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Cu 4 zile înainte
sînt și cei maiPrimii oaspeți

z- harnici... Jucătorii și jucătoarele re
prezentativelor Uniunii Sovietice — 
cele dinții echipe sosite pentru a 
lua parte la campionatele europene 
— și-au dovedit hărnicia nu numai 
prin întîietatea venirii la București 
ci și prin sîrguința cu care au 
început antrenamentele, chiar a 
doua zi după sosire.

De obicei, răsăritul soarelui gă
sește malurile lacului Herăstrău li
niștite. Nu sînt decît pescarii care 
păstrează o desăvârșită tăcere pen
tru a nu goni „prada". Vă închipuiți 
mirarea acestora cind în zorii zilei 
s-au pomenit cu oaspeți neașteptați... 
Un grup de tineri și tinere a pornit 
să alerge cînd mai încet cind 
mai repede, oprindu-se din timp 
în timp pentru a' face exerciții 
de gimnastică. In acest fel, pescarii 
de pe malurile Herăstrăului au fost 
primii care au aflat că jucătorii și 
jucătoarele de volei care vor re
prezenta Uniunea Sovietică la cam
pionatele europene de la București 
nu au întîrziat nici un moment și 
și-au reluat antrenamentele începu
te, cu siguranță, cu mult timp îna
inte, la Moscova. Se știe că re
prezentanții voleiului sovietic își 
bazează jocul pe o temeinică pre
gătire fizică. De aceea este firesc 
ca în fiecare dimineață jucătoarele 
și jucătorii aflați acum la București 
să-și înceapă antrenamentul zilnic 
printr-un program foarte serios, în 
decursul căruia alergărjle cu schim
bare de ritm, exercițiile de gim
nastică si... întrecerile de înot în 
apa Herăstrăului, alcătuiesc un pro-

inceperea întrecerilor

i reprezentative a 
facușev, fac primul

malurile lacului Herăstrău jucătoarele echipeiPe
Uniunii Sovietice, sub conducerea antrenorului 
antrenament în Capitala noastră. Peste puține zile, voleibalistele so
vietice vor începe, alături de celelalte echipe, întrecerea pentru de
semnarea campioanei Europei—

gram variat și complet.
Pentru un concurs atît de 

tant și cu o durată atît de 
acomodarea cu condițiite 
este de mare importanță, 
dintre spectatorii care plănuiesc să 
nit absenteze nici o zi de la aceste 
întreceri își confecționează, proba
bil, de pe acum, „coifurile* de hîr- 
tie (apărătoare sigură împotriva ar
șiței soarelui) sau își pregătesc ter
mosurile. Pe teren, jucătorii nu pot 
face însă același lucru și de a-

impor- 
lungă, 

de ioc
Mu iți

Un aspect de la antrenamentul echipei feminine a Uniunii Sovietice

(Foto R. VIL AR A)
ceea încearcă să se obișnuiască re
pede cu căldura. Asffel se explică 
faptul că echipele sovietice își efec
tuează antrenamentele pe terenuri
le de joc la orele în care, pe stra
dă, trecătorii caută cel mai mic 
petec de umbră. In acest fel ei’ se 
obișnuiesc cu căldura care se face 
din zi în zi mai simțită și tot
odată se acomodează cu condițiile 
de concurs. Joi și vineri, la ore 
diferite (deoarece jocurile vor fi pro
gramate în tot cursul zilei), echi
pele Uniunii Sovietice au făcut an
trenamente intense în Parcul Dina
mo. Sfaturile antrenorilor Sciaghin 
și Iakușev sînt ascultate cu aten
ție si toate indicațiile lor sînt a- 
plicate întocmai. Cei doi căpitani 
ai echipelor, maeștrii emeriți 
sportului Alexandra Ciudina 
Konstantin Reva. îi secondează 
folos pe cei doi antrenori.

In timpul acesta, lucrările de 
menajare a terenurilor din Parcul 
Dinamo se apropie de sfîrșit Tri
bunele terenului central sînt gata, 
iar celelalte două terenuri pe care 
vor fi programate întîlniri sînt și 
ele de-acum pregătite.
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Prestigiul voleiului

Lucrările cursului internațional de arbitraj
Cursul internațional de unificate 

a sistemului de arbitraj și-a con
tinuat lucrăritle joi și vineri. Joi 
dxnineață arbitrii partici<panți au 
aspuitat în continuare referate e- 
supra regulilor jocului, iar sea
ra au luat parte la spectacolul 
„Copelia" de la Teatrul de Ope-

ră și Balet al R.P.R. Vineri di
mineața au fost prezentate de ase
menea referate privitoare la regu
lile jocului. Referatele au fost ur
mate de discuții privitoare la 
problemele expuse, discuții la care 
au luat parte arbitrii străini și ro- 
mîni prczenți la curs.

SOSIREA LOTULUI VOLEIBALIȘTILOR DIN R- P. ALBANIA
Aseară tîrziu a sosit In Capitală 

reprezentativa masculină de volei 
a R. P. Albania care va participa 
la cea de a IV a ediție a Campio
natelor Europene.

Lo.ul condus de Nexhmi Kadiu 
e compus din 9 jucători.

Din riadul voleibaliștilor alba

fac parte, 
și Petrit

printre alții, frații 
Murza cu.

nezi
Kona

La sosire oaspeții au fost întîm- 
pinațî de reprezentanți ai comisiei 
de organizare a campionatelor eu
ropene și membri ai comisiei cen
trate de volei.

Am simțit un adevărat avini 
tineresc vizitind terenurile de pe 
stadionul Dinamo, asistind la ul
timele pregătiri care se fac pen
tru ca cele mai de seamă întreceri 
de volei ale anului, aceste între
ceri prietenești, să se desfășoare 
in condiții cit mai bune. Hărnicia 
celor care s-au ocupat de toate 
acestea pină acum, ultimele amă
nunte care se pun la punct și 
mai ales cadrul care este pregă
tit p-ntru campionatele de volei ale 
continentului nostru, m-au făcui să 
trăiesc din nou (pentru a cita oa
ră/) imaginea unei minunate în
treceri sportive. Tocmai de aceea 

participanții și organizatorii, și de 
ce nu și spectatorii — ii sperăm 
mulți și plini de voie bună — aș
teaptă cu nerăbdare primul sunet 
de fluier.

Desigur, sint multe de spus 
chiar înainte ca întrecerile să în
ceapă. De la început vreau să 

arăt că sînt sigur că organizatorii 
VT-r culege și de data aceasta un 
meritat „bravo", alătwîndu-l co-

A PROAPE in fiecare seară, se- 
“ diul comitetului regional C.F.S. 

Cluj cunoaște o animație deosebită. 
Antrenori, arbitri, sportivi fruntași și 
activiști din consiliile colectivelor 
sportive vin aici să discute și să 
analizeze modul de rezolvare a 
diferitelor probleme care frămintă 
mișcarea sportivă din această regi
une. De pe urma unor astfel de 
consfătuiri, în ultimul timp la 
Cluj s-au dezvoltat o serie de ra
muri sportive ca : ciclismul, voleiul, 
handbalul, rugbiul etc. Participarea 
sportivilor, arbitrilor și antrenorilor 
la consfătuirile comune a prilejuit. 
In primul rind. cunoașterea temei
nică a cauzelor care împiedicau 
dezvoltarea acestor ramuri sportive. 
Apoi, z, fost posibilă dintr-odată 
îmbunătățirea muncii antrenorilor, 
a sportivilor respectivi, a arbitrilor 
și, ceea ce este tot atit de important, 
a comitetelor regionale respective. 
Acolo unde consfătuirea a fost pri
vită ca o metodă permanentă de 
lucru, rezultatele bune nu au în- 
tirziat să Se arate. Așa s-a întîm- 
plat la colectivele Știința. Locomo
tiva și Progresul Finanțe Sfaturi, 
ale căror secții pe ramuri de sport 
au întrecut secțiile respective ale 
celorlalte colective sportive din ora
șul Cluj.

La Tg. Mureș, la Iași, la Odor- 
hei sau Gheorghieni, metoda cons
fătuirilor comune a devenit un im
portant mijloc de lămurire a pro
blemelor nou ivite, de reactivizare 
a secțiilor pe ramură de sport și, 
m același timp, un bun mijloc de 
popularizare a culturii fizice și 
spartului. Edificator și demn de 
urmat este exemplul instructorului 
de tir Cazmir Luca de la colectivul 
sportiv Avintul Odorhei, care, nu 
de mult, cu ajutorul unei astfel de 
consfătuiri a reușit să atragă up 
număr de 96 tineri și tinere în în
trecerile de tir din cadrul Sparta- 
chiadei sindicale. Tot in cadrul unei 
consfăturiri comune, sportivii colec
tivului Voința Textila-Mureș au 
hotărit să cinstească Festivalul de 
la Varșovia prin organizarea în
trecerilor de volei din cadrul Con
cursurilor Sportive ale Tineretului. 
La Iași, consfătuirea organizată d; 
eomitetul regional C.F.S. în cola
borare cu comisia regională de fot
bal și cu activiștii colectivului Știin
ța Politehnica, a dat răspuns la în
trebarea care-i frămîntă în ultimul 
timp pe mulți dintre iubitorii de 
fotbal ieșeni: slaba comportare a 
echipei de fotbal care activează 
în seria a IlI-a a categoriei B. 
împreună cu ceilalți activiști, an
trenorul Mircea David a dezvăluit 
cauzele care au dus la comportarea 
nesatisfăcătoare a echipei în primele 
etape. El a arătat că la acest co
lectiv autoritatea antrenorului a fost 
grav încălcată prin amestecul unor 
persoane neîndreptățite și prin re
comandări nepotrivite la formarea 
echipei. Rezultatele obținute in ul
timele jocuri de echipa Știința Iași 
ne dpu posibilitatea să credem că 
de ta acea consfătuire lucrurile 
s-au îndreptat.

Asemenea consfătuirilor de pro
ducție — unde muncitorii, tehnici
enii și inginerii se străduiesc să-și 
împărtășească reciproc cele mai 
bune metode de lucru — și în 
consfătuirile sportive activiștii pe 
acest tărim au posibilitatea unui 
larg schimb de experiență și a îm
prospătării cunoștințelor lor teh-

nice. Un bun exemplu, în această 
direcție, ni-I oferă consfătuirile 
organizate pină acum de Comitetul 
pentru Cultură Fizică și Sport de 
pe lingă Consiliul de Mhiiștri cu 
activiștii din mai multe regiuni și 
pe diferite probleme. De asemenea, 
e cazul să amintim consfătuirile 
între sportivii fruntași și cei în
cepători precum și cele organizate 
de Casa Centrală a Armatei în di
ferite întreprinderi din Capitală, 
consfătuiri urmite de demonstrații 
la ramura de sport respectivă.

Consfătuiri tot atit de interesante 
și care au dat 
frumoase sînt 
presa sportivă, 
tive din patria 
nenumărate ori 
că sprijinul prețios zi cititorilor 
care au participai la aceste con- > 
sfătuiri. In astfel de ocazii au fost 1 
s-oasp la iveală lipsurile existente, [ 
trăgîndu-se concluzii cu privire la 
măsurile ce trebuie luate pentru ! 
îmbunătățirea continuă a conținu- i 
tutui și prezentării grafice a acestor J 
publicații. i

Pentru ca o consfătuire să-și ațin- 
gă scopul este necesar, însă, în 
primul rind, ca organizatorii să se 
ocupe din vreme cu popularizarea ‘ 
ei. O atenț-'e deosebită trebuie acor- > 
d?<tă alegerii subiectului și confe- 1 
rențiarului. De foarte multe ori, suc
cesul unei consfătuiri este condiți- 1 
onat de felul cum este prezentat ’ 
referatul, dacă el atrage și predis
pune la discuții. Un referat lipsit 
de exemple nu se va bucura de suc- > 
ces și nici nu va putea să stimuleze J 
participarea activă la discuții, în , 
timp ce un referat bine documentat J 
și cu exemple convingătoare îi va , 
antrena pe ascultători în urmărirea 1 
subiectului pină la capăt și fără în- 
doială tot mai mulți vor fi cei care 
se vor oferi să contribuie la discuții. ' 
Organizațiile sportive au datoria să > 
sprijine și să stimuleze organizarea 
unor astfel de consfătuiri, fie in , 
cadrul colectivului sportiv, fie pe 
scară mai largă, cum ar fi pe raion, 
oraș sau regiune. Cu multă grijă 
trebuie organizate și consfătuirile 
periodice ale comitetelor regionale 
C.F.S. cu activiștii din raioane. In 
asemenea cazuri merită să fie în
sușit exemplul oferit de Comitetul 
regional C.F.S. Pitești, care orga
nizează consfătuiri pe raioane, cu 
teme diferite și bine pregătite. Acti
viștii comitetelor C.F.S. care par
ticipă la consfătuirile organizate în 
diferite centre ale țării de către 
Comitetul pentru Cultură Fizică 

și Sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri au datoria de a se prezen
ta bine pregătiți, folosind cu suc
ces această posibilitate de a acu
mula experiență și totodată de a ‘ 
împărtăși celorlalți activiști me- , 
todele cele mai bune folosite de ei. ’

O sarcină de frunte a organizații
lor sportive și a celorlalte organi
zații de mase o constituie și prob'.e- ' 
ma mobilizării participanților la 1 

asemenea consfătuiri.
Metoda consfătuirilor 

dovedindu-se eficace 
'îmbunătățirea muncii 
șită de organizațiile 
țara noastră.

Tot astfel, sportivii 
trebui atrași in acestă 
tru ca la rîndul lor, _ _
ei un sprijin valoros sportivilor 
începători.

piuă acum rezultate 
cele organizate de 

Publicațiile spor- 
noastră au avut de 
prilejul să primeas-

sportive 
și ducind ța 
trebuie însu- 
sportiw din

fruntași vor 
acțiune, pen- 
să acorde și

va spori odată cu întrecerile de la București
lecției pe care o au ți pe care lu
mea sportivă o admiră. In ai doi
lea rlnd, vreau să mă refer la va
lour, a competiției, deoarece trebu
ie să recunoaștem că niciodată nu 
s-au intilnit într-o întrecere echi
pe de volei atît de numeroase, attt 
de puternice și, in același timp, a- 
propiate ca valoare. Este, cum se

l FJgDlPJULIEN

spune, o competiție „deschi.sd“^ 
Da, „deschisă’, deoarece consideri 
cd sînt mai multe echipe care an 
șansa să cucerească titlul. Potrivii 
acestei constatări, este neîndoeb 
nic că arbitrii (ei care sînt astăzi 
strinși laolaltă și discută cu an 
prindere toate problemele, punln* 
du-se din timp de acord) vor cort* 
duce jocuri care pot să ridice trie 
bunele in picioare.

Sini convins că prestigiul voleb* 
ului va spori odată cu întrece* 
rile de la București, contribuind 
ca sportul nostru iubit să devină 
al celor mulți și (dorința noastrU 
a tuturor, de totdeauna) să de* 
vină uu. sport al Jocurilor Ofiote 
țdce. ț '

secretarul gesneral al Fe» 
uterației Internaționale dat 

Volei
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Cele mai „zbuciumate* zile 
din activitatea președintelui co
mitetului orășenesc C.F.S. Sibiu, 
ca de altfel și ale comisiilor de 
fotbal, handbal, în special, sint 
acelea în care se fac programă
rile. Inchipuiți-vă și dumnea
voastră : Sibiul are mai bine de 
30 echipe de fotbal, peste 20 e- 
chipe de handbal angrenate in 
campionate pe scară locală ți 
chiar tn campionate republi
cane...

In schimb, acest oraș are un 
foarte mic număr de baze spor
tive. Și. pe lîngă faptul că sint 
insuficiente, majoritatea din ele 
nici nu pot fi folosite pentru or
ganizarea de competiții oficiale. 
Așa se explică ți faptul că echi
pa locală de rugbi (categoria 
B) susține meciurile progra
mate ..acasă*.,. în deplasare la 
Ttlmaciu.

Cea mai importantă bază este 
stadionul Metalul. Terenul de 
fotbal, cindva gazonai, a rămas 
Insă din toamna trecută imprac
ticabil. De atunci nu s-a între
prins nimic pentru refacerea iui, 
cu excepția unei... arături pe 
una din laturi. Există, in schimb 
perspectiva ca in această toam
nă să înceapă lucrările de ga- 
zonare ți de nivelare De nefo
losit, în momentul de față, este 
șl pista de alergări, o pistă 
bună, de altfel, dar care are a- 
cum duritatea... betonului, din 
cauza neingrijirii. Refacerea ei 
ar necesita o operație destul de 
simplă: afinat ea și tăvălugirea 
zgurei. Stadionul Voința este cel 
care găzduiește acum 
importante de fotbal și

jocurile 
handbal.

Terenul nu are insă nici gazon 
și nici vestiare pentru sportivi, 
ei folosesc tn acest scop cabine
le... ștrandului vecin. Pentru 
spectatori s-au creat niște 
.drepte* de pămînt, in chip de... 
tribună.

Nici terenul Locomotiva nu 
prezintă cele mai bune con
diții de desfășurare a competi- 
țiilor, fund acoperit cu zguri- 
Trebuie să spunem insă, că am
bele terenuri urmează să fie re- 
amenaiaie și înzestrate cu tri
bune.

Dacă, pentru îrdirzierea lu
crărilor de amznaiare a acestor 
baze există ici, colo, cauze a- 
biective, tn schimb. In ceea ce 
privește lipsa totală de piste 
G .M.A. nu poate fi vorba deci! 
de o neiustiEcatd mriifereață 
față de activitatea GMA

Numărul bazelor simple pe 
care trebuie să se desfășoare ac
tivitatea sportivă de mase este, 
'de asemenea, insuficient

Situația nu se prezintă mai 
bine nici in privința sălilor de 
sport. Cele ctteva săli existente 
nu au dimensiunile regiemen 
tare ți nu pot găzdui competiții 
oficiale. Se simte tot mai mull 
necesitatea de a reda sportului 
hala care ..găzduiește* acum, 
doar cîteva tarabe cu zarzava
turi

Nu este de mirare, așa dar, că 
președintele comitetului orășe
nesc CFS și comisiile pe ra
mură de sport din orașul Sibiu 
au atîta bătaie de cap cu repar
tizarea terenurilor și a sălilor 
de sport, 
mări

în zilele de progra-

Iluzii spulberate
Coiectivui Constructorul din Si

biu are o frumoasă baaâ sportivă 
pe care se jd»că volei, baschet și 
handbal redus. Baza e înzestrată 
ți cu instalația necesară desfășurării 
jocurilor în nocturnă. Un singur lu
cru ii mai lipsește bazei: apa. Pen
tru aceasta este necesar să sg facă 
legătura între conductă și inataJatia 
bazei. In „bani". aceasta ar în- 
semsza oca . 10QQ Iți, sumă pe care 
«âe^iuil ț.speciîv nu o are în mo
mentul de față.

Intr-o bună zi — asta s a întim- 
piat cînd în localitate a venit lotul 
femin* dp volei pentru a susține 
rftev» ioenri demonstrative — 
conducerea colectivul* a crezut că 
se va rezolva, in sflrșit, această 
prob lemă. In mod normal, jocurile 
fiind organizate pe terenuț Con
structorul 9 parie din «casări tre
buiau s? revină Wfecffvului căruia 
îi aparține baza. Spre sur
prinderea celor din colectivul Con
strictorul ți a activiștilor din co
mitetul orășenesc CFS banii 
r- venit colectivului... Voința.

Nu știm cărei cauze i se datorețte 
sentimentalismul iov. Stănescu, ini
țiatorul aceste: hotăriri, in favoarea 
colectivului Voința. Ua lucru este 
insă limpede: consiliul colectivului 
Constructorul și-a văzut spulberate 
iluziile pe care și le-a făcut în clipa 
cind s-a anunțat demonstrația s-us- 
aminlită. Cu toate că în această 
problemă este vorba de apă, spe
răm că lucrurile nu vor fi lăsate 
...baltă m așteptarea unei noi oca. 
zii de

au

acest fel.

