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Pccitnu continua dezvoltare
a jocului

SPORTUL nostru național, oină, 
cunoaște o dezvoltare tot mai 

rnare în rînduri le tineretului de la 
orașe, dar mai ales de la' sate. 
Condițiile create au permis dezvol
tarea unei rodnice activități în a- 
ceastă ramură de sport. An de an 
numărul echipelor și jucătorilor a 
crescut, volumul competițiilor de 
oină s-a mărit. Numeroși tineri au 
urmat cu multă tragere de inimă 
cursurile primei școli de instructori 
voluntari din 1950. Ei și-au însușit 
cunoștințele necesare pentru a de
veni primele cadre tehnice menite 
să angreneze mereu tot mai multi 
tineri muncitori, elevi, studenți și 
țărani muncitori în practicarea fru
mosului nostru sport național.

Ca urma-re a creșterii numărului 
echipelor șm a intensificării ac
tivității, în anul 1951 a fost cnsaf 
primul campionat republican, oină 
a fost introdusă în programul 
tradiționalei competiții „Cupa Sa
telor". Alături de aceste întreceri, 
în țară au fost organizate nume
roase alte concursuri, printre care 
campionate școlare și universitare. 
Nivelul de desfășurare & întîlniri- 
lor de oină a crescut și mai mult 

în anii următori, datorită introduce
rii acestui sport în programul de 
competiții din cadrul „Spartachiadei 
sindicale". Această întrecere spor
tivă nu numai că & contribuit din 
plîn la popularizarea oinei în rîn- 
durile colectivelor sportive sindi
cale, dar — reunind cele mai va
loroase reprezentative de asociații 
din țară — a dat un impuls creș
terii calitative a acestui sport.

Campionatul republican, tradițio
nalele competiții de —*a *! 
meroasele concursuri 
cinstea sărbătorilor 
toarc au atras anul 
renurile de sport de la orașe și mai 
ales de la sate peste 2.500 echipe. 
Numărul jucătorilor care practică 
în mod organizat oină s-a ridicat 
la peste 30.000 de sportivi legi
timați.

De un rnare ajutor In munca de 
organizare ți de pregătire a echi
pelor au fost materialele metodico- 
organizatorioe editatei Manualul 

de oină, de pildă, a constituit un 
ghid prețios, care a îndrumat pe 
mulți instructori și antrenori în ac
tivitatea lor de instruire-antrena- 
rnent. Folosind în mod creator prin
cipiile de instruire a jucătorilor, ex
puse în acest manual, instructorii 
Și antrenorii echipelor de oină și-au 
îmbunătățit metodele de lucru și au 
contribuit la creșterea valorii echi
pelor lor, cărora le-au imprimat o 
nouă concepție de joc, dinamică și 
spectaculoasă. In această privință 
s-au evidențiat o serie de echipe 
ca Știința București. Constructorul 
București, Recolta Curcani. Dina
mo București. Știința lași, Locomo
tiva Sibiu, Avîntul Frasin, 
care au ajuns, de 
în fazele finale ale 
petiții.

Fără îndoială că

masă și nu- 
organizate în 

clasei munci- 
trecut pe ie-

etc., 
mai rnulte ori, 
diferitelor com-

rezultatele bune

de oină
dobîndite pînă în prezent în sportul 
oineî se datoresc, în buna măsură, 
numeroaselor acțiuni întreprinse de 
Comitetul pentru Cultură Fizică și 
Sport, Comisia centrală de oină 
și de secția "Cultură Fizică și 
Sport di'n C.C.S. O contribuție se
rioasă a-u adus o serie de asociații 
(Recolta, Știința. Dinamo, Construc
torul, Locomofiv’a), comitete B.F.S. 
și comisii regionale de oină (Stalin, 
B. Mare, Hunedoara, Reg. Autono
mă Maghiară, București), care au 
pus în centrul preocupărilor 
popularizarea sportului nostru 
ț io nat.

Această contribuție putea fi 
mai mare dacă unele asociații T.... 
primul rînd Voința, Metalul și Mine
rul precum și unele comitete G.F.S. 
și comisii regionale și raionale s-ar 
fi preocupat mai mult de continua 
popularizare și dezvoltare a oinei. 
Așa se explică de ce în regiunile 
Bacău, Constanța, Bîrlad și Arad 
— de exemplu — oină nu se bucură 
de o răspîndire largă în colecti
vele sportive.

