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Pentru o cit mai largă participare 
la probele cicliste feminine

CICLISMUL nostru feminin a 
cunoscut între anii 1951-1953 a 

perioadă de frumoase succese. In a- 
ceasiă perioadă s-au înregistrat 
o serie de performanțe valoroase și 
multe recorduri iar o bună parte 
din ciclistele noastre au obținut 
norma de maestru al sportului. 
Această perioadă a culminat cu 
probele din cadrul Festivalului 
(1953), cînd lotul nostru feminin 
a reușit — după cum se știe — 
să realizeze succese categorice 
precum și cîteva performanțe de 
ridicată valoare internațională.
Trebuie subliniate performanțele
obținute de echipa noastră repre
zentativă, ca și comportările stră
lucite, în probele individuale, ale 
ciclistelor Venera Vasilescu și 
Aurelia Drăghici.

Cu toate acestea, deși numărul 
alergătoarelor a crescut — față de 
lotul restrîns din trecut — consta
tările la care ajungem aruncind o 
scurtă privire asupra activității 
cicliste din ultima vreme, nu sînt 
de fel îmbucurătoare, dacă ținem 
seama de condițiile actuale de dez
voltare a ciclismului.

Iată, de pildă, in Capitală, nu
mărul alergătoarelor care se pre
zintă ia startul probelor este de 5, 
6 sau cel mult 7. Cifră cu totul 
nesatisfăcătoare pentru un aseme
nea, centru ciclist. De asemenea, 
trebuie arătat faptul că în ci
clismul nostru de performanță se 
resimte un gol evident din cauză 
că unele dintre ciclistele fruntașe 
s-au dedicat sportului cu motor. 
Nu e de mirare deci, că, cu except’» 
campioanei Aurelia Drăghici și in 
bună măsură a tinerei și talenta
tei alergătoare Hermina Iuhasz, 
celelalte cicliste sînt — la ora 
actuală — departe de a putea face 
față unei întreceri internaționale. 
La aceasta mai trebuie să adău
găm și faptul că două dintre mae- 
strele sportului, Maria Bisac și 
Silvia Iosif, s-au comportai în 
concursurile din acest an cu mult 
sub posibilitățile lor.

In afară de Dinamo (unde se 
vădește o preocupare deosebită 
pentru elementele feminine), Fla
mura roșie. Metalul, Voința și 
Progresul, celelalte asociații nu 
prezintă elemente la concursurile 
teminine. In diferite centre din ța
ră, ca de pildă Orașul Stalin, .A- 
rad, Timișoara, se constată o preo
cupare mai accentuzdă pentru ci
clismul feminin. Nu însă în măsura 
în care s-ar cuveni pentru o te
meinică angrenare a etementului 
feminin în sportul pedalei. La Cluj, 
de pildă, doar două cicliste au o 
va-loare oarecare (Eva Sandor și 
Elena Crețu), iar la Sibiu și Iași 
cele cîteva cicliste care vădesc 
calități nu sînt îndeajuns de spri
jinite și îndrumate.

Pentru a ilustra mai bine lipsa 
de elemente în ciclismul feminin 
notăm că la finala campionatului 
de semifond. pe șosea al R.P.R. 
s-au prezentat doar 11 participante 
dintre care șase erau din Capitală. 
La fel, în cele două etape de pînâ a- 

cum ale importantei competiții

Ultima rundă a meciului de șah 
dintre echipele U. R. S. S. și R. P. Ungare
BUDAPESTA, 6 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 5 iunie a avut loc ultima 

rundă a meciului de șah dintre 
echipele U.R.S.S. și R.P. Ungare.

După o desfășurare liniștită, 
partida dintre Benko și Ilivițkl a 
luat sfîirșit la mutarea 29-a cu un 
rezultat de remiză. Deosebit di in
teresantă a fost partida dintre 
Bronstein și Szabo. Marele mae
stru maghiar, folosind unele ine
xactități ale lui Bronstein, a cîști- 
gat un ipion și la întrerupere are 

„Cupa Orașelor'' doar șapte orașe 
au prezentat loturi femînine. O 
bună parte dintre participante — 
cum ar fi cele din Craiova — 
s-au prezentat însă sub orice cri
tică din punct de vedere al pre
gătirii și al îndrumării tehnice și 
tactice, lată dar că situația actua
lă este deosebit de îngrijorătoare. 
Și nici nu poate fi altfel, devreme 

.ce numeroase centre cicliste impor
tante ca Brăila, Ploești (orașe în 
care există secții de ciclism în 
cadrul școlilor de tineret). Con

stanța. Tg. Mureș și altele nu au 
ridicat elemente feminine. In ceea 
ce privește pregătirea alergătoare
lor, desprindem un aspect destul 
de grav. Unii antrenori se mulțu
mesc cu faptul că alergătoarele 
lor reușesc să pedaleze onorabil pe 
biciclete de curse, șî atîta tot. De
seori, ciclistele sînt trecute direct 
pe biciclete de curse fără să ur
meze filiera, normală: biciclete de 
oraș, semicurse și apoi curse.

Reiese, de aci. clar grava lipsă 
de preocupare din partea asocia
țiilor și a colectivelor sportive pen
tru această problemă, ca și atitu

dinea comisiilor locale de ciclism, 
care au privit cu nepăsare impor
tanta acțiune a Comisiei centrale 
de ciclism, inițiatoarea. concursului 
republican pentru biciclete de oraș. 
Deși această competiție a început 
în a doua jumătate a lunii apri
lie — și are drept scop angrena
rea unui cît mai mare număr de 
posesori și posesoare de biciclete 
de oraș — nu am primit pînă a- 
cum nici o știre din țară asupra 
desfășurării acestei însemnate com
petiții cu caracter popular. Chiar 
și în Capitală, desfășurarea aces
tei probe decurge în condiții nesa
tisfăcătoare.

Elemente exisltă, fără îndoială, 
căci pe străzile tuturor orașelor 
pot fî văzute zilnic numeroase ti
nere pe biciclete de oraș. Din pă
cate, âisă, artît colectivele spor
tive cît și comisiile locale de ci
clism, manifestă indiferență față 

de inițiativa Comisiei centrale de 
ciclism și nu fac eforturi pentru 
a atrage în sportul competițional 
alte elemente feminine, mulțumin- 
du-se să prezinte în întreceri ace
leași două sau trei cicliste, de va
loare mai mult sau mai puțin certă, 

din orașul respectiv.
Ne aflăm în fața unei probleme 

deosebit de importante, pentru re
zolvarea căreia se impun serioase 
și grabnice mtăsuri. Este nevoie 
ca atît comisiile locale de ciclism 
în colaborare cu colectivele spor
tive, precum și Comisia centrală 
de ciclism, în strînsă legătură cu 
asociațiile, să treacă de grabă la 
o susținută muncă de agitație și 
propagandă în vederea unei cît mai 
mari mobilizări lr< probele femi
nine. Se impune să prîvim cu toa
tă atenția și seriozitatea concur
surile cicliste cu caracter popular, 
dat fiind că și în ciclism — ca 
și în alte discipline sportive — 
ele sînt un bun prilej de afirmare 
și ridicare de noj și noi elemente 
valoroase din rîndul maselor largi.

un ușor avantaj. Keres a desfășu
rat un atac foarte energic în par
tida cu Kliiger. încă de la început 
el a obținut avantaj și continuând 
amenințarea Blancului regelui ad
vers a obținut victoria.

Barcza care a jucat cu Mikenas 
a avut la început o poziție mai 
bună. In jocul de mijloc însă, mae
strul sovietic a reușit să egaleze 
situația și la întrerupere șansele 
sînt aproximativ egale.

Scorul meciului a devenit 19-9 
în favoarea șahiștilor sovietici, 4 
pairtide fiind întrerupte.

COMUNICAT
despre vizita delegației guvernamentale a Uniunii Sovietice

in Republica
Delegația guvernamentală a Uniunii Republicilor 

Sovietice Socialiste, compusă din N. S. Hrușciov, 
membru in Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și prim-secretar al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și 
A. I. Mikoian, prim vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., care a sosit la București, a 
avut întrevederi și un larg schimb de păreri cu 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Romîne, Petru Groza, 
președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale și 
Gheorghe Apostol, prim secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn și cu alți con
ducători ai Republicii Populare Romîne, precum și cu 
Mătyăs Râkosi, prim secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce muncesc din Ungaria, și 
Andrăs Hegedus, președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Ungare, cu Antonin No
votny, prim-secretar al C.C. al Partidului Gomunist 
din Cehoslovacia și Jiri Hendrich, secretar al G.G. 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, care au 
sosit în Republica Populară Romînă într-o vizită 
de prietenie.

Populară Romină
In cadrul acestor întrevederi delegația guverna

mentală a Uniunii Sovietice a informat despre des
fășurarea tratativelor pe care le-a dus în Iugo
slavia. Au fost examinate toate problemele de po
litică externă atinse de Declarația comună a Gu
vernelor Uniunii Sovietice și Republicii Populare 
Federative Iugoslavia.

In urma schimbului deschis de păreri care a avut 
loc la București, s-a constatat deplina unanimitate 
cu conducătorii Romlniei, Ungariei și Cehoslovacei 
hi toate problemele internaționale privind interesele 
acestor state și a fost exprimată satisfacția față de 
colaborarea prietenească realizată între U.R.S.S. și 
Iugoslavia.