La începutul lunii iunje se fă ceau la bazinul de înot „Progre
sul* din Sibiu ultimele pregătiri în vederea sezonului in aer liber, 
core promite să fie anul acesta bogat in manifestări. Aici se vor 
desfdțara, de altfel, și finalele c ampionatelor R.P.R. de juniori ta 
innt. polo ți sărituri.

Cu grijă Cu nepăsare
— este întreținută baza sporti

vă a colectivului Constructorul.
—sănt pregătite pentru activi

tatea competițicnată de vară ba
zinele colectivelor Progresul și 

Progresul I.A.S.
...este folosit terenul 

al colectivului Progresul.
...au fost amenajate 

arene moderne de popice 
li ta te.

de

cele
din

tenis

trei
loca-

—privește colectivul sportiv Lo
comotiva terminarea terenului de 
volei situat în plin centrul oraș» 
lui.

...și condamnabilă neglijență sec
țiunea sanitară a sfatului popular 
orășenesc continuă să admită des-* 
fășurarea competițiilor pe terenul 
colectivului Flamura roșie, în ve
cinătatea căruia trece un canal co
lector descoperit.

săli baschet boli știi din 
la Cktj

In căutarea unei 
Sibiu s-au. mutat

■— 23, 24, 25, 26.., cred că dimensi urile sint reglementare ți înseamnă 
că putem desface bagajele...

,.S-a pierdut o echipă'

Am „_
făcut la Sibiu, echipa fruntașă de 
baschet Constructorul1. Ni s-a răs
puns :

„N-o mai avem ! Am pierdut-o !“
Si, in fața nedumeririi noastre, cei 

cărora le-am cerut să ne ajute în 
căutarea echipei, ne-att istorisit o 
întimplare puțin obișnuită pentru 
zilele noastre. Iată despre ce este 
vorba : ...Sibienii au avut o echipă 
de baschet destul de bună. Ce-i drept 
puțini localnici au avut ocazii-a să a- 
precieze calitățile basclietbaliștilor 
de la Constructorul. Chiar cînd 
jucau pe teren propriu, baschctba- 
liștii sibieni erau, de fapt, in... de
plasare la Cluj sau la Orașul Stalin. 
$i aceasta, pentru că îrr locali
tate, din toate sălile existente nici 
una nu are dimensiunile reglemen
tare. Se părea că sala de sport a 
colectivului Flamura roșie ar pu
tea întruni aceste cerințe. S au 
scos, pentru aceasta, toate băncile 
de pe mărgini, ba chiar spalierele... 
Dar, rezultatul final al măsurători
lor a fost următorul: 22,8W13,10 m. 
$i această ultimă speranță se ri
sipise! Regulamentul era categoric: 
24,14. S-a recurs atunci la o altă... 
deplasare: echipa de baschet Con
structorul a plecat Ia Chij. De 
tot!
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căutat, cu prilejul popasului

Concluzii
Trecînd peste faptul că lipsa 

unui număr corespunzător de 
terenuri simple și baze complexe 
jrlnează dezvoltarea activității 
sportive de masă in orașul Si
biu, trebuie să arătăm că aceas
tă stare de lucruri a avut o 
puternică influență negativă în 
formarea cadrelor de sportivi 
fruntași. Sibiul, oraș cu veche 
tradiție sportivă, nu a mai con
tribuit în ultimii ani dectt cu 
foarte puține elemente la îm
prospătarea loturilor reprezen
tative ale țării. Foarte grăitoa
re sint și rezultatele obținute în 
ultima vreme de echipele locale 
care activează în campionatele 
de categoria A sau B, în diferite 
ramuri de sport. Echipele de 
handbal (categoria A) Voința 
(masculin) și Flamura roșie (fe
minin) ocupă în clasamentele 
respective locuri codașe, echipa 
de baschet (categoria A) Con
structorul a terminat campiona
tul pe locul VII. echipa de rug
bi (categoria B) Progresul 
LAS. deține ultimul loc in cla
sament... Nesatisfăcătoare sint, 
de asemenea, rezultatele obținu
te de sportivii sibieni la box, at-

letism, notație, tenis de cimp, 
etc.

Pentru remedierea acestei si
tuații se cere, in primul find, 
rezolvarea problemei bazelor 
sportive. Este o acțiune care im
plică in mod absolut necesar co 
laborarea între toate colectivele 
sportive, sprijinul întreprinderi
lor locale ți in special un mai 
sensibil aport din partea sfatu
lui popular orășenesc- Totodată, 
organizațiile de masă ți mai 
ales organizațiile U.T.M. trebuie 
să-ți asume rolul de mobilizator 
al tineretului în acțiunile obște
ști care au ca scop sporirea nu
mărului de baze sportive din a- 
cest oraș.

Considerînd că entuziasmul 
miilor de tineri și posibilitățile 
materiale locale trebuie să gă
sească înțelegere și sprijin și pe 
plan central, sugerăm Direcției 
organizatorice din C.C.F.S. și 
consiliilor centrale ale asociații
lor Progresul, Metalul, Voința, 
Locomotiva și Constructorul să 
studieze modalitatea de a rezol
va această importantă problemă 
a sportului sibian.

De oîteva săpfămîni stadioanele 
și terenurile de sport din regiu
nea Cluj cunosc o animație deose
bită. Mii și zeci de mii de tineri 
din satele și orașele regiunii par
ticipă cu entuziasm la întrecerile 
sportive organizate în cinstea Fes
tivalului de la Varșovia. Este sufi
cient să ne aruncăm privirea peste 
cifrele care indică numărul de con- 
curenti de cină acum (peste 26.000) 

;și ne putem da seama cu ușurință 
că în regiunea Cluj există toate 

spoșibifitătile pentru îndeplinirea an- 
iiraiamentului comitetului regional 
.'■U. 1 .M.: angrenarea în întreceri a 
unui număr de 300.000 tineri.

O JUSTA ORIENTARE...
' In momentul de față, în regiunea 
Cluj nu există nici o școală în 

•care elevii să nu fi participat la 
îîntreceri. O mențiune deosebită tre- 
-buie acordată școlii medii de bă- 
rieti Nr.; I din Dej. care a mobili
zat la întreceri peste 2300 de con- 
curenti. In același timp, merită lau
de șj comisia raională din acest 
oraș, care a reușit să. angreneze

SPORTUL^POPuTĂr 
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Concursurile Sportive ale Tineretului 
. in regiunea Cluj

peste 7500 pariicipanți din școli, 
adică mai miih decrt toate raioa
nele regiunii la un loc. inclusiv o- 
rașul Chil Rezultate frumoase au 
obtiout colectivele Știința care au 
mobilizat îa întreceri aproape 13.000 
studenti. Aceste realizări se dato- 
resc faptului că activiștii din comi
siile de organizare a Concursuri lor 
Sportive ale Tineretului au fost 
sprijiniți în mobilizarea etevBor și 
studenților la întreceri. înainte ca 
aceștia să intre in perioada exame
nelor.

-Șl POPULARIZARE
Popularizarea este un factor efica

ce pentru atragerea tineretului în 
întrecerile sportive. Comisia regio
nală din Gluj poate servi drept 
exemplu tuturor celorlalte comisii 
din țară. Au fost tipărite, cu posi
bilități locale, sute de afișe, s-au 
confecționat lozinci și panouri iar 
presa locală publică articole mobi
lizatoare și indică măsurile con
crete pe care trebuie să le adonte 
comisiile raionale și comunale. 
Larga popularizare desfășurată în 
orașul Cluj a avut drept rezul'tat

o șt mai rodnică activitate în co
lectivele sportive sindicate care au 
mobilizat pînă la această dată un 
:nsemnat număr de pariicipanți la 
întreceri Din păcate, acest lucru 
este valabil numai pentru orașul 
Cluj. In raioane și comune propa
ganda șf agitația legată de con
cursuri Hpsesc complet. In nici un 
raion nu s-au contectionat pînă a- 
cum afișe sau i'ozinci, comisiile li- 
mitindu-se doar la afișele primite 
de la București care. în unele ca
zuri. au fost cu totul insuficiente. 
In raionul Dei, de pildă, au sosit 
numai 100 de afișe.

ASPECTE DIN ACTIVITATEA 
COMKH LOR...

Comisia regională s-ar putea nu
mi, mai corect comisie orășenească 
deoarece aproape întreaga ei acti
vitate s-a limitat la rezoTvarea pro
blemelor privind orașul Cluj. Des
fășurarea întrecerilor sportive la 
sate a fost lăsată p? planul al doi
lea. Si nu-i de mirare, că, piuă 
la această dată în colectivele Re
colta concursurile încă n-au înce
put Ajutorul comitetului regional

C.F.S. în această privință a fost 
inexistent Abia în ultima săptă- 
mînă s-au luat măsuri pentru tri
miterea unor cadre calificate care 
să ajute efectiv la pregătirea și 
desfășurarea Concursurilor în co
lectivele sportive sătești. Cu totul 
alta este însă situația în raioane. 
Comisiile de organizare trăiesc doar 
prin președinții comitetelor C.F.S. 
care, singuri, cum e și firesc, nit 
pot face prea multă treabă. Așa 
se explică și faptul că în mat toa
te naiioanele n-iei colectivele sporti
ve sindicate ntt desfășoară o acti
vitate satisfăcătoare. Vina o poar
tă. îndeosebi, comisia regională. 
A început să se manifeste acut ne
încrederea în posibilitatea de a se 
respecta angajamentul luat de co
mitetul regional U.T.M. Dfn aceas
tă cauză, comisia regională nici 
n-a răspuns măcar chemării la în
trecere lansată de comisia regio
nală a regiunii Suceava
...SI A ORGANIZAȚIILOR U.T.M.

După cum se știe, răspunderea 
principală pentru organizarea 
Concursurilor Sportive ale Tineretu

lui revine organizațiilor U.T.M. 
care sînt ajutate efectiv de consb 
lirte colectivelor sportive și de ce
lelalte organizații d~ masă. Fap
tele de pînă acum dovedesc însă 
că problema colaborării este greșit 
înțeleasă. In unele întreprinderi ca 
„Jams Herbak", ..Triumf", „Libera 
tatea“, „Industria Sîrmei“ șl aP 
tele, organizațiile U.T.M. au lăsat 
totul pe seama consiliilor colective-’ 
lor sportive. Tov. Alexandru Leu 
rinez secretarul organizației U.T.M. 
de la „Janos Herbak", în loc să 
prelucreze instrucțiunile cu masă 
tineretului din întreprindere, s-a 
mulțumit să facă cunoscut aeesf 
lucru numai membrilor din biroul 
organizației. Si mai gravă este st 
tuația la întreprinderea „Liberta
tea". unde tov. Victor Călugări^ 
secretarul organizației U.T.M. ri-a 
aflat încă pînă acum desore orga
nizarea Concursurilor Sportive ale 
Tineretului. Și asemenea exemple 
sînt rmil'te.

Este de datoria comisiei regionale 
să îa de urgentă cele mai eficace 
măsuri pentru lichidarea acestor 
lipsuri.

V. GORUN



și acum Două noi recorduri
Vorbind despre activitatea 

sportivă a muncitorilor fabricii 
„Steaua roșie" din Bacău trebuie 
arătat că ea a cunoscut o fru
moasă dezvoltare, atît în direcția 
manifestațiilor competiționale, cit 
și sub aspectul răsip iubirii sale 
în masele celor care alcătuiesc 
colectivul de muncă al acestei în
treprinderi. Astfel, echipele de 
handbal, volei și fotbal îi repre
zintă cu cinste pe muncitorii de 
la „Steaua roșie" în întrecerile 
regionale și orășenești, în vreme 
ce numeroși alți iubitori ai s-por- 
ituhii se întîlnesc pe teren în di
ferite jocuri amicala sau în con
cursuri G.M.A. Nu poate fi uitată 
nici acțiunea întreprinsă în iarna 
lanului 1952 cînd a fost construi- 
tă, prin muncă voluntară, o sală 
do gimnastică utilată cu tot apa- 
Ța t ajul necesar.

In timpul sezonului de Vară, 
Sportivii fabricii se întrec pe te
renul lor, bine amenajat, iar ma
gazia colectivului le pune la dis
poziție materiale și echipament în 
cantitate suficientă.

. 'plăcute își petrec 
terenul de baschet, 
«Horesc al fabricii 
cinematograf. Cu 

;teaptă cei tineri

Multe ore 
muncitorii pe 

în clubul mun- 
sau în sala de 
nerăbdare aș- 
și terminarea 

, „Clubului Tineretului", aflat în 
j curs de amenajare-
! întreg colectivul fabricii „Stea-

ua roșie" din Bacău bucură de 
condiții bune de muncă și de po
sibilități largi de practicare a 
sporturilor. Tineretul este preocu
pat de lărgirea continuă a acti
vității sportive a fabricii. Cei mai 
vîrstnici, cei care au cunoscut 
și exploatarea foștilor proprietari 
ai fabricii Letea din Bacău (as
tăzi „Steaua roșe") urmăresc c.u 
c:a mai mare bucurie dezvoltarea 
necontenită a întreprinderii lor, 
creșterea tinerelului, bogata și di
versa activitate a acestuia. Ei nu 
pot uita însă trecutul aspru,_ în
tunecat pe care l-au trăit pînă în 
anul naționalizării întreprinderi
lor. Despre acest trecut ne vor
bește bătrînul arhivar Gh. Boa- 
că. cel mai vechi funcționar al 
fabricii și totodată și cel mai 
vechi prieten' al sportului de aci. 
„Măi băiete, sînt om bătrîn, am 
apucat multe, dar fiindcă iubesc 
tineretul mă simt și eu încă tî- 
năr. Voi vreți să știți cum era 
cu sportul ? Ei bine, „terenul" 
era o ruină năpădită de bălării 
și gropi. Echipamentul și-1 cum
părau băieții din 
iar singurul 
tutui mingii 
făcea sport.

punga ior, 
spart era ba

de ,otbal. Așa se 
pe atunci. Azi, ți-e 

mai mare dragul 6ă fii tinăr, să 
faci sport 1“

(De la subredacția din Bacău

Lupta pentru cele p*aru tiitiiuri 
d;e campion republican la armă li
beră cailibru redus 3 x 40 a fost de
osebit de îndîrjită, canicurenții «apă- 
rînidu-și șansele pînă la ultimul 
foc. Valoarea pretandianților prin
cipali la cucerirea titlurilor a de
terminat ca rezultatele să nu mai 
fie dlecise de numărul punctelor, ci 
de cel al „muștelor". Chiar și la 
proba de tragere „in picioare", re. 
cunoscută ca proba cea mai difi
cilă, primul Ioc a fost hotărît de o 
singură „muscă" pe care trăgăto
rul ieșan Nicolae Cojocaru a reușit 
să o realizeze în plus față de 
buctireștearuH C. Antonescu. Un 
aft amănunt care ilustrează și va
loarea acestor campionate dar și 
echilibrul dintre participanți a fost 
oferit «de tragerea „culcat". Aici, 
titlul de campion a fost cucerit de 
maestrul sportv'm Petre Cișmigiu 
cu 399 p„ următorii trei clasați au 
totalizat cîte 398 p„ iar 20 din cei 
31 de concurenti au realizat peste 
390 p.

întrecerile de joi au subliniat și 
comportarea din ce m ce mai bună 
a trăgătorilor provinciali. N-a exis
tat probă în care aceștia să nu 
aibă un cuvînt hotărîtor de spus in 
privința primelor locuri. Astfel, la 
poziția culcat locul II a fost ocupat 
de mecanicul de locomotivă, circi-

in campionatele republicane
sutistul Ștefan Doczi de la Loco
motiva Cluj. El a totalizat 398 p. 
și 27 de muște ia fel ca și măies
trul emerit aii sportului losif Sîrbu, 
însă a ocupat locul doi înteucît a 
avut ultimul foc (40) mai în mij
locul țintei. Mai mult decît artât, 
trăgătorii provinciali au reușit prin 
Nicolae Cojocaru din Iași să scoa
tă din miinile trăgătorilor bucureș- 
teni primul titlu de campion repu
blican La armă liberă. Reprezentan
tul Locomotivei Iași, maestrul spar- 
tuhii N. Cojocaru cu 376 puncte a 
devenit campion R.P.R. la poziția 
„tn picioare".

Cei mai constanți trăgători ai 
noștri pe trei poziții, maestrul eme
rit al sportului losif Sîrbu și maes
trul sportului Henri Herșcovici, aiu 
contribuit efectiv la succesul aces- 
:or întreceri. Disputa lor a dus La 
egalaraa unui record republican 
(394 p. la genunchi) și la depăși
rea recordului pe 3 x 40 (1165 în 
loc de 1164 p.). La „culcat" acești 
doi valoroși trăgători au terminat 
La egalitate (398 p.), la „genunchi" 
losif Sîrbu a luai un avans de 3 
puncte (394 față de 391), iar La 
„picioare" H. Herșcovici a redus 
un punct din această diferență 
(374 față de 373). Astfel, Iostf 
Sîrbu a reușit să cîștige, de acea- 

dată, cu două puncte față

■ la tir
redutabilul său .adversar.

Iată campionii și primii clasați 
în întrecerile de joi : Culcat: 1. Pe
tre Cișmigiu (Metalul Energia)' 
399 ,p. — campion R.P.R. pe .anul 
1955; 2. Șt. Doczj (Loc. Cl.uj)
398 p. (27 muște) ; 3. I. Sîrbu
(C.C.A.) 398 p. (27 m.) ; 4. H. 
Herșcovici (Dinamo) 398 p. (18 
m.) ; genunchi: 1. losif Sîrbu 
(C.C.A.) 394 p. — record egalat 
— campion R.P.R. ipe anul 1955;
2. H. Herșcovici (Dinamo) 391 p.
3. L. Cristescu (C.C.A.) 388 p., 
picioare: 1. Nicolae Cojocaru (Loc. 
I«ași) 376 p. (9 muște) — campioni 
R.P.R. pe atml 1955; 2. C. Anto
nescu (FI. roșie) 376 p. (8 m.) ; 3. 
H. Herșcovici (Dinamo) 374 p.
4. S. Cantili (C.C.A.) 374 p. (7 
m.); 3x40 1. losif Sîrbu (C.C.A.)] 
1165 p. — nou record — campion 
R.P.R. pe anul 1955 ; 2. H. Hwș* 
covici (Dinamo) 1163 p.; 3. N. 
jocaru (Loc. Ia«și) 1157 p.
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De ce nu a cîștigat C. Dumitrescu
cursa București Sofia

ajuns pri-C. Dumitrescu a 
vîrfttl Stoletov, situat la 22

i Cînd 
imul în

' km. de Gabrovo (plecare în eta- 
a II-a), la o altitudine de pes-

I

i l
i pa a II-a), la o altitudine de pes- 
! țe 1300 m., depășindu-1 — după 
i un urcuș foarte greu de 20 km. 
j — pe Milco Dimov, cu un avans de 
aproape 30 sec., în rîndurile urmă-

. ritorilor cursei începuse să-și facă 
loc convingerea că reprezentantul 

; nostru poate cîștiga întrecerea. Pă- 
rerea aceasta a fost întărită și la 
faptul că la sprintul final de la 
Plovdiv, capătul acelei etape, Du- 

j mitrescu se dovedise superior lui Di- 
‘ mov, despre care se știe că este 
; Un excelent fondist-sprinter. Rămî- 
! nea, deci, etapa a Ill-a și ultima, 
i1,1 care Dumitrescu, secondat de 
' coechipierii lui, să întreprindă ac- 
1 țiunea liotărîtoare pentru a cuceri 

o victorie la care avea tot dreptul 
să aspire și o putea obține, ți- 
nînd seama că, în „Cursa Păcii”, 
campionul nostru fusese categoric 
superior ciclistului bulgar

Dar, din păcate, această mult aș
teptată și edificatoare acțiune nu 
s-a produs. Firește că faptul acesta 
f-a surprins în mod deosebit pe 
toți cei care au urmărit în ziare re
latarea pe larg a desfășurării cursei. 
?i, în adevăr, tot timpul etapei a 

II-a C. Dumitrescu nu a făcut 
altceva dzcît să stea „lipit" de Di- 

’ mov. Lucru care, de altfel, îi con
venea de minune lui Dimov, mai 
ales că pe a doua parte a etapei a- 
lergătoni! bulgar nu se simțea toc
mai în largul său.