Cu prilejul recentei conferințe pe 
țară a reieșit clar că vechea co
misie centrală de oină n-a dus 
o muncă susținută și a fost absentă 
de la rezolvarea cu promptitudine 
a multor probleme importante care 
frămîntă activitatea la oină. Din 
cauză că membrii comisiei cen
trale nu au ținut o legătură strînsă 
cu terenul și nu au acordat aten
ția cuvenită organizării competiții
lor, finala campionatului de anul 
trecut s-a desfășurat în condiții ne- 
corespunzăltoare. Comisia centrală 
nu a intervenit cu măsurile care 

impuneau atunci cînd a constatat 
echipele Progresul Baia Mare

Recolta Filea (R.A.M.) au folosit 
campionat jucători din alte co

lective. Formula de organizare a 
campionatului republican (prin fap
tul că o echipă învinsă în faza de 
raion este eliminată) nu asigură 
continuitate activității echipelor. De 
asemenea, scoaterea oinei din pro
gramul Spartachiadei satelor și 

din programul campionatelor școlare 
constituie o frînă serioasă în calea 
dezvoltării oinei.

Cunoscînd toate realizările și eli- 
minînd lipsurile, activitatea la 
poate fi îndrumată pe calea 
mai bune dezvoltări și a unui 
greș mai mare. Oină, sportul 
tru național, are dreptul la o 
vi ta te mai intensă, la competiții tot 
mai multe și de nivel superior, 
care să asig-ure zecilor de mii de ju
cători posibilitatea
li ta.ti ve și mai 

același timp — a 
tineri de la orașe 
carea- organizată 
oinei. Pentru aceasta, noua comisie 
centrală, asociațiile și colectivele 
sportive, comitetele C.F.S. și co
misiile regionale și raionale trebuie 
să-și unească eforturile pentru a li
chida toate lipsurile constatate și a- 
vînd ca obiectiv principal larga răs
pîndire și practicare a oinei să ne
tezească drumul spre înflorirea spor
tului nostru național.

lor 
na

însă 
și în

Echipa feminină 
de schif 8 +1 a R.P.R. 
participă la un concurs 

la Berlin
Aseară a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Berlin, echipa 
reprezentativă feminină a țării 
noastre la proba de schif 8+1. 
La sfirșitul acestei săptămîni, ca
notoarele noastre vor participa la 
tradiționalul concurs internațional 
de canotaj care se desfășoară pe 
lacul Grfinau.

Din lot fac parte maestrele 
sportului Felicia Urziceanu și 
Marta Cardoș, Lia Togănel, Sonia 
Bulugioiu, Rita Schob ș.a.

Acum cîteva zile, m-am întors 
i în țară după o călătorie de aproa

pe patra săptămîni. împreună ai 
alți atleți din țara noastră am 
luat parte, în acest timp, la o se
rie de mari concursuri atletice or
ganizate în Cehoslovacia, Polonia 
și Uniunea Sovietică.

Sînt fericită că am încheiat această 
lungă deplasare cu un bilanț bun. 
Am luat parte la cinci concursuri. 
M-am clasat de două ori pe lo
cul I (Pardubice, Varșovia), de 
două ori pe locul II (Praga, Olo- 
mouc) și pe locul cinci la Mos
cova. Toate cele cinci performanțe 
reușite în aceste concursuri își 
ocupă acum locul printre primele 
mele zece rezultate, iar cea mai 
bună dintre ele — 46,02 m. — 
este un nou record. Pentru mine, 
aceste rezultate au o semnificație 
deosebită. Am privit cele cinci 
concursuri ca pe o etapă impor
tantă a pregătirilor mele pentru 
Festival, ca un serios examen îna
intea marilor competiții atletice 
ale Festivalului. Tocmai din acest 
motiv, concursurile amintite și-au 
atins pe deplin scopul. Am avut 
prilejul să concurez alături de cele 
mai bune aruncătoare dfin lume. 
La Moscova m-am reîntîlnit cu 
Nina Ponomareva și Nina Dum- 
badze. Ele m-au primit cu toată 
dragostea. Nina Dumbadze m-a 
întrebai dacă-mi mai amintesc de 
prima noastră întîlnire — cu cinci 
ani în urmă — pe Stadionul 
Republicii. Ea a fost mîhnită că 
trebuie să paradească Moscova în
dată după concurs și nu are posi
bilitatea să-mi conducă unul sau 
două antrenamente. I-am mulțumit 
acestei bune prietene pentru aten
ția el și ne-am dat întîlnire peste 
o lună la Festival.