Conducătorii Romîniei, Ungariei și Cehoslovaciei 
salutînd acordul realizat între U.R.S.S. și Iugosla
via, și-au exprimat speranța și convingerea că în
tre țările for și Iugoslavia se va ajunge la o cola
borare prietenească în interesul întăririi continue a 
cauzei păcii și socialismului.

Schimbul de păreri de la București s-a desfășurat 
într-un spirit de deplină înțelegere reciprocă, într-o 
atmosferă de cordialitate și prietenie.

Vor participa 
la întrecerile 

de la Varșovia
întrecerile sportive din cadrul 

Festivalului de la Varșovia vor rea
liza — se pare — un record, în pri
vința numărului țărilor și al partici
pantelor, care se vor întrece în cele 
23 discipline sportive, care figurea
ză pe program.

Este suficient să ne aruncăm pri
virea pe listele țărilor participante 
in diferite sporturi ca să ne dăm 
seama cît de interesante vor fi în
trecerile de la Varșovia. Astfel, la 
atletism s-au înscris următoarele 
țări: Australia, Africa de sud. R. D. 
Germană, Belgia. R. P. Bulgaria, 
R. P. Chineză, Egipt, Finlanda, 
Grecia, Japonia, R. P. Ungară, Lu
xemburg, R. P. Polonă, R. P- Romt- 
nă. R. Cehoslovacă și U.R.S.S.

Gimnastică: R. P- Bulgaria, R. P. 
Chineză, R. D. Germană, Egipt, 
R. P. Ungară, Japonia, R. P Po
lonă. R. P Romînă. R. Cehoslova
că, U-R.S S.

Notație: Belgia, R. P. Bulgaria, 
R. P- Chineză, Egipt, R. D. Germa
nă, Scoția, Franța, R. P. Ungară. 
India. Liban, Mexico, R P. Polona, 
R. P. Romînă, R. Cehoslovacă, 
U.R.S.S.. Țara Galilor.

Box: R. D. Germană, Belgia, 
R. P. Bulgaria, Egipt, Olanda, R. P 
Ungară, R. P. Polonă, R. P. Romî
nă, R. Cehoslovacă, U.R.S.S.

Lupte (libere și clasice): R. D 
Germană. Belgia, R. P. Bulgaria, 
Egipt, Finlanda, R. P. Ungară, Ja
ponia, Luxemburg, Norvegia, R. P- 
Polonă, R .P. Romînă, R. Ceho
slovacă, U.R.S.S . Suedia. Elveția, 
Turcia.

Haltere: R. D. Germană, R. P. 
Bulgaria, R. P. Chineză, Finlanda, 
Luxemburg, R. P. Polonă, R. P, 
Romînă, R. Cehoslovacă, U.R.S S.

Ciclism: Austria, R. D. Germană, 
Belgia, R. P. Bulgaria, Danemarca, 
Egipt, Finlanda, Marea Britanie, 
Irlanda, India, Liban, Norvegia, 
R. P Polonă, R P. Romînă, R. Ce
hoslovacă, Suedia, U.R-S.S.

In rîndurile de mai sus am enu
merat țările participante numai in 
cîteva din cele 23 discipline spor
tive cuprinse in program. Cunos- 

‘cînd valoarea sportivilor din aceste 
țări putem întrevedea disputa extra
ordinară care va avea loc în august 
la Varșovia.

Velodromul din Giurgiu va fi gata înainte de termen
In anul 1949, un gruip de spor

tivi din Giurgiu, iubitori ai ciclis
mului, găsind înțelegere și sprijin 
la forurile locale, au pornit să con
struiască un velodrom, care a fost 
inaugurat în mijlocul1 verii aceluiași 
an. Velodromul ? O pistă mică, 
foarte mică, de vreo 200 și ceva de 
metri, dar din pământ. In orice caz, 
era un pas înainte. Reuniunea inau
gurală a adunat, pe marginile pis
tei și în tribuna construită ad boc, 
aproape tot orașul... In afară de 
cicliștii din Giurgiu și București, 
mai alergau și sportivii prieteni de 
peste Dunăre, cicliștii din Ruse. O 
reuniune internaționailă, deci, care 
a cunoscut un frtmos succes...

Dar pista, ca orice pistă de pă- 
nxnt a început să se deterioreze 
din pricina șuvoaielor de apă, care, 
în timpul ploilor, curgeau din înăl
țimea virajelor, brăzdîndu-le adânc.- 
Și, firește, după cîteva reumnni, 
activitatea De Pistă a încetat., Djr, 
inimoșii giurgiuvem’ nu s-au dat 
bătuți și nici nu au renunțat la 
frumosul for vis: un velodrom de 
beton. După câțiva ani, stărtfințek 
lor au fost încununate de succes. 
Astfel, primind un însemnat sprijin, 

Cu fiecare zi, lucrările de amenajare a velodromului se apropie 
de sfîrșit.

giurgiuvenii au pornit cu și mal 
multă însuflețire la literu. Din pri-« 
măvara anului acesta au început 1»*  
eră rile de construire a unui velo-» 
drom modern, de 333 metri, beto*  
nat și irtifat cit toate cele nete*  
sare.

Zilele trecute, cu prilejul întîm*  
pinării cicliștilor bulgari care ve*  
neau să ia startul în cursa Bucu-» 
rești-Sofia, am vizitat șantierul ve« 
lodromuiui. Lucrările sînt d stui de 
avansate: se procedează la tasa-*  
rea terenului, virajele sînt frumos 
înălțate și, în scurtă vreme, urmea
ză să înceapă betonarea. Am mai 
aflat, cu acest prilej, că deși vre-1 
mea nefavorabilă din luna martie 
și din ultimele săptămâni a influen
țat mersul lucrărilor, totuși velodrw- 
mul care, conform planificării urma 
să fie terminat către sfîrșitul lunii 
august va fi gata în prima decadă 
a acelei luni. Accelerarea lucrărilor 
are la bază dorința sportivilor dit» 
Giurgiu de a cinsti cel de al V-lea 
Festival Mondial al Tineretului ott 
o realizare deosebită. Ei și-au pro^ 
pus, astfel, terminarea velodromului 
cu circa doua săptămîni înn’nte d® 
termen.



Pentru o bună organizare

Asociația Metalul trebuie să acorde mai multă atenției 
Concursurilor Sportive ale Tineretului

Despre scopul campionatului re
publican de poliatlon G.M.A. vor
besc foarte frumos mulțj activiști 
sportivi, fie din asociații, fie din 
colectivele sportive etc. Toți știu 
că acest campionat este un minu
nat prilej de creștere a numărului 
de purtători ai insignei G.M.A. gr. 
II, că prin el se asigură purtăto
rilor insignei continuitatea în pre
gătire etc. Se pare, așa dar, că me
nirea campionatului este înțeleasă 
și că treaba merge bine. Realitatea 
este însă alta. O scurtă vizită în 
cîteva colective sportive din Bucu
rești, p-ecum și scrisorile corespon
denților noștri, ne-au araiat că 
rostul campionatului republican de 
poliatlon G.M.A. este înțeles nu
mai.. teoretic.

Printre colectivele sportive vizi
tate au fost Ș*  Flamura roșie Fila
tura Rominească de Bumbac și Lo
comotiva P.T.T. La primai tova
rășii din consiliul colectivului nu 
auziseră încă despre campionatul 
de poliatlon iar în al doilea pro
blema se cunoștea numai din. au
zite. Instrucțiuni, directve sau în
drumări nu a primit nici colecti
vul Flamura roșie F.R.B. și nici 
Locomotiva P.T.T. deși wa timpul 
să primească dat fiind că nu mai 
erau decît 2—3 zile pmă ’a înce
putul etapei I (de colectiv) a aces
tui campionat.

• Etapa I a campionatului repu- 
Ibîican de poliatlon G.M.A. se orga- 
inizează, în toate colectivele sporti- 
’.ve, între 4—19 iunie.

• Participant» la întrecerile 
-eampionatui’.ui republican de poCi-
atlon G.M.A. se vor legitima la 
toate etapele cu brevetul de pur
tător al insignei G.MA gr. L pre
cum și cu carnetul de aspirant sau 
.brevetul G.MA. gr. 11.

In majoritatea colect'velar spor
tive din Cluj — excepție fac colec
tivele Știința și Progresul Finanțe 
Sfaturi — nu s-a făcut nimic în 
problema camp:on>a'.uJi*i  republican 
de poliatlon G.M.A. După cum ne 
informează subrodacția noastră, în 
preajma începerii campionatului co
lectivele sportive din Cluj așteptau 
directive de la comitetele C.F.S.

CE TREBUIE SĂ ȘTIM...
' • Pot participa la campionatul 
(republican de poliatlon G.M.A. toți 
•oamenii muncii de la orașe și sate 
«are au 17 ani împliniți și sint as- 
•piranți sau purtători ai insignei 
'G-M.A. gr. II.

O Campionatul republican de po- 
'liatlon G.M.A. se organizează la 
’Următoarele probe: tir, gimnastică, 
'.înot (100 m. liber, pentru femei 50 
metri), aruncarea greutății cu am- 

’bele mîini, cursa cu obstacole, cros.

