. pe anul 1955 la 
probele clasice. In simetrie fanfa
rei, sportivii asociațiilor participan
te la aceste întreceri se aliniau în 
fața poligonului de calibru redus.

!n numele Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport și aii Birou
lui comisiei centrale de tir, tovară
șul Aurel Dobrescu, vicepreședintele 
Comisiei centrale de tir, a adus par- 
ticipanților un călduros și tovără
șesc salut, după care a arătat im
portanța acestei discipline sportive 
și condițiile de care se bucură spor
tul în patria noastră. Tov Aurel 
Dobrescu a subliniat că aceste cam
pionate sînt organizate în cinstea 
împlinirii a șase ani de la apariția 
Hotă.rîrii Biroului Politic al C.C. 
al P M.R. din 26 Iunie 1949. cu 
privire la stimularea si dezvoltarea 
continuă a culturii fizice și sportu
lui. Vorbitorul a mei arata*  că sar
cinile acestei ramuri sportive sînt 
foarte mari. In curind se vor des
fășura în țara noastră întîlniri in
ternaționale de tir, între care și 
campionatele europene, pe care Re- 
nublica Populară Pomînă are cins
tea să le organizeze, și unde tră
gătorii noștri de frunte vor trebui 
să reprezinte cu cinste culorile 
scumpei noastre patrii

Ieri s-au desfășurat : prima mam 
șă de pistol viteză și prima manșă 
de talere.

In proba de pistol viteză (după 
manșa întîi 30 focuri) conduce ma
estrul emerit al sportului Gh- Li- 

rare nu era cu aceea a .plimbă
reț l t" era sabotat la antrena
ment și in timpul jocului. Nedind 
satisfacție, insistau să lie înlocuit. 
Dindu-mi seama că ruptura devine 
din ce în ce mai mare, am cerut 
pedepsirea exemplară a unui ..plim
băreț". A doua zi a:n fost chemat 
la biroul tovarășului director, care 
mi-a spus răspicat:

— „Ce, tovarășe antrenor, ai în
ceput să-ți faci de cap ? După ce 
ți-am adus jucători de talie inter
națională, ca să-ti ușurăm munca 
în pregătirea echipei, d-ta vii și 
ceri pedepsirea lor ?... Am înțeles, 
e drept cam tîrziu, că „plimbă
reții" intraseră pe sub pielea con
ducerii întreprinderii și că orice 
aș fi făcut cu. ci aveau dreptate. 
In plusjfgirestig ul meu a începui 
să se știrbească, iar acel simț al 
răspunderii scădea zilnic.

■ In ajunul meciurilor primeam 
cîte 10—15 bilețele în care, pe lin
gă „mărimile" întreprinderii, ale 
organelor sportive locale, îmi dă
deau sugestii „convingătoare" pen
tru formarea echipei și casierul, bu
cătarul de la cantină, ușierul, paz
nicul de la stadion, etc.

Cu timpul, „podoaba" specifică a 
vedetelor a dat „rod". Jucătorii 
primei formații, care înainte erau 
exemple în producție, acum, imi- 
tindu-i pe „plimbăreți" au în
ceput să tragă chiulul. La tinerii 
fotbaliști a apărui chica, cu moțul 
unsuros, au apărut pantalonii bur
lan. Dacă le atrăgeam atenția, 
răspundeau flegmatic: „Și noi 
sîntem fotbaliști ca alde X, Y, Z, 
așa că, de ce să nu le s^nănăm?." 

N. Niculici și C. Radovici In se
mifinalele și finalele probelor de 
500 și 350 cmc. De asemenea, a 
plăcut mult miilor de spectatori 
genul corect de alergare al lui A. 
Munteanu, St. Iaucovici și Barbu 
Predescu.

Trebuie să arătăm însă că, din 
punct de vedere al organizării, 
competiția a avut unele lipsuri. 
Dintre acestea notăm doar că u- 
darea pistei intre o probă și alta 
s-a făcut defectuos, ceea ce ar fi 
putut duce la accidentarea gravă 
a concurenților.

Iată acum rezultatele tehnice ale 
acestei competiții: 125 cmc. — 1. 
A. Munteanu (C.C.A.), 2. St. Ian- 
covici (CC A.), 3- D. Croitoru 
(Progr); 250 cmc.— 1. B. Pre
descu (Met.), 2. C. Florin (C.C.A.), 
3. Al. Huhn (C.C.A)', 4. A.
Munteaniu (C.C.A.); 350 cmc. —1. 
N. Niculici (C.C.A). 2. C. Rado
vici (Met.); 500 cmc. — 1. N. Ni
culici (C.C.A.) 2. C. Radovici
(Met.), 3. C. Leibner (Met.), 4. 
A. Munteanu (CC.A).

G. ȘTEFÂNESCU

indu.se


Activitatea turistică
VIE PREOCUPARE IN ASOCIA- 
fk „FLACĂRA" PENTRU CON- 

URSURILE DE ORIENTARE 
TURISTICA

In ultima vreme, sportivii asocia
ției „Flacăra" au fost angrenați în 
mai multe concursuri de orientare 
turistică. Astfel, membrii colective
lor din Ploești au luat parte luna 
trecută la un concurs complex de 
orientare turistică, pentru cucerirea 
insignei d: „Alpinist R.P.R.". 
Concursul a avut temă de zi și de 
noapte desfășurîndu-se pe masivul 
Caraiman. Timpul nefavorabil (ploa
ie) ca și traseul dificil (văi acope. 
rite cu zăpadă) au constituit obsta
cole dificile. Totuși, componenții ce
lor șase echipe participante au reu
șit să străbată cu succes Valea 
Seacă a Caraimanului, VîJcelul Spă
lat, precum și un urcuș pînă la re
fugiul Coștila. Primele trei locuri 
în clasament au fost ocupate de:
1. echipa condusă de Mihai Chiriță;
2.echipa  condusă de Gr. Dobeș; 3. 
echipa condusă de I. Barbu.

Paralel cu acest concurs a mai 
•t Ioc un concurs de orientare tu- 

că gr. II, cu temă de zi, pentru 
absolvenții cursului de conducători 
de excursii organizat de B.T.E. Au 
luat parte 32 absolvenți. Primele 
locuri ani fost ocupate de echipele 
conduse de E. Baldeanu, I. Vasiile, 
Gh. Popescu.

>- (Coresp. M. Bedrosian)

• Consiliul regional București al 
asociației Flacăra a organizat du
minica trecută un concurs de orien
tare turistică gr. II în pădurea Pust
nicul. Cele 12 echipe participante, 
dintre care 5 feminine, au luat 
startul de la gara Pasărea avînd 
sosirea la Cabana Brănești. Deși 
problemele tehnice au fost destul de 
grele concurenții le-au făcut față, 
dovedind, în general, o bună pre
gătire. S-a remarcat în deosebi e- 
chipa alcătuită din M. Sărăsman, 
D. Bișir și C. Ionescu care .a tota
lizat 604 pte. Pe locurile următoa
re : echipa condusă de I. Peneș cu 
534 pte. și echipa ccndusă de M. 
Teodosiu cu 525 pte. In clasamentul 
feminin situația se prezintă astfel: 
1. Echipa condusă de Florica Ne- 
goiță cu 524 pte, 2. Echipa condusă 
de Margareta Grama cu 436 pte și
3. Echipa condusă de Rodica Po
pescu cu 435 pte.

(Coresp. V. Ionescu)
O FRUMOASA PARTICIPARE

Cercul sportiv al întreprinderii 
poligrafice din Tg. Mureș a orga
nizat un concurs de orientare tu
ristică, care s-a bucurat de o fru
moasă participare : 10 echipe dintre 
care două feminine. Rezultate: I. 
Progresul Fabrica de unt (cond. 
L. Gereb) 428 p.; 2. Progresul În
treprinderea Poligrafică I (cond. 1. 
Fekete) 422 p.; 3. FI. roșie Petoffi 
Sandor (cond. E. Czelecz) 411 p.;
4. Echipa feminină FI. Roșie Ber- 
nath Andrei cu 407 p.

(Coresp. Ion Păuș)

t

INFORMAȚII Otanosport

In aiară de cele patru categorii de premii care 
se acordă în mod obișnuit la fiecare concurs, la 
concursul nr. 23 (etapa din 12 iunie) se atri
buie din nou un premiu special — o motocicletă — 
pentru 0 rezultate. Motocicletele care se vor acorda 

^ca premii speciale la concursurile din lunile iunie 
■sînt expuse ia agenția centrală PRONOSPORT din 
^Calca Victoriei 9.

Participant care au buletine cu 0 rezultate la 
concursul de duminică 5 iunie trebuie să complete
ze un tormular la agenția centrală PRONOSPORT 
din Calea Victoriei 9 sau la agențiile regionale 
PRONOSPORT. Completarea acestor formulare se 
poate tace pînă joi 9 iunie. Motocicleta va revent 
participantului care va avea mai multe buletine cu 
0 rezultate. In caz că vor fi unui sau mai mulți 
participanți cu un număr egal de buletine cu 0 
rezultate, motocicleta Jawa 150 cmc. va Ii atribu
ită celui care a depus mai multe buletine.

La concursul de duminică 5 iunie a fost doborit 
„recordul" numărului de buletine depuse în acest

A
PROGRAMUL CONCURSULUI PRONOSPORT 

I. Flamura roșie Arad —
11. Dinamo Orașul Stalin —

111. Sbința Timisoara —
IV. Avîntul Reghin ■ —
V. Metalul Baia Mare ' • —

VI. Locomotiva Galați ’ —
VII. Progresul Sibiu —

VIU. Metalul Oradea —
IX. Flamura roșie Cluj —

X. ‘ - - -
XI.

XII. Flamura roșie Burdujeni
A. Metalul Hunedoara
B. Progresul Focsani
C. Flacăra Moreni
D. Metalul Reșița

Locomotiva Iași 
Flamura roșie Bacău

Primele patru meciuri sînt din „Cupa de vară" 
iar restul din campionatul categoriei B.

Pentru acest concurs consultați „Programul Pro
nosport" Nr. 61.

Meciul V. Metalul Baia Mare — Flacăra Mediaș

se dispută la Mediaș.
Pînă la închiderea ediției, la trie rea buletiincilar 

depuse la concursul de duminică au fost găsite 1 
buletin cu 12 rezultate exacte, 12 buletine cu 11 
rezultate și 225 buletine cu 10 rezul tale.

Unele constatări pe marginea jocului 
internațional de fotbal de duminică

Duminică, spectatorii din tribune
le stadionului Republicii aiu avut 
prilejul să vadă 4a lucru o serie de 
tineri fotbaliști dintre cei mai taien- 
tafi din R. Cehoslovacă, alături de 
juniorii noștri. Trebuie să subliniem 
din capul locului că această întâl
nire a oferit un spectacol fotbalis
tic de bună calitate, datorită aimbe- 
?or echipe, dar mai ales selecționa
tei cehoslovace de ffineret. Ritmul 
rapid, tehnica și vigoarea acțiu
nilor echipei oaspe, etanul și idfirze- 
nia ripostelor juniorilor noștri ca 
și numeroasele faze ide fotbal 
spectaculos, a<u fost unanim apre
ciate de spectatori.

S-a dovedit cu acest prilej că 
asemenea jocuri sînt foarte necesa

re tinerilor fotbaliști, chiar dacă 
este vorba de o î-ntîlnire între jucă
tori diferiți ca vîrstă și deci, diferiți 
și ca dezvoltare fizică și cunoștințe 
tehnice, cum a fost cazul duminică. 
Astfel de meciuri ajută în mod e- 
fectiv la verificarea posibilităților 
la un moment dat ale echipei și a 
stadiului de dezvoltare a jucătorilor, 
pentru că un an diferență între 
jucători tineri contează foarte mult 
și arată întotdeauna ceea ce mai 
rămîne de făcut In plus, aceste 
jocuri internaționale devin mijloa
ce practice de desăvîrșire a pregă
tirii fotbaliștilor tineri, pe care-i 
călesc și cărora le dau posibilitatea 
de a cîștiga mult în experiență.