Atletele sovietice se pregătesc in- 
i tens pentiu această mare sărbătoare.

șe 
că 
și 
în

o>nă 
unei 
pro- 
nos- 
acti-

unei creșteri că
mări și — în 
atragerii de noi 

și sate în practi- 
și continuă a

A pornit ștafeta păcii și prieteniei 
din regiunea Constanța

CONSTANȚA 4 (Agerpres). — 
Ștafeta păcii și prieteniei purtată 
de către tinerii din satele regiunii. 
Constanța către Festivalul de la 
Varșovia a ajuns sîmbătă seara 
la Constanța Ștafeta, care a fost 
adusă de tineri cu bărcile, pe bi

ciclete, pe cai, a pornit duminică 
dimineața spre orașul Călărași.

Ștafeta tinerilor din regiunea 
Constanța va fi predată tinerilor 
din regiunea București de Către 
un grup de tinen motocicliști și 
alergători fruntași din Constanța.

Atleții romîni la solemnitatea deschiderii concursului atletic 
internațional in memoria lui Eugen Rosicki, care a avut loc in 
zilele de 8 și 9 iunie la Praga. Acesta a fost primul concurs al 
atleților noștri din turneul întreprins in R. Cehoslovacă, R.P. Polo
nă și Uniunea Sovietică.

In cadrul concursului de la Praga, Lia Manoliu s-a clasat pe 
locul II cu 44,43 m., după Mertova (R. Cehoslovacă) și înaintea 
lui Matej (R. P. F. Iugoslavia), Poli (Austria) și altele.

In fotografia noastră se văd (de la stingă la dreapta): Ion 
Șofer, /olanda Balaș, Lothar Marks, Ana Șerban, Alexandru Merică 
și Lia Manoliu.

Șase dintre ele au și obținut nor
ma de participare la Festival 
(46,00 m.).

La Praga și Olomouc am con
curat alături de atleta cehoslovacă 
Mertova care, indiscutabil, urmea
ză imediat după atletele sovietice, ' 
în ienarhia celor mai bune aruncă
toare de disc din lume.

Tot la Praga m-am întîlnit cu 
atleta jugoslavă Matej, care anul ' 
trecut, la campionatele europene, 
m-a întrecut cu 10 cm., ocupînd 
locul 6. De data aceasta mi-am 
luat revanșa. Concursurile din Ce
hoslovacia mi-au arătat în ce sta
diu avansat de pregătire se află 
atleții cehoslovaci în vederea Fes
tivalului. „Fiecare dintre noi e hotărît , 
să obțină la Varșovia cel mai bun 1 
rezultat al său din acest sezon", ] 
mi-a spus Mertova. Pregătindu-se 
pentru Festival, atleții cehoslovaci ' 
nu uită nici un moment de o în
datorire principală: ridicarea ele
mentelor tinere. îmi voi aminti în- ' 
totdeauna cu plăcere tabloul pe 
care mi l-a oferit stadionul U.D.A. 
din Praga, în după-amiaza urmă
toare concursului: sute de copii, de 
la 9 la 15 ani, împărțîți pe grupe 
și antrenîndu-se (sau chiar ju- 
cîndu-se) sub îndrumarea Danei 
Zatopkova, a lui Ulzheimer, a prie
tenei mele Lișkova-Jungrova și a 
altor atleți renumiți.

Am așteptat cu nerăbdare și 
emoție, chiar, vizita în Polonia, 
țară unde nu mai fusesem pînă a- 
cum. Tot ceea ce am văzut în cele 
opt zile petrecute în țara prietenă 
mi-a produs o adîncă impresie. 
Peste uriașul avînt constructiv al 
întregului popor polonez, avînt cate 
a dat viață planului de 6 ani pentru 
reconstrucția țării (1950—1955), se 
suprapune, în aceste zile, ritmul 
cu adevărat uluitor al pregătirilor 
pentru Festival. Am vizitat șan
tierul marelui stadion de 70.000 de 
locuri care va găzdui solemnitatea 
deschiderii Festivalului, șantier na
țional al tineretului. Văzînd entu
ziasmul și hărnicia cu care lucrau 
miile de tineri polonezi ne-a fost 
ușor să înțelegem cum s-a înălțat 
stadionul în numai cîteva luni destadionul în 
zile.