Una dintre finalistele campion aiului republican de poliatlon, 
-M. A., desfășurat anul trecui la Mediaș.

G.

Aceste cîteva exemple de colec
tive în care munca pentru pregăti
rea și începerea întrecerilor campio
natului republican de poliatlon 
G.M.A. este m urmă dovedesc că 
acestea au avut alte preocupări. 
Activiștii din asociații, din co
mitetele C.P.S. sau din colectivele 
sportive și-au îndreptat at«Xra în 
mod unilateral câue alte acțiuni. 
Faptul că pînă acum colectivele 
sportive n-au prunii mstrccțiun; 
pentru organizarea cem^onatidoi 
de poliatlon este o dovadă că aso
ciațiile au rămas în urma eveni
mentului. că H privesc superficial 
și că comitetele C.F.S. muncesc 
slab în această prrvințâ, tuliAsnd 
in mod nejustiltesi trimrterea in
strucțiunilor.

in multe coSctive sportive se 
merge pe linia greșită a aimnării 
datei de începere a primei etape. 
.Mai e timp" este fraza pe car» 
o întrebuințează deseori și pe car» 
se bazează mulți activiști din colec
tivele sportive. Totuși, timp prea 
m?t pentru organizarea primei e- 
tape nu mai este. Conform regula
mentului, organizarea etapei 1 tre
buie să se facă între 4—19 iunie. 
Or, dacă pregătirile nu au fost fă
cute din timp, cum vor putea ii 
organizate întrecerile? Anul aces
ta. mai mult ca în anii precedenți, 
trebuie să se pună un accent deo
sebit pe pregătirea temeinică a 
concurenților. Metoda introducerii 
în întreceri a sportivilor nepregă
tiți în prealabil trebuie combătută. 
Antrenamentele în vederea con
cursurilor trebuie efectuate din 
timp iar concursurile, organizate în 
termen, trebuie să reunească la 
start oameni bine pregătiți, capa
bili să realizeze performanțe fru
moase.

UI INCEPtlT ÎNTRECERILE
Dind dovadă de preocupare față 

de campionatul republican de po
liatlon G ALA., colectivele sportive 
Știința și Progresul Finanțe Sfa
turi din Cluj au organizat, după 
cum ne comunică subredacția noa
stră, prima etapă a acestei compe
tiții. mobiiizind într-un timp destul 
de scurt un număr remarcabil de 
concurent i.

Astfel, pînă în prezent. In ca» 
dnil colectivului sportiv Știința. 
„Bolyar 79 băieți și 36 fete au 
trecut unele probe ale poliatlor.ului 
G.MA. Cete mai frumoase rezultate 
au fo6t obținute de Adalbert Szot- 
loși și Marta Szabo. La colectivii 
Știința-,.Babes'", s-au întrecut 54 
băieți și 42 fete iar la colectivele 
Știința-Politehnica și Știința-Agro- 
nomie au fost angrenați pînă acum 
în întreceri 28 și, respectiv.’21 eon- 
curenți.

Și colectivul sportiv Progre
sul Finanțe Sfaturi a realizat o 
largă participare. In primul con
curs organizat 52 băieți și 35 fete 
și-au disputat intîietatea. Cele mai 
frumoase rezultate pe linie mobili- 
zatorică au fost obținute de cercu
rile sportive „Juridic" și „Sanitar". 
S-au remarcai sportivii : Zoitan 
Muzsi, Stefa Stancu și F lorica 
Drujaț.

Asociațiile sportive au un rol deo
sebit de important în asigurarea 
bunei desfășurări a Concursurilor 
Sportive ale Tinerrtidni. mai ales în 
prima lor etapă, etapa pe coitectivui 
sportiv.

Iată de ce am socotit necesar să 
analizăm felul în care asociația 
sportivă Metalul s-a preocupat pînă 
acum de organizarea Concursurilor 
Sportive ale Tineretului.

IN GENERAL DA ...
Nu se poate spune că asociația 

Metalul nu s-a interesat de pregă
tirea Concursurilor Sportive ale Ti
neretului. Imediat după primirea 
regulamentelor, activiștii asociației 
au fost supuși unui instructaj amă
nunțit Mai mult decît atît, dîndu-și 
seama că numai cu activul său nu 
va reuși să acopere toate regiunile 
țării. Consiliul central a stăruit și 
a obținut includerea Concursurilor 
ca punct de mare importanță în 
plănui de muncă al Comitetului 
central ai sindicatului muncitorilor 
din industria metalurgică; activiștii 
de teren ai Comitetului central al 
acestui sindicat au fost la rindu! 
tor. instruiți pentru a putea face 
față și acestei sarcini.

DAR NUMAI IN GENERAL...
Este cunoscut însă faptul, valabil 

și în activitatea sportivă, că a te 
opri la trasarea sarcinilor, înseamnă 
a face treaba pe jumătate. Iar con
siliul central al asociației Metalul 
a căzuf tocmai în această greșală. 
A considerat treaba teminată oda
tă cu trasarea sarcinilor, fără a se 
mai interesa de felul in care aces
tea sint îndeplinite. Cu alte cuvinte, 
control»! executării sarcinilor, con
diție indispensabilă pentru bunul 
mers al muncii, a fost negilijat. Ca 
urmare, consiliul centraf al asocia
ției nu cunoaște nimic despre felul 
în care se desfășoară Concursurile 
Sportive a'.e Tineretului in colecti
vele sale din țară, fiind nevoit să 
aștepte întoarcerea activului plecat 
pe teren în acest scop.

Cu totul altfel ar fi stat însă 
lucrurii'e dacă consiliul central al 
asociației ar fi părăsit de astă dată 
sistemul atît de dăunător al muncii 
„în general" și ar fi încredințat 
cuiva întreaga răspundere a Con
cursurilor. Activistul însărcinat cu 
această acțiune ar fi pornit atunci, 
la muncă avînd conștiința răspun
derii ce-i revine, și-ar fi creat un 
activ cu care să conlucreze, ar fi 
vegheat ca și în cadrul colectivelor 
comisiile de organizare să devină 
o realitate și ar fi creat sistemul 
de informare, căpăt'nd astfel posi
bilitatea de a afla la timp unde 
sint deficiențe și de a interveni în 
termenul cei mai scurt pentru îm
bunătățirea muncii.

INTRE DATELE DIN BIROU...
in orașul București treaba paie 

că merge ceva mai bine. Tov. Aurel 
Nemeș, care răspunde în fața con
siliului central de munca sportivă 
in colectivele Metalul din Capitală, 
s-a preocupat, de cind a luat a- 
ceastă sarcină in primire, de des
fășurarea Concursurilor Sportive ale

Zadarnic veți cânta în acesta ru
brică anumite precizări cu privire 
1a unele puncte din regdament. Le 
'eți găsi mai repede dacă veți 
răsfoi regulamentul șî instrucțiunile 
primite. In schimb, noi vă punem la 
dispoziție date despre felul in cate 

ț unele organe înț-îeg să „interpre
teze" unele puncte din regulament, 
fustrind felul m care acestea nu 
trebuie interpretate.
• Comisiile sătești de organizare 

a Concursurilor Sportive ale Tine
retului răspund de pregătirea, or
ganizarea și desfășurarea concursu
rilor din etapa I. (sat-comuna). 
Numai în comuna Pîncota și în 
aUe comune din regiunea Arad a- 
ceste comisii nu răspund de nimic 
pentru simplul motiv că_ vestea 
organizării Concursurilor n-a ajuns 
încă_prin partea locufui. Ce se în- 
tîmplă însă cu Comisia regională 
de organizare, care are ca sarcină 
tocmai coordonarea, controlul și în
drumarea colectivelor din cadrul re
giunii ? Pentru că, vezi bine, în 
orașul de reședință al regiunii Arad 
se știe totuși acest lucru I *

• Etapa I va fi organizată pe 
colertive și pe sate sau comune în
tre 25 aprilie 1955 ți 15 iulie 1955. 
Ar fi cu totul și cu totul inutil’ să

alergare, unul la săritură...— Va să zică, avem unul la 

Tineretului. Păcat numai că el a 
primit de foarte puțină vreme a- 
oeastă muncă și n-a avut timpul 
să-și creeze, așa cum era normal și 
mai ales necesar, un activ obștesc. 
Ar mai fi fost necesar un consiliu 
regional obștesc Metalul în Bucu
rești. Din păcate, însă, nici fostul 
instructor al asociației pentru Ca
pitală și nici consiliul central al 
asociației n-au simțit această ne
voie pe care colectivele o resimt din 
plin 1 Așa că tov. Nemeș trebuia 
să ia totul de Ia început.

Nimic de zis, pînă acum s-‘a rea
lizat cite ceva. Astfel, săptămînal, 
în cadru! ședinței de instruire a 
cadrelor nou alese în colective, tov. 
Nemeș are posibilitatea să discute 
cu președinții de colective (cel pu
țin cu cei care binevoiesc să se 
prezinte la instructaj) și să pună 
ia punct unele probleme. Am avut 
prilejui să vedem cîteva din infor
mările date de colective, cu privire 
la organizarea Concursurilor. Ele 
erau destul de frumoase, arățînd că 
în respectivele colective se face 
treabă. Entuziasmați de cele citite 
în respectivele informații, ne-am 
grăbit să vedem cum stau lucrurile 
la fața locului.