I

I

Or, tocmai aci Dumitrescu a co
mis marea greșeală: aceea de a nu 
ataca. Dimpotrivă, a alergat pasiv, 
mulțumit parcă cu locul II. Cu toa
te indicațiile insistente ale antreno
rului A. Someșan, C. Dumitrescu a 
continuat cursa în pluton, amînînd 
din kilometru în kilometru atacul 
solicitat cu perseverență de antre
nor. Iar cînd la 30 km. d; Sofia 
a început ploaia torențială, firește 
că nu mai putea fi vorba de așa 
ceva, mai ales că G. Dumitrescu 
nu este un specialist al cursei pe 
ploaie, cînd asfaltul ud provoacă 
foarte des căzături.

Sebe, în special, Moiceanu și 
Maxim în bună măsură, și alți a- 
lergători ca Ștefu, Istrate, Schus
ter au luptat serios în ultima etapă 
spre a-i crea scheme tactice favora
bile urmi atac cu perspective de 
reușită, dar C. Dumitrescu — care 
a terminat etapa cu destule re
surse, — a alergat fără însuflețirea 
necesară. Astfel a sfîrșit o cursă 
după care atît el cît și urmăritorii și 
antrenorii respectivi nu au măcar 
satisfacția că reprezentantul nostru 
a încercat cel puțin tot ce se putea 
încerca într-o atare situație. Și, iată 
cum, din cauza unei concepții gre
șite, automulțumirea, C. Dumitrescu 
a pierdut o frumoasă victorie, la 
ca«ne avea dreptul, dacă ținem sea
ma «de posibilitățile saile și de a- 
jutorul coechipierilor săi. Firește, e 
un fa«pt care trebuie să-i dea se
rios d? gîndit lui Dumitrescu

F.MIL IENCEC

de

Maestrul sportului 
Petre Cișmigiu.

Maestrul emerit al sportului 
losif Sîrbu.

de

Proba combinată rezervată 
gătorilor .a avut loc vineri pe 
ligonul Tunari. Confirmîndu-și 
loarea și specialitatea în această 
probă, maestrul sportului Petre 
Cișmigiu a cucerit pentru a treia 
oară consecutiv titlul de campion 
republican. O comportare foartxl 
bună au avut și maeștrii sportului 
M. Toader, V. Enea și V. Pan- 
țunu. Pe primele trei locuri sau 
clasat: Petre Cișmigiu (Metalui1 
Energia) 597 p. — campion R.P.R. 
pe anul 1955;
(C.C.A.) 596
(C.C.A.) 595 p.

La proba de pistol precizie, 
maestrul sportului Iu! rus Pieptea 
(Progresul) a stabilit un nou re* 
cond R.P.R. cu 540 p., cucerind 
totodată titlul de campion. Pe locu
rile următoare s-au clasat în or
dine: 2. Gh. Lichiardopol (Progre
sul) 533 p.; 3. St. Hartwig (FI, 
roșie) 531 p.

Astăzi și mîine, oampiarbatefe
• 1

trăw 
■po- 
va-t

2. M. Toader 
p.; 3. V. Enea

continuă pe poligonul Turnări.

<
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Concursul de fotografii turistice suscită
Concursul de fotografii turis

tice organizat de C.C.S. prin Di
recția Turism și Excursii cu 
scopul de a populariza frumu
sețile patriei noastre, de a răs- 
pîndi turismul î-n masele largi de 
oameni ai muncii și «de a ridica 
nivelul tehnic al fotografilor a- 
matori, a fost primit cu un viu 
interes în toate regiunile țării.

In actuala perioadă, de pregă
tire, sînt rezolvate diferite pro
bleme de ordin organizatoric șl 
propagandistic de care Va depin
de, in mare măsură, succesul ac
tualului concurs. Pînă în primele 
zile ale acestei luni, s-au consti
tuit 12 comisii regionale ale con
cursului de fotografii. In afara 
acestora, ca urmare a interesului 
arătat noului concurs de fotogra
fii amatori din diferite părți ale 
țării, s-au constituit și comisii ra
ionale la Sibiu, Rădăuți și Cîm- 
pulung-Suceava.

Pentru a asigura fotografilor

PREȘEDINTELE SFINIUC...
, — Bun noroc, tovarășe preș'-
dinfe1 Ce mai faceți ? Nu 
mai văzut de anul trecut, 
schimbat foarte mult. Era cît 
să nu vă mai recunosc.

— Ce să fac, drăguțule.

v-am 
V-ați 
p-aci

Uite 
de luni de zi/e în șir mă chinu
iesc cu tara... ram... tara... ram... 
ta... și nu găsesc afurisita asta de 
cheie nici in ruptul capului. Vreau 
să spun cu treaba, cu... greutățile... 
Da, da. Avem foarte multe grsu- 

. tăfi. Concursuri peste concursuri, 
ședinfe, G.M.A.. clasificări și cite 
altele Dacă ar fi ziua de 48 
ore abia atunci poate aș reuși să 
găsesc... tara... ram...ta.„ cheia, 

adică soluția alitor probleme care 
mă preocupă. In opt ore insă, 
spune și dumneata ce să faci mai 

, întii ? Dar uite că, cu vorba, nici 
j nu le-am întrebat cine ești și cu 

ce treburi ai venit pe la corniței ?
Și în acel moment președintele 

comitetului raional C.F.S. Topi.'(a, 
' I. Sfiniuc, se așeză mai comod 

in fotoliu cufundat in gînduri și 
cu privirea ațintită către un punct

■ fix. Prin minte îi trecea un șirag 
de note și melodii. Cu două degete

■ bătea continuu In placajul birou
lui ritmul unei melodii. A fost 
deranjat, însă, de răspunsul ne
poftitului.

— Cum. nu mai (inefi minte ? 
Sînt crosul „l Mai", Am venit 
să..

se

— Crosul, zici ? Apoi Intinde-o 
pe unde ai venit că altfel... Aî- 
ta-i bună. Cros îmi lipsește mie 
acum cînd... tara... ram... Cînd 
l-a văzut așa, ojărindu-se, crosul 
a plecat și nici n-a mai dat prin 
Toplija. Dar cum un necaz nu 
vine niciodată singur, i-a fost dat 
președintelui Sfiniuc să se mai 
enerveze și cu o cupă a Regiunii 
Autonome Maghiare la înot. Dar 
și el s-a răzbunat. Două zile la 
rînd nu i-a călcat piciorul pe la 
bazin. L-au căutat organizatorii 
și oficialii de mama focului prin 
tot orașul. Da să-i dea de urmă, 
pace. Abia a treia zi s-a gîndit 
omul să le facă o surpriză. Deh, 
așa se păstrează autoritatea unui 
om... mare.

...Și uite așa, prins cu... trebu
rile, tovarășul Sfiniuc nici n-o 
să-și dea seama cînd o trece ju
mătate din an. O să se dezmeti
cească însă cînd va completa sta
tistica îndeplnirii angajamentelor 
în decursul unui semestru. Va fi, 
insă, prea tirziu. Timpul este fru
mos, soarele dă binețe tu'uror, in- 
demnîndu-i la muncă, Numai pe cei 
responsabili cu concursurile G.M.A. 
din Toplița, soarele, în loc să-i 
trezească, mai rău li moleșește. 
Campionatele raionale, nici gînd 
să fie programate iar Concursu
rile Sportive ale Tineretului nu sînt 
nici ele folosite in scopul sporirii

numărului de purtători ai insignei 
G.M.A. Activitatea sportivă în sa
tele raionului este, de multă vre
me, un lucru necunoscut pentru 
tovarășul Sfiniuc. De curind, în
să, Iov. președinte a avut un vis 
ciudat. Se făcea că cei de la re
giune l-au chemat să dea soco
teală pentru activitatea depusă. A 
încercat sd întocmească în grabă 
un referat, dar după vreo trei fraze 
s-a poticnit. Deodată in minte i-a 
venit insă ideea salvatoare. Să aș
tearnă pe hirtie și ce are de gînd 
să facă în viitor ca ceva deja rea
lizat. A dat drumid ta condei și, 
in citeva ceasuri, ultima filă a 
raportului purta numărul 15. 
Bucuros de o asemenea activitate 
a luat trenul și s-a prezentat la 
regiune. Acolo insă l-au făcut cu 
ouă și cu oțet. A bia așepta să 
ia cuvintul și să spună că e acri
lică destructivă. Dar s-a trezit din 
somn. Era ora 9 dimineața. Obo
sit de drum și cum prea multe 
lucruri la comitet n-avea de fă
cut, s-a așezat omul in oirful 
patului, și-a luat... țambalul și a 
dat drumul la o melodie încuraja
toare.

Scrie-ng și nouă, tovarășe Sfi
niuc, ai găsit cheia ? Și dacă vrei 
să ne faci plăcere cruță și cheia... 
succeselor în cictivi'atea ce ți s-a 
încredințat. Altfel, mai șt:i, să nu 
se realizeze visul..

D. GODESCU

amatori 
o serie 
gioniale au creat cercuri de foto
grafi, cele mai active dintre ele 
fiind în preze-nt cele din Bucu
rești, Cluj, Orașul Stalin, Tg. Mu
reș și Timișoara. In cadrul aces
tor cercuri au 
rate conferințe 
cu lecții practice pentru 
pregătire a fotografilor amatori.

In ma«i multe orașe se duce o 
susținută muncă de popularizare 
a concursului. La Cluj, concursul 
a fost 
nicilor prin presă, afișe și a- 
nunțuri la stațiile de radio-am- 
plificare 
șului cît Ș’ la cele din între
prinderi). De asemenea, la B.T.E. 
a fost expus un panou cu fotogra
fii însoțite de explicații tehnice, 
deosebit de «utile începătorilor. La 
Orașul Stalin, B.T.E. a lansat o 
chemare către iubitorii drumeției : 
„Nici-o excursie fără fotografi!” 
La Bacău, ziarul local a publicat 
tematica și condițiile de partici
pare la concurs. De altfel, și re
dacția ziarului „Drum nou" din 
Orașul Stalin manifestă o preocu
pare pentru concurs trimițind re
porteri în excursiile pentru foto
grafi, în scopul de a populariza 
activitatea acestora.

In Regiunea 
ghiară și îndeosebi

o a-ctivitate 
«de consilii

organizată, 
sindicale re-

fost 
Ș>

organi- 
excursii 

buna

făcut cunoscut locat-

(atît la cea a ora-

Autonomă Ma
la Tg.-Mureș,

un vru interes
concursul a fost primit, de 
menea-, cu un viu interes. La _ 
Mureș, de exemplu, vor fi angre
nați în concurs și pionierii pentru 
care urmează să se facă un scurt 
curs ipractlc In cadrul cercului 
de fotografi din localitate. ¥

Demn de subliniat este faptul 
că în regiunea Bîrlad, unde acti
vitatea turistică era pînă d; cu- 
rind destul de redusă, se mani-1 
festă o intensă preocupare pen-- 
tru concurs. Fără îndoială, aceas
tă preocupare își va arăta mai 
tîrziu roadele pentru că expoziția 
regională, popularizând locurile 
pitorești din împrejurimi, va duce 
la dezvoltarea adiviității turistice 
în această regiune.

Reamintim, pentru cei intere-'- 
sați, citeva din condițiile «de pare 
ticipare la acest concurs:

Participanții vor trimite pînă' 
la 10 august comisiilor regionale 
minimum trei fotografii cu ima« 
gini din regiunea unde concu
rează. Se vor prezenta fotograf® 
alb-negru de minimum 13/18 cm.- 
Pe fiecare fotografie se va scrie- 
(pe verso) numele, pronumele, a- 
d'resa participantului și titlul itna* 
ginii. Fotografiile vor fi însoțite 
de clișeele respective. Pentru a-' 
mănunte, cei interesați se pot a- 
dresa la «2.S.R. (comisiile de fo* 
tografii) B.T.E., ca și ziarului 
nostru.

Cgg^cu£tuwst

CĂRȚI

Editura Medi-• A apărut tn 
cală lucrarea „Controlul medi
cal al educației fi2ice și cultura 
fizică medicală" de T. R. 
tin și N. K. Pribîlov (321 
21 lei).

• In Editura 
părut „Tabela 
tru atletism" 
tei).

• A sosit în 
..MolociclismuT 
kușkin (Editura Fizkultura i 
Sport-Moscova) un am-plu ma
nual metodologic în care simt 
prezentate bazele instruirii, an- 
trenamcntuluj și ale planifi
cării.

S In Editura
Sport din Moscova au apărut o 
serie de lucrări de metodica an
trenamentului in următoarele 
probe atletice: „Alergări de

Tineretului 
de punctaj 
(166 pag.

ase- 
Tg-

garduri" de D. P. Iomov, „Mar
șul" de P. I. Kostovski, „Arun
carea ciocanului" de P. A. Li- 
mac.

'.i

Niki- 
pag.,

FILME

librăriile noastre 
de G. I. Ku-

Fizkultuna i

• „Înotul sportiv" se intitu
lează filmul tehnic de scurt me
traj (835 m.) realizat de Stu
dioul centrat «de filme documen
tare din Moscova după scena
riul maestrului sportului A. 
Vankov, în regia lui A. Kon- 
daheiam.

• In regia lui G Tpanov a 
fost lucrai la Moscova docu
mentarul! „Maeștrii atleticii 
grele" care redă aspecte din 
campionatele mondiale și euro
pene de haltere desfășurate la 
Viena și du întîlnlrea priete
nească „Moscova-Egipl" care a 
avut loc în capitala Uniunii 
Sovietice.



In aceste zfle. 
Bucureștiul are din 
nou oaspeți de pes
te hotare: parti ci- 
pantii la campio
natele europene de 
volei, a căror des
fășurare va începe 

peste cîteva zWe. 
In vederea acestui 
apropiat eveniment, 

in fac ultimele pregătiri, se mai 
așteaptă sosirea ultimilor oaspeți 
fi... fluierul de începere a primelor 
jocuri.

Paralel ai pregătirile pe care 
Ie-a necesitat buna organizare a 
campionatelor europene de volei, 
•-au făcut intense pregătiri și pen
tru cea de a doua mare competiție 
pe care o găzduiește Bucureștiul 
In acest an: campionatele eurooene 
feminine de canotaj academic 
(schit).

După cum se știe, congresul 
F.I.S.A.. care s-a tinut în august 
1953 la Copenhaga, a însărcinat 
Comisia Centrală de sporturi nau
tice din Ron^nia să organizeze în 
1955 cea de a doua edsție a cam
pionatelor europene fenrirtine de 
canotaj academic. Acordînd acestui 
eveniment sportiv de larg răsunet 
international tot interesul pe care-l 
Kxnportă, ComrsSa Centrală Romî- 
nă de soorturi nautice este per
manent preocupată de pregătirea 
temeinică a celei de a doua ediții 
a acestei competiții. (După cum 
X știe, prima ediție s-a desfășurat 
jnul trecut la Amsterdam). Co
misia de organizare, constituită 
W^cial. a dus și duce o vie activi
tate în vederea punerii fa punct a 
tuturor detaliilor tehnice și organi
zatorice privind camoionatele care 
•e vor desfășura între 4 și 7 au- 

pe tacul Snagov.
CaJitătMe naturale ale lacului 

Snagov îl fac foarte procure pentru 
eoncursuri nautice de performantă. 
Apele sale liniștite, fără curenti, 
au o adâncime care variază între 4 
ei 15 metri. Lacul este lung de 
•«proximativ 15 km și are o lățime 
Intre 500 și 700 metri. Se va ame
naja p pistă specială de 1000 me
tri cu o lățime de 90 metri. In 
afara lucrărilor pentru amenajarea 
Pistei, comisia de organizare pre

REZULTATE BUNE IN CON
CURSUL DE LA PRAGA

PRAGA 9 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). In cea de 
a doua zi a întrecerilor atletice 
din cadrul ..Memorialului Evzen 
Rosicki” au fost înregistrate re
zultate foarte bune, lată rezulta
tele tehnice înregistrate: BĂR
BAȚI ; 200 m.: Furterer (Germ 
occ.) 21,3; Janecek (Ceh.) 21,4; 
Șimanek (Ceh ) 21,6 ; Atleții ro-' 
mini Stoenescu și Marks s-au cla
sat pe locurile cinci și — respectiv 
șase eu rezultatele 22,0 și 22,2; 
800 m.: Hermann (R.D.G ) 1:51,3; 
Lișka (Ceh.) 1:51,4; Reinagd 
(R.D.G.) 1:51,5. Atletul romîn Mj- 
haly s-a clasat pe locul nouă cu 
rezultatul de 1:54,5; 400 m. gar
duri : Bartoș (Ceh.) 53,4; Borsuk 
(Ceh.) 54,02; Lippay (Ung.) 54,4; 
5000 m.: Ulsberger (Ceh.) 14:09,8 
(cel mai bun rezultat din lume în 
acest an) ; Zatopek (Ceh.) 14:11,8; 
Konradt (Germ, occ.) 14:23,6; 
Ștritof (Iug.) 14:32,4; 20 km.
marș: Dolezal (Ceh.) 1;33:43,6; 
Weber (R.D.G.) l;4O:41,2- Plăti 
'(Ceh.) l;43:30,4; triplu salt: Re 
hak (Ceh ) 15,71 (record), Lehto 
(Fin.) 15,25; Lang (Ceh.) 15,03; 
Portmann (EIv.) 14,95 (record) ; 
înălțime: Maria-novici (Iug.) 2,00; 
Soter (R.P.R.) 2,00 Kovar (Ceh.) 
:1,95; Mer.ică (R.P.R.) 1,95; greu
tate : Koivisto (Fin.) 16,19; Plic- 
hal (Ceh.) 16,12 ; Linkman (Germ. 
ș»cc.) 15,76 ; Stoklasă ȚCeh.) 15,69; 
Mihalyfi (Ung.) 15,59; ciocan: 

•Csermak (Ung.) 59,06 ; Dadak 
i(Ceh.) 58,15; Malek (Ceh.) 57,71; 
•Maca (Ceh.) 57,68; Ridl (Oeh.) 56,50; 
Hamentonnen (Fin) 53,68; Niklas 
i(Pol.) 52,60. FEMEI 80 m. g. : 
Bocziakowna (Pol.) 11,6; Strka- 
lova (Ceh.) 11,6; Șerban (R.P.R.) 
11,6; lungime: Jlwicka (Pol.) 
5,66 ; Rozkosna (Ceh.) 5,48 ; Dvo- 
rilova (Ceh.) 5,36 ; disc : Mertova 
(Ceh.) 45,46; Manoliu (R.P.R.)
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gătește înzestrarea acestei piste cu 
o serie întreagă de noi instalații 
tehnice (un ponton pe apă pentru 
plecarea fixă, un ponton pentru 
control la 500 metri, un ponton pe 
apă pentru arbitri și secretariat ?i 
un turn fixat pe apă pentru crono- 
metrori). Vor fi asigurate, de ase
menea. mijloacele tehnice pentru 
fotografierea sosirifor și pentru 
telecomunicarea cronometrajelor. 
Pentru spectatori se vcr instala 
tribune speciale pe apă și pe ma
turi. Acestea sînt nr_ma; cî'.eva dta 
obiectivele către care sînt îndrep
tate în aceste zile eforturile orga
nizatorilor acestei Importante com
petiții.