Pregătirile 
face pentru 
oaspeții din 
gostea cu care am fost înconjurați 
în timpul șederii noastre, cuvintele 
de prietenie pe care ni le-au a- 
dresat cunoștințele noastre din 
timpul Festivalului de la Bucu
rești, toate acestea au sădit în su
fletul meu dorința de a mă pre
găti și măi intens pentru Festival, 
de a obține un rezultat cît mai 
bun la marea sărbătoare a tinere
tului lumii. Sînt convinsă că de 
aceeași dorință sînt însuflețiți și 
ceilalți sportivi din țar.a noastră, 
ale căror pregătiri converg spre 
marile întreceri sportive ale Festi
valului de la Varșovia.

Rezultatele bune obținute de cei 
mai rnulți dintre atleții noștri în 
concursurile internaționale la care 
am luat parte în luna iunie, ca 
și performanțele de valoare înre
gistrate după aceea, 
stimulent pentru o 
mai intensă, care să 
zultate și mai bune.

LIA
maestră a sportului

pe care Varșovia le 
a-șl primi cu cinste 
lumea întreagă, dra-

constituieun 
pregătire și 
ducă la re-

MANOLIU

Miine, pe poligonul Tunari

Intilnirea internațională de tir R. P. R. — R, P. U.
Incepînd de miine dimineață, 

poligonul Tunari găzduiește prima 
întîlnire internațională de tir din 
acest an. Se anunță o întrecere de 
înalt nivel, în luptă găslndu-se re
prezentativele de armă, pistol și 
pușcă de vînătoare ale R.P. Ro
mine și RP. Ungare, țări care se 
bucură de un bun renume în tirul 
internațional.

In repetate rînduri, an de an, 
începînd din 1950— trăgătorii a- 
cestor două țări s-au întîlnit în 
concursuri internaționale, întrece
rea lor fiind foarte echilibrată și 
ducînd la rezultate excepționale. 
In acest an, mai mult ca oricînd, 
valoarea celor două reprezentative 
se găsește la un nivel foarte ridi
cat și apropiat. In plus, meciul 
R.P.R.—R.P.U., care se inaugu
rează miine, se anunță superior 
față de celelalte de pînă acum, în- 
trucît cuprinde dispute la majori
tatea probelor de tragere masculi
ne, feminine și de juniori.

Scopul principal al acestui con
curs este verificarea loturilor celor 
două țări în vederea apropiatelor 
campionate europene. Antrenorul 
echipei R.P. Ungare, Horvath 
fstvan. a ținut să precizeze că : 
„Trăgătorii maghiari. St căror o- 
biectiv principal in aceri an sînt

campionatele europene de ia Bu
curești, aveau neapărată nevoie de 
o asemenea întîlnire. Tocmai de 
aceea, deși în programul nostru in
ternațional nu era prevăzut un 
meci R.P.U.—R.P.R., am accep
tat cu mult entuziasm priete
neasca invitație a trăgătorilor 
romi ni. In stadiul nostru de pre
gătire, o asemenea verificare, toc
mai pe poligonul gazdă al cam
pionatelor europene, este cît se 
poate de binevenită". Păreri ase
mănătoare au și trăgătorii și teh
nicienii echipelor noastre. Faptul 
că R. P. Ungară poate să pre
zinte echipe valoroase în toate 
probele din program, reprezintă 
pentru noi un avantaj. întrucît a- 
vem posibilitatea să-i „vedem la 
lucru" pe toți trăgătorii noștri 
susceptibili de selecționare pentru 
campionatele europene.

Intr-adevăr, echipele R.P. Un
gare sînt deosebit de valoroase și, 
ca atare, cu șanse la toate pro
bele. întotdeauna prietenii noștri 
au avut trăgători de mare clasă 
la armă liberă calibru mare și mic, 
la probele de pistbl și la talere. 
Takacs și Kuhn la pistol viteză, 
Lumnitzer la talere, precum și 
numeroși trăgători la probele de 
armă, au ridicat, prin performan
țele lor, renumele tirului maghiar