ȘI CELE DE PE TEREN...
Un singur exempi'u : uzinele „21 

Decembrie". La prima vedere, colec
tivul sportiv din această întreprin
dere a realizat lucruri frumoase ; 
110 participant la atletism, 400 la 
șah, 60 la tir, cite două echipe de 
fotbal, volei masculin și feminin 
angrenate în întreceri.

Păcat numai că pe teren reali
tatea e cu iotul alta. Intr-adevăr, 
s-au înregistrat 110 participant! 
la atletism. Dar este vorba de par
ticipări pe probe. Și cum regula
mentul Concursurilor prevede la a- 
tletism trei probe. însemnă că fru
moasa cifră trebuie împărțită Ta 3. 
Cit despre participant, ei sînt în 
majoritate jucătorii echipei de fot
bal, care, vorba aceea, tot erau pe 
teren, la antrenament. Ce-i costa 
ca, în cadrul antrenamentului, să 
execute, acolo, o fuguliță pe 100. m., 
o aruncare și o săritură? Cam la’ 
fel stau lucrurile și în celelxte 
discipline. Cît despre masele de 
tineret, ete nu prea au șanse să 
participe la întreceri, din lipsa miei 
baze apropiate de uzină (deși, cu 

Puncte din regulament comentate
reamintin» acest lucru, dacă n-ar 
exista colective ca cele din Timi
șoara sau unele colective Metalul 
din București care încă n-au făcut 
nimic pentru organizarea Concursu
rilor. Și nu e deloc inutil să le re
amintim consiliilor acestor colective 
că nu sînt obfigate să organizeze 
primele concursuri exact în ziua de 
15 iulie. Nu de alta, dar ce te faci 
dacă tocmaj atunci... plouă ?
• Concursurile Sportive ale Tine

retului vor fi organizate în următoa
rele ramuri de sport : atletism, ci
clism, fotbal, înot, popice, șah, tir 
și videi, handbal (numai pentru fe
te) oină și trîntă (numai' la sate). 
$i nu scrie nicăieri că dacă un co
lectiv nu are secție în una dintre 
aceste ramuri de sport, nu trebuie 
să organizeze concursuri în respec
tiva disciplină sportivă, tocmai pen
tru a crea bazelte înființării unei noi 
secții. Ne referim cu acestea și la 
colectivul Flamura roșie Comerț-A- 
limentar din București, care, deși 
a înregistrat frumoase succese în 
organizarea Concursurilor, ezită să 
organizeze întrecerile de ciclism pe 
motiv că... nu are secție de ciclism. 
In schimb, mulți dintre membrii co
lectivului au biciclete, așa îneît 
concursurile s-ar putea totuși orga
niza... 

sprijinul asociației, această bază 
sportivă ar putea fi creată), din 
lipsă de echipament și mai ales din 
lipsă de îndrumare.

Dacă aceasta este situația într-Un 
colectiv care a mai „mișcat", în 
alte colective, ca Metalul „Vasile 
Roaiiă", „Mao-tze-dun“ și altele, 
nu s-a făcut nimic pentru orga- 
nizarea Concursurilor Sportive ale 
Tineretului
DESPRE UNELE „ÎNDRUMĂRI”

In majoritatea informațiilor pnH 
mite din colective am sezisat o 
curioasă egalitate între ntimărtf 
participanților la Concursuri și Sa 
Spartachiada sindicală. De fapt, e- 
galitatea aceasta nu este deloc cuh 
rioasă: colectivele au organizat tirl 
singur concurs la atletism sau la 
tir de exemplu, iar numărul' de par- 
ticipanți l-au raportat la arnebte 
competiții. Curios e numai faptul că 
îndrumarea de a proceda astfel le-a 
fost dată chiar de asociație. Iar 
activistul asociației spune că a pri- 
mit-o în ședință publică, de la Con
siliul sindical regional, în cea mai 
plastică exprimarea cu putință: 
„Tovarăși, e simplu. Organizezi 
un concurs de tir și, cu același car
tuș, nimerești două obiective: ai 
terminat și cu Concursurile, ai ter
minat și cu Spartachiada”. Da, plas
tic, intr-adevăr. Numai că exprima
rea nu e prea justă. Mai just ar fi 
să spunem că, folosind astfel de 
metode, cu un singur cartuș „omori” 
două competiții dintr-odată. Și a 
păcat, mai ales atunci cîr»d astfel 
de „îndrumări" vin de la centru, 
întărind tendința unor colective de 
a umfla în mod inutil și nereal 
cifre'.e de participant! la competi
țiile de mase.

★

Este timpul ca toate aceste lif> 
suri să fie remediate. Și pentru a- 
ceasta este suficient ca asociația 
Metafui 6ă-și dea seama de impor- 
tanța pe care o au Concursurile 
Sportive ale Tineretului în întărirea 
colectivelor sale. Atunci, asociația 
va porni cu mai multă hotărîre la 
sprijinirea, îndrumarea și controlul 
felU'.ui în care muncesc colectivele 
sale, iar reztilfatel'e vor fi, categorie, 
mai bune.

V. ARNAUTU

• Probele de atletism se vor des
fășura sub forma unui triaflon, con- 
curenții fiind obligați să participe 
la trei probe : 100 m„ săritura îrt 
lungime și aruncarea greutății. Re
gulamentul specifică în continuare, 
fel uf! în care se face clasamentul1, 
dînd și alte îndrumări deosebit de 
importante pentru organizatori. 
N-am văzut însă nicăieri specificat 
că atunci cind Vrei să raportezi or
ganelor superioare că 20 de spor- 
tivi și-au trecut cele trei probe, 
scrii că ai mobilizat 60 de concu- 
cenți (20x3 1). Și totuși, unele co
lective așa raportează, spre bucu
ria cei'or ce citesc rapoartele fără a 
mai controla situația pe teren.

• Organizațiile de bază ațe UTM 
răspund de mobilizarea*  tineretului 
pentru participarea la concursuri 
Se pare însă că organizațiile de 
bază U.T.M. din cadrul întreprin
derilor alimentare și instituțiilor co
merciale din București n-au aflat 
încă cui îi revine această sarcină» 
Poate că acum, cînd au aflat acest 
lucru, vor da mai mult sprijin co
lectivului Flamura roșie Comerț- 
Alimentar în mobilizarea tineretului 
la concursurile organizate de colec- 
liv,



Citeva probleme de Instruire a juniorilor in canotajul academic
activitatea com- 
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In acest an 
petitională la 
ce este mai bogată ca aricind. 
Printre competițiile care se vor 
u—u.—t se numără și cam
pionatul republican de jwîiori 
la canotaj academic, caiiac-ca- 
noe. Unul din cei maii pricepuți 
antrenor; ai noștri în munca cu 
elementele tinere, Zoltan To- 
rok dfiti Arad, ne-a trimis un 
articol 
rie de 
pentru 
găti rea 
academic.

din care extragem o se- 
elemente foarte utile 

cei ce se ocupă de pre- 
juniorilor 1_ jîn canotajul

Despre echilibru. Nu se poate 
aștepta vreun progres In procesul 
de instruire a vîslașului, dacă 
el nu stăpînește pe deplin barca, 
adică dacă nu are echilibru. Iată 
de ce începătorul trebuie învățat, 
tn primul rfad cum să stea iu 
barcă, trebuie să aibă noțiuni de 
echilibru, să știe ce are de făcut 
pentru menținerea sau corectarea 
lui. Aceste noțiuni pot fi predate 
ți ța bacul fix, dar nu au vatoa- 

>re practică decît diacă vislașul stă 
într-o barcă sensibilă, în care tre
buie să-și mențină echilibrul. Am 
arătat elevilor mei că centrul de 
greutate trebuie să fie în mijlo
cul ambarcațiunii (deasupra chi
lei) și că din această poziție pă
strarea sau restabilirea ecî ilrbrului
pierdut trebuie făcută numai cu 
ramele și în nici un caz cu aju
torul corpului. Aceasta, pentru că 
rama este o pîrghie simplă, avind 
punctul de sprijin In furchet — 
situat mult mai departe de cen
trul de greutate al bărcii decît ori
care parte a corpului sportivului — 
o presiune cît de nrcă asupra fur- 
chetului fiind mai eficace decît o 
eventuală mișcare fa stingă sau 
în dreapta, cu corpul. Pentru a 
demonstra practic efectul presiu
nii minerului ramei în jos sau în 
sus, am cerut sportivilor să facă 
următorul cxercițu: să se opreas
că cu mînerele deasupra palonie- 
rului și la comanda 1 cel din 
stingă să apese In jos iar cei <iin 
dreapta să ducă minerul în sus, 
la comanda 2 să facă o mișcare 
opusă și la 3 să caute să restabi
lească echilibrul bărcii. Cu aceste 
mișcări s-au exercitat presiuni di
ferite pe furchet, care au atras 
după sine schimbarea echilibrului 
bărcii, conform schițelor de mai 
tos:

♦

*

„Este complet imposibil pentru 
un club de fotbal din Europa să 
întreprindă în condiții normale un 
turneu în America de Sud".