Primul număr al biietintdui de 
informații editat de Comisia de 
organizare a campionatelor euro
pene feminity de canotaj academic 
arată că. conform cu statutul 
F.I.StA., toate vîsiașele amatoare 
ale Federațiilor naționale afiliate 
la F.I.SlA. au dreptul de a parti
cipa Ia campionatele Europei. — 
aceasta în conformitate cu artico
lul I si urmînd Regulamentul Cam
pionatelor feminine ale Europei și 
AmeridL In acest sens. au fost deci 
trimise invitații următoarelor Fe
deral:: a?e America : Canada. Cuba, 
Chiti. Mexic, Argentina, USA, Bra
zilia. Uruguay, precum și Federa
țiilor din Noua Zeelandă. Australia. 
Africa de Sud șj Japonia.

Același buletin informativ arată 
că intr-o scrisoare adresată Comi
siei de Organizare a Campionate
lor, M. Gaston Muleg, președinte 
al F.I.S.A. scrie între altele: ,,Dat 
fiind importanța campionatelor fe
minine ale Europei, Domnul Wal
ter Blaser și eu vom asista la ele" 
și mai departe: „Atit eu cit și Dl. 
Blaser (imul dintre conducătorii 
canotajuâui ctvețan. N. N.) ne bucu
răm că vom veni să petrecem cîteva 
ale in țara Dvs.; subsemnatul 
(adaugă Dl. Gaston Muleg) imf 
aduc aminte totdeauna cu plăcere 
de frumoasele ore petrecute cu Dvs. 
la București și la Snagov”.

In ceea ce privește participarea, 
deși articolul 4 al Regulamentului 
Camp:ooatelor feminine ale Europei 
prevede că angaiamentele de parti
cipare se pot face pir» cu 12 zi’.e 
înainte de finale, o serie de țări au 
și trimis scrisori de participare.

CARNET ATL
44,43; Sikotova (Celt.) 43.54; 
800 m. : Kazi (Ung.) 2:17,6; 
Mullerova (Ceh.) 2:18,3; Zarzicka 
(Pol) 2:20,9 ; 200 m : Stubnik 
(R.D.G.) 24.3, Bardaș (R P.R.) 
26,3; Hejmcova (Ceh.) 26,5; su
liță ; Zatopkova (Ceh.) 55,24 (re
cord, al doilea rezultat din lu
me) ; Majka-Dobricka (Pol.) 47,31; 
Cikeriovu (Ceh) 44.26;

J. PEJCHAR

CAMPIONATELE REPUBLI
CANE DE ATLETISM PE ANUL 

1965
Campionatele republicane indi

viduale de atletism pe anul 1955 
se vor desfășura la Cluj, pe 
stadionul „Gh. Gheorghiu-Dej*, în 
zilele de 9, 10 și II septembrie. 
La aceste campionate nu vor 
putea lua parte decît acei atleți 
care au realizat în cursul acestui 
an pină la 1 septesnbre perfor
mante echivalente cu normele de 
clasificare pentru categoria I, va
labile pentru 1955—1957. Aceste 
performanțe trebuie stabilite rncon
cursuri ociciale. afe căror rezul
tate să fie comunicate Comisiei 
centrale de atletsm. F:eoare artlet 
are dreptul să participe numai la 
probele ia care a obținut clasifi
carea. Pentru ștafetele de 4x100 
m. și 4x400 m. se cere ca doi 
dintre componența echipei să fi 
îndeplinit norma de clasificare la 
100 m. și respectiv 400 m. La 
ștafeta 3x800 m. se cere ca o 
concurentă să aibă norma la 800 
m. In funcție de aceste prevederi 
regulamentare, fi-care asociație 
poate înscrie mai multe echipe de 
ștafete.

Probele la care se vor decerna 
titlul de campion slnt următoarele: 
BARBAȚI: 100, 200, 400, 800,
l. 500, 5.000, 10.000, 110 m g„ 
400 m. g., 3.000 m. obst. 4x100, 
4x400, lungime, triplu, înălțime, 
prăjină, greutate, disc, suliță, 
ciocan, 20 km. marș (pe șosea); 
FEMEI: 100, 200, 400, 800, 80
m. g., 4x100, 3x800, lungime,
înălțime, greutate, disc, suliță. 
Câștigătorii fiecărei probe var fi

Miine, C.C.A.—Selecționata Budapesta, la handbal
— Joi, la Reșița, oaspeții au întrecut Selecționata Metalul cu 10-8 (6-2) —

Fază din meciul de la Ploești dintre selecționata Bucureștii'lui și 
echipa pragheză. U.D.A. Căliman a tras puternic peste apărătorii ce
hoslovaci, mareînd al doilea gol al echipei noastre.

(Foto R. VILARA)

Evoluția handbaliștilor maghiari, 
cu ocazia primului lor joc în țara 
noastră, în care au întîlnit echipa 
asociației Metalul, a însemnat un 
eveniment deosebit pentru oamenii 
muncii din Reșița. Așa se ex
plică de ce, cu puțin înainte de în
ceperea meciului, peste 8.000 de 
spectatori populaseră tribunele nou
lui stadion și împânziseră dealu
rile din vecinătatea acestei fru
moase noi baze sportive.

Jocul — cîștigat de echipa oaspe 
cu 10-8 (6-2) — deși a fost dispu
tat și a plăcut prin aceasta spec
tatorilor, nu a avut totuși un nivel 
tehnic prea ridicat Echipa orașului 
Budapesta, ai cărei component! 
fac parte din echipa reprezentativă 
a R. P.Ungare, a jucat mai slab 
decît ne așteptam. Se poate că obo
seala unui drum (ung să fi avut o 
influență asupra jocului echipei 
maghiare. Sau poate că jucătorii 
unguri au privit meciul cu ușurin
ță— Cert «te că în prima parte a 
partidei ambele echipe au jucat ner
vos, făcînd multe greșeli tehnice 
și, în plus, fiecare din cele două 
înaintări au ratat multe ocazii cla
re. Iată de ce abia după 13 minute 
de joc a fost marcat primul gol.

Echipa asociației Metalul a înce
put meciul puțin intimidată de ad
versarii ei. Și această nervozitate 
de la începutul locidui a fost ex
plicabilă, deoarece echipa asocia
ției Metalul a fost formată, în ma
joritate, din jucători tineri, care 
susțineau cu ocazia acestui meci, 
primul lor joc internațional.

In repriza a doua, jocul a fost 
foarte disputat. Depășind momen
tele de încordare, metalurgiștii au 
jucat mai curajos și au fost la un 
pas de a obține egalarea. Și dacă 
n-au reușit acest lucru este din 
cauză că în momentele îinale ale 
acțiunilor de atac jucători; echipei 
Metalul s-au pripit și nu au aștep
tat poziția cea mai clară de tras 
la poartă. Cu toate acestea, rezul
tatul realizat de selecționata asocia
ției Metalul este foarte bun, ținînd 
seama, mai ales, de valoarea ad
versarilor.

Cele 18 goluri ale meciului au 
fost înscrise de: Megyeri (3), 
Molnar (2), Kesjar (2), Hetteoyi, 
Magyar și Bagyin pentru echipa O- 
rașuiui Budapesta și de Schuler 
(4), Ehrenreich (2), Gunesch și 
Fazekaș pentru echipa asociației 
Metalul.

Arbitrul Cornel Șenchea a con
dus următoarele formații'

ETIC
declarați campioni ai R.P.R. pe 
anul 1955, la probele respective. 
Nu vor fi declarați campioni acei 
cîștigăiori de probe care nu au 
realizat performanțe ect ivalente 
cu normele de categ. I. Comisia 
centrală de atletism va acorda 
o cupă asociației sportive care 
va totaliza cel mai bun punctaj 
după sistemul: 5 puncte pentru 
performanțele mai bune de 1.000 
p. după tabela internațională de 
pimctaj; 10 pct. pentru f iecare 
record republican de seniori și 
senioare, și 4 pct. pentru recor
durile republicane de juniori.

ȘTAFETA DE MARȘ „CIRCUI
TUL ANUAL MUNCA*

Ziarul „Munca*, organ al Con
siliului Central al Sindicalelor din 
R.P.R. va organiza in ziua de 26 
iunie tradiționala ștafetă de marș 
„Circuitul anual Munca*. întrece
rea se desfășoară pe echipe de 
asociații, formate din cite 9 
măpăluitori. împărțiți în trei 
schimburi. Plecarea și sosirea vor 
avea loc în Piața Scânteii iar 
schimburile se vor efectua la șos. 
Panduri și la șos. Mihai Bravii. 
După fiecare schimb se va face 
regruparea echipelor. Vav fi de
semnată câștigătoare echipa care 
are cel mai bun timp dlin însu
marea celor trei schimburi.

CONCURS ATLETIC 
IN CAPITALA

Atleții tfin lotul republican; dar 
și alți atleți clasificați în categ. I 
și a Ii-a, vor lua startul în con
cursul de selecție organizat pe 
stadionul Tineretului, astăzi, de 
la ora 16,30 și mîine de la ora 9.

LA 0,4 SEC. DE RECORDUL 
PE 1.500 m.

Miercuri s-a dsfășurat pe sta>- 
dionul Tineretului o cursă de 1.500 
m. încheiată cu următoarele re
zultate: D-tru Tîlmaciu (CC.A.) 
3:52,6 (la 0,4 sec. de record); 
D-tru Bîrdău (Din.) 3:53,4; C-tin 
Grecescu (Din.) 3:57,6:

BUDAPESTA: Nadasdi (Nagy)- 
Horvath, Bagyin, Magyar, Penezi, 
K. Nagy-Molnar, Bordacs (Far
kas), Hettenyi, Megyeri, Ujvari 
(Kesjar).

METALUL: Angliei)-Fazekaș,
Kudlimai (Ferenschutz), Lache, 
Bonferdt, Zavadschi (Schuller)- 
Lahlich, Bara, Petri, Gunesch. Eh
renreich

A. CALIN

• Gel de al doilea meci al echi
pei orașului Budapesta va avea loc 
mîine în București, cînd oaspeții 
maghiari vor întîlni echipa Casei

Turneul de tenis
Jocurile disputate în cadrul celei 

de a treia zi a turneului lotului re
publican de tenis ne-au permis să 
facem o serie de observații îmbu
curătoare. Astfel. în ciuda căldurii 
neașteptat de mari, majoritatea 
participanților la acest însemnat 
turneu au avut o comportare mai 
bună decît în zilele anterioare. In
tr-adevăr, făcînd un deosebit efort 
de voință, jucătorii au reușit să se 
situeze Ia un nivel tehnic mai ri
dicat, să realizeze un joc mai com
bativ, spectaculos.

Dintre jocurile disputate, cel 
dintre Gh. Cobzuc și L. Juhasz a 
înregistrat rezultatul cel mai pu
țin așteptat. Tînărul Juhasz a obți
nut o victorie meritată, cîștigînd 
cu 3-1. El execută loviturile cu 
maire ușurință și are un deosebit 
simț al plasamentului. De ase
menea, Juhasz a dovedit că știe 
să se orienteze din punct de ve
dere tactic, chiar în situațiile cele 
mai dificile. Astfel, în setul patru 
el a fost condus cu 5-2 și se! bal, 
și a reușit totuși să cîștige. Defec
tul său principal est modul în care 
execută lovitura de pe partea 
dreaptă, care la el este defensivă 
și îl determină deseori să se com
placă într-un joc lipsit de comba
tivitate.

O victorie clară a obținut Ion 
Dancea. Jucînd împotriva lui Slap-

Arad - București la popice
Echipele feminine și masculine 

de popice ale Bucureștiului s-au 
totilnit sâmbătă și dtaninică cu 
reprezentativele orașului Arad. 
Jocurile s-au desfășurat pe are
nele U.T.A. și Metalul din Arad 
ta prezența a numeroși specta
tori.

La fete, după prima zi de în
treceri, bucureș tence le conduceau 
cu 7 popice doborâte, pentru ca 
a doua zi, dinto-o insuficientă 
pregătire fizică și în special din 
cauza impreciziei in loviturile 
izolate, să piardă partida la o 
diferență de 72 popice doborâte...

Victoria obținută de echipa fe- 
miniimă din Anad este pe deplin 
meritată și ea se datorește, în 
mare pairte, jucătoarelor Maria 
Nadaș, Ana Cr.istov și Iolanda 
Hoasz care au realizat cele mai 
mari procentaje. De la învinse 
s-au remarcat Elena Lup-escu, 
Aurelia Dona și FI. Lăpușam.

La băieți, reprezentativa Bticu- 
reștiului s-a prezentat surprinză
tor de slab. Ea a Î06t net depășită 
de popicarii arădani, care au cîști
gat partida cu scorul de 3850— 
3614 popice doborâte. Din echipa 
învingătoare cel mai bun rezultat 
a fost obținut de Carol Fekete, 
iar de la bucureșteni de Alexan
dru Gomoiu. Madia Crăciun și 
Alex. Andrei (Buc.) jucători de 
frunte, au avut — ca și în jocu
rile anterioare — o comportare 
slabă,

Centrale a Armatei. Pentru acest 
meci echipa bucureșteană va folosi 
același lot pe care l-a utilizat și 
în jocul cu echipa U.D.A.-Praga. 
Cît despre echipa oaspeților, ea va 
fi aceeași ca în meciul de la Reșița. 
Jocul se va disputa pe stadionul 
Republicii, începtod de la ona 
15,45.

★
Ultimul meci al echipei cehoslova

ce de handbal U.D.A. se dispută 
astăzi la Iași. In ultima lor par
tidă jucătorii cehoslovaci vor în
tîlni echipa selecționată a asocia
ției Știința.

al lotului R. P. R.
ciu, el s-a prezentat intr<in simți
tor progres față de meciurile an
terioare. Dancea a jucat ofensiv, 
atacând foarte des la fileu, reușind 
astfel să realizeze puncte prețioase 
datorită smashului său foarte bun.

Partida dintre Năstase și Cristea 
nu s-a ridicat la nivelul general all 
întîlnirilor. Ambii jucători s-au 
complăcut ma>i mult într-un joc de 
expectativă, așteptînd fiecare ca 
celălalt să greșească.

Rezultate tehnice: Juhasz-Cobzuc 
2-6, 6-4, 6-4, 8-6; Dancea-Stapcsu 
6-3, 6-4, 8-6; Năstase-Cristea 6-4, 
6-2, 3-6, 7-5.

Programul zilei de azi : Cobzuo 
Cristea, Viziru-Năstase, Zacop- 
ceanu-Siapciu, Juhasz-Bădin, An. 
ghelescu-Rakosi.

Una dintre cele mat disputate 
partide. în care fazele spectaculoasei 
au abundat, a fost cea dintre Șt. 
Anghelescu și C. Zacopceanu. Vic
toria a revenit primului jucător, 
după un meci foarte disputat.

Rezultate tehnice: Anghe'.escu — 
Zacopceanu 6—1, 4—6. 6—3, 6—8. 
6—3; Marin Viziru—Rakosi 9—7. 
6—2, 7—5. Meciul dintre T. Bădin 
și Caralulis, întrerupt la~ scorul' de 
5—2 în favoarea lui Bădin (setul 
cinci), n-a mai fo6t continuat deoa
rece Caralulis s-a accidentat. Coii- 
cursuri'.e continuă duminică după- 
amiază.

CUPA PIMMO LA ALPINISM
Cheile Turzii au primit zilele 

trecute oaspeți noi: alpinișt.i
caire au venit în nuimăr mare în 
aceste locuri pitorești, pentru a 
participa la competiția dotată cu 
Gupa Dinamo.

Cupa Dinamo s-a desfășurat 
în două probe: individuală și pe 
echipe. Parcursul probei indivi
duale a măsurat o lungime de 
coardă de 25 metri, alpiniștii exe
cutând o cățărătură liberă cu asi
gurare de sus. Locul 1 in aceas
tă proibă a fost ocupat de Tudor 
Hurubean (Dinamo) care a do
vedit aceeași bună pregătire ca 
și in campionatul din anul trecut 
El a realizat timpul d« 1:01,8 
mim. Pe locurile următoare s-au 
clasat Ion Balteș și N. Jitaru de 
la aceeași .asociație, la o dife
rență mare de timp față de pri
mul clasat: 1:27.3 și respectn 
1:28.7.

Proba pe echipe s-a ținut în fi
sura din Colțul Rotunjit, traseu 
destul de dificil (gradul 111 A), 
care măsoară 4 lungimi dî coar
dă. Și în această probă sportivii 
asociației Dinamo (Jitaru-Huru- 
bean-Ba’.teș) au cucerit primit 
loc, reailizind timpul. total de 
25:02.0 minute. O bună perfor 
manță a realizat echipa asocia
ției Metalul (Ga.gy, Udrea, Stă- 
tescu) care a ocupat locul II 
înaintea echipelor C.C.A, a com
binatei Progresul-Mrialulj Voința, 
Știința și Locomoti ia.



Miine pe Stadionul Republicii
SELECȚIONATA ASOCIAȚIEI LOCOMOTIVA - LOKOMOTIV PLOVDIV

Un aspect de la antrenamentul de ieri al fotbaliștilor bulgari

In continuarea desfășurării boga
tului program internațional al fot
baliștilor noștri, miine va avea 
loc pe stadionul Republicii primul 
joc, din cadrul turneului pe care 
II întreprinde în țara noastră e- 
chipa bulgară Lokomotiv Plovdiv.

Oaspeții noștri au sosit în Ca
pitală joi și în aceeași zi ei au 
făcut un antrenament p? stadi
onul Republicii. Vineri după masă, 
ei s-au antrenat din nou, de da
ta aceasta pe stadionul Giulești. 
Lotul echipei bulgare este com
pus din jucători tineri, cu frumoa
se posibilități, dovedite și în cursul 
acestor două antrenamente, în care
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PENTRU POPULARIZAREA 
REGULAMENTULUI DE JOC

Iată o propunere foarte inte-1 
resantă pe care o face unul din 8 
cititorii noștri : elevul arbitru 8 
Albert Lenkovsky din București. | 

Pentru a elimina manifestă-1 O 
rile nesănătoase ale unor spec- g 
tatori ai jocurilor de fotbal, ma-1 
ni festă ri care provin în mare 8 
parte din insuficienta cunoaștere | 
a regulamentului de ioc, elevul | 
arbitru Lenkovsky propune or- g 

| ganizarea unor întâlniri în în-1 
8 treprinderi. între salariatii res-1 
o pectivi. amatori de fotbal și 8 o ft| arbitri și jucători de fotbal. In | 
8 cadrul acestor întîlniri, arbitrii | 
o ar urma să prelucreze principa- 8 o -8| lele articole din regulament iar g 
8 fotbaliștii să arate cît de mult § O C
8 este influențată comportarea lor. 8 
|de atitudinea spectatorilor, corec-1 
8 tă sau greșită.
| Propunerea este ușor de rea- 8 
8 Uzat, mai ales în perioada ac- x 
8 tuală, cînd activitatea fotbahs-g © , o
g tică este mai puțin intensă. 8 
| Transmitem această propunere x 
8 comisiei centrale de fotbal, care | 
8 prin colegiul central de arbitri 8 
| și cu concursul colectivelor 8 
8 sportive fruntașe, poate iniția | 
8 organizarea unor astfel de în-1 
| tîlniri, al căror rezultat practic 8 
8 nu va întârzia să apară. Posi-1 
8 bilităti și mijloace sînt; 
| lipsește doaT inițiativa.
8 

■’8 mai 8 8 
8 8

oaspeții s-au mișcat foarte bine, 
arătînd o bună tehnică individuală. 
De altfel, Lokomotiv Plovdiv este 
una dintre echipele care s-au im
pus în actualul campionat al 
R. P. Bulgaria, în care a reușit 
o serie de performanțe de valoare, 
(0—0 cu TDNA Sofia, campioana 
R.P. Bulgaria, 3—0 cu Mimior 
Dimitrovo, etc.)

Despre jocurile pe care Lokomo
tiv Sofia le va susține în țara 
noastră, antrenorul echipei bulga
re, Filipov, ne-a spus.: „Cunosc 
și apreciez valoarea fotbalului ro- 
mînesc. Consider mai ales că din 
punct de vedere tactic, fotbaliștii

Programul jocurilor chin țară
• ln categoria B (ultima etapă 

a turului)
Seria I: Metalul București — 

Știința N. Bălcescu București (sta
dionul Dinamo, ora 8.30); Flacăra 
Moreni — L^fomotiva T. Severii*. 
Știința Craiova-Progresul C.P.C.S. 
București; Metalul St R. Orașul 
Statin — FI. roșie Sf. Gheorgle; 
Progresul Sibiu — Metalul Uzi. 
tract. O. Stalin.