(•

(

pe cele mai înalte culmi. Paralet 
cu străduința pentru cucerirea . pri
melor locuri în marile întreceri 
internaționale, tirul din R.P. Un
gară a crescut necontenit și ca ac-- 
tivitate de masă. In ultimii ani, în 
R.P.U. s-a pus un accent deosebit 
pe caracterul de masă al tirului.- 
Din numeroasele și modernele 
poligoane din Budapesta, Pecs, 
Debrețin și Miskolc s-au ridicat în 
ultima vreme trăgători de talie 
internațională. Recentele campio
nate republicane ale R.P.U., desfă
șurate" în cursul lunei iunie, au 
dus la afirmarea multor elemente 
noi și la obținerea unor strălucite 
performanțe. Este suficient să a' 
mințim că titlul de campion Ia 
pistol liber a fost cucerit de ves
titul trăgător Balogh Ambrus 

cu un rezultat excepțional (558 
puncte), sau că primul loc în în
trecerea feminină la 3x40 a fost 
ocupat de Kysgyorgi Lajosne cu 
1151 p., pentru a ne da seama de 
valoarea ridicată a adversarilor 
noștri. Echipele lor sînt completate 
cu cîteva elemente care-și fac 
debutul internațional (Tarabei l.a- 
jos, Nemethi Tibor, Veres Istvane,

(Continuare tn pag. a VII -a)



Și cei mai tineri sportivi ai patriei noastre, pionierii, participă 
cu însuflețire la Concursurile Sportive ale Tineretului. Iată un aspect

de la un concurs de

■ In comunele din raionul Mizil, 
Concursurile Sportive ale Tinere
tului se desfășoară cu intensitate 
constituind, pentru participant!, ni
merite prilejuri de trecere a nor
melor G.M.A. In comuna Breaza, 
38 aspiranți și-au trecut ultimele 
probe devenind purtători ai insig
nei G.M.A. iar în comuna Glo- 
deanu-Sărat, 42 de băieți și 14 fete 
au luat startul în probele atletice 
din cadrul Concursurilor Sportive 
ale Tineretului. Dintre aceștia, 37 
și-au trecut normele G.M.A. Tot 
cu prilejul Concursurilor Sportive 
ale Tineretului, în colectivele spor
tive sătești din raionul Mizil s-au 
înființat noi secții pe ramuri de 
sport. Exemple de acest fel întîlnim 
la colectivul sportiv G.A.S. Săhăteni 
unde s-au înființat secții de volei, 
atletism, popice, șah și tir, și în 
comuna Fîntînele unde au fost 
formate secții de volei, oină și 
atletism.

n Ca și în multe alte acțiuni, 
colectivul sportiv Voința Făgăraș 
se evidențiază și cu prilejul orga
nizării Concursurilor Sportive ale 
Tineretului. Desfășurînd o largă 
muncă de propagandă în jurul a- 
cestor întreceri, colectivul sportiv 
Voința a mobilizat la primele con
cursuri un mare număr de coope
ratori. La concursurile de tir s-au 
întrecut pînă acum 7 echipe, la 
cele de fotbal 4 echipe (întrecerile 
de fotbal sînt dotate cu o cupă), 
la cele de volei 6 echipe, dintre 
care două feminine. Dintre cele 
5 cercuri ale colectivului s-a evi
dențiat prin buna organizare a 
concursurilor, cercul sportiv Făgă- 
rășana.

Alexandru Mungiu 
corespondent

■ De curînd, au fost organizate, 
pe baza sportivă Avîntul din O- 

biciclete din Petroșani.

dorhei, întreceri model în cadrul 
Concursurilor Sportive ale Tinere
tului, între cercurile Progresul 
U.R.C.C. Tg. Mureș și Progresul 
U.R.C.C. Odorhei. Baza sportivă, 
frumos pavoazată a găzduit între
cerea a 84 de sportivi. Concursul 
a fost urmărit de 2.000 de spec
tatori.

■ Colectivele sportive Avîntul 
din Regiunea Autonomă Maghiară 
mobilizează la startul întrecerilor 
Concursurilor Sportive ale Tinere
tului, sute de concurenți. La atle
tism, de exemplu, au luat parte 
pînă în prezent 413 tineri și tinere 
iar la tir 423. In mod deosebit se 
evidențiază colectivul sportiv din 
Sovata care numai la tir a mobi
lizat 172 de băieți și 64 de fete. 

Dumitru Nicoară 
corespondent

• Pînă la 20 iunie, în raionul 
Vaslui au participat la întrecerile 
Concursurilor Sportive ale Tinere
tului peste 5000 tineri și tinere. 
Această largă participare a fost 
posibilă datorită muncii perseve
rente a comisiilor comunale pen
tru organizarea Concursurilor 
Sportive ale Tineretului precum și 
a sprijinului acordat de comitetul 
raional U.T.M. și organizațiile de 
bază U.T.M. sătești.