★
Fără discuție că jucătorii oaspeți 

au fost mai buni în jocul de dumi
nica. Prin tehnica individuală a 
jucătorilor, prin concepția ei de joc, 
selecționata cehoslovacă a avut o 
frumoasă realizare, care — adăuga
tă ia strălucitul succes repurtat de 
reprezentativa R. Cehoslovace în 
jocul cu Belgia — ăraîă că în fotba
lul cehoslovac 6-a muncit temeinic 
pentru ridicarea niveheui acestui 
sport. Și astăzi apar roadele. Fot- 
bahă din țara prietenă se distinge 
printr-o tehnică urli tduai'.ă avan-

bocianu, portarul echipei nou sire ce juniori, plonjează in pi
cioarele atacantului cehoslovac. De movie, lămurind o situație dificilă. 
Fază din jocul dintre o selecționa tă de tineret din R. Cehoslovacă 

și echipa de juniori a R. P. Romine. Foto MAX BANUȘ

sată, printr-o concepție de joc mo
dernă, bazată pe multă mobilitate 
și viteză de execuție, pe elasticitate, 
joc corect cu corpul și fantezie în 
dezvoltarea atacurilor. Multe din 
aceste caracteristici au fost re
marcate în jocul tinerilor fotbaliști 
care au evoluat duminică. întări
rea calităților arătate, perfecționa
rea pregătirii tehnice-tactice și mai 
■des fizice (unde au dovedit insufi
ciență în ceea ce privește rezisten
ta), pot crea perspective din cele 
mai frumoase talentatei selecționate 
cehoslovace.

★

Echipa noastră de juniori a fost 
depășită ca posibilități iizice și ca 
tehnică individuală de o formație 
cu jucători avînd o activitate mai 
îndelungată. Nu-i mai puțin adevă
rat că ea nici nu a jucat ia vatoarea 
sa reală. Echipa noastră — cum a 
dovedit în alte ocazii — poate 
da mai mult și la capitolul tehnic 
si la cel tactic, precum și ca efica
citate in acțiuni. Duminică, insă, 
unii dintre jucători comportîndu se 
sub forma obișnuită (Ghibea, Uțu. 
Seredai. Virgil), iar alții dovedind 
multă ingimfare și individuals™ în 
ioc (Ene, Ștefănescu). randamen
tul echipei a suferit mult cobor'nd 
calitatea jocuhs sub posăbiEtățite 
echipei. Echipa de juniori, cu colec
tivul său de antrenori, trebuie să 
tragă învățăminte din partida de 
duminică mai ties din greșelile 
tehnice și tactice săvirșite și 6ă 
treacă la remedierea lipsurilor cons
tatate. în deosebi a celor din pre
gătirea morală și de voință și din 
pregătirea tehnică. Caktățite merate 
și fizoce trebuie să fie neapărat îmbi
nate cu calități tehnice perfecționate 
pentru a înlesni realizarea unei 
cît mai precise concepții de joc in 
spirit ofensiv. In această privință, 
este bine să-i ia ca exemnlu chiar 
re fotbaliștii cehoslovaci.

an. Vechiul „record" era de 659.526 buletine la etapa 
din 10 aprilie a.c. La concursul de duminică au 
lost depuse aproximativ 670.000 buletine, cifră care 
în anul trecut a fost atinsă abia în luna octom
brie. Continuarea activității competiționale la fot
bal prin „Cupa de vară" și acordarea premiului spe
cial au stîrnit un mare interes printre participanțu 
la PRONOSPORT care acum se străduiesc să 
realizeze 12,11,10 sau 9 rezultate și chiar 0 rezul
tate (pentru premiul special).

Surprizele abundă în această perioadă, ceea ce 
contribuie la mărirea valorii premiilor. Astfel, la 
concursul de duminică prea puțini au fost cei care 
au prevăzut meciurile nule de la Arad, Tg. Mureș, 
Brăila. Buhuși ș.a.

La 12 iunie se dispută meciurile din ultima etapă 
a campionatului categoriei B la fotbal ceea ce, fi
rește, stîrnește un nou interes printre iubitorii fot
balului. De altfel, acest program cuprinde meciuri 
deosebit de interesante atît în „Cupa de vară" cît 
șî în campionat.

Nir. 23. Etapa din 12 iunie 1955
Știința Cluj
Dinamo București 
Locomotiva Timișoara 
Minerul Petroșani
Flacăra Mediaș
Știința lași
Metalul Uz. Tract. Or. Stalin
Locomotiva Arad
Metalul Cîmpia Turzii
Dinamo Bacău
Flacăra Cîmpina
Dinamo Bîrlad 
Mineral Lupeni
Dinamo Galați
Locomotiva Tr. Severin 
Progresul Satu Mare

Unul din cei 71 de copii din 
cartierul Colentina învață să joace 
cu capul. El execută exercițiul cu 
multă rîvnă
------------* * __________ _

La centrul de copii 
uin Colentina...

Daca, cu o stație înainte de ca- 
pă'ul iramvaitriuii 22,acolo unde in- 
c.pe c nțcil, urmezi drumul 6pre 
dreapta, după scurt timp întîlne.ști 
rerenul de fotbal „Recolta M.A.S.".

Aici, in fiecare marți și joi dimi
neața și miercuri și vineri dttpă-a- 
'uiaza, copiii din cartierul' Coterii ina 
- entuziaști suporteri ai echipelor 

Dinamo și Progresul, după cum 
ne-au mărturisit chiar ei,—se stră
duiesc ca in orele cînd nu sînt la 
școală să învețe fotbalul cu gîixli'l 
să devină jucători tot atît de va'o- 
roși ca Ozon, frații Băcuț sau Bir- 
tașu, atît de admirați de ei.

După prezentarea raportului, fie
care ședință continuă cu antrena
mente executate după un program 
ludicios alcătuit de tehnicien i sec
ției C.F.Si din C.C.S.. care răspunde 
atît ide această școală a fotbalului, 
cît și de cele similare, din alte 
cartiere ale Bucureștiului, care 
funcționează sub numele de centre 
de copii.

Aid, în Colentina ca îndrumător 
al școlarilor — viitori fotbaliști — 
funcționează antrenorii Matei Du
mitrescu, care desfășoară o muncă 
însuflețită pentru obținerea unor 
rezultate cit mai bune.

La vestea că în carfiend lor se 
va deschide din nou un centru de 
fotbal, copiii au răspuns cu mult 
entuziasm, toți școlarii și pionierii 
din Colentina dorind să-și însușeas
că cît mai corect sportul lor drag.

Din lipsă de posibilități de cuprin
dere însă, ia centrul de fotbal d»n 
cartierul Colentina, din 150 de ..can
didați" au fost primiți numai 77 de 
i'opii, care au fo6t împărțiti pe grupe 
de vîrste, intre 11-13 ani și între 
13-15 ani.

Ei se arată foarte sirguincioși și 
este o adevărață plăcere să-i vezi 
cum, imbrăcați in echipament spor
tiv și împărțiți pe grupe, executa 
programul din ziua respectivă : exer
ciții de condiție fizică, pase cu la
tul, conducerea mingii printre ja
loane, «te. Munca lor de zi cu zi 
sub îndrumarea antrenorului, va 
duce, desigur, la însușirea elemen
telor de bază ale fotbalului de că
tre acești tineri și va contribui la 
creșterea de noi cadre în această 
atît de populară disciplină sportivă.

Printre copiii care frecventează 
acest centru și care au fost admiși 
numai dacă aveau note bune, se 
găsesc unii ca nor tarul Gheorghe 
Iancu, fiu de milițian, ion, fiul zi
darului Georgescu sau halful centru 
Ciobanu care se vădesc a fi ade
vărate talente. Multi dintre ei dove
desc că și-au însușit corect și exe
cută cu multă ușurință diverse pro
cedee tehnice. Pionierul Frățilă, în 
vîrstă de 13 ani, de pildă, se re
marcă prin spectaculoase „întoar
ceri" (foarkeă).

Cu siguranță că acești copii, 
care au la dispoziție condiții din 
cele mai bune pentru a învăța și 
practica fotballul, vor răspunde cu 
toată dragostea grijii ce li se acor
dă și in scurt timp, odată cu creș
terea lor atît în ani cît și în cunoș
tințe tehnice, vor veni să complete
ze loturile de juniori ale echipelor 
de fotbal din colectivele sportive 
care-i așteaptă cu drag.

I. HABOT

Intilniri internaționale 
«e fotbaliștilor romîm

In cursul acestei luni, fotbaliști 
noștri vor susține mai multe în 
tîlniri internaționale.

Astfel, reprezentativa țării noas
tre se va deplasa în Norvegia și 
Suedia. La 12 iunie, echipa R.P.R. 
va înfrunta Ia Oslo echipa Norve
giei, iar la 15 iunie la ’ Goteborg, 
reprezentativa Suediei.

Echipa colectivului Flacăra 
Ploești va întreprinde, după cum 
am anunțat, un turneu în R. Ceho
slovacă. Ploeștenii urmează să 
joace ]a 12 iunie la Prostejov, la 
16 iunie la Brno și ia 19 iunie la 
Kosice.

Echipa bulgară Lokomotîv-Sofia 
va susține trei partide în țara 
noastră. Oaspeții vor evolua dumi
nică 12 iunie în București în 
compania selecționatei asociației 
Locomotiva; la 16 iunie vor juca 
la Tg. Mureș cu Locomotiva, iar la 
19 iunie la Timișoara cu Locomo
tiva.

In campionatul republican 
de juniori

Duminică s-au disputat două 
restanțe în seriile I-a și a Vl-a 
și etapa a X-a în seria a Ill-a. 
Dintre rezultate sînt de semnailat 
victoria la scor obținută de Fla- 
că.ra Ploești asupra Tînărulud Di- 
namovist I București și a Loco
motivei Orașul Stalin asupra Fla- 
tnured roșii Sf. Gheorghe, pre
cum și meciul nui realizat de 
Locomotiva Iași în partida cu 
Voin-ta Fălticeni. In urma acestor 
rezultate, Flacăra Ploești, Loco
motiva Orașul Stalin și Locomo
tiva Iași au trecut pe primul loc 
în clasamentele respective.

Iată rezultatele înregistrate du
minică:

Seria I: Locomotiva Iași-Voința 
Fălticeni G—0.

Clasamentul :

Locomotiva Iași 9 7 1 1 16: 6 19
Știința Iași 9 7 0 2 27: 9 14
Voința Fălticeni 9 6 1 2 29: 9 13
Dinamo Bacău 9 5 2 2 25:11 12
Avîntul Fălticeni 9 5 0 4 16-13 10
FI. roșie Buhuși 9 4 0 5 22:18 8
FI. roșie Burd. 4) 2 2 !> 14:18 6
Progr. Focșani ' 9* 2 1 6 12:33 B
Fi. roșie Bacău 9 2 1 6 7:20 5
Dinamo Bîrlad <) 1L 0 IJ 6:37 2

Seria a lll-a: Flacăra Ploești-Tî-
nărui Dinamovtst I București 
4—0 (0—0); Progresul C.P.C.S. 
București-F lacăra București 2—2 
(1 — 2); Locomotiva Craiova- 
Știința Craiova 3—2 (1—1)-, Tî- 
nărul Dinamovist Pitești-C.C.A. 
București 4—0 (0—0); Progresul 
F. B. București-Locomotiva T.- 
Severin 3—0 (1—0).

Clasamentul :

Flacăra Ploești 9 8 1 0 45: 6 17
Tin. Din. I Buc, 9 7 1 1 29: 4 15
Progresul F.B. Buc. 9 4 4 1 15: 8 12
Metalul București 9 51 3 26:13 11
Flacăra București 9 3 3 3 10:12 9
Locom. Craiova 10 3 2 5 12:23 8
Loc. T. Severin 9 3 1 5 16:26 7
Știința Craiova 9 3 1 5 9:16 7
Tîn. Din. Pitești 9 2 2 5 14:20 6
C.C.A. București 9 2 0 7 6:22 4
Progr. C.P.C.S. Buc. 9 12 6 11:43 4

Seria a Vl-a: Locomotiva Orașul 
Stalin-Fl. roșie Sf. Gheorghe 
4—0 (4—0).