Seria a ll-a: Metalul Reșița — 
Progresul S. Mare; Flacăra Me
diaș — Metalul B. Mare; Metalul 
Oradea — Locomotiva Arad; FI. 
roșie Cluj — Metalul C. Turzii; 
Metalul 108 — Progresul Oradea; 
Metalul Hunedoara — Minerul 
Lupeni; Metalul Arad — Locomo
tiva Cluj (se dispută astăzi, «îm
bată).

Seria a IlI-a: Locomotiva Ga
lați — Știința lași (se dispută la 
Galați); Locomotiva Iași — Di
namo Bacău; FI. roșie Bundujeni- 
Dinamo BirLad-, FI. roșie Bacau— 
Flacăra Cîmpina; Flacăra „1 Mai" 
Ploești — FI. roșie Buh uși; Pro
gresul Focșani — Dinamo Galați.

SITUAJIA IN EDIȚIA
Prima parte a ediției 1955 a 

popularei competiții Cupa R.P.R. 
6-a încheiat. Începută în toamna 
anului trecut, cu participarea a 
circa 2300 de echipe de la orașe și 
sate, ediția 1955 a Cupei R.P.R. a 
ajuns la faza a doua, inter-regiuni. 
In prima fază s-au disputat me
ciuri în cadrul fiecărei regiuni, pînă 
la desemnarea numărului de echi
pe stabilit de comisia centrată de 
fotbal. Din cele 18 regiuni, 11 au 
comunicat comisiei centrale la ter
menul fixat, numele echipelor cali
ficate pentru faza a doua.

In faza a doua a Cupei R.P.R. 

rotnîni sînt superiori fotbaliștilor 
noștri. Noi vom căuta să cores- 
pundem și sub acest aspect, stră- 
duindu-ne să avem o comportare 
cit mai bună și să reușim per
formanțe cit mai înalte".

întorși din turneul efectuat în 
Uniunea Sovietică, fotbaliștii se
lecționatei asociației Locomotiva 
au început îndată pregătirile, în 
vederea întâlnirii de mîine. Ei au 
făcut antrenamente ușoare, antre
norii insistînd asupra omogenității 
compartimentelor și ansamblului 
echipei. In general, fotbaliștii noș
tri manifestă toată încrederea față 
de partida de mime, în care vor 
depune toate eforturile pentru a 
confirma forma arătată în meciuri
le din Uniunea Sovietică și pentru 
a apăra cu cinste prestigiul fot
balului nostru.

Iată acum formațiile care ne-au 
fost comunicate de antrenori:

LOCOMOTIVA (tricouri, chiloți 
și jambiere albe) : Dungu — 
Vakarcs II, Vărzan II, Macri — 
Busch, Ferenczi — Călin. Roman, 
Olaru, Avasilichioaie, Bădeanțu 
Rezerve: Franciscovici, Cristescu, 
Langa, A. Covaci.

LOKOMOTIV PLOVDIV (tricouri 
roșii, chiloți negri, jambiere ro
șii) : Becirov—Stancev, Popov, 
Gheorghiev — Delev, L. Petrov — 
Stoimenov, Bodurov, Aladjov, Ko
lev, Decev. Rezerve; G. Petrov, 
Dimitrov, Nikolov, Dagnev, Bîci- 
varov.

• In ,.Cupa de vară" (etapa a 
IV-a)

Seria I: C.C.A. — Progresul 
București (tin.) (stadionul Progre
sul F. B. ona 9); Locomotiva C-ța 
(■tin.) — Progresul București; 

Dinamo Orașul Stalin — Dinamo 
București (tin.); Flacăra Ploeșli- 
Locamotiva Constanța.

Seria a ll-a: Avîntul Reghin — 
Minerul Petroșani, ȘtUnița Timi
șoara — Locomotiva Timișoara; 
FI. roșie Arad — Știința Cluj; 
Locomotiva Tg. Mureș — Av intui 
Reghin (tin.).

• ln campionatul republican de 
juniori (etapa XI).

Seria a Ill-a: Știința Craiova— 
Progresul C.P.C.S. București; Lo
comotiva T. Severin — Flacăra 
București; Metalul București — 
Tin. Din. I București (stadion Di
namo, ora 10.30) ; C.C.A. Bucu
rești — Progresul F. B. Bucu
rești (teren Locomotiva P.T.T., ora 
8.30); Tîn. Din. Pitești — Flacăra 
Ploești.

1955 A CUPEI R. P. R.
vor participa 72 de echipe, deci la 
26 iunie — cînd se va desfășura 
etapa viitoare a acestei importante 
competiții fotbalistice — se vor 
disputa 36 de meciuri, care vor da 
tot atîfea echipe calificate pentru 
etapa următoare. La aceste 36 de 
echipe se vor adăuga cele 40 de 
categoria B și împreună vor dis
puta etapa de la 10 iulie. Cele 38 
echipe calificate vor mai participa 
la o etapă, astfel îneît să califice 
19 echipe, care împreună cu cele 
13 din categoria A vor disputa în 
toamnă ultima fază : turneul final 
at acestei populare competiții

FOTBALIȘTII ROMINI PESTE HOTARE
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X la Prostejov, în compania echipei locale Tatran.
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La Oslo,

Reprezentativa R. P. R.
joacă miine la Oslo cu Norvegia

PRIMUL MECI AL FLĂCĂRII PLOEȘTI IN R. CEHO
SLOVACA
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Două echipe vor reprezenta mîine peste hotare fotbalul romî- 8 
nesc: reprezentativa R.P.R. în Norvegia și Flacăra Ploești în R. | 

■ — ___ - _ j ' 3
rea echipelor pe care la întâlnesc. Ei vor trebui să facă apel la 8 
toate cunoștințele lor tehnice sportive și să lupte cu toată ardoarea g 
și tot elanul de care sînt capabili pentru a reprezenta cu cinste cu- 8 
lorile patriei noastre. ?

întâlnind pentru prima dată echipa națională a Norvegiei, repre- g 
zentativa țării noastre susține cu acest prilej a 127-a partidă din g 
palmaresul său. _ §

Flacăra Ploești va susține primul său meci în R. Cehoslovacă, | 
‘ ’..................’ " . 8
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fotbaliștii romini
și norvegieni sint

OSLO, 10 (Prin telefon die la 
trimisul nostru special). — Duipă 
o călătorie de 13 ore de zbor efec
tiv lotul reprezentativei noastre de 
fotbal a sosit joi după-amiază în 
capitala Norvegiei. Delegația noa
stră sportivă a părăsit Bucureș- 
tiul miercuri dimineață și după o 
primă escală la Praga și-a con
tinuat călătoria prin Munchen la 
Amsterdam și de aici joi dimi
neață, spre țara fiordurilor. Pri
ma escală in Norvegia a fost la 
Crist iaodan, o localitate.de mun
te pe coasta de sud-vest a Nor
vegiei. De aici, după o oră de 
zbor, delegația noastră a aterizat 
pe aerodromul din Oslo. La sosi
re, ea a fost întâmpinată de re
prezentanți ai federației norvegie
ne de fotbal. Lotul nostru a fost 
cantonat la cel mai mare hotel 
din Oslo, la Grand Hotel. Peste 
tot ne bucurăm de o primire ospi
talieră.

Chiar io după-ămiaza zilei de joi, 
lotul nostru de jucători s-a de
plasat la stadionul Ulleval, cel 
mai mare stadion din Oslo, înzes
trat cu tribune de beton și lemn, 
cu o capacitate de 30—35.000 de 
locuri. După vizitarea stadionului, 
cei 19 jucători ai lotului au făcut 
un ușor antrenament, care a fost 
repetat vineri după-amiază. De 
data aceasta, la antrenament au 
asistat numeroși fotbaliști și a- 
matori de fotbal din Oslo.

Vineri diminrață am vizitat 
parcul din Oslo și primăria orașu
lui, în sălile căreia am avut oca
zia 6ă admirăm renumite fresce. 
Seara, după antrenament, delega
ția noastră a asistat la întîlnirea 
internațională de box Norvegia— 
Anglia.

★
Prezența fotbaliștilor noștri 

stîrnște un viu interes. Imediat 
după so6ire, la hotel, membrii' de
legației noastre au fost pur și 
simplu asaltați cu întrebări de că
tre jucători, ziarjști și conducători 
aa federației norvegiene, care do
reau să afle cit mai mult despre 
echipa noastră și despre fotbalul 
nostru (cu cine am mai jucat a- 
nul acesta, cite goluri a marcat 
fn campionat Ozon, cîți ani are 
Petschowski, care este cel mai tî- 
năr jucător ele.). In numărul de 
vineri dimineață al ziarului „Mor- 
genbladett” a apărut un reportaj 
cu sosirea lotului nostru, iar coti
dianul ^Aftenposten" a publicat fo
tografii ale jucătorilor noștri (A- 
poizan, O zor», Birtașu) precum și

Citeva date din fotbalul norvegian

gata pentru joc!
Un amplu reportaj ca e începe așa: 
„Cum au sosit, fotbal iștiii români 
s-au și dus la teren..."

Toți jucătorii noștri se simt 
foarte bine, deși cele 13 ore de zbor 
nu au decurs în cele mai bune 
condiții atmosferice. Jucătorii aș
teaptă cu nerăbdare ora începerii 
meciului.

După antrenamentul de vineri 
după-amiază, antrenorul principal 
Gh. Popescu a alcătuit astfel e- 
clipa pentru jocul de duminică:

Birtașu-Pahonțu, Apolzan, Sză- 
ko - Călinoiu, Peref-Tătaru, Pe
tschowski, Ozon, Georgescu, Suru.

A
Norvegienii au susținut anul a- 

cesta două jocuri: cu R. P. Unga
ră (0-5) și Irlanda (1-3). După 
partida cu R.P. Ungară s-au fă
cut o serie de schimbări în for
mație, dar fără rezultat. Jocul ur
mător s-a terminat de asemenea 
cu o infrîngere. Pentru meciul cu 
R.P.R., federația a alcătuit o e- 
chipă nu pe scheletul vreunui 
club, ci din jucătorii cei mai ln 
formă. Astfel că „naționala" nor 
vegiană este compusă din jucători 
din 11 cluburi (4 din Oslo, restul 
din provincie). Iată formația:

Aronsen-Bakker, Svenssen, Boye 
Karlsen - Legaernes, Bergerssen- 
Hennum, Odegaard, Roite, Joha- 
nessen, Kure.

Din echipă fac parte vechi in
ternaționali ca: Boye Karlsen (33 
ani, de 55 ori internațional), 
Svenssen (29 ani, de 56 ori inter-1 
național) sau căpitanul echipei, 
Legaernes. Alături de ei sînt ele
mente tinere: Bergerssen, care de
butează, Odegaard — selecționat 
pentru a doua oară — sau Kotte, 
care are 22 ani și 1,86 m. înălți
me. Acesta din urmă este consi-i 
derat drept cel mai ibun atacant. 
El a și jucat in meciurile cu R.P. 
Ungară și Irlanda mareînd, în ul
timul joc, singurul punct al echte 
pei sale.

★
In ce privește schimbarea de 

jucători în cursul meciului, nu s-a 
stabilit încă nimic, deoarece șe
dința tehnică va avea loc abia 
sâmbătă.

Jocul va fi condus de arbitrul 
finlandez Kami, ajutat 1a tușe de 
Dalgreen (Norvegia) și Astalos 
(R.P.R), și va începe la ora 18 
(ora locală) sau 19 (ora romî-. 
nească.)

Partida va fi transmisă ln în
tregime de posturile noastre de 
radio.

TOMA RABȘAN

INFORMAȚII @^onosport
■ Marți după-amiază va fi cunoscut cîștigăto- 

rul premiului special — motocicleta — atribuit la 
concursul de duminică 5 iunie. Așa cum a fost 
anunțat anterior, motocicleta va fi atribuită par- 
ttcipanfiu'iui care va avea mai multe buletine cu 
0 rezultate.

■ La concursul Nr. 23 (etapa din 12 iunie), pe 
lingă cele patru categorii de premii care se acor
dă in mod obișnuit, va fi atribuit ur> premiu spe
cial — tot o motocicletă — pentru 0 rezultate

■ Plata premiului I de 158.807 lei, obținut de 
Maria Deftu din Găești — va avea loc mîine du
pă-amiază pe Stadionul Republicii.

■ La 20 iunie începe să se vândă buletinul 
PRONOSPORT carte poștală la sate.

PROGRAMUL CONCURSULUI Nr. 24 
(etapa din 19 iunie)

M I. I. Lok. R.P.B. — Loc. Timișoara 
CV. 11. Pnogr. Buc. — Dinamo Orașul Stalin 
C.V. III. C.C.A. — Flacăra Ploești—-di

C.V. IV. Loc. Constanța — Progr. Buc. (tin.)
C V. V. Știința Tim. — Avîntul Reghin
C.V. VI. Avîntul Reg. (tin.) — FI. roșie Arad
C.V. VII. Dinamo Buc. — Loc. Constanța (tin.)
C. VIII. Csepeli Vasas-Gyori Vasas (R.P.U.)
C. IX. Pecsi Dozsa — Legiero (R.P.U.)
C. X. Szomb. Torekves — Vasas Bp. (R.P.U.)’ 
C. XI. Salgot. Banyasz — Voros Lobogo Bp.

(R.P.U.)
C. XII. Dorogi Banyasz — Dosza B.p. (R.P.U.) 

MECIURI REZERVA
C.A. A. Constr. Oradea — Metalul Cluj (polo) 
C.A. B. Progr. Buc. — Știința Buc. (polo) 
C.B. C. Voința Tg. Mureș — Șt. Tim. (polo) 
C.B. D. Loc. Cluj — Loe. Timișoara (polo)

M.I. = meci internațional, C.V. = Cupa de va
ră, C = campionat, C.A. = campionat cat. A, 

C.B. = campionat cât. B.
Meciul I Lokomotiv R.P.B.—Locomotiva Timișoa-' 

ra se va disputa, la Timișoara iar pronosticurile s-a 
vor da prin 1 (victorie a echipei Lokomotiv R.P.B.)'. 
2 (victorie a echipei Locomotiva Ti mișoara) și X 
(meci egal). _ .. ____

• In .1954, Norvegia a susțir.ut 
10 meciuri internaționale: 0-1 cu 
Scoția la Glasgow, 1-1 cu Scoția 
la Oslo, 0-5 cu Austria la Vicna, 
2-1 cu Danemarca la Malmo, 0-3 
cu Suedia la Stockholm, 0-1 cu 
Islanda la Rejkjavîk, 3-1 cu Fin
landa la Oslo, 1-1 cu Suedia la 
Oslo, 1-0 cu Danemarca la Copen
haga și 1-2 cu Irlanda la Dublin.
• In preliminariile campionatu

lui mondial 1954, Norvegia a ju
cat cu : Germania occidentală (1-1 
și 1-5) si Saar (0-0 și 2-3).

© Ard ac sta, fotbaliștii norve
gieni.au susținut doar două partide:

0-5 cu R. P. Ungară și 1-3 cu 
Irlanda, ambele la Oslo,
• Federația norvegiană de fot

bal s-a înființat în anul 1902 și 
s-a afiliat la F.I.F.A. în 1908.

• La activitatea fotbalistică ian 
parte peste 1200 de cluburi cu a- 
proximativ 70.000 de jucători.
• Principalele competiții sînt 

Cuipa Națională și campionatul na
țional.

© Campionatul se dispută pe. 
oinci divizii, dintre care primai 
desemnează echipa campioană â 
Norvegiei.

Bestîmță m de vară”
ODORHEI 10 (Prin telefon). — 

Joi s-a d:6putat în localitate me
ciul Dinamo Orașul Stalin—Pro
gresul București (tineret) în ca
drul „Cupe* de vară". Victoria a 
revenit dinamoviștitor la scorul de 
4—0 (2—0)nrin^^^|^g|

bunele terenului Avîntul. Dinamo 
a fost în vervă de joc și a tras 
mult la poartă. Bucureștenii buni 
în cîmp, dar slabi la poartă. S-au 
remarcat:

localitate.de
norvegieni.au


r

Polo
Si în etapa 

republican __ ..... ..
tegorij A, se vor desfășura numai 
efouă din cele ci:;:: mcc::—i progr” 
mate inițial. . _ 
de partidele amînate duminica tre
cută, de astă dată schimbarea sur
venită în legătură cu disputarea 
întîlnirilor: St’..ița Bucureșfi-CCA, 
Flamura roșie Timișoara-Dinamo 
București și Metaluf Cluj-Progresui 
Tg. Mureș este justificată .prin de
plasarea efectuată de echipa noa
stră reprezentativă la Moscova.

Rămîn deci să se dispute jocurile 
Progresul București-Constructond 
Oradea și Tînărui dinamovist Bucu- 
rești-Stiinta Cluj. In primul meci, 
așteptăm să vedem în ce măsură 
aceste echipe, care s-au comportat 
slab în campionatul de anul trecut, 
au înțeles să muncească centru îm
bunătățirea jocului lor. In legătură 
cu Constructorul Oradea, am fi 
bucuroși să constatăm că tactica 
'de apărare aplicată în meciul cu 
CCA a fost provizorie (deoarece 
jucătorii de la CCA sînt mai rapizi 
și cu o rezistentă superioară) și că 
în mod normal orădenii folosesc un 
joc mai variat, în viteză, cu o con
cepție tactică modernă. Pentru a- 
ceasta, noi considerăm însă, că este 
absolut necesar alcătuirea unei for
mații. în care să predomine ele
mentele tinere, buni înotători și 
cu o pregătire tehnică corespunză
toare. Cit privește pe Progresul 
București, așteptăm să vedem o 
formație nouă, întinerită, cu elemen
te din echipa de juniori.

întâlnirea dintre Tînărui dinarno- 
vîst București și Știința Clui este 
așteptată cu viu interes, cunoscută 
fiind valoarea 
tatea tineri) și 
care-1 practică, 
disputate între 
campionatul de___ ____________
iiicat la un nivel tehnic și specta
cular remarcabil.

Ambele meciuri se vor desfășura 
mîine dimineața îa bazinul acope
rit Floreasca.

Motociclism

a Il-a a campions til
de polo pe apă, ca-

cinci meciuri progra- 
Spre deosebire însă,

jucătorilor (majori- 
iocul soectaculos pe 
De altfel. întâlnirile 

aceste echipe în 
anul trecut s-au ri-

Motociclișțij fruntași drn în
treaga țară se întîlnesc din nou 
la Mediaș. Mîine dimineață, ei 
vor lua startul în prima probă a 
celei mai dificile întreceri din 
sportul cu motor: campionatul 
publican de viteză în coastă.

Dealul Hula, pe care vor avea 
loc disputele, situat în imediata 
apropiere a orașului Mediaș, în
trece în dificultate traseele de pe 
Cioplea (Predeal) și drumul spre 
cota 1400 (Sinaia) pe care se or
ganizau pînă nu de mult probele 
campionatului de viteză în coastă.

Traseul de pe Hula, numai hi 
parte asfaltat și de o lungime 
de peste 3 kilometri, prezentând 
viraje mai multe și de unghiuri 
diferite, a pus anul trecut in di
ficultate pînă și pe cei mai ruti- 
nați alergători. Iată de ce, pent-u

un studiu mai amănunțit al tra
seului, marea majoritate a moto- 
cicHștilor s-au deplasat anul a- 
cesta la Aăediaș, încă de la 
sfîrșdul săfptăminii trecute. De z- 
ttrnci, în fiecare zi, alergătorii, 
împreună cu antrenorii lor, au 
urcat de mai multe ori serpenti
nele de pe dealul Hula, studiind 
în amănunțime fiecare viraj, ast
fel incit fiecare alergător să poa
tă străbate traseul in maximum 
de viteză și fără derapări.