Cea mai mare participare s-a 
înregistrat la atletism, unde s-au 
întrecut peste 1300 de tineri și ti
nere. De asemenea, oină s-a bu
curat de largă participare (750 ti
neri). In unele comune s-au orga
nizat pentru prima oară concursuri 
de ciclism, în care tinerii s-au în
trecut cu dîrzenie. Pînă acum, 459 
tineri și tinere au cucerit insigna 
G.M.A. și F.G.M.A. participînd la 
Concursurile Sportive ale Tinere
tului.

Avram. Herșcovici 
corespondent

Acti itatea sportivă I 
in stațiunea Călimănești

La Călimănești, frumoasa stațiu
ne balneo-climaterică de pe malul 
Oltului, se desfășoară o bogată ac
tivitate sportivă. Organizatorul a- 
cestei rodnice activități este colec
tivul sportiv Progresul-Călimă- 
nești. Numai în cîteva luni, acest 
colectiv sportiv a obținut frumoase 
realizări. Au fost înființate mai 
multe secții pe ramură de sport 
(atletism, volei, popice, fotbal, te
nis de masă și gimnastică), au 
fost amenajate oîteva terenuri de 
volei, s-au construit aparatele pen
tru cursa cu obstacole G.M.A. și 
s-au pus la punct cele trei arene 
de popice existente. Membrii co
lectivului Progresul sînt angrena
ți în trecerea normelor G.M.A., e- 
chipa de fotbal ia parte Ia campio
natul raional, iar gimnastele se 
pregătesc intens, sub conducerea 
profesoarei Ștefania Cristea.

Cel mai îndrăgit sport la Căli
mănești este sportul popicelor. Per
manent, echipa de popice a colecti
vului susține meciuri cu echipe for
mate din oameni ai muncii aflați 
la odihnă în stațiune. Colectivul 
Progresul organizează cu fiecare 
serie de vizitatori, adevărate cam
pionate (tur-retur). Din fiecare se
rie se formează cîte trei echipe, 
care, împreună cu cea a colectivu
lui, își dispută întîietatea. Dacă 
timpul permite, se organizează și 
meciuri „revanșă", care atrag un 
mare număr de spectatori. Se for
mează două tabere și „galeria" în
curajează cu căldură echipa favo
rită...

Printre popicari pot fi văzuți 
muncitori de frunte din fabricile și 
uzinele patriei, oameni care, la lo
cul lor de muncă, dau zilnic mai 
multe norme. Așa sînt, de pildă, 
Ion Butuc, strungar, fruntaș al în
trecerii socialiste la uzinele „Ma- 
tyas Rakosi" din București, Nistor 
Roman de la uzinele metalurgice 
din Reșița, Ștefan Cernescu, strun
gar de la „Electromagnetica" din 
București, Nicolae Hațegan, mais
tru la uzinele de tractoare din O- 
rașul Stalin și mulți alții.

Dar nu numai la popice există o 
activitate intensă. Terenurile de 
volei și mesele pentru tenis de 
masă sînt pur și simplu luate cu 
asalt de tineri și vîrstnici. Și lîn 
aceste sporturi se organizează a- 
devărate campionate.

Oamenii muncii aflați la odihnă 
în stațiunea Călimănești se atașea
ză repede de colectivul Progresul, 
pe care-1 numesc „al nostru". In 
timpul cît stau în stațiune, ei pun 
umărul și ajută colectivul să ob
țină rezultate cît mai frumoase. In 
cinstea Festivalului, colectivul și-a 
luat angajamentul să construiască 
un complex sportiv. Printre cei ce 
muncesc voluntar sînt și mulți ti
neri aflați la odihnă.

Zile de sărbătoare în sat
Era acum trei ani. Mult timp 

se mai frămîntaserâ, pînă atunci, 
activiștii comitetului regional 
C.F.S. București. Cu ce anume 
puteau să întîmpine mai frumos 
sărbătoarea aniversării apariției 
Hotărîrii din 26 iunie 1949 ? O a- 
naliză a dezvoltării diverselor dis
cipline sportive în regiunea Bu
curești le dădu soluția. Dăruiești, 
desigur, celui drag, tot ce ai mai 
bun și mai frumos. Și, mai bun și 
mai frumos în viața sportivă a re
giunii București este sportul nos
tru național : oină.

