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Gum se va desfășura competiția

Koastantin Reva

lelalte echipate-echipelor par-
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Alexandru

/
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Succes deplin ediției a IV-a a Campionatelor | 
europene de volei! I
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<fl JV-a, ecttffe a.

Au cuvîntul 
căpitanii echipelor 

camp'oane

Alexandra Ciudina
„La Moscova, înainte de ple

care, mi s-a pus întrebarea: 
care sînt echipele care au șan
se ? Cei care așteptau răspun
sul au fost desigur deziluzio
nați deoarece m-am străduit să 
le explic că există mai multe 
echipe care au o valoare foarte 
apropiată. Ca și în alte disci
pline sportive, la volei diferen
țele de valoare nu mai sînt atît 
de mari ca în trecut și în ge
neral putem vorbi de un pro
gres însemnat.

Ceea ce pot afirma cu sigu
ranță este că va fi o adevărată 
„bătălie" sportivă, pe care, dacă 
aș fi bucureștean, nu aș scăpa-o 
in nici un caz (fie ploaie, fie 
caniculă) și.însfîrșit, că noi vom 
lupta din toate puterile pentru 
victorie"

„Am ascultat-o pe Alexandra 
Ciudina spurtîndu-vă părerea ei. 
o părere autorizată desigur, a 
unei specialiste, a căpitanei echi
pei care define la ora aceasta 
titlul de campioană a Europei. 
Ceea ce se va întîmp’a în viitor 
vom vedea, pentru că sînt con
vins că așa cum vă interesați 
acum de părerile noastre, o veți 
face și în zilele ce. urmează.~ 
asistîrtd la jocuri.

Chiar C:udinq a spus că vom 
face t tul pentru a cîștiga din 
nou. Am urmărit, în același 
timp, antrenamentele celorlalte 
echipe și am constatat două lu
cruri îmbucurătoare: mai întîi 
un progres valoric uimitor și 
apoi numeroși jucători tineri, 
rare au fost introduși în echipe, 
fapt care se poate constata de 
altfel și în formația noastră. In 
fetid acesta, și viitorul este asi
gurat. Bineînțe’es că, remanie
rile fac ca formațiile să nu fie 
încă bine sudate, dar sînt con
vins că tineretul prin puterea sa 
de luptă poate suplini de multe 

■ori cu succes rutina și price
perea celor cu experiență. Sînt 
convins că la sfîrșitul campio
natelor vă veți aminti de aceste 
cuvinte ale mele''.

Echfoels participanta ia 
cea ds a !V-a ediție 

a Campianstelor euro
pene da volei:

Masculin : R. P. Albania.
Austria, Belgia, R. P. Bulga
ria, R. Cehoslovacă, Egipt. 
Finlanda, Franța, Italia, R.P.F 
Jugoslavia, R. P. Polonă, R. P- 
Romînă, R.P. Ungară, U.R.S.S.

Feminin : R. P. Bulgaria, R. 
Cehoslovacă, R. P. Polonă, 
R. P. Romînă, R. P. Ungară, 
U.R.S.S.

ticipante la campionate, care 
buie să demonstreze încă odată 
frumusețea și spectaculozitatea 

voleiului" a în
cheiat secretarul 
general al F.l.V.B.

In continuare. 
Alexandru Gruia, 
secretarul comisiei 
de organizare, a 
făcut o serie d e 
comunicări în le
gătură cu desfă
șurarea întrecerilor 
(zilele de desfășu
rare, terenurile, o- 
rele etc.), țările 
participante, infor
marea delegaților 
asupra mersului 
asistența medicală

Iată-rie în ajunul marilor întreceri 
sportive pe care le găzduiește 
Capitala țării noastre: campiona
tele europene de 
volei. Zilele aces
tea din urmă au 
fost folosite pen
tru punerea la 
punct a tuturor 
amănuntelor de 
organizare, pentru 
luarea ultimelor 
măsuri. Intr-un cu- 
vînt, au avut loc 
preliminariile im
portantei competi
ții care începe mii
ne. In cadrul aces
tor preliminarii, 
punctul central l-a 
constituit ședința
tehnică ținută luni la amiază la 
hotelul Athenee Palace cu care o- 
cazie au fost stabilite dispozițiile 
în legătură cu campionatul, au 
fost fixate seriile întrecerii echi
pelor masculine precum și pro
gramul meciurilor.

Deschizînd ședința, 
noip, secretarul general 
a dat cuvîntul lui
Gruia, secretarul comisiei de or
ganizare a celei de a IV-a ediții 
a campionatelor europene de vo
lei. Acesta a salutat în numele 
comisiei de organizare pe delegații 
echipelor și i-a asigurat că orga
nizatorii vor face totul pentru ca 
întrecerile să se desfășoare în cele 
mai bune condițiuni.

A vorbit apoi Julien Lenoir, se
cretarul general al F.I.V.B., care 
a arătat importanta campionate
lor în acțiunea de popularizare a 
voleiului în cît mai multe țări ale 
lumii. Vorbitorul a accentuat a- 
supra faptului că a IV-a ediție a 
campionatelor europene trebuie să 
aducă o însemnată contribuție la 
realizarea inițiativei Federației In
ternaționale de Volei cu privire 
la introducerea voleiului în pro
gramul Jocurilor Olimpice. „Misiu
nea aceasta revine

campionatelor, 
a jucătorilor etc.

S-a trecut apoi la desemnarea 
juriului campionatelor. In unani
mitate a lost desemnat următorul 
juriu: președint le F.l.V.B. sau re
prezentantul său, reprezentantul 
comisiei de organizare a campio
natelor, Savin (U.R.S.S.), De- 
marque (Belgia), Koutsky (R. Ce
hoslovacă).

Comisia de arbitraj a fost al
cătuită astfel: președinte, Beglio- 
mini (Italia), președintele comi
siei de arbitraj din F.l.V.B., 
Gruia (R. P. Romînă), Filipov 
(U.R.S.S.).

Următorul punct al ordinei de 
zi a fost formarea seriilor cam- 
pionattului masculin. Seriiile au 
fost constituite pe baza rezultate
lor campionatelor anterioare și 
prin tragere la sorți,, astfel :

SERIA I : U.R.SS^Franța. Fin
landa, R. P. Alba^hf

SERIA a H-a : R. Cehoslovacă, 
R.P.F. Jugoslavia, Egipt, Austria.

SERIA,’h IlI-a : R. P. Bulgaria, 
R. P. Uițgpră, Belgia

SERIA’jlsIV-a : R. P. Romînă, 
R. P. ;:P^a, Italia.

,Prmjel®3șfâjiă' echipe clasate în 
? -ffecfre-Sefi^se califică în turneul 

final. ...
■ Cele șd^^ehipe feminine parti- 

ciparite. laTA&npionate vor forma 
o singitră Ișerie, în cadrul căreia 
se va .jufdȘf-^ștem turneu (adică 
fiecare echipai.cu fiecare din ce-

O SINGURA zj a mai rămas 
pînă în clipa cînd, pe stadio

nul Dinamo din Capitala patriei 
noastre, în fața miilor de specta
tori, se va desfășura festivitatea de 
deschidere a celei de a IV-a ediții 
a Campionatelor europene de vo
lei. Moment solemn, cu nerăbdare 
așteptat, mareînd începutul unuia 
din cele mai de seamă evenimen
te sportive ale anului și, cu sigu
ranță, al celui mai important din 
întreaga istorie a Jocului de vo
lei.

intr-adevăr, campionatele de a- 
nul acesta pot fi considerate ast
fel, ele urmind să constituie, prin 
valoarea lor, un nltim și prețios 
argument pe care să-l folosească 
voleiul și cei ce iubesc acest sport, 
în acțiunea dusă pentru a-și cîș
tiga și oficial dreptul de pârtiei- stitui o treaptă nouă în dezvolta- 
pare la Jocurile Olimpice. Și ofi
cial, pentru că altfel, prin activi
tatea desfășurată, voleiul și volei
baliștii au demonstrat de maim uiți 
ani că merită să li se acorde acest 
drept

Dar. a fost o vreme c'nd, pen
tru cei puțini care îl practicau, 
voleiul nu era decît un simplu joc, 
fără perspective de dezvoltare, pe 
rare cițiva entuziaști se căzneau, 
ici și colo, să-t facă iubit si să-1 
răspindească, fără nici un rezultat 
însă, sau, în cel mai bun caz, cu 
rezultate minime si trecăteare. li 
lipsea ceva voleiului. Ceva esen
țial, se vede, de vreme ce nu izbu
tea cu nici un chip să biruie. Ce 
anume, avea să se vadă în 1949 la 
Praga, unde, la primele ediții ale 
campionatului mondial masculin 
și campionatului european femi
nin, au participat și echipele 
U.R.S.S., pentru întîia oară pre
zente la o întrecere internațională 
de volei peste graniță.

Echipele sovietice sînt cele care 
au dat răspuns întrebării, practi- 
etnd un joc excepțional de specta
culos, dar în același timp și deo
sebit de eficace, bazat pe precizie 
și continuitate atît în acțiunile 
atac, cit și în cele 
pe o extraordinară 
chipei.

De atunci, ca o 
aplicării principiilor 
și concepției de joc folosite 
sportivii sovietici, voleiul a sufe
rit transformări fundamentale, 
jungînd să fie astăzi în multe țări 
— printre care și țara noastră — 
unul dintre cele mai larg răspin- 
dite sporturi și, în același timp, 
n disciplină sportivă de perfor
manță, care pe bună dreptate so
licită să fie primită în rindul 
Jocurilor Olimpice.

Cunoscînd aceste amănunte, im
portanța actualelor campionate-eu
ropene, cărora le va fi gazdă, în
cepând de miine, stadionu] Dina
mo, iese și nșai clar în evidență.'.mai vaiabi! decit oricind 
Trebuie subliniată, totodată, cin-, 
stea făcută astfel țării noastre, de 
a fi 'aleasă organizatoare a aces
tei mari competiții. Alegerea a- 
ceasta are la bază munca sirgu- 
incioasâ de ani de zile, însemna
tele succese obținute de mișcarea 
de cultură fizică și sport din pa
tria noastră și creșterea continuă 
a prestigiului său internațional, 
dezvoltata pe care o cunoaște vo-

leiul în țară la noi, și — desigur 
— bunele condiții în care au fost 
organizate celelalte mari manifes
tații internaționale desfășurate in 
țara noastră: Jocurile Mondiale 
Universitare de iarnă din 1951, 
campionatele și concursurile «»- 
temaționale de atletism, șah S» 
tir ale R.P.R. organizate aproape 
an de an, întrecerile sportive din 
cadrul celui de al IV-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studen
ților din 1953, campionatele mon
diale de tenis de masă din ace
lași an, etc. Și de această dată, 
pregătirile în vederea primirii oas
peților au fost făcute cu grijă, lu- 
îndu-Se o serie întreagă de măsuri 
menite să asigure jocurilor o des
fășurare în condițiuni cît mai 
bune, astfel incit ele să poată con- i 
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de apărare, 
coeziune a

de
Ș>
c-

aconsecință 
de pregăt're 

de

a-

rea voleiului.
Există și alte garanții în ceea 

ce privește nivelul tehnic și spec
tacular al acestor campionate. In 
primul rind, prezența în fruntea 
listei participanților a reprezenta
tivelor sovietice, campioane ale 
Europei și ale lumii. Apoi, parti
ciparea formațiilor Cehoslovaciei, 
Bulgariei, Poloniei, Iugoslaviei, 
Ungariei, Franței și Romîniei, de 
forțe sensibil apropiate și luptînd 
cu șanse egale pentru locurile de 
frunte în clasamentele celor mai 
bune echipe de volei din lume. De 
altfel, echipele naționale ale aces
tor țări s-au și clasat pe prime
le șapte locuri in ultima compe
tiție în care s-au intilnit, cam
pionatele mondiale din 1952, de 
la Moscova. Și, cum cele mai va
loroase echipe de volei sînt aci, m 
Europa, este clar că actuala în
trecere echivalează cu un campio
nat mondial.

In dubla lor calitate, de gazde 
și de competitoare, conștiente de 
sarcina ce le revine, spre a-și 
menține locul de frunte pe care îl 
dețin în ierarhia voleiului euro
pean și mondial, echipele repre
zentative ale țării noastre s-»» 
pregătit cu seriozitate și sînt *-  
cum gata să lupte cu hotărîre, să • 
apere cu demnitate culorile Pa- . 
triei. ’

Desigur, în întrecerea sportivă, ' 
reprezentanții noștri așteaptă 
vor primi 
aplauzele 
elanul și 
in același 
cupeți aplauzele nici atunci 
ele se vor cuveni altor echipe. 
O vom face cu convingerea că In 
felul acesta contribuim efectiv la 
reușita campionatelor, a căror în
semnătate, deși deosebit de mare 
din punct de vedere tehnic, depă
șește

Să 
vărul

de la noi încurajarea Și 
menite să le sporească 
puterea de luptă. Bar, 
timp, nu ne vom pri

cind

totuși planul pur sportiv.
nu uităm nici o clipă ade-
— deseori rostit, dar astăzi 

ca 
Întrecarle sportive internaționale 
constituie unul din cele mai pu
ternice mijloace de cimoaștere Și 
apropiere între popoare, contribu
ție la cauza slăbirii încordării in 
relațiile internaționale 
jinul întăririi păcii 
lume.

Succes deplin celei 
ediții a Campionatelor europene de 
voi ei!

și m spri- 
ăn <ntreag«

de a IV-a

i

<

Așa arată terenul central de volei din parcul sportiv Dinamo, pe care vor. începe miine campionatele europene de volei.
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Angajamentele constructorilor de pe șantierele j 

Hidrocentralei V. i. Leniit-Bicaz
Q

Printre numeroasele colective sportive din țara noastră care s-au g 
,8 angajat să desfășoare o bogată activitate sportivă in cinstea cetai 8 
8 ide al V-lea Festival de la Varșovia, se numără și colectivul spor-| 
g tiv „Constructorul“-Bicaz. Cu sprijini»! organizației U.T-M. Bicaz, g 
■8 colectivul sportiv Constructorul Bicaz își ia angajamentul ca ki cin- 8 
8 stea acestui mare eveniment al tineretului din lumea întreagă să | 

inițieze o puternică acțiune de atragere a tineretului de pe șan. g 
8 tierele de construcție, în toate întrecerile concursurilor Sportive ale 8 
8 Tineretului.
I Pentru buna reușită a organizării și desfășurării concursurilor se | 
8 vor instrui, de către conducerea colectivului sportiv Constructorul 8 
8 Bicaz, 12 sportivi care vor munci in această perioadă in calitate de | 
g ins tractor i sportivi voluntari. In același timp, colectivul sportiv _Ccn- g 
g stnwtoirul “-Bicaz se angajează să ajute sportivii de la sate prin tri- 8 
8 miterea mai multor echipe model.
! * 
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Pentru îmbunătăț rea munc i G. M. A. 
în regiunea
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1 In cursul anilor trecuți, colecti
vele sportive din regiunea Timi
șoara au obținut însemnate succe
se în domeniul complexului spor
tiv GM.A. Este suficient fă ară
tăm doar cîteva din aceste fru
moase realizări. In primul rind, 
trebuie să spunem că angajamen
tele luate la „purtători ai insignei
F. G.M.A., G.M.A. gr. 1 și gr ii 
Pe întreaga regiune, au fost înde
plinire și chiar depășite înainte de 
termen. In total, au devenit noi 
purtători de insignă G.M.A. pefte 
13.000 de tineri șî vîrstnici. O 
serie de comisii raionale de con
trol, ca de pildă, comisia raionu
lui Timișoara și Lugoj, au dus o

; permanentă muncă de îndrumare 
și control în rîndurile comisiilor 
de pregătire și examinare G.M.A. 
In fiecare lună se făceau instruc
taje de către aceste comisii la cen
trele de comună cu membrii a 
3—4 comisii comunale de pregă
tire și examinare G.M.A., iar o- 
d«tă pe trimestru se analiza acti
vitatea a 2—3 comisii de pregă
tire și examinare G.M.A. la cen
trul de raion, unde erau invitate 
toate comisiile de pregătire și exa
minare G.M.A. din raionul res
pectiv.

Începind însă, din anul 1955, 
munca pe linia complexului
G. M.A. în loc să prospere, a în
ceput să slăbească tot mai mult 
Desigur dă, această stare de lu
cruri a atras atenția organelor 
centrale în drept care, in dorin
ța de a afla cauza acestei descreș
teri în muncă, cît și pentru a 
îndrepta pe viitor această stare de 
lucruri a trimis pe timp de 10 
zile, în colectivele sportive ale re
giunii Timișoara, o brigadă care 
a făcut un amănunțit raid-anche- 
tă.

După o analiză făcută la fața 
locului, membrii brigăzii au con
statat o serie de lucruri care tăcu
seră ca munca G.M.A., din re
giunea Timișoara, să nu mai pe 
tă cunoaște în acest an aceea 
rezultate pozitive din trecut li: 
primul rînd, este necesar să ară
tăm că o lipsă principală revi se 
comisiei regionale G.MA., care în 
cursul anului 1955 a făcut dt>ar 
trei deplasări pe teren în raioa
nele Moldova Nouă, Ora. ița ți 
Almaș—Mehadia. Și nici atunci 
cînd membrii acestei comisii re
gionale 6-au deplasat în raioanele 
amintite mai sus nu și-;:u fac t 
pe deplin datoria. Comisiile raic> 
nale respective nu au primit în
drumarea practică pe teren din 
partea membrilor comisie: regie 
nale, comisiile raionale nu au fost 
controlate de felul cum iș; întoc
mesc și păstrează docume îtete și 
nici de felul cum obișri.i sc să 
eliibcreze insignele GM.A.

Campionstd republican de pollatton G.^.A.
După cum s-a mai arătat in zia

rul nostru, etapa l-a a campionatu
lui republican de spoliation G.M.A. 
se desfășoară peSintreg cuprinsul 
țării noastre, între 4-19 iunie. Zii 
ruc continuă să ne sosească la re-" 
dacție numeroase scrisori, prin care 

corespond, nții noștri ne in nneaz. 
despre felul cum se desfășoară 
etapa» I a acestui important cam
pionat republican. Corespondentul 
nostru pentru regiunea Timișoara 
ne anunță că o serie de sportivi 

’fruntași care au obținut anul trecut 
rezultate frumoase în acest campio
nat, și-au început din vreme pre- 
■gătiriie. Printre aceștia, amintim 
.pe Francisc Balogh (Dinamo). E- 
rica Hillier (Știința), Matei Mit- 
schang (Voința), toți din orașul Ti
mișoara. De asemene^, 60 de băieți

Tim șoara
In același timp s-a constatat că 

marea majoritate a organizațiilor 
de bază UTM. din întreprinderi și 
instituții și de la sate nu desfă
șoară o muncă hotărită și organi
zată pentru mobilizarea și îndru
marea tineretului în vederea tre
cerii normelor G.M.A.

Grav este și faptul că, în cursul 
anului 1955, problema complexu
lui G.M.A. nu a fost analizată 
niciodată în cadrul comitetului re
gional C.F.S. și nici în cadrul con
siliului sindical regional.

Pe terenurile de sport din re
giunea Timișoara nu se mai gă
sesc astăzi aparatele curselor cu 
obstacole (multe dintre acestea 
fiind complet deteriorate), gropile 
de sărituri sînt pline de pămînt și 
de pietre, iar panourile G.M.A. 
sînt ținute „sub cheie".

In general, s-a constatat că an
trenamentele secțiilor pe ramură 
de sport nu sînt axate pe exerci

țiile G.M.A. Mai sînt încă și as
tăzi antrenori ca: Silviu Bindea 
(Știința), Victor Carte (Progre
sul), Lazarov (Locomotiva) etc. 
toți din Timișoara care subapre- 
ciază rolul complexului G.M.A m 
pregătirea multilaterală a sporti
vilor.

In colectivele sportive Locomo
tiva P.T.T.. Metalul I.M.B., Loco
motiva LR.T-A.-Tlmișoara, Avîn- 
tul-Balta Sărată, Locomotiva-Ca- 
ransebeș, Constructorul-Lugoj, etc. 
din neglijența comisiilor de pre
gătire și examinare G.M.A. și a 
cadrelor tehnice, nu a fost pregă
tit în acest an nici un aspirant și 
nici un purtător de insignă.

Fără îndoială că față de cele 
arătate mai sus și în special, față 
de necesitatea îmbunătățirii calita
tive a muncii din cadru! oornplc- 
xului G.M.A. din regiunea Timi
șoara. se simțea nevoia unor noi 
măsuri organizatorice concrete și 
c’.t mai juste. Aceste măsuri au 
fost luate de altfel, chiar la oen- 
trii! de regiune după terminarea 
raidului de analiză. Iată pe scurt 
care sînt cele mas importante mă
suri organizatorice luate la Timi
șoara în legătură cu îmbunătăți
rea muncii G-M.A. In primul rind 
se vor înființa. în ce! mai scur! 
timp, cel puțin patru centre de 
pregătire G_MA in fiecare raion- 
Toți antrenorii și instructorii spor
tivi vor presta de acum înainte 
C'te 3 ore săpta minai pentru pre
gătirea tehnică și fizică a aspi- 
ranților G.M.A. Toate bazele spor
tive din regiunea Timișoara vor ii 
puse, în fiecare luni, la dispoziția 
aspiranților, pentru trecerea nor
melor. Pentru îmbunătățirea cali
tății muncii GM.A. trecerea nor
melor se va face de acum înainte 
numai în cadrul concursurilor ofi
ciale.