Clasamentul
■ Locom. Or. Stalln 
Progresul Sibiu

Locom. Tg. Mureș
Dinamo Or. Stalin 
Met. Uz. Tr. O. Staîin 
Avîntul Reghin 
Flacăra Mediaș 
Met. St. R. O. Stalin 
FI. roșie Sf. Gh. 
Const. Tg. Mureș

9 7 2 0 22: 4 16
9 7 2 0 26: 6 16
9603 21:11 12
9513 13:1*  11
9 4 2 3 17:12 10
9 2 3 4 14:17 7
9 3 15 13:16 7
9 13 5 1147 5
9216 13:28 5
9 0 1 8 5:30 1

Jocul Constructorul Tg. Mureș- 
Avîntul Reghin s-a terminat cu re
zultatul de 2-1 în favoarea echi
pei Avîntul.

Milne, © restanță 
in categoria B
In seria I a categoriei B sînt 

de disputat cîteva jocuri restan
ță. Unul din aceste jocuri, Pro
gresul C.P.C.S. București—Me
talul București, se va disputa 
rnîine, miercuri, după-amiază pe 
Stadionul Giutești. Intîlnirea va 
începe la ora 17 30. _



însemnări după
SOFIA, 6 (prin telefon de la tri

misul nostru). — Ca și în celelalte 
orașe capălt de etapă, cicliștii par
ticipant 'la „Cursa prieteniei cornî- 
no-bu.lgare“ sînt — la Sofia — in 
centrul atenției cetățenilor, fiind în
conjurați cu dragoste de tineri și 
sportivi.

De duminică seara, de cind s-a 
terminat cursa, la hotelul Slavian- 
ska Beseda este un adevărat peleri
naj. Cetățeni de toate vîrstele, sînt 
dornici să-i vadă cte aproape pe Du
mitrescu, Moiceanu. Ataxirn sau Se- 
be- Cu toții îi felicită pe cioliștii ro- 
mîni și bulgari și — tn special — 
pe cei doi animatori ai cursei: Di- 
mov și Dumitrescu, care au devenit 
acum foarte populari în capitala 
R. P Bulgaria

Ziarele ..Rabotnicesko Delo* * și 
„Naroden Sport" apărute luni dimi
neață publică la Joc de cinste repor
taje asupra cursei, subliniind succe
sul deosebit și popularitatea excep
țională de care s-a bucurat concur
sul. In mod deosebit se accentuiază 
importanța acestei prime alergări 
<te fond (care s-a desfășurat pe te-» 
ritortile celor două țări vecine ș 
prietene cu prilejiM aniversării unui 
an de la inaugurarea mărețului pod 
de peste Dunăre), ca o nouă verigă 
la lanțul întîlnirilor sportive priete
nești dintre sportivii celor două 
țări.

interesante întreceri s-au terminat 
cu următoarele rezultate : categoria 
73 kg.: Toții (Locomotiva Timi
șoara) întinge prin tuș pe Gsa- 
szar (Dinamo Lugoj) .Crisrric (Lo
comotiva Timișoara) întrece la 
piuate pe Bernard 'Dnxrxi Lugoj), 
Lazăr Bujor (Dinamo Lugoj) 
întrece la puncte pe Popescu (Lo- 
^xnotiva Timișoara).

Ladislau Maluri, corespondent
• ATLETISM. — Miercuri, la 

<a 19. pe stadwnu! TineretubA. 
în cadrul unui concurs, va avea 
loc o tentativă de record .a 1509 
m. Dumitru Birdâu. Dumitru Tl- 
maciu și Victor Firea vor încerca 
să îmbunătățească recordtd țării 
Oe această distanța.

• TENIS DE MASA - tolăni
rea masculină din oteul cam
pionatului categoriei A care a avut 
loc duminică ia Satu Mare între e- 
chipele Progresul Satu Mare și Di
namo 1\' București a .nat sfirșit 
cu victoria primei formații cu sco
rul de 5-4. Rezultate tehnice: Grun- 
fe'd—J Garabedian 0-3 (18, 14. 21), 
Bodi-Hegyesi 3-2 (22- 20 20-22,
21-16, 16-21, 22-20), Lecker-G.
Garabedian 3-1 (16-21, 21-19,
21-14, 21-12), Bodi-J. Garabedian 
3-1 (21-7. 21-15, 12-21. 21-19),
Grunfeid-G. Garabedian 2-3 (21-15, 
14-21, 2I-Î2, 9-21, 17-21), Lecker. 
Hegyesi 0-3 (21, 14, 14), Bodi-G. 
Garabedian 2-3 (21-19, 7-21 12-21 
21-12, 16-21), Lecker-J. Garabe
dian 3-0, (7, 19. 15), Grwrfeld-
Hegyesi 3-2 (21-10, 14-12, 4-21, 
2-4, 6-5).

■ HOCHEI PE IARBA. — As
tăzi, la ora 17,30, va avea loc pa 
Stadionul Tineretului al doilea 
meci de hochei pe iarb§ din ca
drul competiției dotaită cu „Cutpa 
Flamura roșie M.I.U.* Se vor în- 
tîlni echipele Progresul F. B. și 
I.C.F. In primul meci, Dinamo VI 
a dispus X-> Flamura roșie M.l.U 
cu scorul de 7-1, 

, Rabotoioesko Delo*  scrie : „C. 
Dumitrescu, un excelent ciclist, a 
luptat cu însuflețire tot timpul 
pentru victorie- A trebuit insă si 
cedeze în fața lui Dimov, un aler
gător înzestrat cu multă tehnica și 
rezistență, care ereindu-și un avan
taj de 30 de secunde a reușit să și-l 
mențină pînă la capăt

Cu acest concurs de ciclism o se
rie de tineri cicliști bulgari și ro- 
mîni s-au impus ca alergători cu 
largi perspective de dezvoltare*.

„Naroden Sport*  publică un ar
ticol amplu, pe prima pagină, asc- 
pra acestei curse precum și poerie 
primilor trei cicliști din fruntea cla
samentului general. După cesublini-

Concursul lotului
Astăzi, cu începere de la ora 15. 

pe terenurile centrului de antrena
ment nr. 2 din Capitală se vor 
desfășura primele înt Uniri de te
nis din cadrat Urmeulji de se
lecție a lot ii ui republican. Part'- 
pă următorii jucători : C» CaraluKs, 
Gh. Cobzuc. C. Zaoopcearrk M. 
Vizirii, Șt. Anghelescu, I. Rakosi,

SPORT
• FOTBAL. — Bîrlad (prin te

lefon).— In fața a 3500 de specta
tori, număr record pentru orașul 
nostru, s-a desfășurat duminică 
întHnirea amicală de fotbal dintre 
formația Dinam o Orașul Sta'.in și 
Dinamo din localitate. Victoria je-a 
revenit oaspeților cu scorul de 
8-1 (5-1). Au înscris perurj învin
gători Radulescu (3), Ristin (2), 
Boitoș, Radu Tudor și Csegezi, iar 
pentru învinși Ciungu.

Vasile Buciu, corespondent
— In cadrul „Cupei orașe

lor" la juniori, duminică s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Iaș:-P. Neamț 3-2 (1-2), Puctoasa- 
București A 3-0 (2-0), Slatina-
Corabia 3-0 (0-0), Timișoara B- 
Arad B 0-1 (0-0), Tirnâveni-Gtitj 
B 0-1 (0-0). Făgăraș-Orașul Stalin 
4-2 (1-1).

• SPORTURI NAUTICE — La 
Timișoara s-a desfășurat duminică 
un concurs de caiac și canoe, or
ganizat în cinstea Festivalului de 
la Vatșovia. întrecerea pe echipe 
a fost cîștigată de colectivul Di
namo (4 victorii și 14 concurenți), 
urmat de Progresul (4 victorii și 
lp concurenți) și Voința (2 victo
rii). Iată unii din cîștigătorii pro. 
beilor: caiac 1 junioare: Ana Croi- 
toru (Știința); caiac 2 junioare: 
Schuster-Iliescu. (Progresul); caiac 
1 juniori: Cojocaru (Progresul); 
caiac 1 senioare: Leonti,na Ditnesi 
(Dinamo), canoe li seniori; Kunter- 
lonk (Dinamo); caiac 1 seniori; 
Reiser (Dinamo).

Elisabeta Solomon, corespondent
• LUPTE. — Peste 1.000 de 

spectatori au asistat la întrecerea 
amicală desfășurată la Timișoara în
tre echipele Dinamo Lugoj și Loco
motiva Timișoara. Au învins din-a- 
moviștii cu scorul de 7-5. Cele mai
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cursa ciclistă
ază victoria lui Dirnov, iaia ee scrie 
acest ziar despre Dumitrescu: „Micul 

avans luat de Dimov in prima e- 
tapă a fost amenințat necontenit de 
calitățile excepționale ale primului 
ciclist romin, C. Dumitrescu în vir
ată de 21 ani. La fel de bun pe plat, 
pe deal și pe vale. Dumitoescu este 
un cidist care se numără printre 
cei mai buni alergători din Euro

pa*.
Despre Moiceanu, același ziar, 

scrie următoarele: „Moiceanu, un 
ciclist la fel de trnâr ca Dumitrescu, 
este foarte sprinten și plin de voin
ță: pe tot parcursul, acest alergător 
a lăsat o impresie 8eo»?bit de fru
moasă. Și ciclismul -roGimesc se 
mai poate mindri cu alergători ca: 
Maxim Sebe, Constantinescu ș-a.“.

Ziarul de după-amiază „Vecemi 
Novkii" organizatorul cursei, publică 
pe pagina I-a, un reportaj mare, pe 
mai multe coloane, cu fotografii: 
„Prima ediție a acestei curse, care 
s a bucurat de un succes excepțio
nal. înseamnă un reușit Început al 
unor viitoare concursuri care vor 
deveni tradiționale și vor aduce o 
contribuție prețioasă la strângerea 
și mai puternică a relațiilor de prie
tenie intre sportivii șl regățenii ce
lor două țări".

In cronica atergârii, acejași ziar 
scrie: „Lupta sportivă dintre Di mov 
și Dumitrescu, protagoniștii acestei 
dlrze întreceri, a pasionat pe urmă
ritorii ctrreei. ea prilejuind un 
„duel*  de toată frumusețea*.

Am stat de vorbă și cu Dimovș 
câștigătorul întrecerii, care ne-a de
clarat următoarele: „îmi cunoșteam 
o parte din adversari din „Cursa 
Păcii*.  De ia început l-am conside
rat drept cel mai de temut pe C- 
Dumitrescu cu care de aice', am dus 
o luptă foarte sfrinsă. Cred că dacă 
Dumitrescu ciștiga sprintul la Ga- 
hrovo eu aș fi avut o sarcină mult 
mai grea in această probă*.

de tenis al R.P.R.
Jutiasz, E. Cristea, T. Bădin, C. 
N'Sstase, Gh. Slapciu. Intîlnirile se 
dispută după sistemul „cel mai bun 
din cine seturi*.  Iată programul 
zilei de azi : Caraiulis-Rakosi: An- 
ghelescu-Juhasz; T. Bădin-Slapciu; 
Zacopceanu-Năstase; M. Viziru- 
Cristea; Cobzuc-Dancea- ■

București — Sofia
Cum ena și normal, după 

cursă, nîctn adresat și hn 
C. Dumitrescu, spre care au 
fost ațintite privirile tuturor In 
tot timpul desfășurării intrecerii, 
pentru a-i cere o declarație. Dumi
trescu ne-a spus următoarele: „Di- 
mov este un alergător cu un irezis
tibil sprint final. Am făcut tot ce 
sportiv a fost posibil de a ciștiga, 
dar atît Dimov rât și ceilalți cicliș i 
bulgari au fost tot atlt de puternici 
ca noi și ne-au anihilat toate acțiu
nile la care au participat efec iv Se
be, Moiceanu, Maxim ș a “.

In cursul dimineții de luni, ci
cliștii romîni și bulgari au depus 
coroane de flori la mausoleul lui 
Gheorgti Dimitrov și la monumen
tul ostașilor sor jetici. După-aimia- 
ză, cele două delegații, împărțite în 
patru grupe, au vizitat cîteva între
prinderi din capitala R- P. Bulga
ria, unde au stat de vorbă cu mun
citorii. Seara, a avut loc festivita
tea de închidere a competiției, la 
care au asistat numeroase persona
lități ale orașului. Cu acest prilej 
au fost împărțite numeroase și fru
moase cadouri tuturor participanți- 
lor. Marț' dimineață, ei vor fare o 
excursie pe muntele Vitoșa într-o 
localitate balneo-dimaterică.