Aceasta a fost declarația unui 
antrenor italian, făcută la întoarce
rea din Brazilia, după ce echipa sa 
susținuse o scrie de meciuri în a- 
ceastă țară. Dar, cu toate că nu
meroase formații de pe continent 
au acumulat o tristă experiență în 
privința modului cum se desfășoa
ră meciurile de fotbal sub soarele 
Americii Latine, se mai găsesc, 
totuși, echipe care, atrase de mira
jul cîștiguriilor mari, traversează 
oceanul, iscălind contracte cu or
ganizatori din Brazilia, Uruguay și 
Argentina. Bilanțul cu caire se în
cheie aceste turnee îl vom vedea 
în rindurUe de mai jos.

Aproape simultan, trei echipe eu
ropene, Chaux-de-Fond din Elveția, 
F.C. Majmo din Suedia și P.O 
Wien din Austria au poposit în Ar
gentina umde contractaseră o se
rie de întîlniri. Elvețienii veniseră 
aici ,jca la pomul lăudat1', sperînd 
să se înapoieze acasă cu pungilte 
înțesate de aur. Nu s-a întîmplat 
însă așa. De la primui! meci, argen
tinienii s-au arătat prea puțin ospi
talieri : i-au atacat dur pe. jucăto
rii oaspeți, spațiiudu >i 'uaimil cite unul

Prm executarea repetată a a- 
cestui exercițiu s-a observat influ
ența diferitelor poziții aile pailei în 
aer.

După aceasta, am explicat in
fluența poziției palei asupra echi
librului fa timpul trecerii prin 
apă. Dacă rama este răsucită e- 
xagenat, pala va trece aproape de 
suprafața apei sau va ieși din 
apă, ceea ce atrage după sine ri
dicarea pârtii respective. In caz 
contrar (dacă rama nu va fi ră
sucită suficient), pala se va adin
ei și barca se va înclina în par
tea respectivă.

întrucât, fa general, barca fși 
pierde echilibrul în timp ce palele 
sfat fa aer, atît pentru perfecțio
narea echilibrului cît Și pentru 
evitarea frînării revenirii (frînare 
care dăunează echilibrului) am fo
losit diferite exerciții. Astfel, la e- 
chipe cu maii mulți vîslași (4 -ț- 1 
ș> 8+1) se poate observa, deseori, 
că echilibrul bărcii se pierde de 
la o lovitură la a-lta și restabili
rea se face numai după cîteva lo
vituri și atunci numai la sezisa- 
rea cârmaciului sau antrenorului; 
sau că echilibrul nu este perfect 
pe durata mai multor lovituri și 
totuși echipajul nu acționează. 
Motivul acestor lipsuri, care dău
nează atît muncii de ansamblu cit 
și spiritului de echipă, este că 
unii vislași n>u sfat atenți, sau — 
din comoditate — așteaptă ca cei
lalți coechipieri să facă ceva pen
tru restabilirea echilibrului. Pen
tru a remedia aceste lipsuri și 
pentru a impune fiecărui vîslaș o 
preocupare permanentă pentru men
ținerea echilibrului, în prima eta
pă a antrenamentelor pe apă am 
făcut mai multe ieșiri în unități 
mai mid. Astfel, components echi
pei de 8+1 au ieș t în 4 + 1 și 
efiar 2 + 1. Ei au fost puși fa si
tuația de a se concentra fa per- 
roanenjă asupra echilibrului, mai 
ales in 2+1, cînd la fiecare parte 
a tras un singur vîslaș. In acest 
fel se dezvoltă la vîslaș simțul 
de echilibra, îmbunătățindu-se fa- 
demfaairea și asigurfadu-se un con
trol deplin al mișcărilor în timp 
și în spațiu.

Tehnica vislitului. Pentru îmbu
nătățirea tehnicii in perioada pre
gătitoare, am pus echipa să exe
cute diferite exenciț i ajutătoare. 
Astfel, s-a viislit o porțiune mai 
lungă fără răsucire, ceea ce îl a- 
jută pe vîslaș să execute fa mod 
corect răsucirea palei după pără
sirea apei. Am executat apoi vîs- 
litul cu o singură mină, cu schim- 
hairea mîiniilor, ceea ce îmbunătă
țește îndetnînarea. Am mai făcut 
exerciții de vîslit fără cărucior, 
crea ce îmbunătățește prinderea 
apei cu elanul corpului. Pentiru re
medierea lipsurilor personale, îna
intea ieșirii pe apă fiecare vîslaș 
a tras cinci p'nă la opt minute la 
bacul fix. Acest lucru se poate 
face și după terminarea antrena
mentului, cînd cele observate sînt 
mai vii fa memoria sportivului. In 
privința corectării deprinderilor 
greșite am căutat să-l pun pe 

JfeMSTn IHTEENDTlONllfl
din echipă. Dar nu s-au mulțumit 
cu. atît: într-un singur meci ar
gentinienii au schimbat nu mai pu
țin de 9 jucători. La întrebările 
pline de revoltă ale elvețienilor ei 
au răspuns candid, că regulamentul 
lor permite așa ceva și că, în defi
nitiv, ei (elvețienii) puteau să-și 
aducă 9 jucători de rezervă. Urma
rea n-a fost lipsită de logică : echi
pa Chaux-de-Fond a păvăsit fru
moasa capitală a Argentinei jucînd 
citeva meciuri prin mici orășele 
pierdute în Pampas, în fața a 
3—5.000 die spectatori și pe o tem. 
peratară ide + 40 grade. A fost, 
după spusele jar, un turneu cu pu
tinii bani și muilte necazuri.

Aventurile echipei M ulmii sfat 
însă și mai... interesante. In pri
mul meci, suedezii au întîlnit ior- 
mația Boca Juniors, care se 'bucu
ră de multă simpatie din partea 
publicului. La expirarea celor 90 
minute de joc scorul arăta egalita
te : 1—1. Nemulțumiți de rezultat, 
spectatorii au strigat arbitrului că, 
dacă ține la viață, să nit Kuiere 
cumva sfîrșitul meciului pînă cînd 
3,oca nu insert golul victoriei. 

sportiv în anumite situații, prin 
care să-l ajut să execute corect 
mișcarea, făcînd imposibilă repe
tarea deprinderilor greșit fixate. 
De exemplu: mulți vîslași n-au e- 
xeoutat încă în mod corect dega
jarea și au și început revenirea 
cu o viteză crescfadă, ceea ce dău
nează echilibrului, muncii de an
samblu și ritmului echipei. Pentru 
a-1 sili pe sportiv să nu înceapă 
reveni r a prea repede, l-am pus să 
vîsleaiscă fără să aibă legate pi
cioarele de palonier și i-am pre
tins ca fa timpul revenirii să țină 
rama numai cu mina interioară. 
La unii vîslași, așezarea mîfaii 
interioare pe miner fa timpul tre
cerii nu este bună, articulația 
pumnului fiind deasupra nivelului 
minerului și neformind o linie 
dreaptă cu antebrațul. Această si
tuație anormală atrage obosirea 
prea devreme a antebrațului și e- 
xecutarea greșită a loviturilor. 
Pentru a remedia această greșeală, 
am cerut vîslașulfa să tragă nu
mai cu mina interioară, chiar cu 
forță. Avfad poziția mîi-nii mai 
sus descrisă, el n-a putut executa, 
desigur, acest lucru. Folosind ast
fel de exerciții în timpul antrena
mentelor, am reușit, pe de o par
te, să le fac mai variate, concern - 
trfad atenția vîsiași[or asupra exe
cutării corecte a loviturilor, iar pe 
de altă parte am asigurat pregă
tirii tehnice o dezvoltare continuă.

In general, îrr perioada pregăti
toare se fac multe greșeli în mo
dul da desfășurare a antrenamen
telor pe apă. Sportivii (uneori și 
antrenorii) uită că sarcina princi
pală este perfecționarea tehnicii 
și formarea unității echipei și nu 
vislitul cu forță și urmărirea pro
pulsării cît mai rapide a bărcii. 
Din această cauză, se poate vedea 
că mulți vîs]ași persistă ani de 
zile fa aceleași deprinderi greșite, 
căpătate fa perioada de început a 
activității lor. In această perioadă, 
sportivii și mai ales antrenorii 
trebuie să dea dovadă de multă 
perseverență și hodărîre în modul 
de desfășurare a antrenamentelor 
și să fia convinși că prin antre
namente de durată, cu multe exer
ciții tehnice și de echilibru — și 
nu cu antrenamente cu cadențe 
ridicate — vor atinge scopul do
rit. ”

ZOLTAN TOROK 
antrenor

Mai sînt citeva secunde pină la plecarel Ochii sportivilor sînt 
ațintiți spre semnalul de start.

In clișeu, in primul rind, de la stingă la dreapta: Edgar Bar
th, Arthur Rosenhammer (R. D. Germană) ți Helmuth Niedermayer 
(Germ. Occid.).

Se montează motorul unei ma șinl de curse E.M.W., pe șasiul 
unui tip produs de fabricile IFA.