îi 80 fete de la S.M.T.C.F. Timi
șoara se pregătesc cu intensitate 
pentru startul primelor întreceri 
de pvliafon G.MA

D: > păcate, în multe alte colec
tive sportive din țară, nu există o 
permanentă și serioasă preocupare 
față de campionatul republican de 
poiiaiXon. Corespondfentul nostru 

Ioan Rizoiu din Craiova ne scrie 
că, în majoritatea colectivelor spor
tive din această localitate, nu s-a 
făcut absolut nimic pentru orga
nizarea primei etape a campiona
tului de cohatlon. O serie de colec
tive ca Progresul, Voința și Fla
mura roșie, amină, de la o zi la 
alta, organizarea întrecerilor. Folo
sind asemenea metode, colectivele 
sportive nu vor putea să contribuie 
la mobilizarea purtătorilor de in
signă G.M.A. gr. I. în întrecerile 
campionatului republican de po- 
liatlon G-M.A.

Dîrze întreceri in Concursurile Sportive ale Tineretului
Mii și mii de tineri de la orașe 

și sate participă în aceste zile la 
dîrzele întreceri din cadrul Con
cursurilor Sportive ale Tineretului. 
Colectivele sportive depun serioase 
străduințe pentru a organiza în ce
le mai bune condițiuni aceste con
cursuri care se desfășoară, în cins
tea măreții sărbători a tineretului 
lumii: cel de aii V-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studen
ților pentru Pace și Prietenie de la 
Varșovia.

Ultimele vești sosite clin țară 
arată entuziasmul, cu care tine
retul nostru s-a avîntat în întreceri. 
Astfel, numeroși tineri din orașul și 
regiunea Bacău și-au măsurat 
pînă acum forțele în cadrul primei 
etape a Concursurilor Sportive aie 
Tineretului. De un deosebit succes 
s-au bucurat aceste întreceri la 
colectivul Voința Bacău, unde au 
fost organizate: un turneu de fotbal 
cu șase echipe, trei concursuri de 
volei, un concurs de șah și un con
curs de tir. Organizarea acestor 
întreceri a fo6t precedată de o in
tensă acțiune de popularizare a 

competiției și de mobilizarea mun
citorilor cooperatori. De asemenea, 
întreceri viu disputate au avut loc 
și în cele șase secții ale colecti
vului sportiv Flamura roșie Parti
zanul Bacău. Și în satele regiu
nii Bacău, întrecerile din cadrul 
Concursurihor Sportive ale Tine
retului se află în plină desfășurare. 
In majoritatea comunelor din ra
ionul Tg. Ocna, întrecerile s-au 
disputat din timp, obținîndu-se bune 
reziutale. Numai în trei comune 
din acest raion (Bogdănești, Oituz 
si Dofteana) au participat peste 
700 de țărani muncitori. In comuna 
Bogdănești, la întrecerile de atle
tism au concurat 69 de tineri și 
12 tinere, la oină 26 tineri, la po
pice 15 tineri, la șah 26 tineri 
și 16 tinere, etc. De un frumos suc
ces s-au bucurat și întrecerile orga
nizate în comuna Agăș. Aci, peste 
80 de țărani au luat startiil în 
co’cursurle de atletism, oină. șah 
volei, fotbal și handbaC. Raioanele 
Tg. Ocna și Moinești merită a fi 
evidențiate pentru munca pozitivă 
dusă de comisiile de organizare.

Concursurile Sportive a'.e Tine
retului, după cum ne informează 
corespondentul nostru M. Vlădoia- 
nu, atrag și la Sibiu un mare număr 
de participanți. Colectiveile din a- 
ceastă localitat? au pornit încă de 
la sfîrșitul lunii trecute la organi
zarea întrecerii. Colectivul sportiv

Din activitatea cercului 
„Tînărul dinamovisr1 

din Ploești
Cu cîteva luni în urmă, în cer

cul Tînărul dinamovist din Flo- 
ești se desfășura o foarte slabă 
activitate sportivă. După o anali
ză amănunțită lucrurile au în
ceput să se îndrepte și rezultatele 
pozitive au apărut fără întîrzie- 
re. In prezent în cele patru secții 
pe ramură de sport (volei, bas
chet, fotbal și tenis de masă) e- 
xistâ o intensă activitate. In ace
iași timp numărul membrilor a 
crescut simțitor. Astăzi, la antre
namentele acestor secții participă 
cu regularitate peste 100 de ti
neri dintre care 32 sînt fete. Cu 
ajutorul comitetului orășenesc și 
regional C.F.S. Ploești, au fost 
repartizați instructorii și antreno
rii care conduc cu pricepere acti
vitatea secțiilor. O neobosită mun
că depun antrenorii Mircea Si
mian (bascliet) și Gh. Pajcariu 
(fotbal), Petrea Ștefan și Gh. 
Manta la volei.

Printre sportivii care și-au în
sușit o bună pregătire fiind în a- 
ceiași timp și fruntași la învăță
tură, merită a fi evidențiați tine
rii Aurel Leca, Nicu Tudorances- 
cii. Mariana Dumitrescu și Ale
xandrina Vasilescu din secția de 
volei; Mircea lonescu și Sergiu Clu- 
cerescu, din secția de baschet.

Trebuie să arătăm că cercul 
Tînărul dinanrovist din Ploești 
sg bucură de un larg sprijin din 
partea Consiliului central al aso
ciației Dinamo. Astfel, fiecare 
secție pe ramură de sport a fost 
înzestrată de către consiliul cen
tral al asociației Dinamo cu cîte 
două rînduri de echipament spor
tiv nou.

Se cere însă din partea consi
liului sportiv regional Dinamo cît 
și din partea conducerii cercului 
Tînărul dinamovist o mai mare 
preocupare față de dezvoltarea 
secțiilor pe ramură de sport și 
față de creșterea membrilor sec
țiilor respective.

Florian Albu 
corespondent 

Constructorul Sibiu a organizat un 
reușit turneu de handbal cu partici
parea unităților din Sibiu, Sighi
șoara, Agnita și orașul Victoria. 
In cadrul colectivului sibian Pro
gresul au avut loc întreceri de 

loflbal vVt disputate. La aceste 
întreceri au participat printre al
tele, «echipele Teatrului de Stat, 
cinematografiei, sfatului popular și 
Băncii de Stat. Nici colectivul Fla
mura roșie Sibiu nu s-a lăsat mai 
prejos, organizînd jocuri de fotbal 
între echipele unităților textile și 
alimentare.

Alături de oamenii muncii din 
orașul Cluj, elevii și elevele șco’ii- 
lor din această localitate se întrec 
cu însuflețire în cadrul Concursu
rilor Sportive ale Tineretului. Co
respondentul nostru Paul Anca ne 
relatează că pînă în prezent, s-au 
evidențiat pentru buna organizare 
a întrecerilor colectivele sportive 
de la școala medie Nr. 4, școala 
medie Nr. 6 și școala medie Nr. 7 
cu limba de predare maghiară, pre
cum și coilectivle sportive univer
sitare Știința „V. Babeș“ și Știința 
„Bolyai". In satele din regiunea 
Câuj s-au obținut de asemenea 
bune rezultate. De pildă, în raionul 
Jibou, în comunele Băilan, Surdut» 
și Someș Odorhei, sute de tineri 
țărani muncitori și/muncitori agri
coli s-au avîntat în întrecerile din 
cadrul diverselor discipline spor
tive.

In toate orașele și satele regiu
nii Iași, după cum ne scriu cores
pondenții noștri R. Untu și E. Ursti, 
întrecerile din cadrul acestei mă
rețe competiții angrenează un nu
măr extrem de mare de participanți. 
Intr-adevăr, pînă acum, în regiu
nea! Iași s-lani înregistrat peste 

18.000 de concurenți, dintre care 
6.300 fete. In mod deosebit se evi
dențiază raionul Huși cu 3100 de 
participanți și raionul Roman cu 
2600 de participanți. Trebuie sub
liniat faptul că, în cinstea Concur
surilor Sportive aie Tineretului, în 
regiunea lași, au fost amenajate 68 
terenuri de volei, 46 terenuri de 
fotbal, 5 ar- ne de popice, 3 poli
goane de tir și 4 centre de înot. 
In orașul Iași, consiliul regional 
Progresul a inițiat o întrecere în
tre toate colectivele sale sportive, 
în vederea obținerii unui număr cît 
mai mare de participanți și a unor 
rezultate cît mai bune.

Dintre comunele din regiunea 
Iași, în mod deosebit, s-au remarcat 
Gropnița și Trifești. La Gropnița,

Largă participare ia
Spartachiada sindicală este în 

plină desfășurare. Corespondenții 
noșfri din toată țara ne trimit 
vești despre felul în care sînt or
ganizate întrecerile acestei mari 
competiții sporiive de masă. Ceea 
ce desprindem în primul rînd, din 
scrisorile primite, este faptul că 
Spartachiada sindicală se tâieură 
de o deosebită popularitate în 
rîndurile oamenilor muncii, pe 
care-i angrenează în număr foarte 
mare în întreceri.

In regiunea Iași, ne scrie cores
pondentul nostru regional R. 
Untu, colectivele sportive Pro
gresul, Recolta și Locomotiva 
au reușit să mobilizeze la star
tul întrecerilor etapei I a 
Spartachiadei sindicale mii de 
concurenți Numai în cadrul co
lectivului sportiv Progresul mai 
mult de 4000 de tineri și ti
nere au luat parte la întrecerile 
de atletism, tir, gimnastică, oină 
și volei. In orașul I-luși, unde este 
instructor voluntar Ion Inovan, 
toți participant» la concursurile 
Spârtacliiadei sindicale și-au tre
cut cu acest prilej și normele 
complexului G.M.A. Spartachiada 
sindicală se bucură de un deosebit 
succes mabilizatoric și în cadrul 
unităților socialiste, G.A.S. și 
S.M.T. din regiunea Iași. La 
S-M.T. Tg. Frumos, ele pildă, pes
te 300 de tineri și-au disputat în- 

.tîietatea in cadrul acestor ccn- 
. cursuri, iar la S MT.. Frumușica, 

raionul Hîrlâu, colectivul sportiv 
a organizat întrecerile pe terenul 
nou amenajat. Exemple pozitive 
de felul în care au organizat Spar
tachiada sindicală mai oferă și co
lectivele sportive din comunele 
raioanelor Pașcani, Negrești, Va
slui, Roman, Iași, etc.

Și colectivele sportive Știința 
din Cluj s-au remarcat prin suc
cesul mobilizatoric repurtat. Co
lectivul sportiv Știința . ,,Babeș“ a 
mobilizat la întrecerile de atle
tism, tir, oină și volei 6464 con
curenți, colectivul sportiv Știința 
„Bolyai" a mobilizat 4/80 de 
concurenți, Știința Agrotehnica 
2480 concurenți iar Știința Poli
tehnica 2433 concurenți.

Succese frumoase în acest do 

18 tineri de la G.A.C. Mihaiil Emi- 
nescu, au devenit purtători de iii- 

G M \. gr. II, iar la 
cursul de tir au luat parte miV’ 
ptițîn de 90 de tineri, printre care 
20 fete. In comuna Tritfești. a fost 
organizat un reușit concurs de 

ciclism, la care au luat startul 60 
de concurenți.

După cum ne comunică cores
pondentul nostru regional la Con
stanța au avut loc întreceri de 
atletism la colectivul sportiv Fla
mura roșie alimentar. La întreceri 
au participat 83 de concurenți, 
dintre care 54 fete.

O interesantă inițiativă — ne 
scrie corespondentul nostru B. Zum- 
mer — a luat comisia raională de 
șah de pe lingă comitetul raional 
C.F.S. Botoșani care a organizat la 

G.A.S. Plopăuți un siimif.tan de 
șah la 19 mese, dat de maestrul 
sportului M. Rădulescu. Simultanul 
a luat sfîrșit cu scorul de 16— 
2>/2 în favoarea maestrului spor
tului M. Rădulescu.

In orașul Timișoara, Concursu
rile Sportive ale Tineretului ani 
grenează de asemenea, mii de ti
neri și tinere. îndeosebi, școflEe 
rrxjdii și profesionale au obținut 

rezultatele cele mai bune. De pildă 
la școala profesională electrotehni
că s-a desfășurat un concurs de tir 
cu 87 de participanți. Tot la\s- 
ceastă școală se desfășoară un 
campionat de volei cu 12 echipe de 
băieți și 2 de fete. Sînt însă unele 
colective timișorene, care nu acor
dă destulă atenție acestor întreceri. 
De pildă la colectivul sportiv Fla
mura roșie Industria Linei, în ziua 
fixată pentru descinderea compe'.i- 
ției s-au prezentat doar... 6 sper- 
tfvi. Nici la fabrica d- încălță
minte Nikos Beloianis nu e le o 
situație mai bună. Aici concursar^ 
le au fost amînate din lipsă 
concurenți. In schimb, din satele 
raionului Timișoa'a ne vin v.ști 
îmbucurătoare. Astkl. in comtue- 
le Sînandrei și Dutnbrăvița, seci 
de tineri țărani muncitori au parti
cipat la întreceri de volei, atletism 
și fotbal.

De la un capăt la altul al țării, 
tineri și tinere, sportivi începători, 
participă cu entuziasm la Concur
surile Sportive ale Tineretului. A- 
ceste concursuri, reprezintă o nouă 
ți puternică manifestare a dragos
tei, cu care tinerii din patria noas
tră privesc apropiata sărbătoare a 
tineretului lumii de la Varșovia.

Spartachiada Sindicală
meniu are și colectivul sportiv 
Progresul din Craiova, care a mo
bilizat numai la concursurile de 
tir 523 de concurenți, iar la con
cursurile de atletism 413 concn- 
renți. In curînd, ne informează co
respondentul nostru I. Rizoiu, la 
acest colectiv vor fi organizate și 
întrecerile de volei și oină de care 
se ocupă antrenorul colectivului.

Astfel de rezultate au înregis
trat și colectivele sportive Fla
mura roșie alimentar, Progresul și 
Locomotiva din Constanța, colec
tivele sportive Avîntul din Regiu
nea Autonomă Maghiară, colecti
vul sportiv Flacăra I Mai Ploești 
și altele.

Dar mai sînt încă unele colec
tive care nu se preocupă nici a- 
cum de organizarea în treceriioi^^
Spartachiadei sindicale, lipska^h 
astfel pe membrii colectivelor 
de posibilitatea participării la a- 
ceastă competiție sportivă de ma
să. Exemple negative în această 
privință oferă majoritatea colec- > 
iivelor sportive din orașul Timi
șoara care nu au întreprins nimic 
pînă acum, pentru organizarea 
concursurilor Spartachiadei sindi
cale. De altfel, după cum ne co
munică corespondentul nostru regio
nal la Timișoara, Spartachiada sin
dicală n-a constituit o preocupare 
pentru C.S.R. și nici nu a fost sprij • 
nită de comitetul orășenesc C.F.S. Nu 
este de mirare cfeci că situația 
prezjntă astfel. Cele 2000 Ț» 
care trebuiau distribuite colective
lor sportive, au sosit la Timi
șoara la 4 iunie, deci, cu mult 
după ce expirase prima etapă la 
tir.

Aceeași stare de lucruri poate fi 
întîlnită, în raionul Hațeg și, mai 
ales, în orașul Hațeg, unde co
lectivele Voința și Progresul, ce
le mai mari din localitate, nu au 
făcut nimic în privința organiză
rii Spartachiadei sindicale. Este 
timpul, ne scrie corespondentul 
nostru N. Sbuchea, să se ia mă
suri pentru ca și în orașul și ra
ionul nostru oamenii muncii să



PEURfl

Pe la jumătatea lunii mal, zia
rul nostru a criticat consiliul 
colectivului sportiv Progresul Fi
nanțe Sfaturi clin Iași, pentru 
lipsurile arătate în gospodărirea 
bazelor sportive și îndeosebi a 
ștrandului. In răspunsul pe care
l-am  primit la redacție colectivul 
sportiv ne nrată că în urma apa
riției acestui material s-au luat 
măsuri concrete pentru remedierea 
lipsurilor semnalate. Iată de alt
fel parte clin cuprinsul scrisorii:

„A început curățirea generală a 
ștrandului, au lost amenajate zo
ne de verdeață, s-a acoperit poli
gonul de tir și s-au mai confec
ționat încă 4 paturi pe lingă cele 
11 existente. A început de aseme
nea repararea bărcilor, a rețelei 
de lumină electrică și este aproa
pe terminată amenajarea plajei de 
Bi bazin. Colectivul a mai luat 
niăsuri pentru redarea in folosin
ță a celor două terenuri de tenis 
și a arenei de popice. Vă rugăm 
ca *i  în viitor să ne ajutați in 
muncă prin asemenea critici tovă
rășești.

lordache Dimitriu, președintele 
colectivului sportiv Progresul 
Iași

„Critica apărută în ziarul 
„Sportul popular" este justă, de
oarece activitatea colectivului Con
structorul Petroșani continuă să 
fie slabă și după alegerea noilor 
organe sportive. Așa începe sert- 
fcarea, pe care am primit-o re
cent, de la consiliul acestui colec
tiv. Inactivitatea care a caracte
rizat Și mai caracterizează con
siliul colectivului sportiv, se ara
tă în continuare, se datorește fap
tului că alegerile organelor spor
tive au fost făcute formal, ale 
gîndu-se oameni necunoscători ai 
problemelor sportive tehnicieni și 
funcționari prea aglomerați de 
sarcinile profesionale. In compo
nența consiliului colectivului spor
tiv, nu există în prezent mei un 
tovarăș care să muncească direct 
în producție, iar cercurile sportive 
din Lonea și Livezenț au rămas 
nereprezentate, deoarece membrii 
noului consiliu al colectivului 
sini numai din orașul Petroșani. 
Vinovat de această stare de lu
cruri este și comitetul sindical ra
ional al muncitorilor din construc
ții, care n-a analizat activitatea 
consiliului colectivului sportiv și 
nu i-a tras la răspundere pe cei 
care au făcut greutăți acestei ac
tivități. Pentru remedierea situa
ției existente, s-au luat măsuri ca 
in cursul lunii iunie să se eiecta- 
eze alegeri parțiale, sprijinite e- 
tectiv de către comitetuj sindical 
raional.

D. Turnă — președintele 
colectivului sportiv

Gimnastica articulară
(Recenzie)
de dr. Adrian Ion eseu

Foarte adesea, antrenorii sînt 
preocupați de problema de a mări, 
pe calea unor exerciții fizice po
trivite, elasticitatea mușchilor unui 

-sportiv.
I De asemenea, adesea, sportivii 
”slnt în căutare de anumite exer

ciții gimnastice cu caracter com-
plimentar, pentru a suprima efec
tele nepotrivite ale unor antrena
mente unilaterale.

Și tot astfel, există sportivi care 
sînt foarte interesați să știe, prin 
ce exerciții gimnastice și-ar pu
tea reface mobilitatea articulații
lor, dacă cumva au suferit cînd- 
va, vreun accident.

Toți aceștia, precum și mulți 
telții (profesori și instructori de 
educație fizică, studenți 1 C.F., 
medici etc.) vor fi desigur foarte 
interesați să citească lucrarea 
„Gimnastica articulară" scrisă de 
către Dr. Adrian Ionescu, confe
rențiar la Institutul de Cultură Fi
zică și vechi colaborator al cen
trului medical de cultură fizică din 
București.

Această lucrare, după cum re
iese și din titlu, studiază îndeo
sebi „Gimnastica articulară" adi
că o anumită categorie de exer
ciții fizee a căror sistematizare 
este orientată după principalele 
planuri și axe de mișcare ale ar
ticulațiilor mobile, luate ca uni
tăți motoare. Preocuparea precum
pănitoare a lucrării constă — 
după cum se arată în prefață — 
în tendința de a exercita, tonifica 
și mobiliza metodic articulațiile.

INTIMPINĂ CU CINSTE FESTIVALUL
Pe tot cu rmsul patriei noastre, 

tineretul înf.mpină cu însuflețire 
marea sărbătoare, pe care îi va găz
dui Varșovia în vara aceasta: al 
V-tea Festival Mandial al Tinere
tului și Studenților. Zeci de mii de 
tineri, unii dintre ei constituiți în 
brigăzi U.T.M.-iste au realizat fru
moase succese în producție. Nu
meroși tineri au colectat importante 
cantități de fier vechi, alții repetă 
de zor cînfece și jocuri populare. 
Ei își fac totodată timp pentru da
ruri pentru participanții la Festival.