EMIL 1ENCEC

Finalele rampkjnatukii republican 
de lupte libere seniori 
încep vineri la Ckij 

Aproape 100 concurenți se vor 
întrece, cu începere de vineri 10 
iunie, în finalele campionatului 
republican de lupte libere seniori. 
Printre cei care vor face depla
sarea la Cluj, — orașul gazdă al 
concursurilor — se află mulți spor
tivi fruntași în disciplina luptelor 
și — în primul rînd — campionii j 
primei ediții ai acestei întreceri 
desfășurată anul trecut la Orașul 
Stalin. Aceștia dir urmă vor tre
bui să facă față asaltului unui 
număr sporit de adversari — față 
de finalele din 1954 — și a că
ror experiență în această spectacu
loasă ramură a luptelor a crescut. 
Iată de altfel care sînt primii 
campioni republicani la lupte libere 
seniori (desemnați anul trecut: cat. 
52 kgr.: A. Ruzsi (Din. Buc.) cat. 
57 kgr.: D. Pîrvulescu (G.C.A.), 
cat 62 kgr.: V. Popescu (Dinamo 
Buc.Lcat 67 kgr.: Fr. Harrv (Di
namo Orașul Stalin), cat 73 kgr.: 
L Mureșan (DinamoOrașul Sta'.in), 
cat. 79 kgr.; N. Popovtci (Di
namo Buc.), ost 87 kgr, C. Po
pescu (Dinamo Buc.), cat grea: 
Gh. Marton (FI. roșie Oluj).

ACTIVITATEA LA BOX
• GALAȚI. Pe stadionul Loco

motiva s-a desfășurat totftniraa de 
box dintre echipele Locomotiva din 
localitate și Locomotiva P.C.A. 
Constanța. Localnicii au obținut 
victoria cu 9-7. S-au evidențiat: C. 
Pistarescu, V. Neaga, C. Preda. St 
Văcaru (Constanța) și 0. Stoian. 
N. Manțu, M. Pinzaru, P. Surugiu, 
P. Sighinaș (Galați). Au asistat 
peste 3.000 spectatori.
A. Schenkman. Gr. Btrsan. cores p.
• TG. MURES. In localitate a 

avut loc meciul de box Dinamo 
Tg Mureș-Voința Reghin. Local
nicii au învins cu 11-1. S-au evi
dențiat: St Motonfăfean, V. Ca
zan, B. Bizoliian, D. Turzai, Dumi
tru Marin (Dinamo) și Fr. Ba
logh, Fr. Huza și P. Fut'op (Re
ghin).

Virgil Fodor, corespondent
_• La 11 și 12 iunie se vor des

fășura la Galați și Brăila finalele 
campionatelor de box ale Asocia
ției Voința. La Galați, pe stadionul 
Locomotiva, vor încrucișa mănușile 
cel mai buni juniori din cadrul aso
ciației, printre care se numără: Va- 
sile Pleș, campion republican la cat. 
hîrtie, Manon Florescu, Oct. Pleș, 
etc- La Brăila se vor întîlni dumi
nică 12 iunie, pe stadionul Loco
motiva, următorii finaliști-seniori. 
Cat minimă; C. Maloș (Brăila)— 
Omer Mehmet (Constanța). Cat 
hîrtie; I. Ferencz (Brăila)—A. Fie- 
raru (Constanța). Cat muscă: Gh. 
Dima (Iași)—R. Velcheș (O'.uj). 
Cat cocoș: Ion Zlătaru (Brăila) — 
Al. Balogh (Timișoara). Cat. pană: 
St. Văcaru (Constanța) — M. Solo
mon (Sighișoara). Cat setnhi- 
șoarâ: Mircea Miclâuș (Cluj)—M. 
Rainea (Bîrlad). Cat. ușoară: I. 
Bttzac (Iași)—Fr. Fullop (Reghin). 
Cat. semimijlocie.- Fr. Dbbeș (Bîr
lad) — St. Miloneanu (Oluj). Cat. 
mijlocie mică: M. Novac (Brăila) 
—L. Halmagy (Cluj). Cat mijlo
cie: A Cristea (Iași) — St. Kun 
(Cluj). Cat. semigrea: Gh. Cordo
van (Oradea)— I. Cristian (Con
stanța). Cat. grea: T. Dumitrescu 
(Brăila) — Radu Sereș (Oradea).

Pin dclimial&t c&nisiilop cesilrsle
Conferința Comisiei centrale de tenis

Joi si vineri s-au desfășurat în 
Capitolă lucrările conferinței pe 
țară a Comisiei centrale cie tenis.

In darea de seamă prezentată 
de tov. Florin Oprescu, secretarul 
Comisiei centrale, a fost expusă 
activitatea desfășurată In această 
disciplină sportivă in anii 1953 si 
1954.

De asemenea, s-au arătat și 
principalele lipsuri care au dăi- 
miit în activitatea Comisiei cen
trale ca: insuficienta preooupa-re 
față de cadrele tehnice, slaba le
gătură a biroului Comisiei cen
trale cu comisiile regionale, mun
ca sporadică a subcomisiilor și 
cojegi lor din cadrul Comisiei cen
trale, insuficienta muncă desfășu
rată pentru formarea și ridicarea 
cadrelor tinere ca și pentru pre
gătirea educativă a sportivilor 
precum și insuficientul sprijin pri
mit de Ia C.C.F.S.

In continuare s-a ținut un ra
port din partea regiunii Oradea, 
prezentat de tov. Frolich, care a 
reușit să cuprindă principalele as
pecte ale activității tenisului în 
această regiune.

Au urmat apoi întrebări, răs
punsuri și discuții pe marginea 
dării de seamă. Discuțiile, mai a- 
les, purtate intr-un spirit viu, cri
tic și autocritic, la care au parti
cipat numeroși sportivi fruntași și 
activiști, au subliniat o serie de 
lipsuri importante neaccerrtuate îrr 
darea de seamă. De pildă, s-a a- 
rătat că nu s-a analizat suficient 
de adine munca subcomisiilor și a 
colegiilor, care au lucrat neorga
nizat, nsu s-a vorbit despre pregă-

din, M. Poenaru, G. Craisberg, D. 
Costnat, C. Comarnischi, Eva 
Stăncescu, Lica Zigler.

Conferința pe țară a Comisiei centrale de popice
De curînd a avut l'oc ia sediul. 

Comitetului pentru Cultură Fizică 
și Sport conferința anuală a Co
misiei centrale de popice, la care 
au participat, pe lingă membrii 
Comisiei, delegați ai comisiilor ra
ionale orășenești și regionale, spor
tivi fruntași și reprezentanți ai 
C.C.F.S. și Secției sport din C.C.S.

Darea de seamă a activității bi
roului Comisiei centrale a fost pre
zentată de tovarășul Octav Tudose. 
Secretarul Comisiei oentrale a ară
tat în expunerea sa că s-au reali
zat în mare măsură obiectivete prin
cipale, din anul 1954.

Din discuțiile purtate au reieșit și 
lipsurile din munca depusă de Co
misia centrală în anul trecut Par- 
ticipanții au criticat subcomisiile și 
colegiile care nu au lucrat organi
zat și nu au fost prezente întot
deauna la rezolvarea problemelor 
importante. Biroull Comisiei a avut 
o slabă legătură cu terenul, iar 
colegiul antrenorilor nu și-a îndepli
nit în mare măsură, sarcinile ee-l 
reveneau, din care cauză tlipsa an
trenorilor calificați s-a făcut resim-

Echipele din partea a doua a clasamentului 
în revenire de formă, la rugbi

Deși în etapa a Vtl-a a campio
natului republican de rugbi nu s-au 
întîlnit între ele echipele care dețin 
primele locuri în olasament, totuși 
jocurile au fost deosebit de inte
resante și surprizele nu au lipsit. 
Astfel, la Petroșani fruntașa clasa
mentului, echipa C.C.A., a trebuit 
să se întrebuințeze serios pentru 
a depăși formația locală Minerul, 
aflată intr-o dispoziție de joc deo
sebită. Astfel, campionii au fost 
conduși din minutul 6 piuă în re
priza a doua, în minutul 45, rând 
Cosmănescu a marcat pentru bucu- 
reșteni. încercarea gazdelor s-a dato
rat lui Mihai Silvestru. Victoria mi
litarilor a fost asigurată de Marina- 
checareamai înscris odată în miri. 
60. întreaga formație a echipei Mi
nerul merită cuvinte de I'audă pentru 
locul. desfășurat, iar antrenorul e- 
chipei, Gh. Ionescu. trebuie să per
siste în acțiunea de întinerire a 
formației. Cu un rezultat identic 
a luat sfîrșit întrecerea echipelor 
buicureștene Constructorul și Pro
gresul F.B. : 8-3. După înfrînge- 
rea suferita din partea echipei 
C.C.A. se pare că jucătorii de la 
Constructorul nu mai manifestă 
aceeași energie în joc. In schimb, 
cei de la Progresul se mențin pe 
linia unei forme ascendente.

Locomotiva Grivița Roșie și-a a- 
sigunat victoria în meciul cu Știin
ța Timișoara datorită celor două 

t rea teoretică a antrenorilor, des
pre pregătirea arbitrilor, ttesnre e- 
ducația patriotică a sportivilor, 
nu au fost prezentate date statis
tice care să oglindească in oifre, 
in p rirada de timp respectivă, e- 
Aoluț’a acestui sport.

In ceoa ce privește alcătuirea 
planului de muncă s-a ținut sea
ma de propunerile care au reieșit 
din discuții.

Din partea CjC F.S. a voi Pit 
tov. Gh. Smoleam, directornd 
Jocurilor sportive care, după ce 
a arătat aspectele pozitive și ne
gative din munca comisiei cen
trale, a expus pe larg obiectivele 
principale care stau la baza acti
vității viitoare a tenisului. Totoda
tă, tov. Gh. Smoleam; a mențio
nat că C.C.F.S. va da un spri
jin mai mare pentru bunul mere 
al activității din domeniul tenjO 
sul ui.

Concluziile conferinței au fost 
trase de tov. A. Roman, vicepre
ședinte al Comisiei centrale care, 
treernd în revistă lucrării» confe
rinței, a insistat asupra unor me
tode de muncă pe care va trebui 
să le folosească în viitor Corniști 
centrală.

S-a trecut apoi la constituirea 
Comisiei centrale pe anul 1955, 
din cadrul căreia ,a fost aks ur
mătorul birou: I. Gh. Maurer (pre
ședinte), A. Roman, V. Nicolau, 
Gt1. Elian, E. Runcan, D. lones- 
cu, FI. Oprescu, Șt. Măcelaru, D. 
Pjomanitis, Gh. Cobzuc, M. Bă

ita în întreaga țară și astfel nive
lul tehnic al jucătorilor noștri nu a 
crescut pe măsura condițiilor și ce
rințelor actuale.

Lipsa materialului sportiv regu
lamentar (bile și popice) și insufi
cienta preocupare a asociațiilor 
sportive pentru stimularea popice
lor au constituit o frteă în acțiunea 
de creștere calitativă și cantitativă 
a spartului popicelor. Din partea 
C.C.F.S. a vorbit tov. Gh. Smcleanu. 
director al Jocurilor Sportive.

După discuții, s-a citit planul da 
muncă pe anul' în curs, care a fost 
completat cu sugestii din partea 
participanților. Apoi s-a trecut la 
completarea Comisiei centrate cu 
noi membri și a fost ales noul bi
rou din care fac parte tovarășii: 
Etn. Cristescu, Gh. Uță, R. Feld
man, Octav Tudose, Ștefan Ionescu, 
Atanasie Ionescu, Grarida Nazarie, 
Aneta Ivanovici, Ion Nițescu, Gh. 
Ștefăitescu, Constantin Popescu, D, 
Stoica, Gh. Gheorghiu, dr. I. Ros
man și A. Vînău.

încercări reușite de Moraru ș; Beju 
și transformate impecabil de Cocor. 
Totuși, față de formația afiniată de 
studenți și față de partidrâe, cu 
care ne obișnuiseră feroviarii, a-^ 
ceasta victorie nu poate satisface p<fl 
susținătorii echipei și, credem, nici^ 
pe antrenor. Atacurile liniei de 3/4 
au fost laterale, pachetul înaintașilor 
r»u a colaborat ca deobicei, jocul 
fiind destinat.