Toate aceste pregătiri sin*, jus
tificate * " . 
această a doua edițe a Întrece
rilor de pe Hula motocicliștâi și-au 
propus nu numai să obțină un loc 
cit mai bun in clasamentul pro
bei, dar și să dotware recordurile 
stabilite anul trecut la diferitele 

clase și categorii de mașini pe 
traseul respectiv.

Iată acum recordurile existente 
pe traseul de pe Hula la dderi- 
teîe clase și categorii 
precum șl deținătorii 
corduri: 100 cmc.: “ "
Popa — D'lnaxno—); 
2:50,97 (A. Munteanu—C.CJL—); 
125 cmc. femei: 3:24,60 (E. Po
pescu — Voința —); 500 cmc.
sport 2:19,60 (M. Cernescu —
Dinamo—V 350 cmc. sport: 
2:27,24 (G. Bereni —Dmamo—); 
350 cmc. curse: 2:23,98 (C. Rado- 
vki — Metalul—); 250 cmc. sport: 
2.30,68 (Gh looiță — C.C.A.—); 
250 cmc. curse: 2:27,64 (L Sza
bo — 
curse: 
CC. A.
2:26,44 
fatal); 
(Gh. Ion+ C. Udrescu—C.CA—); 
auto pînă la 2 L. : 2:28,98 (M. 
Dumitrescu — Progresul —); auto 
peste 2 L.: 2 ’3,41 (1 Cafcianu 
— Metalul —). La clasele 500 
cmc. curse și ataș 750 cmc., ur
mează să se stabilească recordul 
deoarece anul trecut concurenții 
la aceste probe au realiaat tim
puri mai slabe decit cei de la 500 
cmc. sport și, respectiv, ataș 
500 cmc.

dacă ținem seama că la

de mașini

3:04.66 (T.
125 cmc.:

Dinamo —); 125 cmc. 
2:41^6 (R. Moldovan —

—). 750 omc. aport :
(M. Alexaodrescu — Me-

500 cmc. ataș: 2:25,57

Rugbi
dispută o serie de jocuri 
importante pentru con-

Mnne se 
extrem de 
figurația clasamentului. Desigur, pe 
primul plan se situează intilnirea 
dintre echipele fruntașe Dinamo 
București, deținătoarea Cupei R P.R, 
și Locomotiva Grivița Roșie, întâl
nirea fiind programată pe 
,-antd Dmamo. 5a 
In momentul de 
două formații se 
egalitate de puncte 
tot atâtea cit totalizează și Cons
tructorul București, care completea
ză grupul echipelor pretendente ta 
titlu. Prin prisma rezultatelor de

pînă acum, dinamoviștii par mai 
îndrepiățiți să cîșiige acest meci. 
Lotul Ieroviarilor este incomplet, 
după cum s-a văzut la ultimele 
jocuri, așa tacit și sub acest aspect 
Dinamo apare favorizat Cu toate 
acestea, experiența atîtor și atîtor 
întâlniri sportive arată că nici un 
meci nu este dinainte jucat Locomo
tiva poate să găsească tocmai în 
această „întîhrîre cheie* resursele 
unei comportări deosebite, jucînd 
de la egal la egal și încercînd să 
obțină victoria Conducerea meciului 
a tost încredințată arbitrului Toma 
Moldoveana.

Constructorul București are o di- 
fxdâ misiune la Petroșani, unde în. 
tilneștc o echipă în plină ascensiune 
de formă: ,Minerul. Deși prin pris
ma clasamentului jocul pare la dis
creția bucureștenilor, sîntem de pă
rere că numai o comportare la un 
Înalt nivel tehnic le poate asigura 
trei puncte în clasament Progresul 
F.B. are prilejul să rezolve direct 
problema obținerii unui loc în pri
ma jumătate a clasamentului, pen
tru care candidează și Știința Timi
șoara aflată în deplasare la Bucu
rești pentru a înfrunta Progresul 
F.B. Ambele formații au arătat în 
ultima vreme o formă bună, dar au 
cedat în fața unor adversari mai 
puternici. Meciul lor este deschis 
oricărui rezultat Nu mai puțin in
teresantă va fi și partida în care 
se întâlnesc, la Orașul Stalin, e- 
chipa locală Constructorul și Pro
gresul Sănătatea București. Cu toa
te că txicureștenii au cedat de cu- 
rînd la un scor sever în fața echi
pei Dînamo, credem că în meciul 
de la Orașul Stalin ei vor face to
tul pentru a obține victoria, abso
lut necesară pentru menținerea în 
jumătatea de sus a clasamentului 
turului campionatului.

Echipa campioană, C.C.A., are o 
misiune mai ușoară în fața forma
ției Dinamo IX, cu toate că aceas
ta se află într-o evidentă revenire 
de formă. Iată, de altfel, programul 
jocurilor din Capitală : Dinamo-Lo- 
comotiva Gr. Roșie, teren Dinamo, 
ora 18, C.C.A.—Dinamo IX teren 
Stadionul Tineretului (IV) ora 9, 
Progresul F.B.—Știința Timișoara 
teren Progresul F.B., oua 18.

In etapa Cupei R.P.R. desfășu
rată joi s-au înregistrat următoa
rele rezultate : C.C.A.—Constructo
rul Or. Stalin 38-0 (14-0) Progre
sul 19-Știința Arad 12-9. Progresul 
Sibiu-Dinamo București 5-45 (0-14), 
Flac3ra Ploești-Știința Iași 3-19.

Tenis de masă
te

mele 18. 
față, poeste 

găsesc la 
— 18 —

Cea de a Vl-a etapă a campio
natului categoriei A la tenis de 
masă programează duminica a- 
ceasta o serie de meciuri mascu
line interesante. Astfel, la Satu 
Mare se va desfășura o partidă 
„tare" intre Progresul din locali
tate și Progresul București. Cele 
două echipe fruntașe cuprind iu-

Cum se procură biletele 
europene de voleipentru campionatele

Comisia de Organizare a Cam
pionatelor Europene de Volei e- 
duce la cunoștința publicului că 
biletele de intrare se pun în vîn- 
zare începînd de luni 13 iunie, 
orele IE, la Agențiile Pronosport 
din Calea Victoriei Nr. 9, Str. A- 
ristide Briand nr. 4. Calea Victo
riei t.r. 114, Str. Schitu Măgures- 
nu nr. 3, Calea Griviței nr. 112 și 
Calea Rahovei nr. 204, precum și 
la casele de bilete ale Parcului 
Sportiv Dinamo din Sos. Ștefan 
oeil Mare și Str. Aviator Bănciu- 
iescu.

Sînt valabile: biletele cu seria 
1 pentru miercuri 15 iunie .(des
chidere); biletele cu seria j II-a 
pentru joi 16 iunie.

Se atrage atenția că un bilet 
este valabil numai pentru o sin
gură reuniune, dimineața sau după- 

■lă orin ora indi

respecte 
bilet

intră-

M 5
pentru

cui este rugat 
. rile indicate pe

Prețul biletelor este de: 
pentru Tribuna I și lei 4
Tribana a II-a (la reuniunile de 
dimineață) și de lei 6, pentru 
Tribuna I și lei 5 pentru Tribuna 
a II-a (pentru reuniunile de după- 
smiaaă).

Asociațiile sportive îți pot ridica 
bitetele contra cost, pe baza a- 
dreselor oficiale de [a Agenția Cen
trală Pronosport și numai pe baza 
necesarului înaintat pînă cel mai 
târziu 14 
vor elibera 
probate.

Pentru
vînzarea biletelor va începe miercu
ri 15 iunie a. c.

La Campionatele Europene de 
Volei sînt valabile numai permi
sele de intrare roșii și albastre 

precum și cele negre

iunie. Aceste bilete se 
în limita cantităților a-

reuniunile următoare,

ASOCIAȚIA VOINȚA
A CUCERIT CUPA R. P. R.

LA SCHI
In ultima sa ședință. Biroul Co. 

misiei centrale de schi a omologat 
rezultatele Cupei R.P.R. la schi, 
care în acest an a revenit asocia
ției Voința. Această frumoasă per
formanță realizată de Voința se 
datarește atenției de care se bucură 
acest sport de iarnă din partea 
conducerii asociației și muncii 
susținute pe care au depus-o an
trenorii care conduc secția cen
trală de schi a asociației. Pentru 
a asigura condiții cit mai bune 
de pregătire schiorilor săi frun
tași, pentru a le procura echipa
ment și materiale de calitate su-

a a* 
mate-

perioară, asociația Voința 
cordat un deosebit sprijin 
rial.

Clasamentul general al 
R.P.R. ?a schi pe 1955 este ur
mătorul : 1. Voința 36.716,8 pete: 
2. Flamura roșie 35.390 pete.; 3. 
Progresul 32.999,4 pete.; 
namo 22.082,4 pete. ; 5. 
18.809,9 pete.; 6. Știința 

; 7. C.C.A. 16.788

Cnpei

4. Di- 
Metalul 
17.330,2 

pete.;

te HANDBAL. — Marți a avut loc 
pe stadionul Flacăra din Ploeștl 
deschiderea festivă a celei de a 
doua competiții de handbal organi
zată de asociația Flacăra.

La această competiție participă 
echipele selecționate ale asociații
lor Flamura roșie, Dinamo, Voința, 
Metalul și Flacăra cu 2 echipe, for
mate din jucători care nu iau par
te în campionatul categoriei A. 
Sistemul de disputare este numai 
tur.

Pentru popularizarea handbalului 
în regiune, meciurile se desfășoară 
în centrele muncitorești: Ploeștl,
Boldești, Băicoi, Urlați, Valea Cir- 
iTigârcasca

Iată rezultatele înregistrate pînă 
în prezent: Dinamo —■ Voința 8-7 
(3-5); Flacăra I — Flamura roșie 
7-7 (5-2); Flacăra II — Metalul 16-5 
(5-4); Flamura roșie — Dinamo 12-8 
(6-3); Flacăra I — Metalul 9-5 (5-2); 
Flacăra II — Voința 11-8 (7-4).

(M. Bedrosian, coresp.)
— Competiția de handbal re

dus (în șapte jucători) dotată 
cu „Cupa de vară" programează 
mîine șl luni primele meciuri în. ca
drul celor două serii. Astfel, dumi
nică se vor disputa: ora 18: Progre
sul I.T.B. — Școala metalurgică 10 
(juniori); ora 19: știința Min. 
vățămîntulul — Locomotiva (femi
nin): ora 20: Flacăra Ploeștl — Pro
gresul București; ora 21: C.C.A. — 
Flacăra Rafinăria 1 Ploești. Luni vor 
avea loc meciurile: ora 19: Progre
sul F.B. — FI. roșie Steagul Roșu 
(feminin); ora 20: Locomotiva — 
Metalul: ora 21: Voința — Flacăra 
Tîrgoviște. Toate meciurile se des
fășoară pe centrul de antrenament 
nr 2 (fost Doherty).
• BOX. — Astă-seară, în grădina 

din str. Sevastopol nr. 9, se va des
fășura, cu începere de la ora 19, o 
interesantă gală de box, organizată 
de colectivul sportiv Locomotiva 
M'.T.N.A. Printre boxerii care vor 
evolua se numără: Virgil Mitrache, 
D. Bogiadis, Llviu Pop, B. Moscal- 
eiuc, etc.

— La Brăila șl Galați au loc fina
lele de box ale asociației Voința. 
Astă-seară, pe stadionul Locomotiva 
din Galați se vor întîlni juniorii, 
iar duminică dimineață', pe stadio
nul Locomotiva din Brăila, seniorii.
• ATLETISM. — Astăzi și mîina

se desfășoară pe stadionul Tinere
tului din Capitală un concurs de 
selecție a atlețtlor din lotul repu
blican. Concursul va avea următo
rul program: sîmbătă de la ora
16,30: 110 m.g„ triplu, greutate, disc 
(f). 100 m, 100 m. (I). 400 m„ 400 m. 
(f) ciocan, 3.000 m. obst., înălțime, 
suliță, lungime (f), 800 m., 5000 m., 
50 și 80 m. (f), 4x200 m. (I), penta
tlon femei, (probele greutate, înăl
țime, 200 m.); duminică de Ia ora 
9.00 : 400 m.g., greutate (f), suliță (f), 
prăjină, 80 m, (f) 80 m.g. (f), 10.000 
m.. 200 m., 200 m. (f), lungime, disc, 
înălțime (f), 1.500 m„ 800 m. (f), 
3.000 m., 8+4+2+100 m., și penta
tlon femei, (probele 80 m.g. și lun
gime).

La acest concurs p_'_ 
maeștrii sportului șl atlețll clasifi
cați în categ. I și a n-a.
e CICLISM. — Mîine dimineață, 

pe șoseaua Pitești, se desfășoară 
faza regională a campionatului de 
fond al R.P.R., organizat de comisia 
orășenească de ciclism București. 
Adunarea concurenților între orele 
7-7,30, în dreptul bornei kilometrice
B. De asemenea, se vor mai desfă
șura următoarele probe: neclasifi
cați și viteztști, juniori, semicurse, 
biciclete de oraș, precum și cam
pionatul regional de fond feminin.

S FOTBAL. — In cadrul pregăti
rilor pentru jocul internațional cu 
Lokomotiv Plovdiv, echipa Locomo
tiva Tg. Mureș a susținut joi un 
meci amical cu Flacăra Mediaș. Fe
roviarii au cîștigat cu 4-3 (0-2).

— In cadrul campionatului in- 
terteatre se dispută luni 13 
iunie următoarele jocuri : Teren
C. C.S. ora 10.30 Teatrul de Opere-
tă-Teatrul Armatei Magheru, ora
12: Teatrul Municipal-Opera de
Stat. Teren Turda: orele 15: Teatrul 
de Estradă al R.P.R.-Circul de
Stat, orele 17: Teatrul C.F.R. Giu-
lești-Teatrul Țăndărică. Teren C.C.S. 
orele 15: Teatrul Tineretului-Ansam- 
blul C.C.S. 
Estradă al 
de Stat.

— Bilete 
Isocomotiva 
se găsesc în vînzare și Ia 
de bilete ale Stadionului din 
Iești.

ECHIPE BĂRBAȚI

ECHIPE FEMEI
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Progresul Cluj
Flamura r. Constanța
Știința București

1. Constructorul Buc.
2. Progresul București
3. Flamura roșie Buc.
4. Progresul Satu Mare
5. Dinamo IX București
6. Progresul Cluj
7. Voința Arad
8. Metalul Reșița
9. Flamura r. Timișoara

1 9: 3 7
3 9:10 7

3 0 9: 6 6

i^onsta-nța 
locală a

orele 17: Teatrul de 
Armatei-Teatrul Evreesc

pentru jocul Sel asoc.
— Lokomotiv Plovdiv 

casele 
Giu-

cele două 
etape.

1. Constructorul Buc.
2. Dinamo IX București
3. Progresul București
4. Progresul Timișoara
5.
6.
7.

pot participa

StacWamil Tkneretu- 
concum de select

idi.n s-tr. Sc
or ga ni za tă de 

Locomotiva

cători valoroși ca maestra emeri
tă a sportului și campioana mon
dială Angelica Rozeanu, maestrul 
sportului Tiberiu Harasztosi (Pro
gresul București) și Berii, Lecker, 
Grunfeld (Progresul Satu Atare) 
așa că este de așteptat ca întil- 
nirile dintre ei să se ridice la un 
bun nivel tehnic; în ceea ce pri
vește șansele de victorie ele stat 
oarecum egale. O altă întâlnire 
se va disputa la Cluj, între Pro
gresul și Flamura roșie Bucu
rești. Desigur că formația din Ca
pitală are posibilități mai mari de 
a-și adjudeca victoria, deoarece 
este compusă din jucători expe
rimentați și care au obținut per
formanțe superioare în întîlniriile 
de pînă acum. Este cazul maeștri
lor sportului Toma Reiter și Ma
tei Gardner. De asemenea, Stan 
Ilie a avut și e! in ultimul timp 
o comportare promițătoare. Va fi 
interesant să urmărim evoluția 
rutinatului jucător Paneth, de la 
Progresul Cluj. In ceea ce-1 pri
vește pe Gavr.iescu, acesta s-a ară
tat pînă acum inegal, iar Flei
scher sau CoMrzan — indiferent 
care va juca — nu au încă o va
loare apropiată de adversarii lor 
de mîine. Meciul de la București 
între Dinamo IX și Metalul din 
Reșița se anunță echilibrat dacă 
oaspeții vor alinia echipa comple
tă (Nagler, Siclovan, Davidescu). 
In ultima partidă masculină a a- 
cestei etape, jucătorii de la Vo
ința din Arad îi vor întîlni „aca
să" pe valoroșii reprezentanți ai 
echipei campioane. Constructorul 
București. Victoria nu poate „scă
pa" Constructorului, dar rămîne 
de văzut cum se vâ^comporta tî- 
nărul și talentatul jucător arădan 
Andronache In fața puternicilor 
săi adversari.

In întrecerea echipelor femini
ne formația Constructorul din Ca
pitală se va deplasa la 
unde va întîlni echipa 
Flamurii roșii.

Iată cum se prezintă
clasamente înaintea acestei

ATLETISM, 
lui ora 16,30, 
al lotului R.P.R.

BOX. — Grădina 
vastopol Nr. 9 : gală 
colectivul sportiv 
M.T.N.A.

TENIS. — Centrul de antrena
ment Nr. 2 : ora 15, turneu de se
lecție al lotului R.P.R.

MIINE
ATLETISM — Stadionul Tinere

tului ora 9 : concurs de selecție al 
lotului R.P.R.

CICLISM: șoseaua Pitești ora 8: 
startul în faza regională a cam
pionatului de fond al R.P.R.

FOTBAL — Stadionul Republicii 
ora 17,15: meci international : se
lecționau asociației Locomotiva — 
Lokomotiv Plovdiv (R.P. Bulgaria). 
Stadionul Dinamo ora 8,30: Meta
lul București — Știința București 
(categoria B) ; ora 10,33 Metalul 

dtaamovist I

de juniori); Teren Progresul
Str. Dr. Staicovici ora 9 : C.C.A.—• 
Progresul București (tineret) „Cu
pa die Vară" ; teren Locomotiva 
P.T.T. ora 8,30: C.C.A.—Progresul 
F.B. (juniori).

HANDBAL — Stadionul Repu
blicii ora 15.45 : C.C.A.—Budapesta

POLO PE APA: Baizinul aco
perit Floreasca ora 10,30 : Progre
sii! București — Constructorul O- 
radea; ora 11,30: Tînărui Dina- 
rnovist — Știința Cluj, (campio- 
natu'l categoriei A).

RUGBI : stadionul Dinamo ora 
18: Dmamo—Locomotiva Grivița 
roșie : stadionul Progresul F.B. ora 
18: Progresul F.B. — Știința Ti
mișoara ; stadionul Tineretului ora 
9 : C.C.A. — Dintamo 9.

TENIS — centrul de antrenament 
Nr. 2: ora 9.30 și după-amiază tte 
la orele 15, torneu de selecție al 
lotului R.P.R.