IN R. D. GERMANĂ AUTOMOBILISMUL1 
SLUJEȘTE DEZVOLTĂRII TEHNICII

In Republica Democrată Germa
nă, cursele de automobile atrag tot
deauna numeroși spectatori. Fie că 
se desfășoară pe traseul Dessau- 
HaWe-Saale-Schleife, fie că au loc 
pe șoseaua Sachsenring, întrecerile 
automobilelor de curse sînt urmă
rite cu pasiune. Spectatorii admiră 
curajul și măiestria conducătorilor, 
îi apreciază pe aceștj îndrăzneți, 
care obțin performanțe de valoare 
mondială. Concursurile organizate 
in R. D. Germană se deosebesc fun
damental de mult trîmbițatcte 
raîy-uri din țările capitaliste. Ele 
urmăresc un scop înalt, acela de 
a întări industria de automobile a 
țării și nici de cum de a face re
clamă cutărei sau cutărei fabrici, 
așa cum se întîmplă în apus.

„Automobilismul, în slujba dez
voltării tehnicii". Iată principiul 
care stă la baza acestui sport în 
Republica Democrată Germană. Și 
faptele dovedesc că experiențele fă
cute cu prilejul întrecerilor automo
bilelor de sport și de curse, sînt 
aplicate curent în fabricarea celor
lalte tipuri de autovehicule.

De aceea, n-a fost întîmplător 
faptul că, în 1951, guvernul Repu
blicii Democrate Germane a inves
tit fonduri importante pentru crea

șitul meciului scorul deveni 3-3.. 
Nici așa nu Ie-a plăcut spectatori
lor. Ei asi primit gol ml egalizator 
cu im vacarm de nedescris. In cele 
dfa urmă pierzînd cu 4-3, echipa 
Malmo a putut părăsi terenul, fără 
răniți.

F. C. Wien a întSnit în primul 
său meci susținut în A'gentina e- 
chipa campioană a țării, „Indepen
dente”, de care a fost învinsă cu 
3—0. In meciul următor, cu River 
Plata, austrieci au ciștigait cu 3—2. 
In acest joc, centrali atacant Hu
ber a fost cel ma; bun de pe te
ren, înscriind cele trei goluri. Pen
tru acest curaj, fotbailiistul austriac 
a plătit scump în întilnirea urmă
toare, cînd F.C. Wien a întîtait echi
pa Naciona.l. Din primele minute 
de joc Huber a fost bine... con
trolat la picioare. Deși s-a ferit 
eu o abilitate domină de admirat, 
el n-a apucat pauza In min. 35 o 
lovitură „artistic" plasată l-a scos 
de pe teren. In aceeași seară, fai
mosul centru atacant austriac a 
părăsit Argentina plecînd cu avio
nul spre patrie. Altfel, el risca să 
urmărească celelalte meciuri ale e- 
chipei saleț.. de pe targa.

Acesta a fost bilainjfal turneului 
întreprins în Amorfa» de Suid de 
trei echipe europene., 

rea unui colectiv special, care să 
se ocupe de producția automobile
lor de curse și de sport Ingineri, 
tehnicieni și specialiști, alături de 
muncitorii din această ramură a 
industriei, au pornit cu mult 
elan la lucru. Sarcinile care Ie stă
teau în față erau mari. Ei trebuiau 
să construiască automobile trainice 
și rapide, fără să recurgă la pro
dusele monopolurilor din occident.

Din capul leciiltii producția de 
cauciucuri pentru mașinile de curse, 
de bujii speciale, de pistoane și 
carburatoare a fost pusă pe baze 
cu totul noi. Martie uzine de cau
ciucuri, construite Ia Riesa și Ber
lin în anii puterii populare, au pro
dus roți speciale cu diferite profi
luri, care s-au dovedit excelente, re- 
zistînd cu succes experiențelor fă
cute pe felurite piste. Uzina de 
bujii izolante a produs piese de 
cea mai bună calitate, care satisfac 
și cele mai pretențioase cerințe. 
Colectivul de muncă aî fabricii 
I.F.A. Ronneburg, produce roți spe
ciale cu spițe de sîrmă. Automobi
lele de sport și de curse, nou con
struite, au rezistat cu succes con
curenței firmelor din Germania Oc
cidentală. Mai mult ctiiar, ele au 
repurtat victorii concludente. Aceas
tă secție de automobile de curse, 
sprijinită de stat, a realizat într-ujj 
timp scurt performanțe de mare 
răsunet.

La începutul! anului 1953, colec
tivul de construcții a automobilelor 
de curse s-a mutat din Berlin, Ia 
una din cele mai mari fabrici de 
automobile ale Republicii Democrate 
Germane, Uzinele de motoare din 
Eisenach. Aici s-a trecut la reali
zarea practică a ultimelor metode 
moderne în acest domeniu al in
dustriei. Astăzi, colectivul de con
strucție de automobile E.M.W. este 
bine cunoscut nu numai de specia
liștii Si sportivii din țările de de
mocrație populară. Produsele acestei 
fabrici sînt foarte apreciate și în 
Europa occidentală. In momentul de 
față, automobilele de curse de 1,5 1 
joacă un rol de seamă în viața 
sportivă internațională. Pretutin
deni unde concurează, ele stîrnesc 
un deosebit interes. Rezultatele 
muncii entuziaste, strădaniile spe
cialiștilor care nu au precupețit nici 
un efort pentru calitatea produselor 
fabricate, au dat roade minunate. 
Automobilistul Arthur Rosenhammer 
din R.D. Germană, pilotînd o mași
nă I.F.A cu motor F..M.W. de 130 
C.P. a obținut o viteză de peste 
200 km. pe oră, stabilind un npu 
record mondial.

Colectivele fabricilor IFA _ șl 
EMW se străduiesc să construiască 
automobile din ce în ce mal rapitfe. 
In momentul de față, constractotli 
se ocupă cu o muncă foarte intere
santă : ei vor să creeze pentru nor*  
mele internaționale tin autompbJl de 
curse după norma I.

Astfel că jocul a continuat In min. 
93 însă, suedezii au avut proasta 
inspirație să marcheze ei, luînd 
astfel comiucerea. Vacarrmd din 
tribune deveni de nedescris. Arbi
trul se fata disperat la ceas, impto- 
rfad cerul ca Boca să înscrie. Intre 
timp spectatorii au ajuns să se
mulțumească și cu un meci nul. 
Trecuseră peste 110 minute de joc. 
In cote din urmă, ca să poată 
termina odată acest meci de po
mină, fundașul suedez Johanssen a 
marcat imparabri.. în propria poar
tă. La scorul de 2—2, arbitrul, ușu
rat, fluieră sfîrșitul jocului.

Două zile maț tîrziu Malmo a 
întîlnit la Rosario echiipa locală 
New Old Boys. Suedezii au intrat 
pe teren deciși... să piardă și în 
minutul! 16 gazdele conduceau cu 
3-0. Dar nici așa n-a fost bine. 
Spectatorii, enervați că echipa oas. 
pe nu apune rezistență, au început 
săi-i huidtuiaiscă pe suedezi arun- 
cînd în teren sticle șt pietre. Sue
dezii au organizat cîteva atacuri 
reușite și cu puțin înainte de știr-

In felul acesta, industria de au
tomobile din R.D. Germană, îndru
mată și sprijinită de guvern, pusă 
în scopul dezvoltării industriei pașa 
n.ioe și a construirii socialismului, 
va obține rezultate din cete mai frw 
moașe.
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Azi începe la Budapesta

Campionatul european de baschet masculin
BUDAPESTA 6 (prin telefon de 

la corespondentul nostru).— Mii- 
ne începe în capitala țării noastre 
cea de a IX-a ediție a campiona
tului european de baschet mascu
lin. întrecerile se deschid cu jocu
rile eliminatorii care sînt progra
mate pe „Nepstadioa“ de ta ora 
19 și 20,30 și în saAa „Sportcsar- 
nok“ de la ora 17 și 20. La ora 
cind telefonez, nu au sosit toate 
echipele înscrise, ele urmind să a- 
jungă la Budapesta In cursul 
nopții sau cel mai tirziu marți di
mineața cind se va face tragerea 
la sorți pentru alcătuirea celor 5 
grupe și se va stabil: programul 
meciurilor. Io total, aceste grupe 
vor fi alcătuite din 18 echipe (două 
grupe de cîte 5 echipe și două grupe 
de cîte 4 echipe). După cum se știe, 

numărul r^rcezentativeior înscris» 
s-a ridicat la 22. De aceea se vor 
juca meciuri de baraj, eliminatorii, 
pentru ca in competiție să rărnmă 
18 echipe. Aceste jocuri elimina
torii de baraj se vor desfășura 
marți, urmind ca miercuri la ora 
18 pe „Nepstadion*  să aibă loc 
deschiderea oficială și desfășura

întâlnirile voleibaliștilor sovietici
MOSCOVA. — .Al doilea meci 

dintre selecționatele masculine de 
volei aje Uniunii Sovietice și R.P. 
Polone a luat sfîrșit cu victoria 
sportivilor polonezi cu scorul de 
S-2 (5-15, 15-4, 16-14. 11-15 .
15-8). In această întîlnire echipele

CINCI ECHIPE DIN MOSCOVA IN 
flUNTXA CAMPIONATULUI 

UB.S.S.