DARURI PENTRU SPORTIVI
Printre mii 6; de participanți la 

Festival vor fi numeroși iubitori 
ai sportului. Festivalul e doar o 
sărbătoare a tinereții și tinereții îi 
este drag sportul. La aceasta s-au 
și gîndit tinerii de la cooperativele 
meșteșugărești din Roșiori de Vede 
care au lucrat, printre alts'e, o 
serie de jocuri de șah. Alți tineri 
cooperatori, care muncesc la coo
perativa ,.t Mai“ din Sighișoara, au 
dăruit echipamentul necesar pentru 
o echipă de. handbal

CREAȚIILE ARTIȘTILOR
Oamenii de artă din țara noastră 

cinstesc și ei Festivalul cu creații 
inspirate din viața luminoasă a 
tineretului nostru, cu opere care 
redau năzuințele tineretului de a 
învăța, de a muncii, de a se bucura 
de viață. Compozitorul ieșean So
rin Vînătcrul compune acum un

DIN FR03LEMELE RIDICATE DE ULTIMELE JOCURI DE POLO
Două etape incomplete (4 jocuri 

din 10) s-au consumat pînă acum 
în campionatul categoriei A de 
polo. Prea puține pentru a prezenta 
un clasament, dar suficiente pen
tru a desprinde primele constatări 
la startul acestei noi ediții.

Cele două partide desfășurate du
minică la Floreasca au ilustrat per
fect» prin desfășurarea lor, cele 
două corttepții de joc pe care le 
î.ntrebuinț-ază, cu puține variante, 
echipele noastre de polo. Primul 
meci, care a opus formațiile Pro
gres:! București și Constructorul 
Oradea, n a părăsit decît rareori 
nota de mediocritate, pentru că cefe 
două echipe, și în special Cons
tructorul Oradea, nu s-au preocu
pat prea mult de remedierea lipsu
rilor manifestate anul trecut. Cea 
mai importantă și resimțită lacună 
se referă la pregătirea fizică. Fără 
acest element, majoritatea jucători
lor de la Progresul și Constructorul 
n-au rezistența necesară unui joc 
mobil, elastic, cu deplasări continue 
înainte și înapoi. Ei preferă să 
posteze în fața porții adverse un 
coechipier căruia îi trimit majori
tatea paselor. Bucureștenilor le-a 
convenit această tactică, pentru că 
Bădiță, la punct cu antrenamentele, 
a jonglat cu adversarul lui direct 
și a marcat de patru ori. Dar siste

în limitele formei și funcțiunilor 
normale.

In cadrul fiecăruia din cele 4 
capitole ale lucrării (1. gimnasti
ca articulară a membrelor superi
oare ; 2. gimnastica articulară a 
membrelor inferioare; 3. gimnas
tica articulară a gîtului și a trun
chiului ; 4. indicațiile și contrain- 
dicațiile gimnasticii articulare) 
fiecare articulație este prezentată 
mai întîi, din punct de vedere a- 
natomic și funcțional: se studiază 
apoi, mobilitatea ei, precum și e- 
xercițiile ce-i s'nt necesare. Insfîr- 
șit, urmează, pe larg explicate prin 
text și desene, aplicațiile practice 
ale exercițiilor prezentate.

In același timp, autorul lucrării 
at:age atenția asupra faptului că, 
gimnastica articulară nu înseamnă 
o limitare a exercițiilor numai la

cîntec sportiv pentru cor mixt cu 
acompaniament de fanfară .Un tî- 
năr pictor, Arz Helmut, student în 
anul IV al Institutului de arte plas
tice ,,Ion Andreescu“ dtn Cluj are 
în lucru compoziția „Concurs hip:c“ 
care înfățișează un moment d'nțr-o 
competiție sportivă pentru tineri.

NOI BAZE SPORTIVE
Concursurile Sportive ale Tine

retului au angrenat în întreceri un 
mare număr de concurenți, tineri 
de la orașe și de fa sate. In unele 
focuri s-a pus cu acest prilej pro
blema bazelor sportive pe care să 
se desfășoare aceste întreceri. Cu 
entuziasmai care îi caracterizează 
tinerii au propus să înceapă de 
îndată amenajarea unor terenuri 
simple. Și după ce au făcut pro
punerea au trecut curînd la fapte. 
La Călimănești, frumoasa stațiune 
balneo-climatdrică de pe malul Ol
tului, tmeretul din localitate, îm
preună cu cel din comunei» vecine 
au început amenajarea unui mic 
stadion în raionul Gilort-regninea 
Craiova au fost amenajate prin 
munca tinerilor harnici, 19 baze de 
sport. In Capitală se amenajează de 
asemenea prin muncă voluntară o 
mare bază sportivă în apropierea 
uzinelor „23 August". Ea va cu
prinde terenuri de fotbal ,volei, 
baschet, .tenis și un poligon de tir.

CONG'JRSL RL..CONCURSURI
Colectivul sportiv „Voința"*  Pia

mul acesta ,.economic" este eficace 
numai în anumite situații, iar folo
sirea lui excesivă dăunează specta
culozității partidelor și progresului 
jocului de polo. Dacă la echipa 
Progresul București se vădește 
preocuparea pentru un joc ceva mai 
variat, în schimb conducerea echi
pei Constructorul Oradea, criticată 
pentru jocul pur defensiv din me
ciul cu C.C.A., l-a înlocuit în meciul 
cu Progresul pe unul dintre jucă
torii din linia de fund, păstrîndu-I 
însă centru fix pe Pecsi, principalul 
vinovat de jocul static și fragmen
tat al orădeniloi

Un contrast izbitor cu prima par
tidă l-a constituit meriul Tînărul 
Dinamovist—Știința Chtij. •

Pasionant prin calitatea sa ca și 
prin evoluția scorului, la care au 
contribuit în egală măsură ambele 
formații, meciul a prezentat carac- 
teristicefe jocului modern: mișcare 
continuă cu atacuri și contra
atacuri rapide, joc de mijloc folo
sit în scop tactic, schimburi de 
locuri și efliar de mingi in care 
elementul fantezie a predominat.

In toiul unei lupte specifice Im
petuozității și dirzeniei de care au 
dat dovadă jucătorii de la Tînârul 
Dinamovist și Știința j, s-au 
produs numeroase eliminări. Con
ducătorul! partidei, N. Blidaru, a

elementele proprii ale articulațiilor. 
Dimpotrivă, punmd în aplicare în
vățătura lui 1. P. Pavlov, care 
arată că organismul este un tot 
unitar, lucrarea indică exerciții fi
zice astfel alese, îneît folosirea lor 
are drept consecință stimularea 
mușchilor, a nervilor, precum și 
activarea circulației și a schimbu
rilor nutritive ale sportivului ce le 
execută.

De asemenea, după cum se ara
ta, gimnastica articulară a ajutat 
și ajută la refacerea deplină și la 
reintrarea în viața sportivă a unor 
sportivi accidentați.

lată citeva exemple : gimnasta 
Ildico Sombati, sportivă de cate
goria I-a și-a revenit, prin gim
nastică articulară, de pe urma 
unei entorse destul de serioase și 
a concurat recent, din nou, în ca
drul unor întreceri de gimnastică. 
La fel Petre Buda (Dinamo) cu
noscut internațional de rugbi, sau 
Nicolae Zografi, jucător de hochei 
(C.C.A). s-au vindecat deplin și 
au reintrat în activitatea sportivă 
deși au suferit fiecare o leziune 
de menise.

Trebuie să subliniem faptul că 
exercițiile recomandate în lucrarea 
„Gimnastica articulară" au fost 
îndelung și foarte adesea verifi
cate, căci — după cum spune 
chiar autorul cărții, doctorul A- 
drian Ionescu — „este strînsă în 
cîteva zeci de pagini, experiență 
adunată în peste zece ani".

MARIA IRIM1E

tra Neamț și-a amenajat terenul de 
volei pentru jocuri în nocturnă—ne 
comunică corespondentul nostru D. 
Ilerner. L-a pavoazat și a invitat 
echipe din localitate și din Bacău 
la un mic turneu, în cinstea Fes
tivalului. Peste 300 de spectatori 
au venit în cele două seri și au 
aplaudat victoriile obținute de echi
pa de \-olei Voința Piatra Neamț 
asupra formațiilor Avîntul din a- 
celași oraș și Voir/ța Bacău In 
încheierea turneului, echipa de bas
chet Voința P- Neamț a dispus de 
Voința Bacău în cadru) fazei regio
nale a campionatului asociației.

In comuna Zăbala - R.A.M., s-au 
organizat competiții de fotbaA și 
volei pentru pionieri. S-au întîlnit 
pinnerdin această, comună cu 
cei de Ia școada elementară din 
Covasna. La volei, ca și la fotbal, 
au terminat victorioși pionerii din 
Covasna, ne scrie corespondentul 
nostru C. Stanca.

In raionul Topok>veniJregiunea 
Pitești ne aduce la cunoștință co
respondentul nostru 1. Fețeanu a 
fost organizat în cinstea Festivalu
lui un concurs de ciclism terminat 
cu victoria lui Victor Mocanu din 
corn. Budișteni. O vie activitate au 
desfășurat și echipele de fotbal și 
volei din corn. Goioești și Dobrești, 
tot din raionul Topoloveni, precum 
și cele din corn Cetățeni, Hîrtuești, 
Berevoești și G.A.S. Lăicăj (raio- 
mtl Muscel).

int rvenit totdeauna prompt și au
toritar. Pentru că unele decizii au 
stîrnit nedumerire din partea an
trenorului și jucătorilor de la Tî
nărul Dinamovist,- trebuie să ve**im  
cu o precizare. In urma recent I i 
curs avînd ca scop uniformizarea 
arbitrajelor, s-a stabilit că obstruc
ția — de orice natură ar fi — se 
sancționează cu eliminarea din joc. 
Necunoașterea acestui punct din 
regulament era cît pe-aci să priveze 
Tînărul Dinamovist de victoria pe 
care duminică a meritat-o din plin.

Acestea au fost concluziile cele 
mai importante ale primelor etape: 
pe de o parte, preocuparea unor 
echipe pentru un joc de valoare, 
modern, pe de altă parte tendința 
altora de a frîna progresul acestui 
joc. G. NICOLAESCU

Cu musca
... cînd e soare, terenul pe care 

jucăm seamănă cu un maidan plin 
de praf și tare ca cimentul...

...cînd plouă, ne înecăm în noroi 
și sărim din mocirlă în mocirlă...

.. iar cînd mergem în calitate de 
spectatori, să asistăm la vreo corn- 
petiție, ne batem să luăm bi
lete, căci există numai două 
case, ne îmbulzim la intrarea 
pe stadion (căci există numai 
două porfi) și cînd în sfîrșit 
după luptă mare am ajuns în tri
bună, riscăm să ne prăvălim în a~ 
bisuri, fiindcă din tribună nu a 
mai rămas decît ici colo de o 
scindură... Iar dacă cumva, pentru 
a evita aceste ipotetice pățanii, ne 
căutăm loc in primele rînduri ale 
tribunei care, hai să zicem că ar fi 
ceva mai bine conservate, nu vedem 
din toată competiția (de pildă, din- 
tr-ttn meci de fotbal) decît un iu
reș de picioare, pentru că o bună 
parte a tribunei zace scufundată la 
mai mult de un metru sub nivelul 
terenului de joc...

Noi am citit cu surprindere a- 
ceste năstrușnice știri, pe care nl 
le-a trimis din Iași, corespondentul 
nostru Jean Gheorghiu. Mai mult 
decît atît. Am cerut ca ele să fie 
verificate. Și am aflat că știrile 
din scrisoare sM riguros exacte.

Stadionul .,23 August-Copou 
prezintă după cum ați aflat din 
cele de mai sus, o jalnică înfă
țișare.

In același timp, la Iași, oraș 
cu peste ÎOOJDOO de locuitori, acti
vitatea sportivă devine din ce în 
ce mai intensă. Și atunci ne în
trebăm: Oare cele semnalate, nu 
ar putea pune pe gînduri Sfatul 
popular Iași și îndeosebi asociația 
sportivă „Locomotiva" ?

Și în același timp (după cum ne 
scrie corespondentul nostru C. ro- 
povici, care ne semnalează in alt 
oraș o situație similară) nu awn- 
va. unele foruri din Aiud citind

NMKN
Ln regiunea lași, tinerii a-e la sa

te iau parte în număr mare la 
concursurile Sportive afe Tinere tiv
im. Astfel, în raionul Huși au.par
ticipat : 640 tineri și tinere la atte-i 
tism, 397 la fotbal, 37 la natație, 
218 la oină,553 la șah, 181 la tir, 
413 la volei și 81 la întrecerile de 
trântă. In mobilizarea pârtieipan-ți- 
lor, precum și în organizarea eoni-' 
cursurilor s-au evidențiat colecti
vele sportive sătești de la G.A.S.- 
Lunca Banului, G.A.S. Pojorani și- 
cele din comunele Cornu ș: Pogo- 
nești. Frumoase rezultate au fost 
obținute și în raionul Roman. La 
întrecerile de fotbal, oină, atletism, 
ciclism, handbal, înot, popice, șah 
tir, volei și trîntă au participat 
peste 2000 de tineri. Sportivii dto 
satele raionului Roman au amena
jat, în cinstea Festivalului, 15 te
renuri de volei, o arenă de p-opice, 
3 terenuri de fotbal și uin poligon 
popular de tir. In prezent se lu
crează la amenajarea unui centru 
de natație.

Eugen Ursa 
și R. Untu '! 

corespondenți

Muncitorii de la G.A.S. Izvorul 
raionul Costești, regiunea Pitești 
au fost printre primii din regiune 
în campania însămînțărilor de pri
măvară. Sportivii din această co
mună s-au dovedit a fi fruntași și 
în acțiunile întreprinse pentru a- 
menajarea de noi baze sportive și 
pentru organizarea Concursurilor, 
Sportive ale Tineretului. De curînd, 
au fost terminate lucrările de ame
najare a unei noi arene de popice 
iar acum au început și întrecerile 
cu prilejul cărora 25 de sportivi 
și-au trecut o parte d!in normele 
G.M.A. Cîte un portic de gimnas
tică și un teren de fotbal au a-J 
menajat și sportivii din colectivele 
sătești „Recolta" im comunele Urși 
și Ștefănești. Sportivii din comuna 
Leleasca, raionul Vedea, au ame
najat un teren de fotbal și un te-’ 
ren model de volei. In cinstea Fes-’ 
tivalului, sportivii de la G.A.S.-
I.ăicăi,  raionul Muscel, și-au făcut 
un nou teren de fotbal, o pistă de 
atletism și au construit o cursă cu 
obstacole G.M.A.

Ioan Rizoiu

pe căciulă
aceste r.nduri se vor simți și ele 
cu musca pe căciulă ?.

Ge să mai vorbim despre tere
nul colectivului sportiv Locomotiva 
din Adjud-regiunea Bîrlad t Aici 
urma să se facă o mare bază com
plexă. dar lucrările au stagnat după 
amenajarea terenului de... (ați ghi- 
cit!) fotbal. Pe locul unde urmau 
să se înalțe stîlpu terenurilor de 
volei, panourile terenului de bas*  
chet, standul poligonului de tir, șm. 
se înalță acum — ce-i drept zdra*  
vene, aproape cît omul — bălăriile. 
Vă închipuiți ce Investigații se foc 
atunci cînd vreo minge mai..*  
zburdalnică sare gardul și ateri
zează în bogata și sălbatica floră 
din vecinătate ! De altfel, s-a des
coperit recent că se dezvoltă aici 
și o faună interesantă. In timpul 
meciului de fotbal Locomotiva Ad- 
jud-Locomotiva Bacău a apărut pe 
teren un iepure urmărit de o droaie 
de copii, care îi descoperiseră cal*  
cușui în bălăriile din apropiere..*  
Deh niciodată nu știi de unde sare 
iepurele! De aceea credem că to*  
tuși, într-o bună zi, aceste terenuri 
vor fi date în folosința sportivilor*

ANUNȚ
Se aduce la cunoștința celor 

care doresc să-și procure colec
ția revistelor: „FOTBAL" pe i 
anii 1953—1954, „CULTURA 
FIZICA ȘI SPORT" pe an» 
1952-1953-1954 și „ȘAH" pe anii 
1952-1953-1954, că și le pot pro
cura contra numerar sau prin 
mandat poștal de la sediul re
vistelor: București str. Vasile 
Alecsandri nr. 6 Raion I. V. 
Stalin (Telef. 2.42.28).



Pe taarginea campionatelor europene de box

Deciziile eronate—un adversar neprevăzut 
pentru boxerii noștri

C R E LETIC
DOUĂ NOI 
CONCURSUL

DE LA

RECORDURI ÎN 
INTERNAȚIONAL 
OLOMOUC

Spectatorul obișnuit al unei în
treceri sportive, care iși manifesta 
cu dezinvoltură bucuria sau tumeaza 
enervat țigară după țigara, m ra
port direct ai situațiile tn care se 
află echipa sa preferată nu șt 
desigur seama de multipl-ic d. 
facultăți care se ivesc în calea unui 
sportiv într-o deplasare peste hota 
„le patriei. Emoția inerentă unui 
asemenea eveniment, oboseala cal 
toriei. schimbarea de atmosfera .1 
de alimentație, ca să nu m^J»" 
bim de lipsa publicului „de aca ai . 
a cănii prezență în tribune u di 
uneori puteri nebănuite, toate aces
tea la un ioc creeaza sportivului 
condițiuni de întrecere ieșite din li
mitele normalului. Așa s-a înamptat 
și ta recenta ediție a camp.ouatekx 
europene de box amator de la Ber 
lin. Dar dacă, de data aceasta, 
sportivii noștri s-au pr.*.cpt*  
treacă peste toate greutaț le de mai 
aus, ei n-au mai putut sa aipte 
împotriva unui alt element: dea- 
ziiie eronate ale finului lntr-ade- 
văr, boxerii noștri s-au văzut in nu 
mai puțin de dnci rmdun — ș» ™ 
In tră. cum dintr-o greî*- îa 
pretare a relatărilor noastre tele.o- 
rice a apărut in coloanele ziarutoi 
_ profund nedreptățiți- Asemenea 
deci - i false n-au tont mimai 
boxerii noștri Ele i-au frustat de 
victorie și pe remarcabilii țxipbMi 
sovietici Stepanov și Zasumn. m 
finalele competiției, pe boxerul ita
lian Sd’eani (înfinroicre care a 
dus de attlel la retragerea sporti
vilor italieni din întrecere), pe pu- 
gilistul francez Sosa. precum și pe 
mulți alți participant!