TENIS DE MASA — sala Dina- 
trto ora 9: Dinamo București — 
Metalul Reșița (masculin catego-



Despre conferințele
In procesul de iiistruire-autre- 

nament al sportivilor noștri s-a fă
cut simțită mai de mult, necesita
tea organizării unor conferințe cu 
caracter metodico-științific. Ase
menea conferințe constituie un aju
tor neprețuit pentru cadrele noas
tre tehnice și pentru sportivii frun
tași înșiși, și prilejuiesc folositoa
re schimburi de experiență, în sco
pul cunoașterii și generalizării expe
rienței înaintate a sportului sovie
tic și a rezultatelor cercetărilor și 
metodelor de lucru ale tehnicienilor 
noștri.

kaspunzînd cererii, în repetate 
rinduri formulată, a antrenorilor și 
cadrelor noastre tehnice, Comitetul 
pentru Cultură Fizică și Sport de 
pe lingă Consiliul de Miniștri îm
preună cu Institutul de Cultură Fî- 
>ică®uluat inițiativa să organizeze 
un cictu de conferințe metodîco- 
științifice. Organizarea lor a fost 
bună. Conferințele au avut loc oda
tă la două săptămîni, lunea, pentru 
a da posibilitate antrenorilor, ins
tructorilor, sportivilor să participe 
în număr cât mai mare. De aseme
nea regularitatea țiTueri.i acestor 
conferințe a fost respectată, cu 
excepția unor cazuri cînd au inter
venit unele mici amînări. Subiectele 
conferințelor au fost anunțate din 
timp (de la începutul lunii februa
rie) astfel că antrenorii, sportivii și 
tehnicienii au avut posibilitatea să 
se documenteze și să se pregăteas
că pentru problemele care-i intere
sau în mod special. Datorită acestui 
fapt, le unele cor^erințe s-au pus 
întrebări și au fost deschise discuții 
pe marginea subiectului tratat. Par
ticiparea a fost, în general, satisfă
cătoare.

In cadrul acestui ciclu au fost 
tratate și dezbătute o serie de 
probleme de mare actualitate pentru 
procesul do instruire - antrena
ment, au fost împărtășite auditoru
lui multe din rezultatele cercetă
rilor făcute de conferențiari, profe
sori de educație fizică, medici spor
tivi, antrenori. Expunerile au fost 
dare și plăcute, accesibile tuturor 
celor prezenți, pline de exemplifi
cări, raportate pe cît posibil la si
tuația activității sportive .și răs- 
puirzînd cerințelor procesuiui de in
struire-antrenament. Faptul că 
durata conferințelor a fost limitată 
la o oră— o oră și jumătate ca 5» 
faptul că conferențiarii au urmat 
un plan concis în expunerea temei 
respective, au făcut ca toate con
ferințele ținute să fie urmărite cu 
multă atenție și interes.

Deosebit de valoroase au fost 
datele cuprinse în conferința tov. 
prof. I. Siclovan — „Despre planu
rile de perspectivă", ca și în confe
rințele „Corelațiile existente în pro
cesul de instruire-antrenament 
între calitățile fizice de bază" și 
„Corelația tehnică și tactică", ți
nute de dr. Miron Georgescu și. 
respectiv, prof. Leon Teodore seu. 
Cu același interes au fost urmărite 
și prețuite ca ajutor în munca tu-

0 problemă actuală în aeromodelism
La recentul concurs de aeromo- 

dele din Capitală, printre cei a- 
proape 40 de participant se afla și 
o tînără : Marieta Toma de la Lo
comotiva P.T.T. O parte dintre 
spectatori, mai puțin familiarizați 
cu asemenea întreceri sportive, au 
rămas surprinși de această... „îo- 
ttmplaire" 1 Fără îndoială, însă, că 
dacă ei ar fj frecventat competițiile 
aeram odei istice de acum 2-3 and, 
nu s-ar mai fi entuziasmat atât de 
mult. Pe atunci e'ementul feminin 
prezent la starturile rntreeerilbr de 
aeromodelism era atît de numeros 
îndt. în unele împrejurări îi depă
șea ne băieți. De la o vreme însă, 
■aeromedriistele au... dispărut. Și 
aceasta este cu atît mai grav, cu 
cît dacă am trece seara Pe la ate- 
liereb cercurilor de aeromodele am 
vedea că „realitatea" de aci nu 
corespunde cu cea de la start. In 
timp ce la un concurs de aeromo- 
defe întîlnim odată la un an o par
ticipantă. în mica încăpere a ate
lierului este un asalt permanent de 
tinere care au îndrăgit acest sport. 
Dar din păcate, prezenta aeromo- 
delistelor în ateliere este mai mult 
o vizită pentru că mai de fiecare 
dată aeromodelistele deschid ușa

metodico-științifice
iuror cadrelor tehnice, expunerile 
făcute de prof. I. Siclovan (Antre
norul — educator al tineretului în 
spiritul moralei comuniste), dr. 

Miron Georgescu (Problema folo
sirii eforturii'or maxime în antre
namentele sportivilor), dr. Adrian 
Ionescu (Indicații în legătură cu 
folosirea masajului în procesul de 
pregătire), dr. Traian Dumitrescu 
(Forma sportivă) etc.

Considerăm că aceste conferințe 
au fost binevenite și că și-au atins 
scopul. Ele au răspuns unei necesi
tăți și au lămurit multe din pro
blemele care provocau confuzii sau 
asupra cărora existau discuții. Fe
lul expunerii a oglindit preocuparea 
conferențiarilor de a înfățișa proble
mele într-un mod cît mai clar, mai 
cuprinzător, șf deci, mat folositor, 
Iar întrebările puse au dovedit preo
cupare și frămîntare din partea 
cadrelor tehnice față de lămurirea 
unor probleme legate de procesul de 
instruire-antrenament.

Ciclul d- conferințe metodico- 
științifice a prezentat, însă, și unele 
aspecte negative, care trebuie avute 
în vedere înaintea reluării lor. De 
pildă, participarea nu a satisfăcut 
întotdeauna. Deși au cerut organi
zarea unor astf'l de conferințe, an
trenorii, instructorii și sportivii au 
participat în număr destul de mic 
Mulți au lipsit de Ia aceste confe
rințe, de la care cu siguranță că 
ar fi plecat cu multe învățăminte. 
In această privință, trebuie semna
lată absența de la unele conferin
țe a antrenorilor și tehnicienilor de 
la asoețatiile Flamura roșie. Dina
mo. C.C.A. etc. Pe de altă parte, 
participarea la întrebări și discu
ții a fost foarte timidă. Numai la 
una sau două conferințe s-au pus 
întrebări și s-a încercat deschiderea 
unor discuții. Lipsa aceasta poate 
să provină din faptul că unii an
trenori au considerat participarea ca 
o obligație, Ort este că întrebă
rile și discuțiile ar fi contribuit la 
completarea conferințelor și la de
plina lămurire a unor probleme.

Considerăm că ciclul de conferin
țe trebuie continuat, deoarece este 
necesar. Lipsurile semnalate trebuie 
însă lichidate. Asociațiile și colecti
vele sportive au datoria, în interesul 
lor propriu și al sportului în gene
rat, să mobilizeze cît mai mulți an
trenori și instructori la aceste con
ferințe foarte folositoare. Participa
rea nu trebuie să fie formală, ci să 
însemne ridicarea unor probleme ca
re, dezbătute în colectiv, să capete 
rezolvarea cea mai bună. Conferin
țele trebuie difuzate în țară pentru 
ca și celelalte cadre tehnice să aibă 
posibilitatea de a-și îmbogăți baga
jul de cunoștințe în domeniul ins
truirii și. antrenamentului.
Conferințele metodlcQ-științtfite pot 

și trebuie să fie un mijloc important 
de perfecționare a metodelor de 
lucru, de îndrumare a muncii de 
instruire-antrenament pe baze știin
țifice, de continuă ridicare a cali
tății sportului nostru și a perfor
mantelor sportivilor noștri. — 

cercului de aeromodele sau atelie
rului nu pentru a mînui fierăstrăul 
de traforaj sau pentru a încleia 
un aeromodel. ci pentru a se infor
ma despre ultimele noutăți lansate 
de știința aeronautică și de revis
tele de specialitate.

In afară de aceasta, există în 
București și o altă categorie de 
aeromodeliste. așa-zisele „vedete". 
Din cauză că în ultimul timp a- 
ceste elemente își neglijează pregă
tirea tehnică, nu se prezintă în 
concursuri de teamă 6ă nu li se 
știrbească „prestigiul". Sînt însă 
nelipsite de pe aeroport, dar nu 
pentru a-i aiuta cu experiența tor 
pe începători — așa cum. de altfel 
ar trebui — ci în calitate de spec
tatoare.

Din cercul de aeromodele al Pa
latului Pionierilor ca și din altele 
patronate de instituții sau între
prinderi. se ridică un nou contin
gent de aeromodeliste talentate. 
Este de datoria tuturor instructo
rilor și a tovarășilor din sectoruT 
de aeromodele ale A.V.S.A.P, să le 
acorde toată atenția pentru ca în 
viitoarele competiții de aevomode- 
lism elementul feminin să fie cît 
mai bine reprezentat.

B. MARI CA

Campionii europeni de box:
Ghenadii Satkov și Algirdas Soțikas

La recentele campionate euro
pene de box. care au avut loc la 
Berlin, în atentia generală erau 
boxerii sovietici. Sportivii sovietici 
au avut o comportare mult elo
giată de presa străină și în ge
neral de toți spetialiștii. După cum 
se știe, cu prilejul campionatelor 
de box ale Europei desfășurate la 
Berlin titlul de campion euro
pean a fost cucerit de boxerii so
vietici Ghenadii Satkov la ca
tegoria mijlocie și Algirdas Soți- 
kas la categoria grea.

Iată ce scrie corespondentul a- 
genției Tass despre acești doi va
loroși pugihști.

„Ghenadlj Satkov este un tmăr 
boxer cu o mare putere de luptă 
care desfășoară în permanență un 
box ofensiv. El știe să seziseze 
pune trie slabe ale adversaruhii, 
ceea ce îl duce repede la victorie. 
Satkov a devenit cunoscut *Ta în
ceputul anului trecut, cînd a ocu
pat locul II în campionatul unio
nal. El a fost selecționat de 11 
ori în reprezentativa de box a 
Uniunii Sovietice, cu prilejul a 
diferite întîlniri internaționale, re- 
purtînd de tot atitea ori victoria. 
Valorosul sportiv a împlinit de 
curînd 23 ani. EI practică boxul 
de șase ani. In acest timp Satkov 
a susținut 103 mueuiri, obțimnd 
98 victorii. Noul campion la ca
tegoria mijlocie este • student în 
anul IV la Universitatea din Le
ningrad.

Algirdas Soțikas este un sportiv 
foarte cunoscut. La activul lui se 
numără 30 de întîlniri internațio
nale. Titlul de campion al Euro
pei îl cucerește pentru a doua 

oară consecutiv. El a susținut în 
finala campionatului european de 
la Berlin cea de a 102-a întîlnîre 
din cariera sa sportivă. Soțieas 
este în vîrsta de 26 ani, de pro
fesie fierar. Pentru prima oară a 
urcat pe ring în anul 1946. Boxul 
acestui excelent sportiv, se carac
terizează printr-o tehnică deosebită, 
și mal trebuie adăugat că el este 
posesorul unei puternice directe 
de stînga".

★
Răspumzînd unui corespondent al 

ziarului „MoscoAaia Pravda" Al
girdas Soțikaș a declarat urmă
toarele :

..Actualele campionate europene 
au constituit cel mai important e- 
veniment în întreaga istorie a 
boxului amator. Foarte bine s-au 
prezentat echipele de boxeri din 
R.P.Polonă. Anglia și Germania 
occidentală. Rezultatele campiona- 
teîor sînt cunoscute. Din echipa 
U.R.S.S., Boris Stepanov. Alexandr 
Zasuhin și Karlos Dianerian au 
primit medalii de argint

Pentru mine foarte dificilă a fost 
întâlnirea cu vechmf meu adversar, 
boxerul romîn Dumitru Ciobotaru. 
Acest maestru încercat are la acti
vul lui peste 300 de victorii, iar cu 
doi ani în urmă m-a întrecut la 
București. Am trebuit să depun 
mari eforturi pentru a obține re
vanșa. Meciul desfășurat la Berlin 
a Tuaf sfîrșit — după cum se știe 
— cu victoria mea la puncte.

Dintre boxerii de categorie grea, 
după părerea mea unul dintre cei 
mai puternici este Wittenstein (Ger
mania occidentală).

■ — Pe trat-eui Kiev—Lvov— 
Kiev s-a desfășurat de curînd o 
cursă eiclistă de fond pe etape, 
dotată cu „Premiul prieteniei". La 
această competiție au luat parte 
echipele selecționate sătești din 
R.S.F.S. Rusă, Ucraina. Biek>rti6ia, 
Kazahstan, Letonia, Lituania, și 
Estonia.

Cu tot timpul nefavorabil, cicliș
tii au acoperit distanța de 1159 
km. cu media orară de peste 35 
km. Pe primul loc s-ait clasat ci
cliștii R.S.S. Estone. In clasamen
tul general individual cel mai bun 
timp a fost obținut de ciclistul 
«stan Und Rând. El a parcurs 
întreaga distanță în timpul de 
30h. 13’45”.

b — Pregătindu-se în vederea 
Spartachiadei popoarelor U.R.S.S... 
sportivii din satele Turkmenlei

V. Stoiearov este unul din cei mai buni alergători de garduri din 
Lmunea Sovietică. Rezultatul său de 14,2 pe 110 m. garduri figu
rează printre cele mai bune performante mondiale. In clișeu V. Sto
iearov conduce intr-o cursă de garduri.

„Trebuie să recunosc—atleții sovietici sînt excelentă"*
Sub acest titlu ziarul american 

„Saturday evening Post" a pu
blicat un amplu articol al preșe
dintelui Comitetului Olimpic In
ternațional, Avery Brundage, în ur
ma vizitei pe care acesta a în
treprins-o anul trecut în Uniunea 
Sovietică.

,,Călătoria mea în U.R.S.S. — 
scrie Avery Brundage — a coin
cis cu invitația de a Tua parte la 
Ziua Unională a Sportivului, orga
nizată la 18 iulie în Capitala so
vietică. Doream de mult să studiez 
programul sportului sovietic și ceea 
ce am găsit acolo a fost impresio
nant.

La Moscova, cu prilejul paradei 
anuale a sporturilor, am urmărit 
34.0011 de tineri executînd diferite 
exerciții atletice sau de gimnastica. 
Demonstrațiile s-au prelungit timp 
de peste 5 ore, cu o precizie mate
matică. In acest timp, mi s-a expli
cat că în Uniunea Sovietică acti
vează 800.000 de gimnaști.

La Gori, am asistat la un turneu 
de volei. Era un turneu regional 
și cu toate acestea participau 900 
de echipe. Terenurile erau construi
te prin munca lor chiar de sportivi. 
Am găsit terenuri de volei pînă și 
în curțile sanatoriilor.

La Kiev, capitala Ucrainei, mi 
s-a spus că în Ucraina există 60.000 
echipe de fotbal. 5000 dintre ele se 
întrec la categorii superioare. In 
centrul orașului, alături de Un mare 
stadion, am găsit o trambulină pen
tru sărituri pe schiuri. Același lu
cru am văzut și la Moscova. Este 
prima trambuțină de schi pe care 
am văzut-o vreodată construită în 
inima unui oraș".

, „Am mai vizitat Uniunea Sovie
tică — scrie în continuare Brun
dage — în anul 1936 ca turist. A- 
tunci am auzit despre planurile so
vietice de a oferi tuturor oamenilor 
sovietici posibilitatea practicării 
sporturilor. Guvernul a construit a- 
timci terenuri, stadioane și bazine 
de înot în fiecare oraș, în fiecare 
sat, pe lîngă fiecare mare între
prindere sau colhoz. In călătoria Pe 
care am făcut-o anul trecut, am vă
zut roadele acestei munci**.

Avery Brundage continuă să de
scrie impresiile din călătoria fă
cută în U.R.S.S." și subliniind dez
voltarea sportului sovietic iși ex
primă teama că la viitoarea Olim
piadă S.U.A. va fi cu mult întrecu
tă de Uniunea Sovietică. Președin
tele C.EO scrie-.

„Noi (americanii n.r.) numim 
sport dacă am obținut un succes 
la un joc profesionist de baseball 
sau fotbal, la box sau bipism. Dar 
aceasta nu este sport Asemenea 
fapte nici nu ar trebui amintite în

Actualități
construiesc noi baze sportive. 
Sportivii din colhozul „Dimitrov", 
aflat în apropierea orașului Mari, 
au terminat de curînd lucrările de 
amena.iare a noii baze sportive. Cu 
prilejul inaugurării, a avut loc o 
mare sărbătoare sportivă la care 
și-au dat concursul sportivii din 
cinci raioane: Mart, Sagar-Cia- 
ghinsk, Stalinsk, Vekif-Bazarsk și 
Bairain-Aliisk. Un stadion nou a 
fost construit și în colhozul „Mo
lotov" din raionul Vekil-Bazarsk. 
Cu acest prilej aii avut loc nu
meroase întreceri sportive pe noul 
stadion.

b — In orașul Kursk a avut loc 
deschiderea, unei școli sportive de 
tineret a asociației „Rezervele de 
tnuncă". Au fost inaugurate cursu
rile sectiitor de ciclism și gimnas
tică. Școala sportivă are la dis

rubricile de sport ale ziarelor noas-< 
tre. Ele ar trebui să figureze la 
rubricile rezervate distracțiilor, ai 
lături de teatru și circ. Prea multei 
dintre universitățile noastre — 
scrie în continuare Brundage — au 
devenit fabrici de fotbaliști. Acest 
lucru, care în universități este to
lerat. a înceottt să se răspîndească 
și în alte ramuri de sport, otră, 
vind amatorismul nostru".

Brundage trece din nou la des
crierea călătoriei sale și arată că 
programul sportului sovietic l-a ui
mit. „Oriunde am fost în U.R.S S. 
— scrie el — mi s-a arătat tot ce 
am dorit să văd. Peste tot am fost 
primit cu multă prietenie.

De multe ori ne mirăm de ce șa
hiștii sovietici cîștigă toate turne
ele internaționale. Am văzut difez 
rite mese de șah într-un colhoz, 
în apropierea unui mic sat ucraine
an, am văzut pînă și pe un aero
port de pe coasta Mării Negre cum 
pasagerii, în așteptarea avionului, 
jucaiu o mică partidă de șah.

Guvernul caută în permanență 
să lege viata celor 200 de milioane 
de locuitori ai U.R.S.S. de activi-- 
tatea sportivă. Copiii mici de școa
lă încep să practice atletismul și 
gimnastica. Aceasta le dă putere 
și condiție fizică. Mai tîrziu ei au 
posibilitatea să se specializeze cd 
ajutorul antrenorilor".

Președintele Comitetului Olimpic 
l-nterlațional se ocupă apoi de 

Jocurile Olimpice și arătînd că unele 
cercuri din țările occidentale pri
vesc cu neîncredere sportul sovietic, 
scrie : „Această neîncredere s-a' do
vedit (n.r. la Helsinki) neînteme
iată. După ce s-au instalat în ta- 
băra lor, atleții sovietici au vizitat 
cartierul sportivilor americani cil 
care au discutat, cu ajutorul tradu
cătorilor, asupra problemelor spor
tive. Canotorii sovietici s-au împrie
tenit cu cei americani și au invi
tat chiar la o masă prietenească e- 
chipajul de 8+1 american care ie
șise învingător. Mai tîrziu, funcțio
nari ai Comitetului Olimpic din 
S.U.A. au fost oaspeți de onoare la 
un prînz oferit în tabă a sovietică. 
In decursul Jocurilor Olimpice, spor
tivii sovietici au fost modești cînd 
au cîștigat și plini de sportivitate 
cînd au pierdut".

In încheierea articolului său, A- 
very Brundage descrie situația în 
sportul international si re unoaște 
că sportivii sovietici sînt pe punctul 
să-i întreacă pe americani chiar și 
la atletism.

poziție un bogat material did'ac- 
tic și antrenori cu n înaltă, califi
care

b — In nordul înd! pănfeit ajl 
Uniunii Sovietice, în regiunea Ma- 
gadansk. a venit primăvara. Cu 
toate că vîrfurile munților mai sînt 
acoperite cu zăpadă, pe terenurile 
de sport aflate la poalele tor și-au 
început activitatea sportivă, fotba
liștii, atleții, baschetbaliștii și ju
cătorii de gorcdichi. In cătunul 
Orotukan au început pregătirile în 
vederea Spartachiadei raionale. In 
timpul liber, sportivii de aici sus
țin întîlniri cu echipe din cătune
le învecinate. Numeroși tineri și 
tinere trec normeiai compfexuilui 

sportiv G.T.O. In nordul îndepăr
tat vara este foarte scurtă și de 
aceea sportivii caută să folosească 
din plin fiecare zi călduroasă, .