-MOSCOVA, 6 (prin telefon).— 
Concomitent cu meciurile pe care 
fotbaliștii sovietici le susfn in 
comp an a echipelor cîuh dn 
străinătate, au loc și îndoirile 
din cadrul campionatului unional 
al clasei „A“. Astfel, ia 3 iunie 
Dinamo Moscova a jucat pe teren 
propriu cu echipa Rezervele de 
Muncă din Leningrad. Manifestând 
o netă superioritate, dinamoviștii 
au cîștigat cu scorul de 3—0. 
Cele 3 puncte au fost înscrise de 
Iliia, Mamedov și Rîjkjj. La 4 
iunie Dinamo Tbilisi a primit vi
zita popularei echipe feroviare Lo
komotiv Moscova, care in ultimele 

etape și-a îmbunătățit mult cali
tatea jocului. Atacind cu mult 
elan, oaspeții au reușit să obțină 
o prețioasă victorie cu scorul de 
3—2. In urma acestui rezultat
Lokomotiv Moscova a trecut pe 
locul 5 în clasament. Meciur le. 
Aripile Sovietelor— Spartak Mos
cova și Spartak Minsk — T.D.S-A. 
s-au terminat cu rezultate sur
prinzătoare. .Astfel, Spartak Mos- 
oova a fost nevoită să părăsească 

- Învinsă terenul din Kuibîșev. Lo
calnicii au cîștigat cu scorni de 
1—0. Spartak Minsk a rezistat 
cu succes tuturor atacurilor în
treprinse de jucătorii de la 
Ț.D.S.A., astfel că tn cursui ce
lor 90 minute de joc scorul nu a 
putut fi deschis.

De remarcat că primele cinci 
locuri ale clasamentului sînt de
ținute de echipe din Moscova.
t.d.S.a. Moscova
Dinamo Moscova
Torpedo Moscova
Spartak Moscova
Lokomotiv Moscova

9 6 3 0 16:15 15
8 6 2 0 19: 4 14
8 4 4 0 Îl*  11
9413 9:8 10

9243 13:13 0

VtJntSS LOBOGO ȘI KINIZSI ÎN
VINSE I,A SCOR IN CAMPIONA

TUL MAGHIAR

Peste 901000 de spectatori au 
urmărit cuplajul de pe Nepsta- 
dion desfășurat duminică la Bu
dapesta.

In primul meci, s-au întilnib 
Kinizsi și Dozsa. După un meci 
in care a fost net superioară i 
Dozsa a cîștigat cu 4—0 (2—0), 1 

rea primelor partide din cadrai 
grupelor respective.

Vorbind despre echipele favori
te, trebuie să amintim In primul 
rtod de reprezentativa U.R.S.S., 
care deține titlul de campioană a 
Europei. Lotul de baschet al 
U.R.S.S. a sosi» duminică Tiimi- 
neața Imediat după sosire, bas- 
chetbaiiștii sovietici s-au antrenat 
timp de mai multa ore pe uoul 
dio terenurile de pe insula Mar
gareta. Alături de cuooscuțb ju
cători swrâtici, Fork ia, Koniev, 
Moiseev, mai fac parte din M o 
serie de jucători tineri ca Laga. 
Laurite nas, Stouncus etc., auten
tice talente ah baschetului sovie
tic. Dintre calelaKe echipe căra 
vor avea wi cuvin» botărHor pen
tru primele locuri amintim repre- 
zentataveie R.P. Ungare, Franței. 
R. Cehoslovace, R. P Bulgaria.

Echipa RJ>. Romine a sosi*  
simbâtă dimineața Ia Budapesta- 
Jucâtorii romini se află în formă 
bună, lucru dovedit în cele două 
antrenamente pe care le-au susți
nut pmă Luni.

SUBERT ZOLTAN

au aliniat următoarele formații: 
U.R.S.S.: Reva, Libnis, Andreev, 

Gherasitnov, Cesnokov, Veiskopf.
R.P. POLONA; Solomicki, Wlek- 

zal, Wolouch, Poleszczuk, Ra- 
domski, Rutkowski.

prin golurile înscrise de Kiss II 
și Szusza (3). Rezultatul consti
tuie cea mai mare surpriză a 
campionatului, deoarece echipa 
Dozsa Se află pe ultimul loc in 
cîasament și a obținut cu acest 
prilej, prima victorie in campio
natul din acest ani.

Al doilea meci a pus față în 
față redutabilele echipe Voros Lo
bogo și Honved. Textiliștii au des
chis scorul prin Hidegkut:, apoi 
Czibor a egalat 1—1. rezultat cu 
care a luat sfîrșit prima repriză. 
După pauză, militarii au jucat ex
celent. Machos și apoi Puskas 
înscriu mărind scorul la 3—1, 
insă Hidegkuti marchează din 
nou: 3—2. In ultimele minute, 
Honved atacă dezlănțuit, și prin 

combinații de toată frumusețea, 
Kocsis (cu capul) și Machos în
scriu alte două goluri. Astfel, der
biul campionatului a luat sfîrșit cu 
scorul de 5—2 în favoarea echi
pei Honved. care în momentul de 
față dovedește cea mai bună for
mă și se apropie amenințător de 
fruntașa clasamentului. In acest 
joc echipele au utilizat următoa
rele formații:

Honved: Farago-Răkoczi, Lorănt, 
Palicsko-Bozsik, B'nyai-Budai, 
Kocsis, Machos. Puskăs, Czibor.

Voroș_ Lobogo: Fazekas-Kovacs 
II, Borzsei. Lantos-Kovăcs I, 
Zakariăs-Sândor. Hidegkuti, Pa- 
lotas, Kărăsz, Szimcsâk.

Iată celelalte rezultate: Vasas 
Izzo-Pecsi Dozsa 2—1 (2—0), De
rogi Banyasz-Szombathely Torek- 
ves 3—1 (1—0), Vasas Budapes- 

ta-Diosgyori Vasas 2—1 (0—0),
Csepeli Vasas-Salgotarani Ba- 
nyasz 2—2 (2—2) Legiero-Gyori 
Vasas 2—0.

Iată situația primelor clasate:
Vorâs Lobogo 12 10 1 1 36:9 21
Honved 11 8 2 1 32:16 18
Kinizsi 12 7 3 2 32:10 17
Vasas Bp. 12 7 2 3 33:23 16

V.V.S.-SOFIA A TRECUT IN 
FRUNTEA CLASAMENTULUI DIN 

R P. BULGARIA

SOFIA, 6 (prin telefon). In ca
drul celei de a 12-a etape a cam
pionatului republican de fotbal 
s-au disputat 5 intilniri. Storul cel 
mai mare a fost realizat de echi
pa aviatorilor, V.V.S. din Sofia, 
care a dispus de Spartak Plovdiv

Un nou recod de atletism
al U.R.S.S.

MOSCOVA, 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: Un nou record 
unional de atletism în proba de 
ștafetă 800x400x200x100 ni. a fost 
stabilit de echipa Clubului sportiv 
central al Ministerului Apărării 
U.R.S.S. Cei patru sportivi sovie
tici: Nikola Maricev, Iurii Lrtuev, 
Boris Tokarev și Serghei Plahov 
ao acoperit această distanță în 
timpul de 3’l0"4/10.

Sportivii sovietici susțin 
numeroase intikiiri internaționale 

in luna iunie
MOSCOVA, 6 - (Agerp es). — 

TASS transmite:
In luna iunie, sportivii sovietici 

vor susține numeroase intilniri in
ternaționale. Echipa reprezentativă 
de fotbal a U R.S.S. va întîlni la 
Stockholm reprezentativa Suediei, 
iar la Moscova vor juca echipele 
se»unde ale celor două țări. Se 
așteaptă sosirea la Moscova a 
echipei de șah a S.U.A. De ase
menea va avea loc în capitala so
vietică o întîlnire prietenească 
haltere între echipele U.R.S.S. și 
S.U.A. Tot în luna iunie, la Mos
cova va avea loc un turneu inter
național de polo pe apă la care 
vor lua parte alături de echipa 
U.R.S.S., echipele R.P. Ungare, 
Egiptului, Italiei și Iugoslaviei. Un 
eveniment deosebit îl va constitui 
concursul internațional de atletism 
organizat la Moscova, la care vor 
lua parte atleți din 13 țări.

Sportivii sovietici se pregătasc 
să participe ța numeroase con
cursuri peste hotare. In a doua 
jumătate a lunii iunie, înotătorii 
și săritorii de pe trambulină vor 
pleca la Paris, iar canotorii vor 
lua parte la un concurs în Anglio. 
Voleibaliștii sovietici vor partici
pa la campionatele europene de la 
București.

HOTARE
cu 8—1. Lokomotiv Plovdiv a ter
minat la egalitate cu Torpedo 
Sofia : 2—2. Cer veno Zname Pa- 
vlikeni a reușit de asemenea un meci 
nul în compania echiipei V3Î.S.— 
Orașul Stalin: 0—0. Lokomotiv 
Sofia a dispus în deplasare de 
Spartak Pleven cu 3—2, iar 
D.N.A. Plovdiv a cîștigat cu 1—0 
în fața echipei Udamik,

In urma acestor rezultate, două 
echipe se află la egalitate de 
puncte:

v.v.s. -Sofia 
V.M.S. Or. Stalln 
T.DN.A. Sofia

12 5 4 3 2*4:10  14
12 6 2 4 9:9 14
9 5 3 1 10:4 13

R. P. POLONA

VARȘOVIA, 6 (prin telefon). 
Duminică s-a desfășurat cea de 
a 8-a etapă a campionatului de 
fotbal. Scorul etapei a fost reali
zat de echipa Gwardia Krakov 
care a d spus de Ruch Chorzow 
cu 6—2. Wlokniarz Lodz a învins 
cu 3—0 Gwardia Bydgoszcz. 
Gwardia Varșovia, cu toate că 
juca in deplasare, a dispus de 
Koleiarz Poznan cu 2—1. Stal 
Sosnowiec a terminat la egalitate 
cu Polonia Bytom: 1—1. Tot cu 
un rezultat d*e  egalitate a luai 
sfîrșit și meciul Lechia Gdansk- 
Gomik Radlin: 0—0.