Judecind cu toată obiectivitatea, 
apare limpede faptul că in fina*  
ar fi trebuit să se califice trei sau 
patru dintre boxerii noștri. Ceri*  
tantin Dumitrescu, de pilda, a ter- 
sanat cn an considerabil avantai 
de puncte fcrtDnirea sa cu b’xerul 
maghiar Budai. Reprezentanții nos
tru ciștigase fiecare repriză- Sere 
surprinderea tuturor, victoria a fost 
atribuită iui Budai. Dacă ar ti to.-t 
declarat, așa cum se cuvenea, în
vingător ta acest meci- Oa»l.»sa« 
ar fi avut apoi o sarcină destu. de 
tjsoară în semifinale. în fața dane- 
-antai Hans Petersen. Semi tocul 
Ni-o'ae Linca, care a «pjtrrto 
xJev’ratâ revelație, s-a olni • 
semifinale, unde cu toate ci La do- 

aninat net pe fra’ceztf H ocoh£
Annex, s-a văzut dc asemenea de
clarat învins Publi.ul b:r - «

.a anreciat în mod deosef t -a. '- 
•țile boxerilor noștri ta prote* ’ 
delung la anunțarea acestor dscizu. 
care nu au corespuns nici pe de
parte cu cele petrecute în nn de 
la „Sportpalast- .Nu mai puț n eno- 
aată este și dedzia din mec...1 c.t 
(Fiat — L Lnkic- Reprezentanții 
mo-tru. eu toate ci smgera a - 
>dent din arcada, care n fusese dc - 
n*isă  in meciul precedent a '---tal 
kh multi ardoare și. in special, in 
iBltimele două reprize, s i de- st 
.clar adversaraL Ara relatat aec- 
ipotrivă. la timpul său. despre dec - 
tzia nehiată din meciul I. •>' g ra
fii, Foster. Aceăsta a fost, m 
■ cronologic, prima decizie er-- '.- 
fpronunțată In defavoarea șroruvi- 
Uor noștri. In sfirșit, cea d i - 'mi 
.evoluție a unui boxer romin .a cam- 
■plocatele europene din acest ax in 
iflnala categoriei muscă, m care 
^Mircea Dobrescu l-a înfruntat pe 
ffinalistul olimpic Edgar Basel, a 
[prilejuit o nouă nedreptate spcrteyt- 
ilor noștri. Meciul a fost toarte

strins. Cum însă trebuia dat un în
vingător. acesta nu putea li altul 
decît Mircea Dobrescu, pentru sim
plul motiv că acesta a „mers*  tot 
timpul peste adversar, avîr.d in per
manentă inițiativa. Base] a retuzat 
de mai multe ori lupta, retrăgîn- 
du-se sau ascunzîndu-se în blocaj. 
Este bine știut că în acorda
rea unei decizii la puncte con
tează în mare măsură și olensiva. 
Juriul n-a ținut sau n-a vrui să 
țină seama ae acest romiderent și, 
in consecință. Mircea i'ofinescu s-a 
văzut trustat dz o vict-jrie care ar 
ti însemnat nu numai c pagină stră
lucita in palmaresul său, dar i-ar ti 
adus și titlul de campion al Euro
pei, pe carc-l merita cu prisosință, 
pentru că. in pofida tuturcr deci
ziilor șj arbitrajelor, el s-a dovedit 
la aceste campionate cel mai bun 
ic.cer de categorie muscă de pe 
continentul nostru

Și ceilalți boxeri roniini. cu pu
ține excepții, și-au apărat cu dîr- 
zenie șansele ia Berlin. Campionul 
nostru la categoria coco?. Victor 
S-'hiopi. s-a evidențiat nu numai i.n 
intilnirea cu R. Buchner, dar și în 
medul următor, cu actualul campion 
european Z. Ștctaniuk. Pugiiîstul 
poicnez a trebuit să facă apel ia ul
timele'resurse centra a termina cu 
un minim avantaj această întîlnire. 
De asemenea, o :x>tă toarte aunâ 
merită &iărul .nostru reprezentant la 
categoria pană, NT.-ctac Mindreanu, 
care nu s-a lăsat impresionat dc 
faima adversarului său, rutinatul Ist
van Hc-vath, al aci nd decis dz îa 
primul sunet de gong. Primele două 
reprize au fost din această cauză 
rgsle. Horvath rei-șiid să-și apro
pie victoria de-abia în ultima parte 
a meciului. •

Desigur că ce< mai mul.i dintre 
ci ti tern noștri așteaptă amănunte 
despre revanșa Ciohotaru — Soți- 
cas. Trebuie spus de la bun înce
put că acest meci, din cauza ner
vozității celor doi boxeri. :iu a co
respuns așteptărilor. Soțicas a boxat 
de astă cată bine blocat și prima 
„rafală" a iui Ciobotaru a lost deci 
inef cace. Campionul nostru a tăcut 
în acest meci o greșeală capitală. 
El a așteptat numai lovitura deci
sivă. renunțînd să acumuleze punc
te Dacă Ciobotaru ar li înțeles să 
tacă box.
elementul 
perior lui 
test poate 
a dovedit

folosind :n primul rind 
viteză. în care este su- 
Soțicas rezultatul ar ti 
altuL Soțicas, in schimb, 
o gindire tactică mai 

bună ta profitat de fiecare prilej 
pentru a puncta și a lovi cu mai 
multă precizie. Cu toate că a lup
tat cu convingere, Vasite Tiță a tă
cut, la rindul său. gre șa la de a evi
ta lupta de aproape, permițindu-t 
toi Koutnv să-l domine de la d>s- 
tanți. In sfirșt. Ghețu Vekcu a do- 
vertt serioase lacune de ordin ti. ly
ric. Este adevărat că a avut de 
runm'at pe remarcabilul pugil st 
vest-german Erich ” 
a devenit mai apoi 
ropei. dar aceasta 
sa-ză.

Se poate spune 
boxer.i noștri și-au 
campionatele europene de la Berlin. 
Dacă neam întors de la această 
importantă competiție fără nici un 
titlu de campion, aceasta se dato- 
reșie. in cea mai mare măsură, de
ciziilor și arbitrajelor care au viciat 
desfășurarea acestei frumoase între
ceri internaționale.

Schoppner. care 
camp.on al Eu- 

nu înseamnă

in cxxictozic 
tăcut datoria

(prin telefon de la 
nostru). — In ca-

PRAGA, 13 
corespondentul 
drul concursului internațional des
fășurat în localitatea Olomouc a- 
tletele romîne au realizat două 
noi recorduri republicane. Astfel, 
Lia Manoiiu a aruncat discul la 
46,02 întreeîndu-și propriul re
cord care era de 45,86 m., iar Le
titia Bardaș alergînd 10,1 sec. pe 
80 m. plat a întrecut unul din
tre cele mai vechi recorduri ale 
Romîniei, care data din anul 
1932.

Iată rezultatele înregistrate: 
BARBAȚI: 100 m.: Ion Wiesen- 
mayer 10,9; Al. Stoenescu 11,0; 
110 m. g.: Mrazek "(Ceh.) 15,0; 
Ion Opriș 15,2; 800 m.: Strzinek 
(Ceh.) 1:52,8; St. Mihaly 1:54,8; 
3000 m. obst.: Briica (Ceh.) 8:55,4; 
înălțime: Ion Soter 1,94; 4x100 
m.: R.P.R. (Prisiceanu, Marks, 
Stoenescu, Wiesenmayer) 42,1; R. 
Cehoslovacă 44,8; FEMEI : 80 m.: 
Letiția Bardaș 10,1; Stachlova 
(Ceh.) 10,3; 100 m,: L. Bardaș 
12,7; Stachlova 12,9; 80 m. g.: 
Ana Șerban 12,0; Mislova 
12,6; disc: Mertova (Ceh.) 
Lia Manoiiu 46,02 m.

In cursul zilei de mîine 
astăzi) lotul atleților romîni 
înapoia în patrie.

Jindrich Pejchar 
REZULTATELE ÎNTRECERILOR 

DIN CAPITALA

800 m. Edith Treybal 2:17,6; Nina 
Pasciuc 2:18,2; Valeria Tălmăcea- 
nu 2:21,0; 80 m. g.: Maria Domo- 
coș 12,0; Xenia Miliutin 12,1; lun
gime ; Leontina Ho'.hoș 5,31 ; Ma
ria Mariș 5,30; Gabriela Belli 5,27; 
greutate : Ana Roth 13,21 ; Melania 
Velicu 12,43; Alexandrina Tănase 
12.23; disc: Paraschiva Lucaci 
37,21; Melania Velicu 35,40; Ana 
Roth 33 78 : suliță : Ilona Mikloș 
41,80, Anelise Zîmbreșteanu 40,35; 
pentatlon : Melania Davidovici 3.321 

p. (greutate — 8,07; înălțime — 
1,44; 200 in. — 27.4; 80 in. g. —- 
12, 2; lungime — 4,66) , Silvia Băl- 
tăgescu 3.172 p.; Elena Streza 
2.938 p.

CONCURSUL ȘCOLILOR SPOR
TIVE DE TINERET

(n. r. 
se va

In concursul desfășurat la sfîrși- 
tul săptâinînii trecute pe stadionul 
Tineretului din Capitală, în probele 
feminine au fost înregistrate urmă
toarele rezultate tehnice • 100 m.: 
Ioana Lufă 12.6; Anca Rădulescu 
13,1 ; 200 m.: Alexandra Sicoe 25.5; 
Ioana Lufă 26,0; 400 m. : Anca Ra
dulescu 61,7; Maria Ionescu 63,4;

Pe stadionul Gh Gheoighiu-Dej 
din Cluj s-a desfășurat săptămîna 
trecută un concurs atletic la care 
au participat peste 120 de concu- 
renți, elevi ai Școlilor SDortive de 
tineret din Cluj, Arad, Oradea și 
Turda. Concursul a fost organizat 
în cinstea Festivalului de la Varșo
via. Dintre rezu’tatele înregistrate 
cele mai bune sînt următoarele: 
BĂRBAȚI : 100 m. Jurgen Schuster 
(Cluj) 11,7; 400 tn.. Al. Săbăduș 
(Arad) 54.3 ; 800 m. M. Varga (O- 
radea) 2:04, 5: lung.: Nic. Bustan 
(Turda) 6.15; înălț.: Emil Cordoș 
(Cluj) 1,63; triplu: Gh. Matei 
(Cluj) 13.30; greutate: V. Zglobiu 
(Cluj) 11.80 . FEMEI : 103 m.: Eli- 

13,4 ;
(Cluj)
sabeta Karoly (Oradea)
200 m.: El. Karoly 27,4 ; 800 m.: 
Margareta Boc=an (Oradea) 2:29,7; 
80 m. g.: Eva Mayer (Arad) 14.4; 
lungime: E. Mayer 4.74; înalț.: 
E. Mayer 1,45; greuta'e : Elena 
Schiopu (Turda) 9.54. In clasamen
tul general locul întîi a fost ocuoat 
de echipa din Arad cu 160 p„ fiind 
urma/ă de Oradea 137 p., Cluj 125 
p., Turda 91 p. (De la subredacția 
noastră).

Vn croșeu de stingă al lui Mircea Dobrescu îl lovește tn plin pe Fr-' 
Majdloch. Meciul a luat sfirșit cu victoria lui Dobrescu-MARILS GUDtANU

După cele mai valoroase campionate de tir
CAMPIONII R.P.R. PE ANUL 1955

Armă liberă calibru redus: 
SENIORI culcat: Petre Cițmi- 
giu 399 p.; genunchi: 
Sîrbu 394 p.; picioare: 
lae Cojocaru 376 p.; 3x40: Io- 
sil Sîrbu 1165 p. SENIOARE: 
culcat 
395 p. 
382 p. 
verdeanu 366 p.; 3x40: 
rieta Juverdeanu 1142 p.

losif 
Nieo

Juverdeanu
Lia Sîrbu 

Marieta Ju-
Ma- 

r- JU
NIORI : culcat: V. Antonescu 
395 p. ; genunchi: Jacqueline 
Zvoneschi 388 p.; picioare: 1. 
Văcaru 354 p. ; 3x40 : V. An-

Marieta 
genunchi 
picioare :

tonescu 1127 p. Combinată SE
NIORI : Petre Cișmigiu 597 p. 
SENIOARE: Judith Moecu
590 p. Culcat 60 focuri la 50 m-: 
Iosif Sîrbu 597 p. Pisici vi
teză : Zoltan Deak 60/571 p. 
Pistol precizie: lulius Pieptea 
540 p.
Fe re Mocuța 546 p. Armă li
beră calibru mare : culcat: Io
sif SirEu 380 p.; genunchi: 
IosT Sîrbu 373 p.; picioare : 
Iocif Sîrbu 349 p.; 3x40: Io
sif Sîrbu Î109 p. Talere: A- 
drian Ioanițescu 273 p.

Zoltan Deak 60/571 p.

Piste] calibru mare:

i A VlII-a ediție a campionatelor 
(republicane individuale de tir — 
'încheiate duminică după o săptă- 
imînă de întreceri — a fost cea 
imai completă finală de campionat 
(și totodată cea mai valoroasă ca 
(rezultate și organizare.

Așa cum subliniam în cronicile 
jprobelor, caracteristica acestor fi- 
inale x fost lupta susținută pînă la 
uiltima fărîmă de energie. Toți

•

conciirenții, indiferent dacă erau 
trăgători consacrați sau elemente 
ncu afirmate, au făcut apel la 
ta te cunoștințele și la întreaga 
lor forță de luptă. In felul acesta, 
fiecare a contribuit efectiv la ob
ținerea unor rezultate deosebit de 
strînse și la realizarea unei între
ceri sportive de un înalt nivel teh
nic care a dus la depășirea a nouă 
recorduri republicane și la egal.l- 
rea altor trei.

In întrecerile de săptămîna tre
cu tă, „muștele" au fost puse în 
valoare mai mult ca oricînd, fiind 
determinante in stabilirea clasamen
telor, at:t la primele locuii, cit și 
la celelalte. Arbitrii concursului au 
fost chemați la un examen foarte 
greu, fiind obligați să rezolve cele 
mai complicate baraje pentru a 
departaja pe diferiți! trăgători, 
care se gaseau la egalitate de 
puncte. Pentru a ilustra echilibrul 
de valoare dintre concurenți, este 
suficient să arătăm că după dis
putarea a trei poziții de tragere 
(culcat, genunchi, picioare), cu 
cite 40 focuri la fiecare, lecui 1 
în clasamentul juniorifor la 3x40 
a fost cucerit de Victor Antonescu 
cu 1127 puncte și 38 de muște, eu 
o singură „muscă" în plus față de 
a doua clasată Jacqueline Zvones- 
chi. Situații asemănătoare (titluri 
de campioni cuceri te la diferențe 
minime, nu de „puncte", ci de 
„muște") au fost prezente la pro
bele combinată senioare, armă li
beră poziția picioare seniori și ar
mă liberă poziția genunchi seni
oare.

L Disputa aceasta atît de strînsă

CONCURSUL POPULAR
In ziua de 9 iunie a avut, " 

Capitală desfășurarea < 
a concursului popular_ „,.v
pe anul 1955. întrecerile au avut loc 
pe stadionul Tineretului și s-au bu
curat de o numeroasă participare a 
atleților din cele mai multe asocia
ții sportive. De la start au lipsit 
totuși atleți din asociațiile: Meta
lul, Avîntul, Recolta, Minerul și 
Flacăra. Iată si cîteva rezultate: 
BĂRBAȚI : 100 m.: Alfred Klein 
(Constr.) 11,8: Nic Anușca (Con- 
str.) 12,0; 3.000 m.: Nic. Ciotău 
(FI. r.) 10:13,8; 800 m.: Grig. Lepă- 
datu (FI. r.) 2:05.4; P. Grigore 
(Loc.) 2:06.1 ; Nic Anușca (Const.) 
2:06,1 : lung.: Eug. Radu (FI. r.) 
6,17; Nic. Teodorescu (FI r.) 6,00; 
înălț.: Stehan Dinescu (Știința)
l. 78; St. Mihăilescu (St.) 1.65;
Val. Pruncit (St.) 1.65; FEMEI: 
100 m.: Gabriela Luță (Loc.) 13.8; 
800 m. : Dorina Paraschivescu (FI. 
r.) 2:52,4; etc. (Nicolae D. Nicolae, 
corespondent).

RĂSFOIND FIȘIERUL DE 
PERFORMANȚE I

Fișierul nostru de performanțe, 
în care ținem evidența la zi a tutu
ror concursurilor atletice, a recita
telor atleților noștri, este o oglindă 
fidelă a întregii activități de atle
tism desfășurată în țara noastră și 
în străinătate Aceste fișe ne oferă 
posibilitatea de a putea face tot 
felul de comparații și analize pe 
marginea diverselor rezultate din 
acest sezon, în raport cu cele înre
gistrate în cursul anilor trecuți.

Astfel, am putut constata că, în 
acest an, la unele probe am și înre
gistrat de acum o accentuată creș
tere a valorii rezultatelor atleți^r 
noștri. Iată de exemplu că, dintre 
probele masculine cel mai ;— 
tant progres a fost marcat la 110
m. garduri. Cele mai bune rezul
tate ale anului sînt : 14.6 1. Opriș; 
14,9 Gh. Stânei; 15.3 1. Savel și S.

___  loan; 15.5 I. Wittman; 15.6 C. Ga-

avutJ^ în 

de a^ffism

împor-

giu; 15,8 V. Butnaru și Al. Dincă; 
15.9 I. Steriade și A. Tudose. Este 
pen'ru prima oară în istoria atletis
mului nostru, cînd primii zece at- 
leti au realizat performanțe sub 
16.0 sec., după cum este tot pen
tru prima oară că avem doi atleți 
sub 15,0 sec. Media rezultatelor a- 
cestora este de 15,46 ceea ce re
prezintă... un nou record, (cea mai 
bună medie de pînă acum era aceea 
a antdui 1951, cu 15,65 sec.).

Media cea mai bună din istoria 
atletismului nostru a fost realizată 
tn acest an și la 100 m. plat băr
bați și este de 10 81. Ea a fost ob
ținută, luîndu-se în considerație ur
mătoarele performanțe: 10,5 1.
Wiesenmayer; 10.6-Al. Stoenescu și 
St. Prisiceanu; 10.8 H. Neurohr și 
M. Pop; 10,9 I. Măgdaș, I. Opriș, 
Gh. Radulescu și L. Marks; 11,1 I. 
Savel, D. Băbeanu și T. Ardeleanu.

La 80 m. garduri femei, unspre
zece atlete au coborît de acum sub 
13,0 sec. (dintre care două sub 12.0 
sec.), și media primelor zece rezul
tate dă cifra de 12,21 sec., care în
trece cea mai bună medie de pînă 
acum : 12,33 sec. realizată în anul 
1953. Iată lista celor mai bune aler
gătoare neste garduri din acest an: 
11.6 A. Serban; 11,9 M. Davidovici; 
12,0 M. Domokos; 12,1 X. Miliutin; 
12,2 L. Jung si M. A’.a'iș; I2JI S. 
Băltăgescu: 12,5 A. Manea: 12’6 A. 
Streza; 12,7 S. Grosu; 12,9 M. Un- 
gor. Este interesant de arătat că 
media primelor 10 rezultate este su
perioară recordului republican din 
anul 1952. La alte două probe fe| 

1 minine, deși mediile primelor 10 re-

și de valoroasă este explicată prin 
pregătirea intensă și egală a tră
gătorilor fruntași din Capitală, 
prin saltul valoric al tinerilor și 
prin asaltul provincialilor pentru 
a-și cuceri un loc printre frunta
șii tirului. N-a existat probă, în 
special la cele de armă liberă ca
libru redus, în care în lupta pen
tru titlu să nu figureze alaiuri de 
trăgătorii consacrați și cîțlva re
prezentanți ai tirului din provincie 
și cîteva elemente tinere. Acest 
important aspect subliniat de cam
pionatele republicane pe anul 1955 
dovedește că în tirul nostru există 
o temeinică rezervă de cadre, care 
poate împrospăta și întări rîndu- 
rile trăgătorilor selecționatei în 
loturile țării. In vederea viitoar, 
lor concursuri internaționale și a 
campionatelor europene pe care le 
vom organiza în acest an este bine 
să se țină seama de această con
statare îmbucurătoare a finalelor, 
urniînd ca la viitoarele concursuri 
de selecție toți concurenții să fie 
puși în aceleași condiții de parti
cipare.

■e-

zuitate nu sînt încă mai bune decît 
cele din anul trecut, trebuie totuși 
subliniat faptul că o serie de at
lete tinere au realizat performanțe, 
cu care figurează de acum pe lis
tele celor mai bune performanțe 
romînești, din 1921 și pînă astăzi. 
Astfel, este vorba de probele de 103 
m. femei și săritura în lungime, 
probe în care am înregistrat urmă
toarele rezultate: la 100 m.: 12.4 
A. Sicoe și L. Bardaș, 12.5 I Li -4 
1. Marks și M. Zottu; 12.7 Cl. Du
mitrescu, A. Radulescu și D. Co- 
rîndeanu; 12,8 S. Moții-; 12,9 O. 
Haiduc și M. Domokos. (Cu vînt 
din spate: 12.3 L. Bardaș: 12.4 I. 
Luță; 12 8 M. Domokos); și la lun
gime: 5 37 S. Grosu; 5 31 L. Hol- 
hos; 5 30 M. Mariș; 5,27 G. Belu; 
5.20 O. Haiduc: 5,19 L. Bardaș: 
5,14 L. Pascu; 5,13 I. Knobloch și 
S Moțiti; 5,11 M. Morarii, (cu vînt 
din spate: 5.26 Cl. Dumitrescu; 5.25 
L. Pascu: 5,18 M. Moraru și I. 
Knobloch). Rezultatele obținute de 
L. Bardaș, M. Zottu, A. Radulescu, 
I.. Holhos. M. Mariș, G. Bellu. O. 
Haiduc. 1. Knobloch, etc, reprezin
tă valoroase recorduri personale.

Această scurtă prezentare a si
tuației actuale, în cele cîteva prob’ 
sus am'i’tite. ne arată progresul 
marcat de atleții noștri în acest 
an și largile perspective de dezvol
tare pe care le au.



Ce este nou in activitatea 
pugilistică...

• REPREZENTATIVA SINDI
CALA DE BOX A R. P. BULGA
RIA, care trebuia să susțină o în
trecere cu selecționata sindicală 
din țara noastră și-a amînat sosi
rea la București, din cauza unor 
defecțiuni ivite în ultimul moment 
în formarea echipei.

Boxerii romîni care s-au pregă
tit pentru această întîlnire, se vor 
întîlni astă seară pe ringul Cen
trului de antrenament nr. 2 (arena 
Doherty) în cadrul a 11 meciuri. 
Iată programul galei de astă sea
ră : Categoria muscă : Mircea Mi
hai — Dumitru Cristea. Categoria 
cocoș: Dumitru Mîțu — Petre Du- 
mitrescu. Categoria pană: Eustațiu 
Mărgărit — Mihai Pînzaru. Ca
tegoria semiușoară: Luca Romano
— Dănilă Done. Categoria ușoară: 
Gh. Tomescu — Petre Podaru. Ca
tegoria semimijlocie: Iosif Schwartz
— Const. Iordache. Categoria se
mimijlocie: Dumitru Rizea — Do- 
bre Pavel. Categoria mijlocie mică: 
Petre Deca — Toma Tudor. Cate
goria mijlocie: Albert Blank — Io
nel Buzea. Categoria semigrea: Pe
tre Zaharia — Bătrînu Tănase. Ca
tegoria grea: Vasile Mariuțan—St. 
Marcoviceanu.