Dinamo București a reaâizat. ca 
în atîtea rînduri de altfel, scorul 
etapei : 38-0! Victoria este cu atît 
mai valoroasă, cu cit ea a fost 
obținută în fața echipei ProgresiM 
Sănătatea, care în cefe!al le întîlmri 
cu fruntașele clasamentului a scoa 
rezultate onorabile.

Insfîrșit, recenta etapă a campio
natului a confirmat revenirea dex 
formă mregistrată de formația bucu- 
reșteană Dinamo fX. Aceasta a 
realizat o prețioasă victorie în com
pania Constructorului Orașul Stalin. 
Rezultatul i-a ridicat pe dinamo- 
viști pe locul 8 înaintea Științei Ti
mișoara și Constructorului Or.
Stalin. Iată de altfel clasamentul
categoriei A: 1
C.C.A. 7 6 1 0 103—14 20
Dinamo 7 5 1 1 132—18 ÎS
Constr. Buc. 7 5 1 1 66—45 18
Loc. Gr. Roșie 7 5 1 1 69—17 18
Minerul 8 2 1 5 23—74 13
Progr. F. B. 8 1 2 5 24—78 12
Progresul Săn. 7 2 1 4 12—65 12
Dinamo IV 7 2 0 5 33—60 U
Știința Tim. 7 12 4 15—38 11
Constr. O. Stalin 7 12 4 11—109 11



PIOMATELE

Pregătiri... pregătiri... pxegăt n...
Paris... Varșo

via... Tirana... Prin 
firul telefonic sau 
pe calea scrisului 

primim zilnic din 
aceste capitale ale 
tăriilor participan
te la campionatele 
europene ca și din 
alte orașe ale Eu
ropei noi vești 

despre pregătirile voleibaliștilor 
care se vor întîlni peste două, săp- 
tămîni la București pentru a-și dis
puta întiietatea. Apropierea campio
natelor europene se face tot mai 
simțită și... „grijile" devin mai 
mari nu numai pentru „actorii" aces
tei mari întreceri — jucători și an
trenori — ci și pentru acei care se 
străduiesc să asigure cele mai bune 
condiții desfășurării importantei 
competiții : organizatorii...

Iată — dealtfel — ultimele nou
tăți care, sperăm, vor satisface in
teresul' cititorilor :

■ Marți dimineață trenuri din di. 
ferite direcții ale Franței au adus la 
Poitiers, oraș situat în bazinul rîu- 
Iim Loire pe cei mai buni jucători 
de volei care ailcătuiesc lotul repre
zentativ francez pentru campionate
le europene. Aci, cei 13 jucători 
și-au stabilit „cartierul general" al 
idtimeibr pregătiri, înaintea plecării 
spre București. Antrenorul Marcel 
Mathore are conducerea antrena
mentelor. In convorbirea telefonică 
pe care am avut-o cir secretarul ge
neral al Federației Internaționale 
de Voiei, Julien - Lenoir, acesta ne-a 
spus că — cu toate dificultățile de 
ordin financiar pe care le-a întâm
pinat — federația franceză a limit 
6ă fie reprezentată la a IV-a edi
ție a Campionatelor Europene din 
două motive : în primut rînd pentru 
că la București se va d; sputa cea 
mai importantă competiție voteiba- 
listică a anuiui și apoi fiindcă gaz
de sînt romînii, pentru care volei
baliștii francezi nutresc o deosebită 
simpatie și de la care au frumoase 
amintiri. In continuare ni s-a co
municat că secretarul general ai 
F.I.V.B. va fi prezent la București 
în zkia de 6 iunie, pentru a asista 
la desfășurarea cursului internațio
nal de arbitri. In încheiere, o știre 
care-i va bucura pe voleibaliști: 
președintele F.I.V.B.. Paul Libaud, 
își va amina venirea în tara noa
stră cu câteva zile pentru a putea 
participa la Ședința Comitetului In
ternational Olimpk-, unde va sus
ține ca voleiul să fie introdus în 
programul Olimpiadelor.

lată acum componența lotului

informații Qtanosport
PREMIILE CONCURSULUI Nr. 21

In urma omologării buletinelor 
depuse La concursul Nr. 21 (etapa 
din 29 mai) au fost stabilite ur
mătoarele rezultate :

Buletine dispuse: 593.922. Pre
miul I : 10 buletine cu 12 rezul
tate, revenind fiecăruia cite 14.105 
lei ; premiul II : 306 buletine cu 
cîte 11 rezultate, revenind fiecăruia 
cite 553 lei premiul 111 : 3.039 'bu
letine cu cîte 10 rezultate, reve
rend fiecăruia cîte 83 lei. Premiul
I a fost obținut de concurenți din 
următoarele localități : București 
(4), Bacău (2), Roman, Pitești. 
Corabia și Bran.

★
Se reamintește participanților de 

la concursul Nr. 22 (etapa din 5 
iunie) că la acest concurs pot lua 
cinci categorii de premii : cu 12,
II sau 10 rezultate, premiul I, II 
6au III, iar ai 9 puncte încep 
participarea la premiul de conso
lare pe luna iunie. Gei care nu 
vor indica niciun rezultat (0 puncte) 
pot obține premiul specia! — o 
motocicletă Jawa 150 cmc.

★
Ieri a început la agenția centrală 

din Calea Victoriei 9 și la agen
țiile regionale din tară, completarea 
formularelor pentru premiile de 
consolare pe luna mat. La acest 
premiu participă cei care au la 
toate cele cinci concursuri din lu
na mai cu cte un punct mai puțin 
dec.it punctele pentru care a fost 
acordat premiul III. Mai precis, cei 
care au la toate concursurile din 
luna mal 8 puncte (2 mai), 9 
puncte (8 mai), 9 puncte (15 mai), 
8 puncte (22 mai) și 9 puncte 
(29 mai).

*
Azi dttjță-aimiază la ora 18 are 

frr.ir.cez: Constantin-Hokloiff (căpi
tanul echipei), Francois Erhart, Jean 
Chabert. Roger Chabert. Maurice 
Zerah, Max' Sitruk, Igor Boulatsel, 
Georges Bufour. Jean Harbuz, Hen
ri Pasquaîini, Charles Ferner, Ro
bert Maniaudet, Pierre Coqtiand, 
Jan Esteve.

■ După vizita pe care au făcut-o 
în țara noastră, reprezentanții vo
leiului polonez au făcut un turneu 
în Jugoslavia, unde au intîlm’t pe 
cei mai buni jucători și jucătoare 
de acolo. In întrecerile femin’ne 
polonezele s-au arătat superioare, 
cîștigînd toate meciurile. In schimb, 
în întrecerile masculine lupta a fost 
mult mai echilibrată, toate jocurile 
fiind deosebit de disputate și termi- 
nîndu-se după cinci seturi. Reîn
toarse acasă reprezentativele polo
neze au continuat antrenamentele. 
Ca urmare a constatărilor făcute în 
cele două turnee, și a pregătirilor 
din ultimele săptăm'ni au fost sta
bilite următoarele loturi pentru jocu
rile de la București :

Masculin: Miroslav Schlief, Ker- 
zy Lewkowicz, Jan Woluch, Waldc- 
mar Pol'eszczuk, Tadeusz Wlecial, 
Marian Radomski. Henryk Laszcz, 
Zenon Kurpios, Aleksy Szolomicki, 
Kasimisrz Feliszewski. Stanislav 
Czerski, Wokcieh Szuppe, Eugeniusz 
Pindelski, Henryk Bobryk, StanisL w 
Adamczyk. Wojck-h Rutkowski. Fe
minin : Wiesl'awa Oriovska, Krys- 
tina Hajec. Jadwiga Abisiak, Wanda 
Tumidajewicz, Alicia Zmiaiek, Bar
bara Czazotka, Danuta Ciiwalinska. 
Klementvna Zielniok, Jadwiga Ja- 
sinska, Wanda Zarzycka, Hai na 
Tomaszwska, Krystina Zaholska, 
Tereza Konopka, Nanina Malancw- 
ska, Danuta Joska. Barbara Kohan.

■ Iată și totul voleibaliștilor al
banezi pentru campionate: Masar 
Agu, Petrit Murzacu. Jorji Kona. 
A.ndon Kona, Egon Gjadri, Kemaî 
Gjinaili, Vangjel Koja, Fatmir Meka, 
Teodor Koci, Guri Shiti. Napoion 
Lai la.

■ Voleibaliștii noștri își continuă 
și ei pregătirile sub conducerea an
trenorilor Gh. Petrescu și Nicolae 
Sotir. Acum ei au început să susțină 
meciuri de verificare pentru realiza
rea omogenității formației. Astfel, 
azi ia ora 18 și sîmbătă la ora 16 
lotuf reprezentativ masculin va în
tîlni pe terenul din Parcul sportiv 
Dinamo selecționata orașului Bucu
rești. Selecționata orașului București 
va folosi următorul lot: Erdely, 
Plocon, Lăzărescu, Miculescu, Mir
cea Cristea, Novac, Botez, WUwert, 
Șușelescu, Tănăsescu, C. Nicoteu, 
Pelin.

loc la agenția centrală dim Calea 
Victoriei 9 o întîlnire între sportivi 
fruntași și participanții la PRO
NOSPORT. La această întîlnire vor 
lua parte antrenorul Augustin Bo- 
tescu și fotbaliștii Maior, Bodb și 
Uțu din lotul de juniori al R.P.R.

★
La concursul de duminică 29 

mai s-a constatat un caz deosebit 
de interesant. Moisilini Bercu din 
Bacău, șoseaua Ștefan cel Mare 
nr. 26, care a obținut la con
cursul PRONOSPORT nr. 20 dm 
22 mai, cu un buletin colectiv, un 
premiu I, două premii II și un 
premiu III, în valoare de 31.837 
lei a fost premiat și la concursul 
PRONOSPORT de duminică 29 
mai. Partkupînd și de data aceas
ta cu un buletin colectiv (de 16 
variante față de 4 variante la 
concursul precedent), a obținut un 
premiu 1, 4 premii 11 și 6 premii 
III în valoare totală de 16.815 
lei. Deci, în două concursuri, 
partcipind cu buletine colective, 
MoisTrini Bercu din Bacău a obți
nut 25 da premii în valoare de 
48.652 lei

★
Atribuirea premiului special — 

motocdeta Jawa 150 cmc. — pen
tru concursul din 5 iunie a stîr- 
nit un interes foarte mare pi intre 
participanții din întreaga țară. 
Iată un pronostic pentru un bule
tin cu 0 puncte, pronostic dat de 
internaționalul Pereț Danei pen
tru concursul din 5 iunie: 2, 1, 1, 
X, 1, 2, 2, X, 2, 1, X, 2, 1, 2,
2. 2.x

Echipa asociației Locomotiva a terminat la egalitate
cu Dinamo Tbi

TBILISI 31 (Agerpres).— TASS • 
transmite:

Echipa de fotbal a asociației „Lo- > 
comotiva" din R.P.R. care se află 
în turneu în U.R.S.S. a jucat marți 
la Tbilisi cu echipa Dinamo Tbilisi, 
una din cele mai puternice echipe 
sovietice.

Stadionul era împodbit cu stea
gurile de stat ale R.P.R., U.R.S.S. 
și R.S.S. Gruz’ne. Tribunei? stadic- 
nu'ui erou arhiplin?.

Președintele comitetului pentru 
cultură fizică și sport al R.S.S. 
Gruzine. Glieorghi Sihanilidze, a 
adresat un călduros salut de bun 
venit fotbaliștilor rominî. Cuvântul 
de răspuns a fost rostit de con
ducătorul delegației sportivilor din 
R.P.R., Nicclae Apcstol. Au fost 
intonate imnurile de stat ale 
R.P.R. și R S.S. Gruzine.