An de an, de atunci, zilei de 26 
iunie îi este închinată tradiționala 
competiție de oină „Cupa 26 iu
nie", în cadrul căreia se întrec 
cele mai bune echipe din regiune. 
Și trebuie să știți că în această 
regiune sînt ,,ceva” echipe de oi
nă. Numai la Spartachiada'de va
ră a satelor din anul trecut, au 
luat parte aproape 400 de echipe. 
Mii de tineri din comunele și sa
tele regiunii București se întrec 
în fiecare an în campionatul de 
calificare. Fiecare întîlnire între 
sate sau comune este o adevărată 
sărbătoare, atît pentru sportivi, 
cît și pentru spectatori. Primele 
două ediții ale „Cupei 26 iunie" 
au fost organizate în Capitală. De 
acest lucru se bucurau doar con- 
curenții care aveau astfel prilejul 
să stea cîteva zile în București. 
Cît despre spectatorii care popu
lează la fiecare joc marginile te
renurilor din sat, ei nu aveau de- 
cît de regretat. Dacă alte ori se 
duceau pe jos sau cu căruțele pînă 
în satele vecine pentru a-și sus
ține echipa, în acest caz trebuia 
să te resemnezi și să aștepți cu 
sufletul la gură... rezultatul. Dar 
iată că în acest an dorința de a-i 
vedea jucînd acasă, a fost mai 
puternică decît oricînd la cei din 
Olteni. Adică, de ce nu s-ar or
ganiza anul acesta întrecerile din 
cadrul „Cupei 26 iunie" chiar la 
ei în sat ? Dorința a devenit fapt 
atunci cînd, în bună înțelegere, 
cîțiva dintre cei mai inimoși s-au 
adresat tov. Pricop, președintele 
comitetului regional C.F.S. Bucu
rești. Nu i-au speriat nici Un mo-

Întrecerea consiliilor sportive regionale Voința
In acest an, consiliul central al 

asociației sportive Voința a orga
nizai o întrecere între toate cons’- 
liile regionale ale asociației.

In prima perioadă de întrecere, 
rezultatele cele mai bune au fost 
obținute de consiliul sportiv re
gional București care, totalizînd 
un număr dte 920 puncte, a cuce
rit drapelul de regiune fruntașă 
pe țară.

Iată care sînt regiunile clasate 
pe locurile următoare : Regiunea 
Autonomă Maghiară (870 pct), 
regiunea Stalin (543 pct.), regiu
nea Oradea (321), regiunile Arad, 

ment greutățile organizării, des
pre care au auzit ei că se ivesc 
la competițiile mari. S-a găsit 
unde să mănînce, unde să doarmă 
cei peste 230 de participanți (oa
menii din sat i-au găzduit cu 
drag) și chiar unde să joace bă
ieții în condițiile prevăzute de re
gulament. Așa s-a întîmplat că 
satul Olteni, raionul Vîrtoapele a 
cunoscut două zile de adevărată 
sărbătoare. S-au întîlnit aici co
lectiviști de la G.A.C. Belitori, ra
ionul Roșiorii de Vede, cu cei de 
la G.A.C. Curcani, de la G.A.C. 
Băduleasa, tineri din Țigănești, 
din comunele Grădiștea, Drăgă- 
nești, Gheorghe Doja,' Lehliu, Vi
da, Brănești, Vidra, Călărași și 
Zimnicea. Terenurile special ame
najate lîngă păduricea de la mar
ginea satului au cunoscut un frea
măt deosebit.

Duminică, numărul spectatorilor 
a sporit la vreo două mii. Au ve
nit de prin satele vecine, cu căru
țe, cu mașini, alții pe jos și s-au 
oprit lîngă pădure. De oboseală, 
nici vorbă ! Parcă de asta îți ar
de cînd echipa din satul tău se 
află la egalitate de puncte cu gaz
dele.

Cine va învinge oare ? Iată în
trebarea pe care și-o puneau me
reu cei din Olteni și din Bădu
leasa. Cei din Olteni păreau mai 
îngrijorați decît toți. Aveau și de 
ce. Era vorba doar de faima sa
tului lor și apoi, ca organizatori 
nu se cuvenea să fie învinși 1 
Mai erau apoi și premiile la mij
loc. Cele trei cupe și pachetele 
din care ieșeau la iveală tricouri 
de diferite culori, nu le dădea, pace 
nici un moment. Cît de frumos 
le-ar fi stat băieților din sat ...