După cum se poate vedea, acest 
program cuprinde cîteva întîlniri 
extrem de interesante. E vorba în 
primul rînd de meciul Luca Roma
no — Dănilă Done. După cum se 
știe, pînă acum, balanța victoriei a 
înclinat cînd de partea unuia, cînd 
de partea celuilalt boxer.

Reuniunea va începe la orele 
19.30
• O COMPETIȚIE așteptată cu 

mult interes — campionatele inter
departamentale — va reuni puter
nicele selecționate C.C.S., C.C.A. și 
Dinamo. întrecerile vor începe la 
18 iunie. A doua reuniune se va 
desfășura la 23 iunie, iar ultima la 
25 iunie. In această competiție, 
spre deosebire de edițiile desfășu
rate în anii trecuți, se va putea da 
și decizia de „meci nul". Din rîn- 
durile pugiliștilor care vor evolua, 
fac parte: I. Ambruș, I. Bora, V. 
Mitrache, D. Adam, V. Czekeli, 
Ștefan Bogdan, etc. (CCA), St. Du- 
mitrache, D. Iamandi, I. Mantoma, 
V. Vlădescu, etc. (Dinamo) precum 
și Mircea Mihai, D. Mîțu, Eustațiu 
Mărgărit, Luca Romano, P. Zaha
ria, C. Iordache, I. Schwartz. Al. 
Blank. Bătrînu Tănase. V Mariu
țan (CCS).

IN ȚARA
• La Cîmpina s-au întîlnit echi

pa Flacăra din localitate și o selec
ționată bucureșteană. La această 
reuniune la care au asistat 1:200 
spectatori s-au evidențiat următorii 
pugiliști: P. Vizitiu, V. Iamandi. 
Andrei Olteanu, C. Dobreanu și-C. 
Stănescu, de la oaspeți și J. Vas- 
conenko, M. Lăcătușu, P. Zăinescu, 
Vlad Gheorghe, Stroe Trifan și llie 
Pătran (Flacăra Cîmpina). Intîlni- 
rea a luat sfîrșit cu scorii' de 13—7 
în favoarea gazdelor. (G. Brioiă, 
corespondent).

INFORMAȚII onosport
AMĂNUNTE DESPRE 

CONCURSUL Nr. 24 (ETAPA 
DIN 19 IUNIE)

I. Lokomotiv R.P.B.-Locomotiva 
Timișoara.

Meci internațional. Duminică 
Lokomotiv R.P.B. a fost învinsă 
de Locomotiva Buc. cu 3-1 iar Lo
comotiva Timișoara a terminat la 
egalitate 2-2 cu Știința Timișoara 
în Cupa de vară.

La Locomotiva Timișoara își vor 
relua posturile jucătorii înapoiați 
din turneul din U.R.S.S.

II. Progresul București-Dinamo 
Orașul Stalin.

Meciul derbi în seria I a Cu
pei de vară. In clasament situa
ția e următoarea :
1. Dinamo Or. Stalln 4 4 0 0 12:2 8
2. Progresul Buc. 4 4 0 0 12:4 8

Rezultate din Cupa de vară : 
Dinamo Orașul Stalin cu C.C.A.
2-1,  cu Flacăra P'oești 2-0, cu Pro
gresul București (tin.) 4-0 și cu 
Dinamo Buc. 4-1.

Progresul Buc.: cu Flacăra Plo- 
ești 3-1, cu Dinamo Buc. 2-0. cu 
Loc. Constanța 4-2 și cu Locom. 
Constanta (tin.) 3-1.

III. C.C.A.-Flacăra Ploeșli.
In clasamentul Cupei de vară:

S. C.C.A. 4 2 11 8:5 5
7. F'acăra Plocsti 4 1 0 3 3:9 2

IV. Locomotiva Constanța-Pro- 
gresul Buc. (tineret).

COMENTARII $1 DECLARAȚII DUPĂ VICTORIA DE IA OSLO
OSLO 13 (prin telefon de la tri

misul nostru). •— Ecourile meciu
lui dintre reprezentativele R. P. 
Romîne și Norvegiei nu s-au stins. 
Continuă comentariile în jurul a- 
cestei pasionante întîlniri — ter
minată cu victoria meritată a fot
baliștilor romîni. Intr-o discuție a- 
vută cu antrenorul principal al e- 
chipei noastre, Gh. Popescu, acesta 
a spus :

— „Echipa noastră a jucat mai 
bine în această partidă, totuși nu 
s-a ridicat la valoarea ei normală, 
mai ales linia de atac. Acest com
partiment a combinat mult, dar în 
repetate rînduri în mod inutil.

„Dintre jucătorii norvegieni cel 
mai mult mi-a plăcut centrul îna

intaș Kotte, care are un joc agre
siv. Șuturile lui, de altfel ca și ale 
celorlalți înaintași, au fost insă 
•mprecise".

Linia de atac a reprezentativei 
noastre, care a contat mai mult pe 
tripletă, în general, și în care s-a 
evidențiat în mod special Ozon, 
creator al multor atacuri foarte pe
riculoase, a avut momente de slă
bire a ritmului de joc în repriza a 
doua cînd a combinat chiar cînd 
nu a fost nevoie. Și așa însă, îna
intașii noștri au foot mai eficaci în 
raport cu norvegienii. Ei au tras 
de 27 de ori la poartă (de 12 ori în 
prima repriză, de 15 ori în a doua) 
față de cele 13 șuturi ale norvegie
nilor (9 în repriza primă, 4 în a 
doua). Apărarea echipei noastre și 
mai cu seamă linia de fund a fost 
cei mai bun compartiment, făcînd

Lokomotiv Plovdiv joacă Ia Tg. Mureș
In primul lor meci în R.P.R., fot

baliștii echipei Lokomotiv Plovdiv 
au lăsat o frumoasă impresie prin 
jocul lor tehnic și bine orientat 
tactic. Oaspeții noștri vor susține 
al doilea joc joi la Tg. Mureș. In 
vederea acestei noi întîlniri ei pă
răsesc Capitala în cursul dimineții 
de astăzi. Locomotiva Tg. Mureș 
s-a pregătit cu atenție pentru prima

lată în fotografia de mai sus cum s-a marcat primul gol al meciului 
Locomotiva — Lokomotiv Plovdiv Călin transformă lovitura de la 

11 m.

babil o singură schimbare. Tătara, care n-a dat satisfacție la Oslo, 
va fi înlocuit pe aripa dreaptă cu Ene II, care s-a mișcat bine la 
antrenament și cu care antrenorii au lucrat in mod special pentru 
postul de extremă. In rest, formația Va rămîne neschimbată.

Meciul se dispută pe stadionul Ullevi. (De remarcat că porțile 
de aici, ca și la Oslo, au barele rotunde) și va 
(ora locală) și ora 20 (ora București).

Intîlnirea va fi condusă de arbitrul danez 
ajutat la tușă de Anderson (Suedia) și Astaloș

Marți la prînz se va fine o ședință tehnică 
printre altele, se va stabili numărul jucătorilor care vor putea fi 
schimbați.

Intîlnirea va fi transmisă pe posturile noastre de radio.

începe la ora 19

Helge Anderssen, 
(R.P.R.).
In cursul căreia,

Locomotiva București,
Progresul Oradea și Dinamo Bacău 

campioni de primăvară in categoria 6

In clasamentul Cupei de vară:
6. Locom. Constanța 4 1 0 3 6:8 2
4. Progresul Buc. (tin.) 4 12 1 8:8 4

V. Știința Timișoara-Avintul Re
ghin

Meciul se dispută la Reghin. In 
clasamentul Cupei de vară situa
ția e următoarea :

5. Știința Timișoara 4 12 1 11:8 4
8. Avîntul Reghin 4 0 0 4 0:9 0

VI. Avîntul Reghin (tin.)-Fla- 
mura roșie Arad.

In clasamentul Cupei de vară 
situația e următoarea :
6. Avîntul Reghin (tin.) 4 2 0 2 3:7 4
1. FI. roșie Arad 4 2 2 0 11:4 6

VIL Dinamo Buc.-Locomotiva
Constanta (tineret).

8. Dinamo Buc. 4 0 0 4 2:14 0
5. Locom. C-ța (tin.) 4 12 1 9:10 3 

VIII. Csepeli Visas-Gydri Vasas 
(R.P.U.). (Meciurile de fotbal din 
R.P. Ungară fac parte din returul 
campionatului). (1954 : 2-4 și 0-0: 
1955: 3-1). In clasamente:
Csepeli (acasă) 6 114 7:15 3
Gyori (deplasare) 6 114 7:17 3

IX. Pecsi Dozsa-Legiero (R.P.U.) 
(1955. 0-0) In clasamente:
Pecsi (acasă) 
Legiero (deplasare)

X. Szombathelyi 
Budapesta (R.P.U.) 
1-6; 1955: 1-5). In 
Szombathelyi (acasă) 
Vasas (deplasare)

7
1

Tcrekves-Vasas
(1954 : 1-1 

clasamente • 
6312 8:10 
7313 18:17

Ș‘

7
7

XI. Salgotarjani Banyasz-Vo-
ros Lobogo Bp, (R.P.U.) (1954: 

cu succes față acțiunilor gazdelor, 
purtate mai ales prin Kotte. Acest 
tînăr centru înaintaș a pus de mul
te ori la grea încercare apărarea 
noastră, dar compartimentul nos
tru defensiv, în frunte cu Apolzan, 
a intervenit prompt și hotărît în 
toate situațiile periculoase.

O caracteristică interesantă a a- 
cestei întîlniri a scos-o în evidență 
Hann, antrenorul echipei norvegi
ene :

— „Rezultatul cu care s-a înche
iat meciul este just. Ambele echipe 
au avut șanse egale, dar romînii 
au ciștigat pînă la urmă datorită 
liniei de atac care a fost mai bună. 
Ambele echipe au avut pe cei mai 
buni oameni în stoperi (Apolzan 
și Svenssen) și în înaintașii centru 
(Ozon și Kotte)."

Arbitrul meciului, finlandezul 
Karni, ne-a declarat:

— „Romînii au meritat victoria 
pentru că au fost mai periculoși 
la poartă. Stoperul (Apolzan) și 
centrul atacant (Ozon) au fost cei 
mai buni din echipa romînă. Linia 
de atac a jucat bine, mai ales 
in prima repriză. Remarc faptul că 
jucătorii romîni au folosit mult și 
destul de corect jocul cu corpul".

Comentariile în jurul acestui 
meci sînt foarte aprinse și ele scot 
în evidență jocul de bună factură 
tehnică al celor două echipe, cu 
deosebire cel al reprezentativei 
noastre, a cărei victorie este recu
noscută ca fiind pe deplin meri
tată.

TOMA RABȘAN

T
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Mîine la Goteborg, reprezentativa R. P. R. 
întîlnește echipa Naționala a Suediei

Mîine, la ora 19 (ora Suediei) și ora București 20, reprezen- 

neului în nordul Europei, de data aceasta în compania puternicei

? ™m’n‘ suedezi se vor 4ntîlni pentru a treia oară în decurs de 
| revenit gazdelor cu 7—1. Al doilea joc, în 1937 la București, 

i
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8 tativa de fotbal a țării noastre va susține al doilea meci a] tur- 
8 neului în nordul _ Europei, de data aceasta în compania puternicei 
| formații a Suediei. Pe stadionul din orașul Goteborg, fotbaliștii 
? romîni și suedezi se vor Sntîlni pentru a treia oară în decurs de 
| 20 ani. Primul meci a avut loc în 1935 la Stockholm și victoria a 
j revenit gazdelor eu 7—1. Al doilea joc, în 1937 la București, » 
8 terminat Ia egalitate : 2—2.

Fotbalul suedez este cunoscut sportivilor romîni din turneu! pe 
8 care l-a întreprins anul trecut la noi echipa Djurgarden. Jucătorii 
8 suedezi au desfășurat atunci un fotbal modern, tehnic și rapid, băr- 
? bătesc și variat, bazat pe o pregătire tehnică individuală superioară 
8 și o condiție fizică bine pusă la punct. Jocul prestat de jucătorii de 
8 la Djurgarden a dat o imagine fidelă a clasei fotbalului suedez, 
( Cil ai cănii renrezen-fanfi ÎSI vor măsnrn rnîirm fnr+alo fnAK.lîef.i
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o ședință tehnică. In ceea c-e privește formația, va interveni pro-

8 
8 
8 8 
8 
8 8 
8 
8 8 
8 
8 8 
8 
8
8 ■ - • ... ...
2kx> oooo oocc oo oo oo oo oo oo oo oo oooooo oo ooooocoeoooooeooooooocoooooc.'xj ooooooooooooooooooooeocoa

8 suedezi au desfășurat atunci un fotbal modern, tehnic și rapid, băr-

8 ?i condiție fizică bine pusă ia punct. Jocul prestat de jucătorii de 

| cu ai cărui reprezentanți îșf vor măsura mîine forțele fotbaliștii 
- noștri fruntași, într-un meci care se anunță extrem de dîficil pen

tru echipa noastră.
Anul trecut, echipa națională a Suediei a susținut nouă meciuri : 

terminate cu următoarele rezultate: 6—1 cu Olanda, 6—0 cu Fin-: 
landa, 3—0 cu Norvegia, 10—1 cu Finlanda, 3—2 cu Islanda, C—7 
cu U.R.S.S., 1 — 1 cu Norvegia (la Oslo), 5—2 cu Danemarca, 2—1 
cu Austria. Iar anul acesta, a disputat pînă acum două partide: 
0—2 cu Franța (la Paris) și 3—7 cu R. P. Ungară (la Stockholm). 
Cu aceste meciunî, ..naționala" suedeză a atins cifra de 335 de jocuri: 
susținute în cei 50 de ani de existență ai federației suedeze de: 
fotbal. I

In legătură cu partida de mîine, care este așteptată cu viu in-' 
teres de sportivii din cele două țări, trimisul nostru special, Toma : 
Răbșan. ne-a telefonat aseară următoarele:

GOTEBORG, 13 (prin telefon). — Azi dimineață, delegația spor- \ 
tivilor romîni a părăsit capitala Norvegiei. După o oră de zbor, 
am aterizat la Goteborg, unde am fost întîmpinați de secretarul 
general al Federației suedeze de fotbal, Bergilius. Jucătorii noștri 
au fost înconjurați de numeroși ziariști care s-au interesat In mod 
special de Ozon, Petschowski și Apolzan.

Goteborg este un vechi oraș scandinav, care datează încă de pe 
vremea vikingilor. Acest oraș are o veche tradiție în fotbal. In 
Goteborg activează o echipă de liga întîi și două din liga se
cundă. Echipa ..Goteborg" din prima ligă, care se afla intr-o si
tuație precară în clasament, a reușit, vineri, tn ultima etapă a 
campionatului, să învingă în deplasare cu 2—0 echi; i din Malmo 
și să rămină astfel în prima ligă. Anul acesta, campionatul Suediei 
a fost cîstigat de Djurgarden, cu 33 puncte, din 22 jocuri. Pe locu
rile următoare s-au clasat echipele: Halmstatt, A.I.K., Norrkoping, 
Hălsingborgs, Hammerby, etc.

Jocul de miercuri dintre cele două echipe reprezentative este 
așteptat aici cu un interes extraordinar. Este interesant să arătăm 
că cele 30.000 de bilete puse în vinzare s-au vtndut într-o oră I 
Jucătorii suedezi s-au pregătit cu deosebită grijă pentru acest 
meci, dornici să se reabiliteze, după ultimele două infrîngeri in
ternaționale. Față de echipa din meciul cu R. P. Ungară, ei au 
făcut două schimbări. In locul interului stingă Eklund va juca 
debutantul Stal, iar în locul extremului stingă Sandberg va juca 
Bengtsson. Dintre jucătorii suedezi, cei mai în formă sint portarul 
K. Svensson (31 ani, de 49 de ori internațional), halful dreapta 
S. O. Svensson (34 ani, 28 de ori internațional) și extremul dreap
ta Hamrin, golgeterul campionatului suedez (a marcat 22 goluri, 
in 22 de meciuri). Din echipă vor face parte și doi jucători din 
liga a Il-a: fundașul dreapta Samuelsson și centrul atacant Is- 
gren (22 de ani). Isgren a debutat în jocul cu R. P. Ungară, cînd 
a marcat și un gol.

Echipa noastră a făcut luni după-amiază un antrenament; va 
mai face un ușor antrenament și marți dimineață, apoi se va (ine

Duminică a avut Ioc ultima eta
pă din turul campionatului repu
blican de fotbal categoria B. fn 
aceste jocuri au fost lămurite o 
serie de „semne de întrebare" în 
privința ordinei în clasament, care 
a ținut încordată atenția miilor de 
sportivi, care urmăresc pasionanta 
desfășurare a acestei populare com
petiții.

Desigur că, în primul rînd a in
teresat lupta din fruntea celor trei 
clasamente pe' serii. Pentru toată 
lumea a fost demnă de urmărit, 
străduința Metalului Uz. Tr. Ora
șul Stalin și chiar a Progresului 
Sibiu de a ajunge pe franța șa pri
mei serii, Locomotiva București, 
care — fără să joace — continua 
să conducă în clasament; sau în
trecerea dfn-tre Progresul Oradea și 
Metalul Reșița pentru obținerea pri
mului loc în seria a Il-a. Mai li
niștită a fost întrecerea în seria a 
Ill-.a unde Dinamo Bacău a termi
nat cu un avans de 7 puncte.

Ultima etapă a lămurit at't în 
orima serie oît și în cea de a doua, 
situația primelor echipe. Locomo
tiva București, ou 3 meciuri restan
te, a rămas în continuare pe pri
mul loc, deoarece duminecă Pro
gresul Sibiu a stăvilit ultima în
cercare din tur a Metalului Uz. Tr. 
Orașul Stalin de a trece peste Lo
comotiva București. In seria a 1.1-a, 

de asemenea, rezultatele indirecte 
au tranșat pentru tur cel puțin, „Aw 
elul“ dintre Progresul Oradea șl 
Metalul Reșița. Victoria orădenilaiț 
asupra Metalului 108 și tafringereaf 
reșițenilor pe teren propriu, au făa 
cut ca Progresul să-și consolideze 
poziția de lider cu un avans de trei 
puncte.

In seriile a dloua și a treia, eja-» 
samenitele la sfîrșitul turului stal 
de acum definitivate, însă, în prU 
ma serie cele 5 meciuri restante ( 
Progresul C.P.C.S.-Dinamo 6 Bum» 
(18 iunie), Progresul C.P.C.S.-Ștw 
ința Buc. (22 iunie), Locomotiva 
Buc.-Locomot'iva Tr. Severin, Loara 
motiva Buc. -Dtaamo 6 Buc. și Loz 
comotiva Buc.-Metalul B-ucureștiz 
pot — prin rezultatele lor — si 
influențeze clasamentul care astăzi
se prezintă astfel ■
1. Locom. Buc. 9 7 2 0 22: 3
2. Metalul Uz. Tr.

Or. Stalin 12 7 2 3 21L1J 1«
3. Progresul Sibiu 12 6 2 4 15:W 14
4. Locom. Craiova 12 5 3 4 11:12 11
5. Progr. C.P.C.S. 10 6 0 4 22:17 ia
6. Știința Buc, 11 5 2 4 14215 u
7. Metalul Buc. 11 5 2 4 12:16 ia
8. Loc. Tr. Severin 11 4 2 5 11:13 ia
9. Știința Craiova 12 3 3 6 14218 ■

10. Flacăra Moreni 12 4 17 13:1$ 1
11. Dinamo 6 Buc. 10 3 2 5 8210 •
12. FI. r. Sf. Gh. 12 3 2 7 6:18
13. Metalul S'* * roșu

Or. Stalin 12 2 3 7 7215 V

sa partidă internațională de anul 
acesta. Mureșenii vor prezenta o 
formație alcătuită din următorul lot 
de jucători: Todor, Varga, Lukacs 
(portari), Crișan, A. Szasz, Nedel- 
cu, Vakarcs I (fundași), Fiilop, 
Kajlik (mijlocași), Mateon, Jozsi, 
Catona, Gierling, Hulea, Incze III, 
C. Szasz (înaintași).