Fotbalișt i gruzini au oferit bu
chete de flori jucătorilor echipei 
„Locomotiva", apoi arbitrul de ca
tegorie internațională, Iaroslav 
Vlcek (R. Cehoslovacă) a anunțat 
începutul1 jocului. Chiar din pri

mele minute cele două echipe se 
angajează într-o luptă dîrză, pur
tată intr-un ritm rapid. Mingea 
este pasată cu repeziciune de la un 
jucător la altul. Fotbaliștii români 
atacă_ și în minutul 6 extrema 
stingă, Bădeanțu, deschide soorul 
trăgînd puternic din marginea ca
reului de 16 m. Dinamoviștii con
traatacă cu multă vigoare pentru 
a obține egalarea. In minutul 30

Sîmbătă și dumin
Simbâtâ 4 iunie

Stadionul Dinamo — jocuri In 
„Cupa de Vară”: ora 15.30: Di
namo (tineret) — CC. A.; ora 
17.30: Progresul București — Lo
comotiva Constanta
Duminică 5 iunie

Stadionul Republicii, meci inter
național de juniori: ora 17,15:
R. P Rornînă — R. Cehoslovacă.

Stadionul Dinamo — categoria 
B: ora 10.45 Dinanxt 6 București 
— Progresul Sibiu (în deschidere 
la ora 9: Sel. Surdo muți — Pro
gresul 22).

După întrecerile de călărie de la Sibiu (I)
La Sibiu, organizarea întrecerilor 

a fost categoric mai bună decît la 
Ploești și Craiova. Acest lucru il 
confirmă cu entuziasm oricare din
tre călăreții sau antrenorii partici
pant. Mai mult il confirmă însă 
valoroasele rezultate obținute în 
cele trei zile de întreceri. Intr-a
devăr, la Sibiu s-a acordat o grijă 
deosebită amenajării fiecărui 
„parcurs", a iost asigurat un corp 
competent de arbitri și cronometffori, 
au fost evitate pauzele lungi din
tre diferitele probe etc. Sprijinul 
pe oare colectivele sportive din lo
calitate precum și comitetul orășe
nesc C.F.S. Sibiu l-au dat aso
ciației Recoita a făcut ca organi
zarea întrecerilor să se ridice la 
nivelul acestei importante compe
tiții, Trebuie semnalate insă și une
le deficiențe observate în organi
zarea probei de fond (pamrouri-ie 
de cros și „steeple") precum și con
damnabila superficialitate manifes
tată în asigurarea asistenței medi
cale. O mențiune specială juriului, 
mai hotărit în deciziile sale, com
petent și Obiectiv.

DESPRE COMPORTAREA CĂ
LĂREȚILOR IN PROBA COM

PLETĂ—

înaintea unor somare considerații 
pe marginea probei complete de 
călărie, dăm mai jos clasamentul 
din care rezultă evident, atît lupta 
strânsă pentru primele locuri, cît 
și considerabilul decalaj de puncte 
dintre primii și ultimii clasați :

1. N. Marcoci (E.H.A.) pe calul 
Macheidon : 44,67 p. — campion 
R.P.R. : 2, I. Oprea (E.H.A.) pe ca
lul Bolero III: 56 p. ; 3. Gh. Soa
re (Dinamo Buc.) pe calul Ama
lia: 66,67 p?; 4. V. Bărbuceanu 
(E.H.A.) pe calul Pobsda : 86 p. ;
5. Gh. Langa (E.H.A.) pe calul 
Marșaia; 97 p. ; 6, Gh. Negoiță

sisi 2-2 (1-1)
Vardim'adi pătrunde în careu și 
trage plasat egalând scorul. Prima 
repriză se încheie cu rezultatul de 
1 — 1.

Repriza a doua se desfășoară în 
același tempo rapid ca la început. 
Fotbalist i din Tbilisi domină insis
tent si obțin 5 cornere la rînd, dar 
portarul echipei Locomotiva apără 
minunat. Totuși. în minutul 65 ata
cantul gruzin Koiricadze marchea
ză al doilea punct pentru echipa 
gazdă. Echipa Locomotiva își re
vine și trece din nou la atac. După 
o frumoasă combinație, centrul ata
cant af echipei romîne. Covaci, șu- 
tează puternic și mingea se opreș
te in plasa echipei Dinamo. Pînă 
la sfirșitul iocului ambele echipe 
depun mari eforturi pentru a obți
ne- victoria, dar apărările se com
portă Ia înălțime și îretîlnirea se 
închei? cu scorul de 2—2.

In ultimul meci al turneului echi
pa Locomotiva va în-tîlni îa 4 iu
nie la Leningrad echipa Zenith.

Iată formațiile in care au jucat 
cele două ech pe : Dinamo Tbilisi: 
Pireaev - Gagnifae, Dziapșipa, 
Sardjveladze-Maharadze, Hoceala- 
va-Kotrikadze, Vardimiade, Kaloev, 
Gogeberidze, Hasaea.

Locomotiva : Dungu - Vakarcs, 
Varzan, Macri-Busch, Ferenczi-Că- 
lm, Roman, Covaci, Jozsi (Ola- 
nu), Bădeanțu.

că în București
Stau „nul Progresul F.B. (dr. 

Staicovici) — campionatul repu
blican de juniori- ora 8.30: Pro
gresul F.B. — Locomotiva Tr. 
Severin

Terenul Progresul C.C.S. — 
campionatul republican de junior.: 
ora 8,30: Progresul C.P.C.S. — 
Flacăra București.

■ Jocul dn „Cupa de Vară” 
Dinamo Orașul Stalin — Progre
sul București (tineret) programat 
pentru duminică, se va disputa i 
miercuri 8 iunie, deoarece dumi- | 
nica aceasta Dinamo va susține • 
un joc de propagandă la Bîrlad j 
cu Dinamo din localitate.

'Dinamo Buc.) pe calul Geanino: 
107,67 p. ; 7. H. Petre (E.H.A.) pe 
calul Brebenel : 526,00 p.; 8. N. 
Marcoci (E.H.A.) pe catul Peli- 
naș : 529,34 p.; 9 .Gh. Soare (Di
namo Buc.) pe calul Bujor : 763,00 
P :

Dacă ultimele rezultate nu nece
sită prea multe comentarii, v'c- 
toria ’.ui N. Marcoci și comporta
rea călăreților I. Oprea, Gh. Soa
re, V. Bărbuceanu și Gh. Negoiță, 
confirmă pe deplin temeinica ’or 
pregătire. Și aceasta, nu numai 
prin prisma rezultatelor ci și prin 
cunoștințele tehnice și pregătirea 
f:zică de care au dat dovadă A- 
m intim că, deși proba de fond mă
soară un parcurs de 27 km., acest

Începe campionatul republican de poliatlon G. M. A.
La 4 iunie încep? prima etapă a 

tradiționalei competiții sportive de 
mase, campionatul republican de po
liatlon G.M.A.

Scopul campionatului republican 
de poliatlon G.M.A. este, în primul 
rînd. atragerea unui număr cît mai 
mare de oameni ai muncii în tre
cerea normefor complexului G.M.A., 
asigurarea unei continuități în pre
gătirea purtătorilor insignei G.M.A. 
și descoperirea și ridicarea a noi 
elemente de valoare din rinduri.e 
celor ce muncesc.

Campionatul republican de poli
atlon G.M.A., se organizează, după 
cum s-a mai anunțat, în patru eta
pe. Prima etapă, care începe la 4 
iunie (etapa pe colective sportive), 
este cea mai importantă pentru oo- 
lectivele sportive. Organizând în 
condiții bune și la data fixată (4-19 
iunie) întrecerile din cadrul cam
pionatului republican de poliatlon 
G.M.A, colect’veile sportive vor 
avea, în primul rînd, satisfacția de 
a-și mări simțitor numărul purtăto
rilor de insignă.

Saircini deosebite au în această 
perioadă comisiile de pregătire și 
examinare G.M.A. care organizea
ză de fapt etapa pe colectiv a cam
pionatului. De aceea, ele trebuie să 
desfășoare o largă agitație în ju- 
xul campionatului, pentru a realiza

Declarații după meciul de la Lodz
Marți după amiază a sosit în 

Capitală, pe calea aerului, primul 
grup din delegația sportivilor noș. 
tri care a participat la Lodz, la în-- 
tîlnirea dintre reprezentativele se
cunde ale R. P. Polone și R. P. 
Romîne. Restul delegației sosește 
mîine. Iată declarațiile cîtorva dîn 
cei sosiți:

GICA NICOLAE, antrenor al 
echipei: „Țin să subliniez primirea 
extrem de cordială și atenția cu 
care am fost înconjurați pe tot tim
pul șederii noastre în R. P. Polo
nă. Frivitor la echipa secundă a 
R. P. Polone trebuie remarcat fap
tul că fotbaliștii polonezi aplică cu 
mult succes principiile fotbalului 
modern. înaintarea însă combină 
prea mult lateral, micșorînd astfel 
dm eficacitatea acțiunilor, altfel 
foarte bine concepute".

MIHAI, extrem stînga: „Sînt fe
ricit că debutul meu ca internațio
nal a coincis cu o victorie. Toți 
am luptat neobosiți pentru o 
comportare cit mai bună, lucru pe 
care l-am reușit din plin”.

AVASILICHIOA1E, interul stin
gă: „Dacă in prima repriză acțiu
nile înaintării nu au fost prea pre
cise, în schimb, în cea de a doua 
parte a meciului am reușit să rea
lizăm atacuri organizate care au 
pus la grea încercare apărarea ad
versă. După părerea mea, vîntul 
puternic a stînjenit mult jocul".

H1DIȘAN, mijlocașul dreapta: 
„Adversarul meu direct m-a „în
tins" destul de mult. Este un inter 
creator care vine mult după mingi 
înapoi așa că am avut de alergat, 
nu glumă. Țin să remarc puterea 
de luptă a echipei noastre».

COSMA, tînăirul portar al echi
pei: „Cu o apărare foarte bună 
în față, nu am avut ocazia să in
tervin prea des. Tocmai de aceea 
vreau să arăt că cei trei oameni 
de pe linia de fund și mijlocașii 
și-au făcut de minune datoria, neu- 
tralizînd marea majoritate a acțiu
nilor echipei poloneze. Sînt mulțu
mit, firește, că nu a trebuit să scot 
niciodată ming-ia... din plasă".

lucru nu i-a împiedioait pe călă
reții N. Marcoci și Gh. Soare să inj 
tre în concurs cu cîte doi cai, 
parourgind astfel cîte 54 km. Con
siderăm că ou este o greșeală în-’ 
scrierea lor cu cîte doi cai și că 
acest efort înseamnă un bun prilej 
de verificare a unora dintre călăreții 
noștri pentru proba de fond de 
categorie olimpică (36 km.) Dife
rențe sensibile între rezultatele ob
ținute au fost în special la proba 
de dresaj, în care unii cai au fost 
prezentați insuficient „lucrați". 
Credem, de asemenea, că în viitor 
trebuie pus accentul pe selecționa’ 
rea și pregătirea unui lot mai nu
meros de călăreți și cai pentru a’ 
ceasta probă.

o cit mai mare mobilizare a menu 
brilor colectivului sportiv la aceas
tă etapă. Pentru a asigura celor ce 
se vor întrece în cadrul campion.v- 
tutui republican de poliatlon G.M.A. 
un nivei de pregătire cît mai înalt, 
comisiSe de pregătire și examinare 
G.M.A. trebuie să atragă în această 
muncă toate cadrele tehnice de spe
cialitate și sportivii fruntași, ace^sfa 
cu atft mai mult cu cît campiona
tul constituie un minunat prilej 
pentru ca un număr cît mai mare de 
aspiranți să treacă normele insig
nei G.MA gr. II.

înscrierea conciirenților la prima 
etapă se face la comisiile de pre
gătire și examinare G.M.A. care 
au datoria de a asigura și urmări 
pregătirea cefor înscriși. De aseme
nea, după term marca etapei co- 
misiUe de pregătire și examinare 
G.M.A. slnt obligate să comunice 
din timp comitetelor raionale C.F.S. 
numărul participanților la etapa de 
colectiv (etapa pregătitoare).

Concursurile trebuie să înceapă 
încă din prima zi a etapei I și să 
continue de-a lungul întregii etape, 
pentru a putea angrena mase bĂ 
mai largi în desfășurarea lor.



Campionatele europene de box
Berlin («prin telefon). —

Marți după-amiază, N. Min- 
dreanu l-a întîtoit in limitele ca
tegoriei pană pe experimenta tui 
pugilist maghiar Horvath. Min- 
dreanu a luptat cu multă <Krze- 
nie, căutind să impună lupta de 
aproape. Experiența și tactica lui 
Horvath și-au spus în cele din 
urmă cuvîntul, pugilistul maghar 
cîștighrf la puncte.