In urma acestor rezultate trei 
echipe se află la egalitate de 
puncte in clasament
C.W.K.S. Varșovia 
Stal Sosnowiec 
Wlokniarz Lodz

7 4 2 1 13:3 10
S 3 4 1 7:2 1#
8 4 2 2 10:7 10

In cadrul sferturilor de finală ale 
cupei R. P. Polone toate 4 întîl- 
niri s-au terminat cu scor identic: 
2—1. Lechia Gdansk a dispus de 
Gwardia Varșovia, C.W.K.S. a în
vins Poiooia Varșovia, Budowlani 
Opole a întrecut Gwardia Byd
goszcz și Gornik Radlin a dispus 
de Wlokniarz Lodz. Semi finalele 
Se vor desfășura la 15 iunie iar 
finala va avea loc la 22 iunie.

★
Echipa C.W.KS. a întâlnit Ia 

Varșovia selecționata cluburilor 
franceze Racing Club-Lille. Vic
toria a revenit fotbaliștilor polo
nezi cu scorul de 5—2 (3—1).
Pentru învingători au- înscris: 
Brychcy (3) și Kowal (2). Pen
tru învinși: Leonis și Aurednik 
(din 11 m.).

I

Cind tov. secretară e deranjată
Să tot fi fost ora 4 și jumă

tate, cind echipa feminină de 
volei a Școlii medii mixte nr. 4 
din Ploești s-a adunat in curtea 
școlii pentru a face antrena
ment. Dimineața, elevele urmări
seră cu toată atenția lecțiile pre
date de profesoare, iar acum, in 
orele lor libere, se pregăteau 
pentru viitoarele concursuri de 
volei. Obținuseră, în ultima vre
me. o serie de frumoase succese 
sportive și, bineînțeles, nici 
prin gind nu le trecea să dea 
înapoi...

Dar tată că n-apucaseră să 
schimbe decit citeva ,,mingi“, 
cind din fundul curții se apropie 
de terenul de joc tov. Aurelia 
Anastasiu, secretara școlii. Avea 
o figură încruntată care nu pre
vestea nimic bun...

Intimidate de apariția el fur
tunoasă, elevele s-au oprit din 
ioc.

— Cum vă permiteți să jucați 
volei la ora asta și să mă deran
jați din somn? a izbucnit secre
tara.

Elevele, mai cu curaj, mal bll- 
biindu-se, au încercat să argu
menteze că ora 4 și jumătate nu 
e chiar o oră atit de nepotrivită 

pentru antrenam:nte. La început, 
tovarășa secretară s-a mul
țumit să le contrazică, susțintnd 
că nu e 4 și jumătate, că ..tre
buie" să fie mai devreme. Pînă 
la urmă, ca să curme orice din-' 
cuții, tov. Aurelia Anastasiu a 
scos un ac și — poci poet poci— 
a înțepat mingea de volei pe 
care o zmulsese din mîinile unei 
eleve.

„Inamicul" fiind anihilat, se
cretara a făcut cale întoarsă, cu 
gindul să mai ațipească puțin...

Profesoara de educație fizică, 
tov- Maria Voiculescu, a recla
mat a doua zi cazul tov. direc
toare Irina Voichiu. Dar cum și

Dacă e vorba
Să nu credeți, cumva, că cei 

din Reghin au un singur sport 
preferat: fotbalul. E drept că se 
joacă și se vorbește mult despre 
fotbal (mai ales de cind orașul 
are o echipă în prima catego
rie), dar și alte sporturi își au 
suporterii lor înflăcărați. între
cerile de tir, de pildă, — după 
cum ne informează corespon
denții noștri Nerva Popa și Du
mitru Nicoară — aduc la „start" 
un număr din ce în ce mai mare 
de concurenți și de spectatori- 
Acest lucru a fost observai, cu 
deosebire, cu prilejul Spartachia- 

dei sindicale și al Concursuri
lor Sportive ale Tineretului, ca 
să nu mai vorbim de zecile și 
sutele de tineri care își trec nor
ma de tir in cadrul concursuri
lor speciale G.M.A.

Așa stînd lucrurile, dacă îna
inte vreme, vorba aceea, armele 
...rugineau în cui așteptînd să 
pină, cind și cind, cîte un ttnăr 
care să le mai urnească din loc, 
astăzi e... zi mare cind găsești 
o armă liberă.

Totuși, pasionații firului ,.se

Epigrame
Administrația ataltor 

stațiuni de odihnă nu ac
tivizează viata sportivă 
locală.

Dorim ca să le dăm în tihnă 
Un sfat ce li se potrivește: 
Intr-o stațiune de odihnă 
Nu sportul, ci — omul 

se-odihnește!

Echipa de fotbal a R. P. Ungare susține anul acesta
, incă 6 intilniri internaționale

BUDAPESTA. — In toamna a- 
castwi an echipa selecționată de 
fotbal a R.P. Ungare va susține 
6 intilniri internaționale Cel mai 
important joc va avea loc la 25 
septembrie, la Budapesta, între 
echipa maghiară și eclipa re
prezentativă a U.R.S.S. In meciul 
desfășurat anul trecut la Moscova 
cele două echipe au terminat la 
egalitate: 1—1.

tov. directoare — ne informează 
corespondentul nostru Alba Flo
rian — locuiește tot tn incinta 
școlii, ce și-a zis: „Miine s-ar 
putea să fiu eu deranjată din 
somn". Urmarea nu e greu de 
ghicit-, pe „.banca acuzării" au 
luat loc elevele, iar secretara nu
mai că n-a primit... felicitări 
pentru intervenția „hotărîtă" pe
care o avusese.

...Ar fi multe întrebări de 
pus in legătură, de pildă, cu 
orele la care s-ar putea desfă
șura antrenamentele elevilor și 
elevelor, fără să... deranjeze pe 
nimeni și, în generat, cu mo
dul in care este sprijinită acti
vitatea sportivă în această in
stituție de învățămînt.

Pină atunci, o întrebare a- 
dresată tov. secretare Aurelia 
Anastasiu: înirwcît mingea este 
un bun comun și, așa ciuruită 
cum e acum, nu poate fi folo
sită — mă rog, cine o plăte
ște?

întrebarea noastră e, poate, 
nedelicată și o.... deranjează pe 
tov. secretară. Dar cum nro... 
deranjăm în ore de somn, spe
răm să nu se supere prea 
tare... ■

de rămășag •••
descurcă" și s-ar descurca ți 
mai bine dacă tov. Emil Dumi
trescu, președintele comitetului 
sindical finanțe-sfaturi, n-ar fi 
descoperit și el, într-o zi, că are 
calități de ochitor. De atunci, 
una din armele de tir ale colecti
vului sportiv a ajuns ca și pro
prietatea tov. Emil Dumitrescu. 
Nu mai e chip s-o folosească ji 
altcineva, fiindcă tov. Dumitres
cu n-o lasă deloc din mină: ba 
merge la vînătoare, ba trage in 

vrăbiile de prin curțile oameni
lor, mă rog, își „exersează" o- 
mul ochiut. Și ce e drept, e 
drept: a făcui progrese. A și 
cîștigat cîteva din tragerile n 
pariuri, care îl pasionează atV 
de mult...

Dar, te întrebi: tovarășii din 
conducerea colectivului sportiv 

nu cred că e timpul să pună ei 
mina pe arma... criticii ? Să fie 
siguri că vor atinge... ținta. Pe 
chestia asta, slntem și noi gata 
să facem... pariu I

JACK BERARIU

Pe terenul de sport din 
Hațeg „tșl tax veacul**  nu
meroase vaci.

Țipă din rărunchi Joiana 
Și-un vițel (ine isonul: 
— Vrem a se schimba gazonuL 
Să se-mprospâteze hranal

V. D. POPA

Programul celorlalte 5 jocuri 
este următorul: 18 septembrie la ( 
Lausann=: Elveția — R.P Un
gară; 2 octombrie la Praga: R. 
Cehoslovacă — R. P. Ungară; 
16 octombrie la Budapesta; R.P. 
Ungară — Austria ; 13 noiembrie^ 
ta Budapesta: R.P. Ungară — 
Suedia; 27 noiembrie la Buda
pesta: R. P. Ungară —■ Italia.

Redacția ,1 Administrația, București, »tr. Const Miile Nr. 17. telelei. 5 3DAfi_fi.3o.37 Nr 1-9-52 STAS 3452-52. Intr. Poligrafică Nr 2 »tr. Brezoianu Nr. 23-25. Abona
mentele se lac la oficiile poștale prin factorii poștali șl difuzoril voluntari din întreprinderi.