1-0 și 2-3; 1955: 0-9). In clasa
mente :
Salgotarjani (acasă) 5 3 2 0 7:3 8
Voros (deplasare) 5 4 o 1 10:6 8

XII. Dorogi Banyasz-Dozsa Bu
dapesta (R.P.U.) (1954: 2-0 și 
1-4; 1955: 1-0). In clasamente: 
Dorogi (acasă) 6 2 3 1 7:6 7
Dozsa (deplasare) 6 1 3 2 8:7 5

Ca meciuri de rezervă ligurează 
următoarele întîlniri de polo pe 
apă : A. Constructorul Oradea-Me- 
talul Cluj; B. Progresul Buc. — 
Știința Buc.: C. Voința Tg. Mureș 
— Știința Timișoara și D. Loco
motiva . Cluj — Locomotiva Tim

★
Participanții care au buletine cu 

0 rezultate la concursul nr. 
23 (12 iunie 1955) trebuie să 
completeze un formular la agen
ția centrală PRONOSPORT din 
Calea Victoriei 9 sau la agențiile 
regionale PRONOSPORT. Com
pletarea acestor formulare se poate 
face pînă joi 16 iunie 1955.

★
La concursul Nr. 24 (etapa din 

19 iunie) se atribuie din nou ca 
premiu special o motocicletă pen
tru zero rezultate.

La trierea celor 645.461 buletine 
depuse la concursul de duminică 12 
iunie au fost găsi e 4 bu!e*lne cu 12 
rezultate exacte, 200 buletine cu 
11 rezultate și 1864 buletina cu 10 
rezulta e.

Omologarea se va tace astăzi după aminzo,



După jocurile echipei de handbal U.D.A. - Praga
Nu se poate spune că, în ul

tima perioadă de timp activitatea 
echipelor noastre fruntașe de 
handbal n-a fost destul de inten
să. Dimpotrivă, la București, și în 
alte centre, cele mai bung echipe 
de handbal din țara noastră au 
primit vi2,ita unor echipe străine, 
a căror valoare recunoscută nu 
mai e6te necesar să fie sublinia
tă.

Prima dintre formațiile străine, 
care ne-au vizitat țara a fost e- 
chipa U.D.A. Praga. Jucătorii 
praghezi, bine cunoscuti datorită 
poziției fruntașe pe care o are 
handbalul cehoslovac pe plan eu
ropean și chiar mondial, au sus
ținut trei meciuri, dintre care, pe 
primul l-au pierdut, pe al doilea 
l-au terminat la egalitate, și în 
sfirșit, pe cel de al treil-a l-au 
cîștigat. Nu este întîmplător că 
echipa cehoslovacă a pierdut pri
mul joc și a cîștigat „bia pe cel 
de al treilea, deoarece jucătorii 
cehoslovaci au considerat, proba
bil, turneul din țara noastră ca 
un bun mijloc de verificare a pre
gătirii lor înaintea campionatelor 
mondiale de handbal care se vor 
desfășura în curînd. Și iată că la 
noi în țară echipa cehoslovacă nu 
a întiln.it adversari ușor de învins. 
Văzînd că echipele noastre practi
că un handbal modern • și că, in 
consecință, nu pot fi depășite chiar 
așa de ușor jucătorii cehoslovac: 
au renunțat la experimentarea 
unor noi scheme tactice și luind 
meciurile în serios s-au preocupat 
mai ales de rezultat

Desigur că, în aceste condițiun', 
în afară de excelenta tehnică in
dividuală și în afară de „zona" ~- 
îritr-adevăr greu de pătruns — pe 
care echipa cehoslovacă o organi
za în fața porții, prea multe lu
cruri nu 6e pot spune despre oas
peții noștri.

Considerăm însă mai util să ne 
ocupăm mai mult de echipele 
noastre. In general, turneul echi
pei U.D.A. a arătat clar, că hand
balul din țara noastră nu este in
ferior celui practicat în alte țări. 
Victoria echipei C.C.A. și rezul
tatul de eglilitate de la Ploești 
sînt concludente în această pri
vință și au arătat limpede că în 
țara noastră se practică un hand
bal modem, bazat pe o bună pre
gătire tehnică.

Despre penultima etapă a campionatului de rugbi
Jocurile de rugbi desfășurate 

duminică prilejuiesc o 6erie de ob
servații, pe care le (considerăm 
importanite. Astfel, în cel mai 
„simplu" meci, cel dintre C.C.A. 
si Dinamo IX, în care se părea că 
singura problemă care se pune 
este aceea a scorului, faptele s-au 
petrecut cu totul altfel. Campionii 
au fost conduși cea mai mare 
parte din timp și, cu excepția ul
timelor 15—20 de minute, nu au 
reușit să-și depășească nici teh
nic și nici tactic adversarii. Con
semn'nd aci partida bună reușită 
de dinamoviști, pentru care în
treaga echipă merită felicitări, nu 
putem să nu amintim că, la in
terval de o săptămînă, C.C.A. se 
comportă sub nivelul său obișnuit, 
ciștigînd greu în fața unui adver
sar considerat mai slab. Atît re
zultatul de la Petroșani, unde 
C.C.A. a întrecut cu 8—3 forma
ția locală Minerul și tot după ce 
aceasta condusese, cît și compor
tarea militarilor în meciul cu Di
namo IX ne duc la o concluzie pe 
care considerăm că este bine s-o 
facem cunoscută: rugbiștii de la 
C.C.A. dau serioase dovezi de au- 
toîncredere, de subapreciere a ad
versarilor, privind cu foarte mare 
ușurință întîlnirile care nu sînt di
rect legate de rezolvarea proble
mei primului loc în clasament. 
Minerul Petroșani, ou o săptămî
nă în urmă și acum, de curînd, 
Dinamo IX au fost pe punctul de 
a da o binemeritată lecție cam
pionilor și puțin a lipsit de fiecare 
dată ca echipa C.C.A. să pără
sească terenul învinsă sau cu un 
rezultat egal, care i-ar fi îngreu
nat drumul spre titlu. Iată de ce 
credem că jucătorii formației mi
litare trebuie 6ă-și analizeze cu 
seriozitate aceste evidente și pe
riculoase lipsuri și să acorde în 
viitor aceeași importanță fiecărui 
meai în parte, fiindcă astfel vor 
arăta că-și respectă adversarii, că 
respectă frumosul prestigiu de care 
se bucură printre spectatori, vor 
dovedi că sînt adevărați sportivi, 
demni de titlul de campioni.

Jocul dintre Dinamo București 
și Locomotiva Grivița Roșie a a- 
.vut o desfășurare oarecum surprin

In ceea ce privește comportarea 
echipelor noastre, o primă proble
mă care se ridică este aceea a 
sistemelor de apărare. Meciurile 
disputate cu echipa U.D.A. au 
probat evident superioritatea sis
temului „om Ia om“ față de sis
temul „zonă". Pînă aci, totul este 
în ordine. Dar iată ca, legată de 
cele de mai sus, se ridică o nouă 
problemă și anume aceea că, în 
țara noastră sistemul ,.om la om*  
fiind obligatoriu, jucătorii noștri 
au arătat că nu mai știu să joace 
împotriva „zonei”. Spre exemplu, 
la Ploești echipa Bucureștiului a 
lăsat la un moment dat impre 
sia ca nu poate depăși „zidul" 
format de jucătorii cehoslovaci 
Și dacă nu l-au putut depăși, ju
cătorii noștri nu au putut nici să 
cîștige. Aceasta pentru că la echi
pele rtc Sire fruntașe nu există o 
mai mare preocupare- pentru exe
cutarea directă sau din primul pas 
al loviturilor de la 17 m. ca-e 
abundă, atunci cînd este vorba 
de o apărare în „zonă-, de
cisa să nu se lase depășită-

350 cmc.: 1. V. Szabo (Din.) 
2:33,97 — record R.P.R. — (ve
chiul record 2:26,24); 2. P. Ior- 
dăchescu (C.C.A.) 2:29,20; 3. Gh. 
Sdrinca (Din.) 2:35,50; 500 cmc.:
1. Mircea Cernescu (Din.) 2:19,54
— record R.P.R. — vechiul record
2:19,79); 2. N. Popescu (Progr.) 
2:21,56; 3. Mărucă Alexandrescu 
(Metalul) 2:22,21; 750 cmc.: 1.
Ion Mihai (Metalul) 2:36,02; 2. 
V. Ishogel (Met. Reșița) 2:38,25

Curse: 125 cmc.: 1. Armand 
Munteanu (C.C.A.) 2:37,12 — re
cord R.P.R. — (vechiul record 
2:41,26); 2. Romano Moldovanu
(C.C.A.) 2:38,96; 3. Nicu Ștefan 
(Voința) 3:05,78; 250 cmc.: 1.
Barbu Predescu (Metalul) 2:27,49
— record R.P.R. — (v. r. 2:27,54) ;
2. Nae Niculici (C.C.A.) 2:30,85;
3. M. Dumitrache (C.C.A.) 2:32,75;
350 cmc.: 1. C. Radovici (Meta
lul) 2:22,70 — record R.P.R. — 
(v. r. 2:24,98); 2. Gh. Bereni
(Din.) 2:23,01; 3. M. Burcă
(Progr.) 2r28,73; 500 cmc.: 1. M. 
Buiescu (Locomotiva) 2:19,43
— record R.P.R. (v. r. 2:19,69); 
2. I. Olaru (Din.) 2:25,82.

Ataș: 500 cmc.: 1. Gh. Ion +’ 
Udrescu (C.C.A.) 2:26,94; 2. J. 
Ionescu + C. Grigorescu (Din.) 
2:28,95; 3. P. Enescu + A. Sziz- 
ler (Din.) 2:32,13; 750 cmc.: 1. 
M. Dănescu + St. Turea (C.C.A.) 
2:28,14; 2. Gh. Gall + M. Roșiu 
(Metalul) 2.28.24; 3. I. Spiciu +, 
Al. Huhn (C.C.A.) 2:32,46.

FEMEI : 150 cmc.: 1. Ilonka
Kotves (Din.) 2:51,79 — record 
stabilit —; 2. Venera Vasilescu 
(Din.) 3:01,84; 3. Georgeta Mă
răcine (Din.) 3:04,94.

Auto pînă la 2 1.: 1. Al. Uță 
(Din.) 2:26,51 — record R.P.R. — 
(v. r. 2:28,98); 2. I. Bolony
(Voința) 2:31,10.

Auto peste 2 1.: 1. Jean Cal- 
cianu (Metalul) 2:19,91 — record 
R.P.R. — (v. r. 2:23,41); 2. Gh. 
Năstăsescu (Metalul) 2:45,65.

Cel mai bun sistem de a treje 
peste o apărare în „zonă" este 
însă acela^al contraatacurilor'ra
pide, declanșate prin surprindere, 
care nu dau timp „zonei*  să se

In meciul de la Ploești. unul dintre cei mai buni jucători cehoslovaci 
a fost extremul stingă, Troyan, Iată -l in fotografie, trăgind la poartă 
din săritură, cu toată opoziția un ui grup de apărători romini.

(Foto: Romeo Vilara)

zătoare, întrucit echipa care a a- 
tacat, căutind să forțeze victoria, 
o fost cea feroviară și nu forma
ția gazdă, considerată drept fa
vorită- Intffairea nu s-a ridicat 
la nivelul dorit de spectatorii care 
au înfruntat ploaia pentru a ur
mări jocul și nici la valoarea pe 
care o au cele două echipe. Cel 
puțin Dinamo a părut o formație 
obosită, neinteresată parcă de re
zultatul partidei. Nu am revăzut 
acea putere de luptă cu care ne 
obișnuiseră deținătorii Cupei, nici 
revenirea din ultimul sfer: de oră. 
care făcea din Dinamo un adver
sar primejdios pînă în ultima cli
pă. La Locomotiva ne-a surprins 
orientarea tactică. Scoaterea lui V. 
Moraru din grămadă pe linia de 
trei sferturi, în momentul în care 
acest compartiment fusese slăbit la 
Dinamo, prin trecerea lui Ilie Ion 
în postul de mijlocaș la grămadă, 
trebuia să dea atacului feroviar o 
vigoare sporită și ne așteptam ca 
Locomotiva să forțeze trecerea prin 
linia de 3/4 a dinamoviștilor. Mo- 
raru nu a făcut insă altceva dosit 
să degajeze cu piciorul. Tosu 
Moldoveana, care a condus ac»t 
joc, a eliminat 4 rugbiști, lăsînd 
cele două echipe în 13 jucători. 
La meciul C.C.A.—Locomotiva, 
din toamnă, același arbitru a eli
minat 5 sau chiar 6 jucători, nu 
reținem exacL Sîntem de acord ca 
acei care se fac vinovați de aba
teri grave să fie scoși de pe te
ren, dar în același timp, sîn-tera 
de părere că arbitrul Toma Mol- 
doveanu elimină cu prea multă 
ușurință jucătorii. înțelegem că 
aceasta îi face sarcina mai ușoa
ră, dar totodată Impietează asupra 
desfășurării meciurilor. In plus, nu 
sîntem de acord cu ,,eliminările 
pare", ca să le găsim un nume. 
Adică, Toma Moldoveanu elimi
nă jucătorii în... perechi. De ce 
procedează astfel, nu știm. Cre
dem însă că într-un conflict pe 
teren trebuie să existe un vinovat 
și pe acela sîntem de acord să-l 
elimine, arbitrul și nu și pe im 
altul, ca să nu sufere... echilibrul. 
In plus, regulamentul de joc ofe
ră arbitrilor și altă posibilitate de 
a-i disciplina pe jucători și anume 
avertizarea EM. VALERIU 

organizeze. Așa a jucat echioa 
C.C.A. in primul meci și așa a 
reușit să cișiige, obligind echipa 
cehoslovacă să joace ,,om la om" 
sau să combine sistemul ,,om la 
om" cu „zona". In schimb în 
meciul de la Ploești, selecționata 
orașului bucurești n-a folosit con
traatacurile, obținînu numai un 
rezultat de egalitate.

Faptul acesta scoate și mai mult 
in evidență victoria obținută de 
echipa CC-A., care prin rezul
tatele ei internaționale a contri
buit la întărirea prestigiului hand
balului nostru peste hotare. Este 
un merit al handbaliștilor de la 
GC-A. pe care-1 subliniem, cu atît 
mai mult cu cît, duminică, ei au 
realizat o nouă victorie întrecînd 
de astă dată puternica selecționa
tă a orașului Budapesta.

Oricum insă, problema jocului 
față de sistemul „zonă" trebuie 
să-i preocupe pe antrenorii noștri 
fruntaș* 1 2 3. Vom mai avea desigur 
întiiniri internaționale in care e- 
chipele noastre vor avea de în
fruntat și apărări în „zonă". Și 
ar fi păcat ca, superioare în cîmp, 
echipele noastre să nu poată ob
ține totuși victoria, pentru că au 
„uitat" să mai joace împotriva 
sistemului defensiv în „zonă".

A. CALIN

SPORT LA ZI
■ CICLISM. — In campionatul 

de fond al regiunii București, s-au 
înregistrat următoarele rezultate 
tehnice: băieți: 1. Ion Constanti- 
nescu (C.C.A ), 150 km. în 4h07,20;
2. N. Maxim Oinamo) 4:07,22; 3. 
Gabriel Moireanu (Progresul) 
4:07,23. Fete: 1. Aurelia Drăghici 1 
(Dinamo) 30 km. în 56 min. 35 
sec.; 2. Maria Iliescu (Metalul) 
56.38; 3. Mioara Gheorghe (Loco
motiva) 58.40.

• BASCHET. — Astă-seară. 
începînd de la ora 20, pe terenul 
Constructorul din str. Berzei nr.
3. se va rejuca meciul din cadrul 
„Cupei Constructorul" dintre Pro
gresul Arta și Știința Politehnica, 
meci care la prima sa ediție s-a 
terminat cu rezultatul de 48—47 
în favoarea primei echipei

■ OINĂ.— Colectivul Construc
torul S. M. organizează în cinstea 
Festivalului de la Varșovia și a 
zilei de 26 iunie, o competiție de 
oină la care sînt invitate să par
ticipe toate echipele din Capitală. 
Jocurile încep sîmbătă 18 iunie.

• FOTBAL. — Duminică, în ca
drul campionatului republican de 
juniori, seria a 111-a, s-au înregis
trat următoarele rezultate (ultima 
etapă a turului) : Metalul Buou- 
rești-Tînărul Dinamovist I Bucu
rești 0-0, Tlnărul Dinamovist Pi- 
tești-Flacăra Ploești 0-4 (0-1), 
C.C.A.-Progresul F. B. București 
2-2 (2-0), Locomotiva Turnu Seve- 
rin-Flacăra București 2-2 (1-2) și 
Știința Craiova-Progresul CPCS 
București 8-2 (4-2). In urma acestor 
rezultate, Flacăra Ploești conduce 
cu 19 puncte, urmată de Tînărul 
Dinamovist I ou 16 puncte, Pro
gresul F.B. Buc. 13 puncte, Me
talul Buc. 12 puncte etc.

• Jocul din „Cupa de vară" Ști
ința Timișoara-Avintul Reghin pro
gramai pentru duminică la Timi
șoara, se va disputa la Reghin. Iar 
partida Știința Cluj-Locomotiva Ti
mișoara va avea loc miercuri 22 
iunie în loc de 19 iunie, deoarece 
la această dată Locomotiva Timi
șoara joacă cu Lokomotiv-Plovdiv 
(R. P. Bulgaria).
• HANDBAL. — Incepind de joi 

16 iunie, se dispută o competiție 
feminină de handbal pe teren redus, 
concomitent cu „Cupa de vară" pe 
terenul Centrului de antrenament 
nr. 2,

Zile de luptă, clipe de repaus...
— Note de drum din campionatul de canotaj mare fond 

pe Dunăre —
Pe vasul „Republica" e liniște. 

Canotorii de la Constructorul au 
plecat cîntînd, plini de hotărîrea de 
a-i învinge pe canotorii Flamurii 
roșii la _. fotball Majoritatea con
curențelor au plecat și ei la meci, 
în calitate de spectatori. Au rămas 
puțini pe vas: doi canotori de la 
Metalul, care trimit vești tocmai 
spre celălalt capăt al țării, la A- 
rad, arbitrii, care fac plajă întinși 
comod în șezlonguri și— subsem
natul, care se străduiește să redea 
cîteva aspecte din viața de fiecare 
zi a participant lor la campionatul 
republican de mare fond pe Du
năre...

Azi e prima zi de odihnă, după 
3 etape, și nimic din atmosfera li
niștită care domnește și pe vasul 
„Republica" și pe cele două vase 
culturale care ne însoțesc, nu a- 
mintește de lupta aprigă din cele 
tei zile care au trecut..

...Steagul starterului a fîlfîit scurt 
și energic. 40 de caiace au zvîcnit 
dintr-odată, în aplauzele întnegii 
populații a Calafatului. Și lupta 
dîrză a început, pentru a nu se 
mai opri decît la capătul a aproa
pe 900 de kilometri, la Sulina. Ce 
se va întîmpla pe traseu? Cine va 
învinge? Ce imagini și impresii noi 
vor veni să îmbogățească tezauiul 
de amintiri al fiecărui sportiv? Iată 
întrebări la care nimeni nu putea 
răspunde în momentul în care Ca
lafatul se pierdea în zare...

Primul popas la Rastu. Iar pînă 
acolo, o luptă care te-ar fi făcut 
să te crezi mai de grabă în etapa 
decisivă, de cît în prima etapă a 
campionatului. Cunoștințe din anul 
trecut, ca Timofei Țar, cîrmaciul 
canoei Flamurii roșii, sau bătrînul 
dar inimosul marinar Ștefan Balîc, 
cîrmaciul canoei Locomotivei, ne 
fac din nou să vorbim despre ei. 
Pentru că, dacă la Rastu cei de la 
Flamura roșie au îmbrăcat tricou
rile de fruntași ai întrecerii la ca
noe, apoi la Corabia, după încă 
două etape ei au fost nevoiți să le 
cedeze Locomotivei. Pentru cît 
timp, vom vedea...

Dar am părăsit prea devreme 
Rastul și n-am vorbit despre un 
episod care va rămîne totdeauna 
în amintirea celor 168 de canotori. 
Este vorba de viziSa sportivilor 
bulgari din orașul Lom. Ei au venit 
în giguri, canoe, „universale" și 
șalupe. Au stat printre noi atîta 
timp cît le-a trebuit să afle ce este 
cu concursul nostru, să vadă filmul

Campionatul de motociclism în coastă
MEDIAȘ, 13 (prin telefon). —
Azi dimineață cerul a continuat 

să fie noros, atmosfera fiind în
să mai puțin rece decît dumini
că si fără vînt. Această stare 
atmosferică a convenit motocicli- 
știlor, care, încă de la prima 
probă, au început să amelioreze 
simțitor recordurile R.P.R. Astfel, 
DÎnă la 10,30, din cele 14 probe 
care s-au alergat, la 10 motoci- 
cliștii au realizat noi performanțe 
de valoare. Un record prețios a 
fost stabilit la 150 cmc. De ase
menea, trebuie să arătăm că mul
te dintre recordurile îmbunătățite 
de concurenți cu ocazia primelor 
urcări de duminică au fost din 
nou ameliorate.