Iată și celelalte rezultate teh
nice: Cat. pană: Mehhng (G. Occ.) 
b.p. Roba (Egipt)- Zima (Aus
tria) b.p. Freschi (Italia). Cat. 
serrj--g.rea: cel mai spectaculos 
și indirjit meci a fost acela care 
l-a opus pe cunoscutul campion 
euroo.-ssi U. Netzschke (R D.G), 
tlnănriui pugilist sovietic R. M«- 
nauskas. Disputa a fost foarte 
echilibrată, sch:mbindu-se tov<turi 
de o tărie neobișnuită. N'ie'.zschke 
a reușit să obțină victoria in ui- 
timu! minut al partide., avînd un 
„finiș” puternic. Tot în limitele 
ca., arie semigrea. Punzzî (Ita
lia) l-a depășit la puncte p« cam
pionul polonez Grzelak. O desfă
șurare foarte dramatică a avut 
meciul din limitele categorie; grea 
dis- 't intre Wegrzynaki (R.P. 
Polonă) și Ahsnran (Suedia). Pu- 
gilistul polonez și-a asigurat o 
netă superioritate pe butetrnele de 
arbitraj pini In ultima repriză. 
Ahsrran l-a „găsit” insă pe We- 
grzyniak cu un croșeu și acesta 
mi a mai putut relua lupta pe 
care o dominase categoric pini 
atunci Tot In cactevl cat. grea, 
Nettrta (R. Cehoslovaca) l-a de
pășit Ia puncte pe Szabo (R.P.U.).

■ In reuniunea de marți seară, 
s-au obținut următoarele rezulta
te. Cat. pană: Z.isvhin (U.R.S'.S.) 
b.p. Massart (Luxemburg). Mar

CARNET
A IX-a EDIȚIE A ȘTAFETEI 

DE MARȘ BREAZA-BUCUREȘT1

Colectivul sportiv Progresul I 
din Capitală, organizează dumi
nică cea de a LX-a ediție a tra
diționalei ștafete de marș Breaza- 
București, care în acest an se 
des';'-.oară in cinstea celui de al 
cincilea Festival de la Varșovia.

Ștafeta de marș Breaza-Bucuieșt. 
va av a nouă schimburi pe distanțe 
diferite. La cea de a IX-a ediție 
vor participa printre altele. ecri:- 
pele: Locomotiva P.T.T., Dinamo, 
Flamura Roșie, Progresul.

Astăseară la ora 1830 va avea 
loc ședința tehnică la sediul co
lectivului Progrescl I din ateei 
Brezoianu nr. 31 bis.
CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE ATLETISM PENTRU JUNIOR!
Campionatul republican de 

tism pentru juniori, pe anul 1955 
se va desfășura pe trei etape: e- 
tapa I, pe raioane între 26 m- 
nie-24 iulie; etapa a Il-a, pe re
giuni în ziua de 31 iulie și etapa 
a Ill-a, finala, în zilele de 12-14 
august la Oradea.

Probele competiției atei: ur
mătoarele: Juniori 17-18 ani:
100, 200, 400, 800, 1.500, 3.0C0, 110 
m. g., 400 m. g„ 1.5C0 m. obst. 
lungime, triplu, înălțime, prăjină, 
greutate, disc, suliță, ciocan. 4xl0ft 
4x400, 4x 1.000, 5 km. marș
(pe pistă), pentatlon (hngiae. 
suliță, 200, disc. 1.500 m); juni
ori 15-16 ani: 100. 200. 1.000. 80 
m. g._ 200 m. g_. lungime, înăițime, 
prăjină, greutate, disc, solită, cio
can, 4x100, 400+309+2004-100
m.; triarfkxi (100 m. greutate 
lungime): Junioare 17—18 ani:

Ț.D.S.A. conduce in 
de fotbal al

campionatul
U.R.S.S.

Marți a avut loc pe stadionul 
Dinamo din Moscova o întâlnire 
de fotbal din cadrul etaipei a 8-a 
a campionatului U.R.S.S.: T.D.S'.A. 
a- întîtait echipe Aripile Soviete
lor din Kui'bîșev. La capătul unui 
meci disputat militarii au cîștigat 
cu scorul de 2-1. In telul acesta 
echipa T.D.S.A. a trecut In frun
tea clasamentului, avînd însă un 
meci mai mult jucat declt Dina
mo Moscova. Aceste două echipe 
și Torpedo Moscova simt singurele 
care in actualul campionat nu au 
suferit nici o Infringere. Repur- 
ttod o serie de succese în ultima 
vreme, Sipartak Moscova a urcat 
ptnă la locul IV In clasament. 

tin (Franța) b.p. Petersen (Dane
marcă). O mare surpriză: J. Za- 
chara (R. Cehoslovacă) — fost 
campion olimpic — a fost învins 
la puncte de Nichols (Anglia) 
care se arată un candidat serios 
la titlu. Hamaleinen (Finlanda) 
b.p. Modnag (Jugoslavia). Cat. 
semigrea: Torni a (R. Cehoslovacă) 
b.p. Risberg (Suedia). Schoeppner 
(G. Occ.) b.p. Chapron (Franța). 
Cat. grea: Bozzano (Italia) a fost 
declarat învingător la puncte în 
meciul cu Krismaric (Jugoslavia). 
Decizia îl nedreptățește pe pogi- 
Istui Jugoslav. In ultima iatfl- 
nire a serii s-ao :îK;lnit A. Soti- 
kas (U.R.S.S.) și D. «Stobotaru 
(R.P.R.) Sofikas s-a prezentat 
foarte bine în aceasta mtilnire.
Calm și atent el a punctat mai 
mult, teoninind fiecare repriză în 
avantaj. Ciobotaru a aies o tac
tică nepotrivită — de așteptare — 
în loc să pună accentul pe ..ar
ma” sa cea mai de preț _vitesa 
in acuooe".

■ '‘.«-run dapă-amiază s-au 
dsputat «apt*  Mdniri soldate cu 
următoarele rezultate. Cat. cocoț: 
HeUebuyct (Belgia) b. p Topf 
(Aaatria). V. Schtopu s-a întRnrt 
ce redc-jbdn! boxei polonez Ste- 
’atruk. care a reușit după un 
meci specsacutos să cișrige la 
puncte. Cat. semuiioară : Mustafa 
(Egipt) b. p. Paps'acto (Untia). 
Ratidtainen (FnMaoda) învinge 
prin k.a. rep I pe Lraovaki 
(R.D.G). Cat. semi mijlocie: An
nex (Franța) b. p. Isatev 
(U.RS.S) Cat mijlocie: Sbg
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ATLETIC
100. 200. 400. 800. 80 m. g., lun
gime. înălțime, greutate, disc, suliță, 
4x100, 3x800, p-ntatlon III (greu
tate, înălțime. 200, 80 m. g., lun- 
grae) ; junioare 15-16 ani: 80. 
200. 500. 80 m. g, lungime. înăl
țime. greutate. d se. suliță. 
4x80 400+300+200^100 m., tri-
ation (100. greutate. lungime). In 
cazul in care condițiile nu per
mit organizarea taiuror probelor 
din program, trebu'e totuși să 
se orgaaraeze cite o probă de vi
teză și de rezistență pentru fie
care categorie, lungime și înălțime, 
greutate, disc și suliță.

In tot timpul unei etape a con- 
cursrfui. fiecare concurent are drep- 
ted să partxspe ta ce! mult dooă 
probe (cite una pe zi) Ș*  o Ștafetă. 
La etapa pe regiuni au drecuii să 
participe cișt.gă >r-; fiecărei probe 
din etapa pe raioane și direct t<0*  
juoioai dasi-ica'i in categ. I și 
maeștri ai suriului, ca și cei care 
fac parte <ta Soț» republican de 
atletism, :n aed moment Partici
parea in etapa finala se va face 
pe naza «ovitafe-: trmse >» Co
misia Centrală de atten-m aoeor 
atieți ciștigători ai etaj» pe regi
uni. cate aa îndeplinit performan
tele standard cruțe prin reguia- 
naentuî comoetiției pe anul 1356. 
Toți ceziaR. cnoccrent: cîșbgă- 
tori ai etapei pe regiune, care nu 
vor ii invitați de Comisia Cen
trală pot participa la finală, p; 
cheltuiala coieeirvikui respecbv. 
dacă au îndeplinit ste-idardul de 
colectiv din regulament Comisia 
Centrală își rezervă dreptul de a 
invita șt aiți atfeți ș*  afiete care 
din motive de forță majoră nu s-au 
calificat in etaoa anterioara, dar 
au îndeplinit standnrd>< prevăzut

După un start bun (două victorii 
și două meciuri nule) echipa Ze
nit din freningrad a suferit patru 
Infringer: consecutive
Clasamentul are următoarea intâți- 

șare;
T.D.S.A. Moscova *3 6 2 0 16: 5 14i
Dinamo Moscova 7 5 2 0 16: 4 12
Torpedo Moscova 8 4 4 0 11: 6 12
Spartak Moscova 8 4 2 2 9: 7 10
Dinamo Tbilisi 7 2 3 2 8: 8 7
Sahtior StaUno « 1 5 2 9: 9 7
Dinamo Kiev 8232 8:11 7
Lokomotiv Moscova 8 14 3 10:11 6
Rezervele de Muncă 8224 14:19 6
Zenit Leningrad 8 2 2 4 7:12 6
Aripile Sovietelor 8 1 2 5 6:19 4
Spartak Minsk 8 0 3 5 7?13 3

Sjolin (Sued-a) b. p. R. Peters 
(RJ3.G.). In limitele cat. semi- 
mijlocii, Nicolae Linca (R.P.R.) 
l-a Hitilnit pe boxerul turc Metec. 
Luptind cu multă energie de ța 
primul pînă la uHimu! sunet al 
gongului, N. Linca l-a depășit 
pe Metec la puncte, aafcficindu-se 
pentru semifinală, unde va primi 
replica lui Annex (Franța).

★

La închiderea ediției. In reuniu
nea de miercuri noaptea s-au în
registrai următoarele rezultate teh
nice. Cat. cocoș: Schwartz (G. 
occ.) b. p. Hans Adoif (Saar). 
Stepanov (U.R.S.S.) b. p. Alexan
drov (R.P.B.). Cat semi ușoară: 
Gh. Flat este declarat învins în 
fața ht Lukic (Jugoslavia). De- 
ozia e total ne justă și a fost pri
mită cu dezaprobări de public. 
Kunsath (G. occ.) b. p. Juhasz 
(R. P.U.). Cal. semi mijlocie: So. 
vlianschi (Jugoslavia) învinge 
prin k.o. tehnic rep. Il-a pe Po
rtanta (R.P. Polonă). Gargano 
(Anglia) te p. Heidemann (G. 
occ.) Cat. mijlocie. Koutny (R. 
Cehoslovacă) b. p. V. Tiță (R.P.R.) 
Sxkow (U.R.S.S.) b. p. Piorkow- 
ski (R.P. Polona). Wenhoener (G. 
occ ) învinge prin k. o. teh. rep. 
IlI-a pe Ptachi (R.P.U.). Joi, 
după-amiază, Mircea Dobrescu în- 
tîlnește pe Majdloch (R. Ceho
slovacă), iar C. Dumitrescu pe 
Budday (R.P.U.).

MARIUS GODE ANU

Intilnirea de țah 
U.R.S.S.

—R. P. Ungară
BudapeSia (Agarpres), TASS 

transmite: La 31 mai a începui 
cea de a doua jumătate a meciului 
de șah dintre erhipete U.R.S.S. 
și R.P. Ungare. Prvițki, care a 
jucat cu negrele împotriva lui Sza
bo, a ajuns trrtr-o poziție dificilă, 
dar prlntr-m atac energic cu 
ploqti în centru și după mai multe 
setambări de piese s-a căzut de 
acord asupra remizei Cu un re
zulta*.  asemănător a luat sfrrșit și 
partida Keres Beako.

Foarte tăios s-a desfășurat par
tita dintre Bilek și Petrosian. 