~
Concurs international 

de călărie

Campionatul european de baschet

Intre 28 iunie și 3 iulie va a- 
vea loc în Capitală un concurs 
internațional de călărie la ca-e 
și-au anunțat participarea ur
mătoarele țări; U.R.S.S., R. P- 
Ungară, R.P.F. Iugoslavia, Sue
dia și R P.R-

întrecerile se vor desfășura în 
cadrul următoarelor probe : dre
saj categoria ,,A“, dresaj cate
goria .,B“, dresaj categoria „C“, 
obstacole categoria mijlocie, pro
ba de durată, proba de precizie 
(categoria gTea), proba nenume
rotată, proba de doi cai, proba 
de viteză (barema „B”). proba 
de obstacole fete. ..Cupa priete
niei" și proba de închidere.

Concursul se va desfășura pe 
hipodromul din str. Știrbei Vodă 
(colț cu Calea Plevnei).

- --------- --------------------------------

In cursul1 zilei de ieri am avirt 
o scurtă convorbire telefonică cu 
Vasile Popescu, antrenorul echipei 
noastre, care ne-a spus următoarele: 
„In cele două partide susț nute pină 
acum jucătorii noștri s-au comportat 
bine. In meciul cu U.R.S.S. echipa 
noastră a acționat rapid, a aruncat 
cu muită precizie la coș de la semi- 
distanță și astfel a reuși, să men
țină scorul foarte echilibrat pină 
în ultimele 5 minute când basdret- 
baliștii sovietici s-au de'asat prin 
contraatacuri rapide și e icace. In 
acest meci s-au evident i t Folhert 
— care si-a revenit la tx a Jui for
mă — Fodor. Dan Nic-cle^cu. Ne- 
def. In întâlnirea cu Suedia, jucă
torii noștri au jucat nervos la to- 
ceput și suedezi conducea» in mân. 
13 cu 9 puncte (22—13). De aici 
îmi noi am forțat ritmul ioct/ui 
$i în numai două minute .'min. 15) 
ara reușit să egalăm și să luăm și 
un avantaj de 7 puncte. In tahnul 
doi am folosit în majoritatea ton

oului echina a doua (Em. Nicules- 
cu, Coiocaru. Pooovici, Spiridon 
Radar), care a dat satisfacție. In a- 
cest al doilea meci, s-a remarcat în 
mod special L.iviu Nagy care a fă- 
■•ut o partidă excelentă. In privința 
celorlalte partide și echipe trebuie 
spus că. în aeneraL s-au ridicat la 
un bun nivel. Arbitrajele sint deo
sebit de severe. Un fapt semnifica
tiv: in jocul Turcia—Finlanda au 
fost dictate 118 faulturi. 11 jucători 
din ambele echipe părăsnd terenul 
pentru comiterea a 5 greșeli per
sonal»".

A început marea competiție SMrtivi Mitică
„Cursa de mare

CORABIA, 10 (prin telefon de 'a 
trimisul nostru). — Miercuri, de 
le Calafat, s-a dat startul in ma
rea competiție sportivă nautică 
„Cursa de mare fond pe Dunăre”, 
corn petiție care anul acesta a 
fost transformată in campionat re
publican. La întrecerea pentru 
câștigarea titlurilor de campioni 

de mare fond participă sportivi 
reprezentind asociațiile: Locoflto- 

ti'-a. Flamura roșie, Dinamo, Me
talul, Constructorul, Progresul, Re
colta, Avântul. Fiecare asociație 
este reprezentată de cite cinci 
echipaje de caiac dublu klinker și 
de cite o canoe de 10-j-l. In gene
ral, la caiac, lupta se dâ ‘mire re
prezentanții asociațiilor Locomoti
va, Flamura roșie, Dinamo și .Me
talul. La canoe se pare că se 
va reedita lupta de anul trecut 
dintre echipajele Flamurii roși, și 
Locomotivei.

Pină acum, caravana nautică, la 
care iau parte aiproape 200 de per- 
aoane, a străbătut 3 etape (Căââ- 
rași-Rastu. Rastu-Bechet, Bechet- 
Corab(a). Ceea ce însumează ua 
total de 165 km.

Este de remarcat comportarea 
caiaciștilor de la Locomotiva. Ei 
se prezintă mult mai bine decît în 
anul trecut și au reușit pină acum 
să cîștige toate cele trei etape. In 
etapa Călărași-Rastu echipajul fe- 
i’O'iar H. Petrescu, loan Barbu s-a 
clasat pe locul prim. In etapa ur
mătoare, locul prim 'a caiace a 
fost ocupat de echipajul So’.jtchin, 
Tuțuianu (Locomotiva), iar in eta
pa terminată azi Ia Corabia locul 
prim in clasamentul la caiac a 
fast obținut tot de cupeu! H. Pe
trescu, Ioan Barbu.

Pină acum întrecerea de la pro
ba de canoe s^a dat între Flamura

din

foad pe Duăre”
roșie (care a câștigat prima etapă) 
șt Locomotiva (câștigătoare a tr- 
mătoarefor două etape). S-a tete 
însă un nou adversar: zanoea ► 
soda’iei Progresul alcătuită 
sportivi din Călărași.

Peste tot pe unde a trecut ca
ravana scopirilor participaați la 
această importanta competiție nau
tică a fost înrimoioată cu multă 
căldură de sportivi. O plăcută sur
priză pentru canotorii noștri a fost 
vizita j>e care au primit-o, la ca
pătul primei etape <5n partea unui 
numeros grup de canotori bulgari, 
membri ai asociației D.O.S.O. din 
orașul Lom. Sportivii bulgari au 
venit pe nume-oase ambareații 
sportive la vapoarele care poartă 
caravana noastră, au făcut schimb 
de insigne cu sporirii romîni, au 
vizionat împreună cu aceștia, pe 
un vapor, filmul competiției de a- 
nul trecut și au urat succes parti- 
dpan-ilor în etapele care urmează.

Iată acum cum se prezintă cla
samentele după trei etap-;

CAIAC ECHIPE: 1. Locomotiva 
44 ore 15 m:n. 14 sec. 5 zecimi: 2. 
Flamura roșie 44:35,00; 3. Dina
mo: 4. Metalul; 5. Constructorul; 
6 ProgTesul; 7. Recolta; 8. Avm- 
tul.

CANOE: 1. Locomotiva 9 ore 
45,55.4: 2. Flamura roșie 9:49,02,2; 
3. Progresul; 4. Dinamo: 5. Recol
ta; 6. Metalul; 7. Coostructorul; 
8. AvintuL

In clasamentul pentru Cupa 
C.CS„ alcătuit prin adunarea 
t dopurilor in ambele probe, 
duce Locomotiva urmată de 
mura roșie și Dinamo.

Miioe (N. R. azi simbâtă) 
zi de odihnă la Corabia, iar
mimcă se dspută etapa Corabia- 
Tr. Măgurele.

V. ARNAUTU

te
Iată rezultatele înregistrate joi si 

vineri. Joi: R. P. Polonă — Anglia . 
140—14 65—31); R. P. Bulgaria— 
Germania Occidentală 97—54 (41 — 
24); ENetia — Luxemburg 73—50 
(34—13); R. Cehoslovacă r- Dane
marca 100—28 (48—10); Turcia— 
Frrtanda 83—66 (37—22); R. P. 
Ungari — Italia 75—58 133—24); 
Jugoslavia—Austria 68—61 
58-58); R P. Pomină — 
86—52 (45—27) Vineri :

L’.R.S S. — Luxemburg 
R P. Poiană — Franța 
Itaka — Finlanda 88-55: R P. Un
gară — Turcia 66-55; R. Ceho
slovacă — R.P Bulgaria 73 68; 
Germ, occidentală — Danemarca 
56-38; în meckd vedetă al serii 
echipa R.P. Romine a întrecut re
prezentat iva Elveției cu 63-39 
33-17). Lotul nostru — utilizat 

in întregime ta acest med — s-a 
comportat bine. Cu acest rezultat 
echipa R P. Romine este virtual 
cai f-cată ta turneul final care ta- 
cepe luni.

Sosirea

(37-35; 
Suedia

103 28;
59-571;

motocidiștilor romîfu
ii Capitală

con- 
Fla-

este 
du-

dimineața. s-a înapoiat în 
______ echina de motocicliști a 
Asociației voluntare pentru spriji
nirea apărării patriei (AVSAP). ca
re a participat ia concursul inter
national motociclist de regularitate, 
organizat între 18 și 24 mai la 
Leipzig de Asociația pentru sport 
și tehnică (GST) din R.D.Germană. 
După concursul de la Leipzig lo
tul de motocicliști romuri, format 
din: N. Sadeanu. M. Sărățeanu, 
M. Cemescu. G. Ionită. L. Szabo, 
G. L’drescu. D. Dumitrescu, Venera 
Vasilescu, 
participat 
două zile 
mai buni 
tară.

La sosirea în Gara de Nord, spor
tivii romîni au fost întâmpinați de 
reorezentanti ai Comitetului orga
nizatoric central al Asociației vo
luntare pentru sprijinirea apărării 
patriei (AVSAP). ai asociațiilor 
sportive CCA și Dinamo, precum și 
de numeroși sportivi.

(Agerpres)

Vineri 
Caoitalâ

Ilcna Kedveș și alții au 
la un antrenament de 

în R. Cehoslovacă cu cei 
motocicliști din această

pauză fotbaliștii cehoslovaci condu
ceau cu 2-9.

’ • Leningrad 10 
TASS transmite:

(Agerpres).
Pe stadionul s. M. Kirov din Le

ningrad s-a disputat la 9 iunie în
tâlnirea internațională prietenească 
de fotbal dintre echipele Zenith 
Leningrad șl Ruda Hvezda Brati
slava. După un Joc spectaculos, vic
toria a revenit fotbaliștilor din Le
ningrad cu scorul de 2-1.

• Echipa de fotbal Rapid Viena 
a fost invitată să susțină cîteva 
întîlniri în Australia. Fotbaliștii 
austrieci vor juca în intervalul M 
Iunie și 24 august cu mai multe 
echipe australiene.

• Echipa braziliană de fotbal 
Vasco da Gama a plecat zilele aces
tea spre Europa, unde va susține 
numeroase întîlniri.

• Intre 2-10 iulie, în orașul Hano- 
vra din Germania occidentală va fi 
organizat un mare concurs interna
țional de tir la care au fost invi
tați sportivi din 20 țări.

• Cinci dintre cei mai buni atleți 
francezi au fost invitați să participe 
la concursurile internaționale de 
■atletism de la Moscova, care vor 
avea loc în zilele de 25-26 iunie.

• La 17 iulie se vor desfășura la 
Marsilia mari întreceri atletice la 
proba de 5000 m. Aceste întreceri 
poartă denumirea de „Alergarea 
anului*'. Au fost invitați atleți din 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Anglia, Bel
gia etc. Invitații speciale au fost 
trimise atleților Ulsberger, Zatopek, 
Kuț, Chataway, Pirie și alții.

• , Federația australiană de atle
tism i-a invitat pe atleții V. Kuț și

E. Zatopek să participe la concursu
rile internaționale de atletism care 
vor avea k>c în decembrie a.c. Dacă 
(Un diferite motive, sportivii sus- 
am in ti ți nu vor putea face depla
sarea la teroenul fixat, federația 
australiană îl roagă să participe la 
concursurile ce vor avea loc în 
martie 1956.

• In campionatul de handbal al 
Republicii Democrate Germane în 
seria A pe primul loc se află echipa 
Dynamo Halle, iar în seria B, echi
pa Motor Rostok. In campionatul 
feminin. în prima serie, pe locul 
întîi se află echipa Fortschritt 
Oberlungwitz iar în seria doua 
echipa Fortschritt Weissefels.

• La 9 iunie a sosit la Moscova, 
la invitația organizațiilor sportive 
sovietice, echipa selecționată de 
polo pe apă a R.P. Ungare. Sporti
vii maghiari vor lua parte la un 
turneu internațional de polo orga
nizat în Capitala sovietică.

• In zilele de 18 și 19 iunie va 
avea loc la Varșovia un mare con
curs Internațional de atletism.

La acest concurs au fost invitați 
atleți cunoscuți din numeroase țări 
europene: R. Cehoslovaci, R.p. 
Ungară, R.P. Bulgaria, R.P.F. Iugo
slavia, etc.

• Miercuri s-a disputat la Luxem
burg întîlnirea internațională de 
fotbal dintre reprezentativa Luxem
burgului și echipa selecționată B a 
R. Cehoslovace. Jocul a fost viu 
disputat și a luat sfîrșit cu un re
zultat de egalitate 2-2, după ce la

• Tirana 9 (Agerpres). — ATA 
transmite:
In întreaga R.P. Albania s-a des

fășurat, ca în fiecare an, tradițio
nalul cros al primăverii, una dintre 
cele mai mari manifestări sportive 
organizate în țară. La această com
petiție, organizată de ziarul „Zerl 
i pop ulii t“ au participat peste 100.000 
de sportivi, cifră superioară tutu
ror celor atinse la edițiile prece
dente ale crosului.

Pe primul loc s-au clasat sporti
vii departamentului Chkodra.

• Budapesta 9 (Agerpres). — MTI 
transmite:

Sîmbătă și duminică va avea loc 
tradiționala competiție ciclistă In
ternațională. Vlena-Budapesta-Vie- 
na. La întrecere vor participa cîte 
12 cicliști din R.P. Ungară și Aus
tria. Plecarea în prima etapă se 
va da sîmbătă de la Viena, iar so
sirea se va fare la Budapesta pe 
stadionul Pionierilor de pe insula 
Margareta Plecarea în cea de a 
doua etapă se va da duminică din 
Piața Stalin din Budapesta, de 
unde cicliștii se vor îndrepta spre 
capitala austriacă.

• Sofia 9 (Agerpres). — BTA 
transmite:

La 8 iunie a părăsit S^fia plecînd 
spre R.D. Germană echipa selecțio
nată de atletism a R.P. Bulgaria 
care va susține o întîlnire priete
nească cu atleții germani. Din de
legația sportivilor bulgari fac parte 
cunoscuții atleți Petar Spasov, An- 
ghel Gavrilov, Lubem Gurgușinov 
și alții.

Sportivii 
pentru

Printre miile de tineri din 
tocie coifurile lumii, la Festiva
lul de la Varșovia vor 
fi prezenfi și tinerii spor
tivi reprezentanți ai R. P. 
Albania. In vederea acestui 
mare eveniment, sportivii din 
R. P. Albania se pregătesc cu 
muită atenție. In cinstea celui 
de al V-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților 
de la Varșovia, in Orașul Stalin 
din R. P. Albania a avut loc 
zilele acestea o mare sparta- 
chiadă a sportivilor din cen-

Albaniei se pregătesc
Festival
trele miniere ale țării. La a- 
ceastă competiție au luat parte 
150 de sportivi care s-au între
cut la atletism, volei, fotbal și 
alte sporturi.

Drapelul spartachiadei pe a- 
nul 1955 a fost cucerit de spor
turi din Orașul Stalin. Pe locul 
doi s-au clasat sportivii de la 
mina de crom din Bulkize.

In fotografie, un aspect de la 
o demonstrație sportivă tie 
mase care a avut lac tn cinstea 
Festivalului de la Varșovia.

Demonstrația de gimnastică in ansamblu 
a celor 4.000 de tineri și tinere

Ultimul act al marii demonstra
ții tte gwimastâcă in ansamblu 
oare se va rtesfâșura pe shadd- 
onul ,.23 August" în ultima zi de 
iunie na fi o mărturie a celor 
mai înalte năzuințe ale tineretu
lui nostru. Cu trupurile lor, par
ticipant! i la demonstrație vor 
scrie cu litere uriașe cuvintul: 
PACE!

Dar vor fi și alte minunate 
momente caire vor stârni, fără în
doială, ropote de aplauze. Chiar 
zilele acestea, asistind la repeti
ții. cind se lucrează încă în gru
puri mici, Jți poți da seama cit de 
frumos va fi programul in an- 
șamblu.

Tată-i pe pionieri înfătișînd 
prin exereif ile lor momente ale 
vieții din tabără. Pentru o clipă, 
uiți că te afli doar la o de
monstrație, deoarece băieții și fe
tele purtînd cravate roșii, reușesc 
să redea de minune aspectul vie
ții de tabără.

Repriza elevelor din școlile me
dii și profesionale nu va dura 
decât 15 mânute. Dac cită strgu- 
ință și migală trebuie pentru a 
pune la puinct programul I Se 
muncește de multe zii?, ceasuri la 
rînd. Eșarfele albastre, giatbeoe 
și roșii care le ajută pe eleve in 
exercițiile lor au fluturat pină a- 
cum de mii și mii de ori. Bucu
ria că mișcările sînt cunoscute și 
executate din „ce î-n ce mai bine 
nu are margini. A prins viață 
chiar o întrecere între componen
ta ansamblurilor.

O vizită la locurile unde se 
pregătesc și ceilalți participant! 
la marea demonstrație ne asigu
ră că cei 4000 de tineri și tinere 
vor cinsti prin frumosul lor pro
gram cel de al V-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studen
ților pentru Pace și Prietenie de 
la Varșovia.

Recorduri mondiale obținute de sportivi polonezi
Vineri dimineața a părăsit Capi, 

transmite: •• •
Cunoscuta planorisită poloneză 

Wanda Szamplinska a egalat de 
ourtod recordul mondial și a sta
bilit totodată un nou record al 
R.P. Polone în proba de viteză pe 
circuit închis cu un planor de două 
locuri. Ea a realizat o viteză 
medie de 64,800 km. pe oră.

Un alt sportiv polonez, para^u- 
tistul Jerzy Kubaczewski a realizat 
o performantă superioară recordu-' 
lui mondial la proba de săritură 
cu parașuta. Kubaczewski a efec
tuat un salt die la 600 m. cu ate
rizarea intr-un punct fix și a ob
ținut un rezultat mai bun cu 1,85 
m, decît recordul mondial oficial.

Echipa de polo a R. P. R. a plecat la Moscova
Vineri diminuata a părăsit Capi

tala cu avionul' plecînd la Moscova 
echipa de polo pe apă a R.P.R. In 
capitala sovietică, reprezentativa 
tării noastre va participa la un 
mare turneu internațional alături

de echipele selecționate ale U.R.S.S., 
R. P, Ungare. Italiei și Egiptilîui.

Din lotul echipei noastre fac parte 
Deutsch. Hospodar, Novac, Zahan, 
Simon, Marchitiu și alții.

(Agerpres)

Ultimde pregătiri ale voleibaliștilor cehoslovaci 
înaintea campionatelor europene A

PRAGA, 8 (prin telefon). — Vo
leibaliștii cehoslovaci și-au încheiat 
pregătirile înainte de a pleca spre 
București in vederea participării 
la campionatele europene de volei. 
Marții, reprezentativa A a susținut 
un joc de verificare în compania 
echipei Forțelor Armate. Meciul s-a 
terminat eu rezultatul de 3—1 
(15—11, 15-0, 7—15, 15—9) în 
favoarea reprezentativei. Reprezen
tativa B a jucat in compania echi
pei Spartak Otroubi și a cîștigat

cu scorul de 3—0 (9,8,4). Io urma 
acestor jocuri a fost alcătuit urmă
torul lot: Tesar, K. Broz, Maly, 
Pal dus, Mykota, Laznicka, Schwar- 
tzkopf, Paulus, Humhal, Synostec, 
Jonas, Mușii. Lotul feminin este 
alcătuit astfel: Matalikova, Va- 
laskova, Neceasova, Sindelarova, 
Staudova, Krizova, Kucerova, Neu- 
gebajerova, Hota, Lutockova, Std- 
cova, Dessavska. Loturile masouAin 
și feminin al R. Cehoslovace vor 
sosi la București sîmbătă.
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