Printre cel care au îmbunătățit 
recordurile notăm pe Tudor Popa 
(Dinamo) care a obținut 2:46,79 
la clasa 125 cmc. sport, pe Ar
mând Munteanu (C.C.A.) cu 
2:37,12 la 125 cmc. curse, Vasile 
Szabo (Dinamo) cu 2:23,97 la 
350 cmc. sport, Barbu Predescu 
(Metalul) 2:27,49 la 250 cmc. 
curse, C. Radovici (Metalul) 
2:22.70 la 350 cmc. curse, M. Cer- 
nescu (Dinamo) 2:19,54 la 500 
cmc. sport și N. Buiescu (Loco
motiva) 2:19,43 la 500 cmc. curse. 
Acestea sînt noile recorduri R.P.R.

Competiția s-a bucurat de un 
succes deosebit, colectivul sportiv 
Flacăra Mediaș, căruia i s-a în
credințat organizarea primului 
campionat de coastă, achitîndu-se 
cu succes de această sarcină.

Iată rezultatele tehnice:
Sport: 100 cmc.: 1. I. Popa 

(Din.) 3:03,28 — record R.P.R. — 
(v. r. 3:04,69); 2. Ralu Temisto- 
cle (Din.) 3:38,81; 125 cmc.: 1. 
Tudor Popa (Din.) 2:46,79 —re
cord R.P.R. (v. r. 2:50,97); 2. Gh. 
Stoleru (Din.) 2:48,08; 3. I. Omăt 
(Avîntul) 2:50,89; 250 cmc.: 1. 
Al. Teodorescu (Voința) 2:33,02;
2. Gh. Budacă (Din.) 2:34,56; 3. 
L Hatzac (FI. Mediaș) 2:38,25; 

documentar „800 km pe Dunăre", 
realizat în ediția de anul trecut Și 
să ureze un călduros „succes în 
întreceri" sportivilor noștri. Dar 
scurta lor vizită a avut un efect 
covîrșitor: sportivii și-au dat seama 
că avem în sud vecini de nădejde, 
prieteni dragi...

Adresele schimbate cu sportivii 
și sportivele din R.P. Bulgaria, 
schimbul de fanioane și de insigne, 
cuvintele de caldă prietenie schim
bate între sportivii celor două țări, 
au însemnat tot atîtea mijloace de 
apropiere, de cunoaștere și de a- 
preciere reciprocă. Iar a doua zi 
dimineața, o nouă atenție emoțio
nantă. Vasul „Gheorghi Dimitrov" a 
trecut pe lîngă noi, împrăștiind din 
toate pîlniile megafoanelor muzică 
populară romînească.

.„Și, de la Rastu pînă la Corabia 
în urma celor două canoe ale Fla
murii roșii și Locomotivei s-a ivit 
un nou pretendent la titlul de cam- 
plionj: echipajul Progresul, format 
din tineri sportivi din Călărași. 
„Biografia" acestui echipaj începe 
cu doi ani în urmă, cînd secția 
C.F.S. a C.C.S. a trimis călărășeni- 
Ior o canoe. Anul trecut, ci n-au 
luat parte la cursă pentru că— 
asociația Progresul n-a știut că are 
canotori la Călărași. Acum însă 
lupta celor două canoe fruntașe nu 
poate slăbi o clipă, pentru că din 
spate „vine tare" Progresul...

Caiacele Locomotivei sînt și ele 
în frunte. H. Petrescu și coechipie
rul său I. Barbu au sosit primii 
în două etape. La Becheț, tot un 
echipaj Locomotiva a venit primul. 
Dar cursa măsoară aproape 900 
km din care n-au fost străbătuți 
decît aproape 200. Iar caiacele aso 
diațiilor (Flamura Rcgfe, Dinamo 
și Metalul sînt hotărîte să-și 
dispute cu Locomotiva laurii victo
riei... Lupta e abia la început și 
orice surpriză este posibilă. Una 
singură pare exclusă: victoria color 
de la Avîntul care merg ca la... 
plimbare. Și nu cred să fie vorba 
de „tactică", ci mai mult de como- 
ditate...

Ieri seară am fost la un foc de 
tabără, organizat de pionierii din 
Corabia. Astă-seară vom asista Ia 
un spectacol dat, ca răspuns, de 
echipajele celor două vase cultu
rale care ne însoțesc.

Iar mîine în zori, lupta va în
cepe din nou,

V. ARNAUTU

%25c3%25aentiln.it


O nouă bază hipică în Capitală
De cîtva timp au început, .n 

apropierea fostei arene „ Venus", 
lucrările de amenajare a unei 
noi și frumoase baze hipice care 
va găzdui întrecerile din cadrul 
concursului internațional de că
lărie, ce se va desfășura intre 
28 iunie și 3 iulie cu participa
rea următoarelor țări: U.R.S.S., 
R.P.F. Jugoslavia, R.P.U., Sue
dia și R.P.R. Baza hipică va cu
prinde un teren de concurs pen
tru probele de obstacole 
(110/75), un teren de antrena
ment amenajat cu obstacole fixe 
și mobile, două terenuri de dre
saj (pentru probele de dresaj 
categoria ,,A“, „B" și ,,C“) și un 
teren de dresa] pentru antrena
ment. Terenul de concurs, îm
prejmuit cu un gard verde din

De la comisia centrală de tir
In ultima ședință a biroului co

misiei centrale de tir a fost ana
lizată activitatea de tir din cadrul 
asociațiilor Știința și Flamura ro
șie. Referatele prezentate și discuți
ile purtate au subliniat aspectele 
pozitive, însă au scos ia iveală nu
meroase lipsuri organizatorice, care 
împiedică tirul să capete o dez
voltare de masă. Astfel, în cadrul 
asociației Știința, activitatea de tir 
este cu totul nesatisfăcătoare, ti
neretul cuprins de colectivele a- 
cestei asociații nefiind angrenat în 
practicarea tirului. Nici în marile 
centre universitare — Iași, Cluj,

Concursul de la Constanța al lotului republican 
de tenis de masă

In vederea (Viitoarelor compe
tiții «ntenniațiooale, jucătorii și ju
cătoarele noastre de tenis, de ma
să și-au început antrenamentele. 
Pentru a se constata stadiul ac
tual de pregătire, miine și joi va 
avea loc la Constanța un concurs 
de verificare a lotului republican 
S® vor desfășura întreceri în ca
drul a două probe: simplu bărbați 
și dublu bărbați. In ambele probe, 
întîlnirile se vor desfășura elimi
natoriu. La simplu bărbați, se va 
disputa un concurs cu recalificare, 
un jucător fiind eliminat după 
două înfrângeri. In această probă 
o înlîlnire se va juca după siste
mul „cel mai bun din trei se
turi".

FOTBALUL PESTE HOTARE
U.R.S.S.

Duminică se va disputa prima e- 
tapă din retur.

9. Gyori Vasas 13 3 3 7 19:29 9
10. Diosgybri Vasas 13 3 3 7 15:23 9
11. Csepeli Vasas 13 3 3 7 16:27 9
12. Vasas Izzo 13 3 2 8 17:30 8
13. Legiero 13 3 2 8 12:27 8
14. Dozsa Bp. 13 1 5 7 18:24 7

MOSCOVA 13 (prin telefon). — 
Campionatul de fotbal al Uniunii 
Sovietice a continuat sîmbătă și 
duminică cu desfășurarea întîlnirilor 
din cadru.1 celei de a zecea etape. 
Sîmbătă s a desfășurat pe stadio
nul Dinamo din Moscova meciul 
dintre echipele Dinamo și Torpedo. 
Jocul a luat sfîrșit cu un rezultat
de egalitate: 1 — 1.

Duminică s-au mai desfășurat ur
mătoarele jocuri: Rezervele de 
Muncă (Leningrad) — Ț.D.S.A.- 
1—1. Spartak Minsk a pierdut în 
fața echipei Lokomotiv (Moscova) 
cu 0—1. Aripile Sovietelor Kuibî- 
șev au pierdut, de asemenea pe te
ren propriu, în fața echipei Dinamo 
Kiev cu 0—2.

In urma acestor rezultate, clasa
mentul primelor cinci este urmă
torul:
Ț.D.S.A. Moscova
Dinamo Moscova
Torpedo Moscova
Spartak Moscova 
Lokomotiv Moscova
VOROS LOBOGO PE PRIMUL

LOC IN TURUL CAMPIONATU
LUI R. P UNGARE

BUDAPESTA 13 (Prin telefon). 
Duminică s-a desfășurat ultima eta. 
pă din turul campionatului maghiar 
de fotbal. In ultima parte a turu
lui, s-au observat două fapte sem
nificative : pe te o parte revenirea 
în formă a unor echipe care au 
avut un „start" mai slab, (Hcttived 
si Dozsa) iar pe de altă parte, for
ma mad slabă manifestată de une
le echipe la sfîrșitul turului (Ki- 
nis-zi, Pecsi Dozsa și Voros Lo
bogo). Este de remarcat faptul că 
Voros Lobogo, care la un moment 
dat conducea cu 4-5 puncte avans 
față de Honved, are acum avantaj 
doar un singur punct. Lupta din
tre aceste două echipe rămîne deci 
deschisă, și în acest an, ca, de 
altfel, în anii precedent!. Iată cla
samentul :
1. Voros Lobogo 13 11 1 1 44:12 23
2. Honved 13 10 2 1 40:21 22
3.' Kinizsi 13 8 3 2 35:10 19
4. Vasas Bp. 13 8 2 3 35:23 18
5. D'orogi Banyasz 13 5 4 4 17:17 14
S. Pecsi Dosza 13 5 3 5 15:16 13
7. Salgotarjani Ban. 13 2 8 3 14:25 12
8. Szomb. Torek 13 4 2 7 16:29 10

plante Tuia, va fi de asemenea 
învecinat cu o pistă cu zgură 
roșie, de aproximativ 400 m. 
Baza va cuprinde numeroase ins
talații și construcții anexe pre
cum și instalația necesară în
trecerilor ce vor avea loc in rioc. 
turnă. Lucrările de nivelare a 
terenului, de gazonare, de for
mare a peluzelor cu iarbă ver
de cu boschete, arbori și arbuști, 
a rabatelor cu flori și a gardu
lui din plasă de stimă, ce va 
împrejmui întreaga bază, sint 
aproape terminate. In prezent, 
se lucrează cu intensitate la 
terminarea lucrărilor de ame
najare a unei șosele pentru ma
șini, la gazon 'area taluzelor ex
terioare dinspre Dîmbovița și 
Calea Plevnei etc.

Timișoara, unde există bazele spor
tive necesare — colectivele Știin
ța n-au asigurat condițiile materi
ale și nu s-au preocupat de atra
gerea tineretului.

In cadrul asociației Flamura ro
șie sînt de remarcat numeroase re
zultate pozitive, în special în ceea 
ce privește creșterea noilor cadre. 
Totuși, activitatea nu este încă 
satisfăcătoare, întrucît nu cuprinde 
tineretul din marile întreprinderi 
și mai cu seamă nu angrenează 
elementul feminin, prezent în nu
măr mare în colectivele acestei 
asociații sportive.

La cealaltă întrecere, de dublu 
bărbați, perechile respective își vor 
disputa intîietatea după sistemul 
„cel mai bun din cinci" seturi.

La concursul lotului de tenis de 
masă al R.P.R. care începe mîine 
la Constanța, vor lua parte ur
mătorii jucători: maestrul sportu
lui și campionul R.P.R. Toma Rei
ter, maeștrii sportului Mircea Po
pescu, Matei Gantner, Tiberiu Ha- 
raszt06i, Paul Pesch și Nicu Nau- 
mescu, precum și jucătorii frun
tași Stan lire și Otto Botner.

Avînd în vedere valoarea concu- 
renților este de presupus, că spec
tatorii constănțeni vor avea pri
lejul să asiste la meciuri specta
culoase și de un bun nivel tehnic.

R. P. BULGARIA
SOFIA 13 (prin telefon). In eta

pa de duminică a campionatului da 
fotbal al R. P. Bulgaria s-au des
fășurat dbar două meciuri. Dinamo 
Sofia a dispus cu 1-0 de Spartak 
Orașul Stalin, iar Lokomotiv Sofia 
a pierdut pe teren propriu în țața 
echipei Minior Dimitrovo cu 0-2. 
In urma acestor rezultate iată cum 
arată clasamentul crimelor cinci 
locuri ■

10 6 4 0 17:16 16
9 6 3 0 20: 5 15

9 4 5 0 12: 7 13
9423 9: 8 10

10 3 4 3 14:13 10

Ț. D.N.A. Sofia 10 6 3 1 15: 6 15
V.M.S. Or. Stalin 12 6 2 4 9: 9 14
Spartak Or. Stalin 12 4 5 3 11:12 13
V.V.S. Sofia 11 4 4 3 16: 9 12
D.N.A. Plovdiv 11 4 4 3 9: 8 12

★
Duminică eehiipa franceză F. c.

Toulouse care se află în turneu în
R. P. Bulgaria a jucat la Plovdiv 
unde a întîlnit formația locală 
D.N.A. Meciul a luat sfîrșit cu vic
toria gazdelor cu scorul de 2-0 
(1-0). Cele două puncte au fast 
înscrise de Kojuharov.

R. CEHOSLOVACĂ
PRAGA 13 (prin telefon). In 

etapa de duminică s-a prodlus o cla
rificare în ceea ce privește cele 
două echipe cehoslovace care vor 
participa în Cupa Europei Centrale. 
Duminică 19 iunie se mai dispută 
clteva jocuri restanță care deși vor 
iputea influența configurația clasa
mentului și chiar poziția actuală a 
primelor două cîasate, nu le vor 
putea priva de dreptul dte partici
pare in Cupa Europei Centrale 
(C.E.C.) Actualmente situația ori-

li.a prima echipă italiană, (probabil 
F. C. Milan) iar a dloua echipă ce
hoslovacă va juca cu învingătoare» 
în meciul dintre echipele clasate

melor trei echipe este următoa-
rea :
U.D.A. Praga 10 7 2 1 16:4 16
Slovan Brat. 10 7 1 2 24:4 15
Spartak Praga 10 5 2 3 22:15 12

★
In C.E.C. prima echipă ceho-

slovacă va întîlni 1 a 6 iulie îin It a-

Echipa R. P. R. învingătoare 
in turneul de polo de la Moscova

MOSCOVA, 12 (prin telefon).— 
In cadrul turneului internațional 
de polo de la Moscova echipa 
noastră a înregistrat un frumos 
succes învingînd reprezentativa E- 
giptului cu scorul de 4-2 (3-1) 
prin punctele marcate de: No
vac, Hospodar, Zahan și Bordi. 
In rest s-au inregistrat următoa
rele rezultate: R. P. Ungară — 
Italia 5-2 (3-1), U.R.S.S. I —
U.R.S.S. II 4-0 (2-0).

întîlnirile fotbaliștilor sovietici
Sub titlul „întîlnirile interna

ționale ale fotbaliștilor sovietici" 
ziarul „Soviețki Sport" publică pro
gramul acestui an.

La 26 iunie va juca pentru pri
ma dată pe terenurile sovietice e- 
chipa selecționată a Libanului. 
Oaspeții vor întîlni echipa Lokomo
tiv Mosova, apoi își vor continua 
turneul prin U.R.S.S., jucînd la Le
ningrad, Kiev și Baku.

La sfîrșitul lunii iunie este aș
teptată sosirea în U.R.S.S. a echi
pei iugoslave „Partizan" Belgrad. 
Echipa Lausanne Sport (Elveția) 
va juca Ia 5 iulie în orașul Minsk 
cu echipa 'locală Spartak, iar în me
ciul următor, la 10 iulie, fotbaliș
tii elvețieni vor întîlni echipa 
Ț.D.S.A. pe stadionul Dinamo din 
Moscova. Fotbaliștii echipei F. C. 
Milano (Italia) vor juca în zilele 
de 7 și 11 iulie în compania echi
pelor Dinamo și Spartak Mosco
va.

In luna august va sosi în capi
tala U.R.S.S. echipa Wolverhampton 
Wanderers, campioana Ang'iiei pe 
anul trecut. Fotbaliștii englezi voi 
întîlni în zilele de 7 și 12 august 
echipele Spartak și Dinamo Mosco
va. Tot în august este așteptată 
sosirea în U.R.S.5. a echipei selec 
ționate a Indiei.

Primul joc al selecționatei 
U.R.S.S. se va desfășura la sfîrșitul 
lunii iunie. Echipa primă a U.R.S.S. 
va întîlni reprezentativa Suediei la 
Stockholm, în timp ce echipele se
cunde vor juca La Moscova. Me
ciurile dintre echipele reprezentati
ve alg. U.R.S.S. și R.P. Ungare vor 
avea loc la 25 septembrie; echipele 
prime se vor întîlni la Budapesta 
în timp ce formațiile secunde vor 
juca la Moscova. La 23 octombrie 
reprezentativa U.R.S.S. va juca la 
Moscova în compania echipei selec
ționate a Franței.

pe locul doi în campionatul italian 
și iugoslav.

R. P. POLONA
VARȘOVIA 13 (piin telefon]. In 

cea de a zecea etapă a campiona
tului de fotbal al R. P. Polone s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Lechia Gdansk-Ruch Chorzow 2-2; 
C W.K.S.-Wlokniarz Lodz 2-3; Gor- 
nik Radlin-Gwardia Varșovia 1-3; 
G ward ia Krakow-Kolețarz Poznan
3-1  ; Polonia Bytom-Gwardia Byd
goszcz 1-1 : Stal Sosnowiec-Grabar- 
nia Krakow 2-1.

In urma acestor rezultate n frun-
tea clasamentului a trecut echipa
Wlokniarz Lodz. Iată situa tia pri-
mi tor trei:
Wlokniarz Lodz 10 6 2 2 15:10 14
Stal Sosnowiec 10 4 4 2 10: 5 12
Gwardia Krakow 10 5 2 3 18:12 12

DE PRETUTINDENI
& --O In finala Cupei Franței s-au 

întâlnit echipele Girondins Bordeaux 
și Lille. Victoria a revenit cu 5-2 
echipei Lille.

e In campionatul austriac, lupta 
pentru primul loc este deosebit de 
strînsă. Deocamdată cu 4 etape îna
inte dia sfîrșitul campionatului con
tinuă să conducă Wiener Sportklub 
cu 35 puncte, urmată de Vienna cp 
33 puncte, Rapid și Wacker cu câte 
30 puncte.

® Revista vest-germană „Sport 
Magazin", care apare la Numberg, 
se ocupă, de excepționala victorie 
a fotbalișffior iugoslavi, repurtată 
nu de mult în compania reprezen
tativi Italiei. Autorul articolului re
marcă faptul că reprezentativa Iu
goslaviei a practicat un joc mo
dern, în special î» atac, unde 
fiecare jucător a folosit schirru 
bul de locuri. In încheierea 
articolului se spune: Iugoslavii 
aplică și ei jocul înaintării 
reprezentativei maghiare și au reu
șit să învingă cu 4-01

CAMPIONATUL EUROPEAN B£ BASCHET MASCULIN
BUDAPESTA, 13 (prin telefon). 