Cei doi șahiști au făcut rocada și 
irxlr-un moment hotăritor, Bilek a 
sacrificat un pica pentru a-și îm- 
bunătăți poziția. Petrosian a răs
puns cu sacrificarea calității, ast
fel incit partida s-a tecminat re
miză prin șah etern. In partida 
Mikenas-Barcza s-a jucat o pozi
ție mehisă. Mikenas a început un 
atac pe flancul damei și a obțmut 
un ușor avantaj, care nu s-a do
vedit însă hor.ărrtor, astfel că a- 
ceastă partădă s-a temrnat la e- 
galitale.

Scorul mechihii este ăi prezent 
12*/ î—7'h în favoarea șahiștilor 
sowrtid

B In R. Cehoslovacă a luat sfîr- 
Sit turul de primăvară al campio
natului republican de handbal. Pe 
primul Ioc se află echipa U.D.A. 
Praga, care In cele 6 meciuri sus
ținute nu a înregistrat nici o tn- 
fringere. Militarii au marcat în to
tal 106 goluri și nu au primit decît 
î». Pe locul doi se all*  Spartak 
Trnava cu t puncte, iar pe locul 
trei Spartak Sokolovo.

B Comisia de organizare a campio
natelor mondiale de handbal care 
se vor desfășura la sfîrșitul lunii 
iunie în Germania oecidentală, a 
stabilit meciurile preliminare în 
cele 6 grupe. In grupă a V-a echipa 
R. P. Ungare va întîlnl la Aug
sburg. la 30 iunie, echipa R. Ceho
slovace, iar la 1 iulie la Ahnsbach, 
echipa Danemarcei Aceasta din ur
mă va Juca la 29 iunie la Mtijichen 
cu echipa R. Cehoslovace.

B Intilnirea internațională de po
pice dintre reprezentativele R. P. 
Ungare și R. D. Germane desfășu
rată la Dresda a luat sfîrșit cu 
victoria sportivilor germani cu sco
rul de 4996-4919. Cei mai buni au 
fost: Gretner (R.D.G.) 894, Luther
(R.D.G.) 876, Rumf (R.D.G.) 363 și
Revesz (R.P.U.) 851.

a După cum anunță1 ziarul „Daily 
Worker”, presa spaniolă a criticat 
aspru jocul naționalei engleze de 
fotbal. Reprezentativa Angliei a fost 
caracterizată astfel: „Englezii Joacă

1 întflnirile internaționale ale sportivilor noștri |
ECHIPA DE HANDBAL U.D.A. PRAGA 

A SOSIT IN CAPITALĂ
Ieri după-amiază a sosit în, Ca

pitală echipa de handbal U.D.A. 
Praga, pentru a susține mai multe 
ittt Jsiiri prietenești cu cefe mai bune 
formații din țara noastră. La so
sire, oaspeții cehoslovaci au tet 
intimpinați de reprezentanți ai Co
mitetului pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lingă Consiliul de Mi
niștri, ai Casei Centrale a Arma
tei și ai comisiei centrale de hand
bal.

Echipa de handbal U.D.A. Praga 
este una dintre fruntașele handba
lului cehoslovac, fiind de multe cri 
campioană -națională. De altfel, prin
tre jucătorii acestei echipe se nu
mără multi internaționali, din
tre care unii au jucat recent împo
triva echipei noastre reprezenta
tive. Au făcut deplasarea următo
rii jucători: Dvorak și Placek (por
tari), Bruna, Samanek, Vteha, 
Bacak. Provazny (apărare), Cermak, 
Eret 1, Kdnig, Ruza, Troyan, Eret 
II, Specii, Keckemethy (înaintare). 
In plus, sînt așteptați să sosească 
Horeysi ș: Stekl. Cupă cum se vede.

IntHnirea R. P. R. — R.
Slmbătâ și duminică se dispută 

pe lacul Snagov prima competiție 
internațională a anului Ia cano
taj: meciul dintre reprezentati
vele Republicii Democrate Ger
mane și Republicii Populare Ro
mine, la caiac și canoe.

Această întllnire este așteptată 
cu un interes deosebit de caiaciș- 
tii și canoiștiî noștri, care s-au 
pregătit cu multă grijă pentru 
acest meci. Se vor desfășura ur
mătoarele probe:

Simbătă 4 iunie: ora 10: Caiac
1 băieți 10.000 m., canoe 1 băieți 
10.000 m.. caiac 2 băieți 10.000 m.

Ora 16.00: canoe 2 băieți 10.000 
m.. caiac 4 băieți 10.000 m.

Duminică 5 iunie, ora 16.20: 
caiac 1 băieți 500m., caiac 2 
băieți 500 m„ canoe 1 băieți 
1000 tn._ caiac 1 fete 500 m„ canoe
2 băieți 1000 m., caiac 1 băieți

întrecerea dintre tinerii fotbaliști romini și cehoslovaci
Duminica, Stadionul Republicii 

va găzdui un foarte interesant joc 
de fotbal intre reprezentativele de 
juniori ale R. P. Romîne și R- 
Cehoslovace. In rîndurile acestor 
formații activează o serie de jucă
tori de valoare, consacrați în ne
numărate partide internaționale.

Selecționata cehoslovacă este al
cătuită din jucători care eu depă
șit vîrstă <fe juniorat, mulți dintre 
ei luînd parte la meciuri interna
ționale de tineret. Astfei, din lotul 
publicat recent, fotbaliștii Benko, 
;Mraz, Venglos, Pospichal și Mol
nar au participat la întîlnirea Rț 
Cehoslovacă C-Austria C, încheia
tă cu un rezultat de egalitate (2—2) 
Alămuri de aceștia, din lot fac pârtie 
și doi dintre juniorii care au jucat 
în cadrul turneului F.I.F.A. desfă
șurat în Italia: Kopacek și De- 
movic. In general, lotul este com
pus din jucători care activează în 
echipe din cadrul campioniatiuiui ca
tegoriei A și B din R. Cehoslova
că.

PE SCURT
încet și monoton ca o echipă de 
elefanți. Meciul a arătat din nou 
că englezii nu mai sînt de mult 
maeștri in acest sp^rt”.

H De curînd a luat sfîrșit cam
pionatul de haltere al R. Cehoslova
ce pe anul 1355. Iată lista campio
nilor în ordinea categoriilor: Saitl 
265 kg. (82,5-1-77,54-105); Schramek 
275 kg. (80+85+110); Belza 330 kg. 
(100+100+130); Gregor 322,5 kg. 
(100+100+122,5); Pșenicka 400 kg. 
(120+120+160); Kapal 360 kg. 107,5 + 
lW+142,5); Spitzbart 395 kg. (122,5+ 
117,5+155).

■ La Varșovia s-a desfășurat un 
mare turneu de scrimă la care au 
participat cei mai buni trăgători 
din Italia, R. P. Ungară, Belgia, 
Franța, Austria și R. P. Polonă'. La 
sabie, pe primul loc s-au clasat 
scrimerii maghiari, pe locul urmă
tor polonezii iar pe locul trei ita
lienii.

■ Echipa franceză de fotbal R. C. 
Lens, clasată pe locul 3, în cam
pionatul Franței a sosit în R. P. 
Polonă unde urmează să susțină 
2 întîlniri. La 3 iunie francezii 
vor juca la Chorzow cu echipa 
Ruch și la 5 iunie la Varșovia cu 
C.W.K.S.

n La Helsinki s-a desfășurat un 
mare concurs atletic internațional 
la care participă și atleții polonezi 
Sidlo și Rut. Iată rezultatele înre- 

majoriiaitiea jucătorilor echipei 
U.D.A. fac parte din echipa R. Ce
hoslovace, una din ce'.e mai bune 
echipe de handbal din lume. Toate 
acestea fac ca turneul pe care îl 
va întreprinde în țara noastră e- 
chiipa U.D.A Praga să se anunțe 
deosebit de interesant.

Primul joc al echipei de handbal 
U.D.A. va avea loc dfuminică 5 
iunâe, în deschidere la jocul inter
național de fotbal dintre echipele 
die junibri a'.e R.P. Romîne și R- 
Cehoslovace. Cu acest prilej, echipa 
U.D.A. va întîlnl puternica forma
ție a Casei Centrale a Armatei, cam
pioană a R.P.R. pe anul 1954. Jo
cul dintre aceste două formații va 
începe la ora 15,45 și va fi condus 
de arbitrul reșițean I. Szuszcik, a- 
jutat la porți die Gh. Popescu și 
M. Petrescu.

In continuarea turneului său echi
pa U.D.A. va juca marți 7 iunie la 
Ploești cu selecționata Bucureșiiu- 
lui și simbătă 11 iunie la lași cu 
selecționata asociației Știința.

D. G. la caiac-canoe
1000 tn., caiac 2 fete 500 m., ca
iac 4 băieți 1000 m., caiac 2 bă
ieți 1000 m.

Fiecare țară poate prezenta la 
start cite două ambarcațiuni la 
fiecare probă. Clasamentul se al
cătuiește prin punctaj sistem 4,3,
2. 1.

Din echipajele R.P.R. vor face 
parte maeștrii sportului Mircea 
Anastasescu și Maria Navasart, 
Erem'a Oprea, D. Girigore, IsmaUL 
ciuc, Mihai Balint, Ana BimIu. 
etc.

Caiaciștii și canoiștii diin R.D. 
Germană sosesc în Capitală astă
seară, iar mîine se vor deplasa 
la Snagov. Pe lac s-au făcut toa
te amenajările necesare unei oît 
mai bune desfășurări a primei 
competiții internaționale de cano
taj a anului.

Lotul nostru de jucători cuprin
de pe cei mai mulți dintre juniorii 
care au luat parte la turneul 
F.I.F.A. în cadrul căruia au reușit 
frumoasa performanță de a se clasa 
pe primul loc în seria întîia, după 
două victorii ar-upra Franței și 
Austriei și un joc nul cu Belgia. 
Lotul este alcătuit din următorii 
jucători:

Uțu, Bocianu (portari), Nearnțu, 
Stancu, Ștefănescu, loniță (fun
dași), Bodo, Maior, lenei, Gref 
(mijlocași), Copil, Ghibea, Erie, 
Seredai, Virgil, Jojart, Țîrcovnicu 
și Văcaru (înaintași).

Eri după amiază, lotul acesta a 
făcut un serios antrenament la 
două porți în compania ecfî.pei 
de juniori Flacăra București, par
ticipantă în campionatul republi
can.

Meciul de duminică va fi con
dus de arbitrul P. Djoncv (R. P. 
Bulgaria), ajutat la tușe de S. Se
gal și C. Mitran (R.P.R.). Ora de 
începere a partidei a fost stabilită 

la 17,15.

gistrate: suliță: Sidlo (RJP.R.) 74.M 
m.; 2. Vesterlnen (Fin.) 71.59 m.;
3. Hyytlainen 70,41 m. Ciocan: 1. 
Strandli (Nor.) 59,59 m.; 2. Rut
(R.P.P.) 56.20 m.; 3. KaUino (Fin.)
54,57 m.; prăjină: 1. Lundberg (Sue
dia) 4,20 m.; 2. Sutenin (Fin.) 4,10 m.; 
triplu salt: 1. Lehto (Fin.) 14,51 m.; 
800 m.: 1. Hamarfland (Norv.) • 1:53,8 
min.

PRAGA (Agerpres). —
In cadrul unui concurs de atle

tism desfășurat la Bmo, cunos
cutul atlet cehoslovac Ivan Ullsber- 
ger a cîștigat proba de 5.000 m. plat, 
realizînd timpul de 14*10 ”0. El a în
trecut cu peste 60 m. pe record
manul mondial Emil Zatopek, care 
a obținut rezultatul de 14*19"a (’10.

• La 22 mai s-a jucat la Bor
deaux finala campionatului Franței 
la rugbi XV. Cu acest prilej șl.au 
disputat întîietatea echipele F. C. 
Lourdes și U.A.S. Perpignan. Cea 
de a doua echipa este cunoscută 
sportivilor din țara noastră deoare
ce ea a jucat în Capitală, cu rug- 
biștll romîni, care au reușit victorii 
frumoase în fața puternicei echipa 
franceze. Jucătorii din Perpignan 
s-au prezentat foarte bine pregătiți 
pentru finala cu Lourdes, reușind 
să cîștige pînă la urmă cu scorul 
de 11-6 (5-6). Cel mai bun de pe te
ren a fost echipierul formației din 
Perpignan, Sanac.