— Întrecerile celei de a IX-a edi
ții a campionatelor europene de 
baschet masculin au continuat 
luni pe terenurile din incinta 
Nepstadionului. S-au desfășurat 
meciuri atît în cadrul grupelor 
echipelor nccalificate în finală eît 
și meciuri" contînd pentru turneul 
final. S-au inregistrat următoa
rele rezultate:

Turneul final: R.P.F. Jugosla
via — R. Cehoslovacă 52-49 
(26-32); U.R.S.S. — R.P. Bulgaria 
82-62 (45-26); R. P. Ungară — 
R.P. Polonă 98-66 (52-35), Italia— 
R.P.R. 73-70 (29-29; 64-64). A 

fost un meci viu disputat. în care 
echipa Republicii Populare Romî- 
ne a fost la un pas de victorie. 
In prelungiri, cu un minut și 
jumătate înainte de sfîrșitul jocu
lui, romînii conduceau cu 70-64. 
Eliminarea pentru cinci greșeli 
personale a lui Fodor precum și 
accidentarea lui Naghi au consti
tuit un handicap pentru echipa

DOUĂ NOi RECORDURI MAGHIARE LA ATLETISM
BUDAPESTA, 12, (prin telefon 

de la corespondentul nostru). —
In cadrul campionatelor repu

blicane pe echipe, atletul maghiar 
Krasznai a reușit o excelentă per
formanță ia suliță: 77,01 m

Acest rezultat, constituie un 
nou record maghiar și el întrece 
cu aproape 5 m. vechiul record 
din 1938 deținut de Varszegi Ia- 
nos. Un alt record maghiar a fost 
obținut de Mihalți la aruncarea 
greutății: 15,88 m. (v. r. 15,81 m.) 
Iată alte rezultate: 100 m: Csăny

Partide din meciul U.R.S.S. - R.P.U.
APARAREA CARO—KANN

Alb: Bilek (R.P.U.)
Negru : Bronștein (U.R.S.S )

1. e4 c6 2. d4 d5 3. Cc3 d:e4
4. C:e4 Cf6 5. C:f6 g:f6 (Varian
ta preferată a marelui maestru 
Flohr) 6. c3 (Mai exact direct 6. 
Ce2) 6... Nf5 7. Ce2 h5 (Ideeă lui 
Simaghin) 8. Cf4 (Mai bine 8. hl 
Cd7 9. Cg3 Ng4 10. Ne2 N:e2 
11. D:e2 — Averbach-Sokolsky, 
XVIU-lea campionat al U.R.S.S.)
8.. . h4! 9. Df3 Cd7 10. g4 ft:gl 
11. f:g3 e5! (Deși ambii regi 
sînt încă în centru, deschiderea 
jocului este favorabilă negrtllui — 
din motive tactice. Complicațiile 
care urmează nu erau ușor de 
calculat) 12. g4 !? (12. Ce2 Ne6 !)
12.. . Nh7 13. Ce2 e:d4 14. c:d4 
(Sau 14.C:d4 Ce5) 14... Nb4+ 15. 
Rf2 De7 16. Ng2 0— 0—0 (Negrul 
a folosit magistral jocul inexact 
al adversarului în deschidere. A- 
cum poziția expusă a regelui alb 
permite un atac deosebit de fru
mos) 17. a3 (Albul nu observă 
răspunsul adversarului, altfel ar 

diagrama. începutul combinației fi
nal*.  La 17. d:c5 ar fi urmat 17... 
Ce5! cu cîștig pentru negru; de 
ex. 18. Dg3 Td3 19. Dh4 D:c5+ 
20. Rel Tdl+1! 21. R+dl Dc2 +

9.. . C:d4 10. D:d4 Da5 11. e5 pare
a nu fi satisfăcătoare, în special 
datorită faptului că negrul nu poa
te juca 11... d:e5 12. D:e5 Db6 ? 
din cauza pierderii unei figuri 
după 13. Ca4 I — Gostea - Cîo- 
cîltea campionatul R.P.R. 1954 — 
și trebuie să intre într-un final 
mai slab după 12... D:e5 13. f:e5. 
L. Szabo încearcă să întărească 
jocul negrului, dar fără succes) 
10. e5! d:e5 11. C:c6 b:c6
12. f:e5 Cd7 (Schimbul damelor 
urmat de Cd5 duce la un final 
rău pentru negru) 13. h4 ! Tb8 
(13... C:e5 14. D:d8) 14. De3 Te8
15. Th3 Da5 (Finalul după 15... 
Db6 16. D:b6 T:b6 17. N:e7 T:c7 
18. Ca4 era cîștigat pentru alb)'
16. N:e7 T:e7 17. Tg3! Ie8 18.
T:d7! (începutul unui atac cu sa
crificii, în stilul caracteristic al1 
lui Keres) 18... N:d7 19. Nd3 h6 
20. Df4! Rt8 21. T:g71 (Negrul 
nu mai are apărare) 21... R:g7,
22. Df6+ Rf8 23. Ng6 și negrul a 
cedat.

GAMBITUL DAMEI

Alb: L. Szabo (R.P.U.)
Negru: T. Petrosian (U.R.S.S.)

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Cf3 Cf6 4.
Cc3 d:c4 5. «4 (Gambitul acesta 
a fost jucat cu mult succes în 
ultimii ani de către marele maes
tru E. Gheller) 5... b5 6. e5 Cd5 
7. a4 e6 8. a:b5 C:c3 9. b:c3 c:b5 
10. Cg5 Nb7 11. Dh5 g6 12. Dg4 
Ne7 13. Ne2 Cd7 14. Nf3 (Mai 
bine decît 14. h4, cum s-a jucat 
în partidele Petrosian-Smîslov și 
Gheller-Flohr din al XIX-lea cam. 
pionat al U.R.S.S., 1952) 14...
Dc8! (O întărire față de 14... 
Dc7 15. Ce4 Cb6 16. Nh6 cum s-a 
jucat în partida Gheller—Unzic- 
ker, Stockholm 1952) 15. Na3!î
(Era de considerat aci 15. 0—0 
sau 15. Ce4) 15... N:f3 ! 16. C:f3 
Da6! 17. 0—0 N:a3 18. Ta2 b4! 
(Avînd o figură în plus, negrul 
complică jocul, deoarece albul 
este stînjenit în acțiunile sale dei 
necesnatea de a o recîștiga) 19. 
c:b4 c3 20. De4 (La 20. Tfal ar; 
fi urmat 20...c2!) 20... Tc8 21.
Tfal c2 22. T:c2 0—0 23. Uel 
Cb6 24. Tc5 T:c5 25. dîc5 Dc4! 
(Acum negrul dă figura înapoi 
pentru a obține un final cîștigat)’ 
26. Dbt N:b4 27. c:b6 a5 (PesL 
gur, nu 27... a:b6 28. Ta4) 28. 
Ddl Db5 29. Cf3 D:b6 (Cu un 
pion liber în plus cîștigul este d 
chestiune de tehnică) 30. hl Td8 
31. Del h5 32. Df4 Ne7 33. Cg5 
N:g5 34. D:g5 Td5 35. Ta4 (Mai 
bine era 35. Tel deși si atunci după
35.. . Dd81 36. Dg3 Tdl+ 37. T.dl 
D:dl+ 38. Rh2 Dg4, sau 36. 
D:d8+ T:d8 finalul este cîștigat 
de negru) 35... Tdl+ 36. Rh2 
D:f2 37. Ta3 Dgl+ 38. Rh3 Dhl + 
39. Rg3 Td4 și albul a cedat.

22. Rel Cd3+ 23. Rfl Ddl+ ur
mat de mat) 18. Ne3 Ce5! 19. 
d:e5 (19. Dg3 Cd3+ 20. Rfl 
The8) 19... Td3 20. D:f6 (Nici 
alte mutări nu salvează) 20... 
D:t6+ 21. e:f6 T:e3 22. Thcl Nb6
23. N13 (23. Rfl Nd3 24. Tel
The8) 23... Ne4 24. N:e4 T:e4+ și 
albul a cedat. Ea 25. Rfl urmea
ză 25... T:h2 26. Cc3 T:g4.

APARAREA SICILIANA

Alb : P. Keres (U.R.S.S.)
Negru: L. Szabo (R.P.U.)

1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 c:d4
4. C:d4 Cf6 5. Cc3 Cc6 6. Ng5 
e6 7. Dd2 Ne7 (In ultimul’uinp se 
joacă tot mai mult această mu
tare mai veche în loc de 7... ao) 
8. 0—0—0 0—0 9. f4 (Mai tare 
idecît celelalte mutări încercate 
aci: 9. Cb3, 9. Cdbo, 9. ‘N:f6)
9...  a6!? (Continuarea teoretică 

R.P.R., care i;-a reușit să men
țină in scurtul răstimp ce mai 
rămăsese avantajul cucerit. Cele 
70 de puncte ale echipei R. P. 
Romîne au fost înscrise de : Fol- 
bert (20), Eordogh (16), Fodor 
(15), Răducanu (8), Naghi (8), 
Nedef (2), Niculescu D. (1). Au 
mai jucat Ganea și Kadar. In a- 
cest meci cel mai bun jucător de. 
pe teren a fost Andrei Folbert.

In meciurile dintre echipele ne
calificate s-au înregistrat rezul
tatele : Franța — Suedia 84-36 
(31-20), Germania occidentală — 
Finlanda 53-65 (26-27); Elveția—: 
Austria 65-J1 (26-17).

Marți se dispută următoarele 
meciuri : Austria — Finlanda, El
veția — Germania occidentală. 
Luxemburg — Danemarca, R. P, 
Bulgaria — R. P. Romînă, Ita
lia — R. P. Ungară, R. P. Polo
nă — R. Cehoslovacă, U.R.S.S.— 
R.P.F. Jugoslavia, Franța — Tur
cia. După o zi de odihnă (miercuri) 
întrecerile vor continua joi.

10,7; 1500 m.: Ioszef Kovacs 
3:52,2, 5000 m. Ioszef Kovacs 
14:17,2, Szabo 14:28,0, lungime băr
bați: Csăny 7,29 m. Foldessi 7,28 
m. (fiind multă vreme bolnav, 
Foldessy a participat la primul 
concurs în acest an), înălți..ie 
bărbați: Hagya 1,95 m., disc băr
bați: Szecseni 51.80 m; ciocan: Ne
meth 57,30 m., Balogh 56,10 m. 
800 m. fete Kazi 2:13,4; greutate 
femei; Feher 13,44 m. suliță fe
mei: Vigh Erzsebet 45,20 m.



Din regulamentul da joc

TEREN II

ora 8.30: Austria — Egipt

TEREN III

ora 8.30: Franța — R. P. Albania

Ziua a it'-a, vineri 17 iunie 
1955

Programul jocurilor din primele trei zile1
Odată încheiată operațiunea tra

gerii la sorți a celor paitru serii 
tn care se vor întrece echipele mas
culine participante la cea de a 
IV-a ediție a Campionatelor euro
pene de volei, nu mai rămînea de 
îndeplinit decît sarcina întocmirii 
programului primelor zile, de între
ceri, sarcină încredințată de teri 
dimineață comisiei de organizare, 
pentru ca pregătirile tehnice să ia 
sfîrșit și jocurile să poată începe.

Primale meciuri se vor disputa 
mîine dimineață, pe toate cele trei 
terenuri din parcul sportiv Dina
mo. Sînt programate întilniri, in 
cadrul celor patru grupe masculi
ne, precum și primele jocuri femi
nine, în toți,’. șase meciuri. Tot 
mîine se vor rnai disputa alte trei 
meciuri programate însă pentru du
pă amiază, num ăl pe terenul cen
tral, după desfășurarea festivității 
de deschidere a campionatelor, care 
va începe la ora 16.

Dintre meciurile primei zile, deo
sebit de interesante se anunță a 
fi cele feminine, și anume: R. Ceho
slovacă — RJ5. Polonă. U.R.S.S. 
— R.P. Bulgaria și RJ5. Ungară 
— R.P. Romînă. Sînt întilniri care 
pot furniza spectacole de valoare, 
așa cum au reușit întotdeauna, dar 
mai ales în ultimul timp, aceste e- 
chipe.

Și echipa masculină a țării noas
tre are de susținut un joc în pri
ma zi a campionatelor: adversară 
îi va fi echipa Italiei, în cel de al 
doilea meci din programul de după 
amiază

Interesant va fi de asemenea de 
urmărit jocul voleibaliștilor e- 
gipteni, a căror echipă reprezen
tativă participă pentru prima dată 
la campionatele europene. Echipa 
Egiptului va îrrtîlni în primul său 
meci puternica formație a R.P.F. 
Jugoslavia.

Iată întreg programu*  primelor 
trei zile al întrecerilor masculine, 
precum și întregul program al jocu
rilor feminine:

Pentru a lămuri pe specta
tori, amintim prevederile regu
lamentului usupra taimau teici
lor și schimbărilor.

Taimautul poate fi cerut de o 
echipă numai de două ori in 
cursul unui set și numai de că
tre căpitanul sau antrenorul e- 
chipei. Aceștia se pot adresa ar
bitrului principal sau celui se
cund. ambii avind obligația de 
a opri jocul.

Un 'ucător poate fi schim
bat o singură dată in cursul 
unui set și poate reintra in pri
ma formație numai în postul 
din care a fost schimbat. De pH- 
.'i, dacă jucătorul Roman este 
schimbat cu Crivăț, el poate re
intra in echipă In cursul acelu
iași set dar numai in locul lui 
Crivăț, care nu mai are drept de 
joc în acel set. In schimb. Cri
văț poate reintra în seturile ur
mătoare, respecți nd u-se princi
piul exemplificat mai sus.

ora 16,00: Festivitatea de des
chidere a Campionatelor euro
pene de volei

ora 17,00: U.R.S.S. — R. P. Bul
garia (feminin);
Italia — R. P. Romînă (mascu

lin);
R. 
nă

Cehoslovacă — R. P. Polo- 
(feminin)

TEREN II

ora 8.30 : Franța—Finlanda (mas
culin): 
Uniunea 

ban ia
Sovietică — R. P. Al- 

(masculin);

TEREN III

R. P. F. Jugoslavia —

Ziua I, miercuri 15 Iunie 1955

ora 8,30 :
Egipt (masculin);
R. Cehoslovacă — Austria (mas

culin)

TEREN i (CENTRAL) Zrua a M-a, joi 16 iunie 1955

ora 8.30 : R. P. 
(masculin);

R. P. Ungară 
(feminin);

Ungară — Belgia

— R. P. Romînă

TEREN I (CENTRAL)

ora 8,30 : Finlanda 
(masculin);

U.R.S.S.

/ată-i pe voleibaliștii și voleibalis fele maghiare la sosirea irt Capitală

La patru minute după oaspeții din 
și sportivii

R.P. Ungară au coborît din tren 
bulgari

ora 16,30: R. P. Polonă — Italia 
(masculin);

R. P. Bulgaria — R. P. Ungară 
(masculin);

R. Cehoslovacă — R. P. F. Ju
goslavia (masculin)

TEREN I (CENTRAL)

ora 8.30 : R. Cehoslovacă — R. P.
Ungară (feminin);
R.P. Polonă — R. P. Bulgaria 
(feminin)

ora 16.30: R.P. Romînă—U.R.S.S. 
(feminin)

R. P. Romînă — R. P. Polonă
(masculin);

U.R.S.S. — Franța (masculin)

TEREN II

ora 8,30: R. P. F. Jugoslavia — 
Austria (masculin);

R. P. Albania — Finlanda (mas- 
eulin)

TEREN III

(mas-

de re-
să fie

ora 8,30: Egipt — R. Cehoslovacă
(masculin);
Belgia — R. P. Bulgaria 

culin)
Simbătă 18 iunie este zi 

paus, urmînd ca întrecerile
reluate duminică 19 iunie, cu pri
mele jocuri aie turneului final la 
băieți și prin continuarea meciu
rilor feminine.

Următoarele etape ale echipelor 
feminine sînt:

Etapa a llt-a, duminică
19 iunie 1955

R. P. Ungară — R. P. Polonă;
U.R.S.S. — R. Cehoslovacă;
R. P. Bulgaria — R. P. Romînă;

Etapa a BV-a, miercuri
22 iunie 1955

R. I
R. 

garia;
R. P. Ungară — U.R.S.S.

P. Polonă — R. P. Romînă; 
Cehoslovacă — R. P. Bul-

Etapa a V-a, duminică 
26 iunie 1955

U.R.S.S. — R. P. Polonă;
R. P. Bulgaria — R. P. Ungară; 
R. P. Romină—R. Cehoslovacă.

Amănunte 
de organizare 
Biletele de im.are la întrecerile 

de volei din cadrul campi^patelor 
europene s-au pus în vînzare de 
ieri la agențiile Pronosport din 
calea Victoriei nr. 9. strada Aris
tide Briand nr. 4, calea Victoriei 
nr. 114, strada Schi u Măgureanu 
nr. 3, calea Griviței nr. 112 și 
calea Rahovei nr. 204, precum și 
la casele de bilete ale Parcului 
Sportiv Dinamo.

Prețul biletelor este de Iei 5 
pentru tribuna I și lei 4 pentru 
tribuna a 11-a (la- reuniunile de 
dimineață) și de lei 6 pentru tri
buna I și lei 5 pentru tribuna a 
n-a la reuniunile de după;amiază.

Ea campionatele europene de 
volei sînt valabile numai permi
sele de intrare roșii și albastre 
(speciale), precum * cele negre 
pentru ziariști, eliberate de_CCFS. 
Posesorii lor 
B. intrarea 
cel Mare.

In caz de 
rile programate inițial 
pute dimineața, se vor disputa tot 
dimineața, în sălile Florcasca și 
Dinamo, iar jocurile- programate 

. după-amiază se vor disputa tot 
după-amiază, în sala Floreasca.

au acces lai 
prin șoseaua

ploaie, toate
să

mecm 
se dis
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Profesorul Nicolae Tărchtlă dis cută la antrenament cu voleibaliștii 
albanezi al căror conducător tehnic va fi In timpul campionatelor.

★ * ----------------------

Printre cei care incep mîine întrecerea...
bar eu coechipierilor .săi care-i în
conjurau în acel moment.

...In autobus au loc. de regulă, 
primele convorbiri cu oaspeții- Tot 
în autobus ai prilejul să înregis
trezi exclamațiile de admirație ale 
oaspeților pentru pitorescul dramu
lui de la aeroport in oraș, drum 
mărginit de aleile încărcate cu 
„tone de flori de trandafiri" — cum 
spunea chiar unul din oaspeți — 
să te bucuri la saluturile pe care 
le adresează cetățenii Capitalei, 
sportivilor oaspeți.

După ce și-au îndeplinit aceste 
„obligații", jucătorii jugoslavi s au 
interesat de îndată de posibilitatea 
de a face o vizită la facultățile de 
medicină ale Bucureștiului. E firesc 
aceasta, fiindcă mai toți sînt siu- 
denți mediciniștt...

... Se știe că voleibaliștii romînl 
au fost anul trecut oaspeții sporti
vilor albanezi. Ei au susținut atunci 
o serie de jocuri și au făcut an
trenamente in comun cu voleibaliștii 
de pe țărmurile Adriaticei. lată că 
acum sîntem noi gazdele sportivilor 
albanezi. Îndată dună sosire ei 
și-au exprimai dorința ca echipa lor 
să fie condusă în campionate de 
un antrenor romîn. In acest fel, 
tînărul asistent al Institutului de 
Cultură Fizică din București, Nico
lae Tărchilă, îi va ajuta pe tine
rii voleibaliști albanezi, cu care 
s-a împrietenit din prima clipă, de 
parcă ar fi fost, vechi cunoștințe... 
...II căutam pe Frantisek Schwartz

kopf, cunoscutul jucători al e- 
chipei cehoslovace, pentru a^.i face 
o fotografie... Nu se afla ,insă în 
mijlocul colegilor lui de echipă și 
nici în autobusul care-t aștepta pe> 
sportivii cehoslovaci pentru a-i rea. 
duc.; ta hotel. După investigații de 
adevărâți dedectivi l-am descoperit

- pe Schwartzkopf jucînd... tenis, an
grenat într-o pasionantă partidă de 

. dublu mixt.
„Ce stt-i faci ? — ne spune zlm- 

bind sportivul cehoslovac. Aci, in

pe toți 
la căpitanii Șt 
plnă la îngri- 
ieri dimineața 
roșii sau mar-

■>

E foarte greu să 
redai in puține rîn- 

=*  duri toate cite se 
W petrec in zilele dl- 
ÎK naintea campiona- 

telor. Oriunde mer- 
® S1, Pe terenurite de 
m la Dinamo, la Gara 

de Nord, în birou- 
(P rile Comisiei de or. 

ganizare sau pe 
străzile orașului 

ești martorul frămîntărilor firești ale 
ultimelor pregătiri, iei parte la e- 
moția care i-a cuprins 
„eroii", începînd de 
antrenorii echipelor, 
jitorii care dădeau 
ultimul retuș zgurii
cau liniile albe. Din atîtea fapte, 
iată c'teva...

...Simbătă seara, cînd spectatorii 
de la Teatrul de vară ,.23 August" 
aștep'au ca prezentatorul programu
lui, Cezar Grigoriu, să le anunțe 
titlul următorului cîntec din pro
gramul de muzică distractivă al an
samblului de estradă, au avut o plă
cută surpriză. Cezar Grigoriu i-a in
format pe ascultători că printre ei 
se află jucătorii și jucătoarele e- 
chipelor reprezentative ale Uniunii 
Sovietice in frunte cu maestra eme
rită a sportului Alexandra Ciudina. 
La aplauzele insistente ale specta
torilor, Ciudina a trebuit să ia cen
tru o clipă locul celor de pe scenă 
și să mulțumească publicului care 
nu mai conțenSșTs-o aplaude. La 
plecare, o scenă interesantă : mul
țumind actorilor noștri pentru fru
mosul spectacol realizat, sportivii 
sovietici i-au invitat pe aceștia la 
bgmpionate, unde va fi rindul lor 
s&fc' arate ce știu...

- ^Constantin Hokloff,,căpitanul e- 
jSc^ei Franței, nu se lasă prea mult 
rugat clnd e vorba de interviuri, 
Dbdnăzi, el împărtășea unui con
frate de al nostru impresiile lui 
despre campionatele care încep mîi
ne. Alai precis, el vorbea despre 
dorința care animă.întreg lotul fran- 
ce* #

,.N-am avut prea multe, sitccew» 
anul acesta și tocmai de aceea do- . 
rim o reabilitare cu prilejul admi
rabil pe care ni-1 oferă campiona
tele europene".

Cuvintele căpitanului echipei 
franceze au fost întărite de a pro-
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-Țțgarcui Dinamo, poți să începi cu 
.^ntrendmente de ciclism, să joc! în- 

■ j'e timp puțin fotbal, să faci atle
tism, gimnastică să te antrenezi la 
hochei pe 
termini cu 
tere“.

Firește,
(ia, dar avem in fototecă și imagi
nea lui Schwartzkopf jucind tenis.

iarbă sau la tir și s-o 
ușoare exerciții de hal-

am înregistrat declara-
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