Eforturile celor din Olteni ati 
fost răsplătite din plin. Ei au a- 
dăugat numeroaselor lor victorii 
sportive de pînă acum și „Cupa 
26 iunie" pe anul 1955. Pe locui 
II s-au clasat colectiviștii din Bă
duleasa, iar pe locul III colectiviș
tii din Curcani. Evenimentul a 
fost sărbătorit de întreg satul. 
Oaspeți și gazde au încins în a- 
cordurile tarafului din sat o horă 
cît cîmpul de mare...

O GINGU

Timișoara, Hunedoara (292 pct.) 
regiunea Cluj (237 pct.), regiunea 
Galați (184 pct.), regiunea Pi
tești (163 pct.), regiunea Baia 
Mare (159 pct.), regiunea Birlad 
(155 pct.), etc.

Această inițiativă a consiliului 
central al asociației Voința merită 
toate laudele și ar trebui urmată 
și de celelalte consilii centrate ale 
asociațiilor din țara noastră, de
oarece această formă de stimulare 
a activiștilor duce, nemijlocit, la 
dezvoltarea continuă a sportului de 
mase în rîndurile oamenilor mun
cii.

In întreaga țară, prin grija par
tidului și guvernului nostru, s-au 
construit în anii regimului demo
crat popular sute și mii de baze 
sportive simple și complexe, pen
tru ca tineretul de la orașe și 
sate să aibă largi posibilități de 
practicare a sportului. Problema 
sănătății oamenilor muncii con
stituie astăzi o preocupare de 
frunte a regimului nostru, iar 
condițiile create mișcării sporti
ve sînt o consecință directă a 
aplicării acestei politici. A fost 
firesc, deci, ca mișcarea sportivă 
să cuprindă mase din ce în ce 
mai largi de tineri și tinere.

Bazele sportive din Capitală 
sînt o mîndrie a regimului nos
tru. Cele mai multe dintre ele au 
fost construite în ultimii ani și 
primesc un număr din ce în ce 
mai mare de sportivi și specta
tori. Spre exemplu, dacă la com
petițiile din anul 1948 au partici
pat aproximativ 60.000 spectatori 
săptămînal, în anul 1954 această 
cifră a crescu,t cu aproape 20 la 
sută, iar în anul 1955 a crescut 

tu 40 la sută față de anul 1954. 
Astăzi, capitala țării noastre dis
pune de o serie de baze sportive 
complexe, cum ar fi, de pildă, 
parcul sportiv și stadionul „23 
August", stadionul Republicii, 
parcul sportiv Dinamo, sala și 
bazinul acoperit Floreasca, etc.

In a.teră de acestea, în Capita
lă aproape nu există fabrică, 
școală sau instituție care să nu

Mai multă grijă pentru întreținerea și dezvoltarea 
bazelor sportive din Capitală

aibă un teren sportiv măcar de 
volei, baschet sau tenis. Deci, te
renuri există. Problema care se 
pune este însă aceea a felului în 
care sînt îngrijite aceste baze spor, 
tive. Unele dintre ele sînt bine în
treținute și prin aceasta își ating 
scopul pentru care au fost crea
te. Altele însă, din cauza- lipsei 
de preocupare a colectivelor spor
tive respective, se deteriorează și 
nu li se mai fac reparațiile nece
sare.

La soluționarea acestei probleme 
un rol important îl au colective
le sportive. Din păcate, multe 
colective sportive proprietare de 
teren au o atitudine condamnabilă 
față de propriile lor baze spor
tive, neîngrijindu-se de amenaja
rea lor, de întreținerea bazelor în 
condiții higienice și nici de dez
voltarea lor în așa fel încît spor
tivii să vină cu plăcere pe terenul 
respectiv. De asemenea, nu a e- 
xistat o preocupare pentru lărgi
rea bazelor sportive simple. Spre 
exemplu, stadionul sportiv al co
lectivului Progresul I.T.B. din șo
seaua Ștefan cel Atare este un 
teren curat, prevăzut cu vestiar, 
dușuri și, în general, cu tot ceea 
ce este necesar pentru ca majori
tatea competițiilor să se desfă
șoare aci în condițiuni bune. To

tuși, de cînd a fost construit acest 
•itadion și pînă în prezent, el a 
rămas neschimbat. Colectivul spor 
t.v Progresul I.T.B. și conducerea 

întreprinderii nu au avut o preo
cupare pentru lărgirea terenu’ui, 
pentru construirea de alte ampla ■ 
samente în incinta stadionului și 
eventual, pentru mărirea tribu
nei.

Un alt exemplu este și baza 
sportivă a colectivului Progresul 
Combustibil din calea 13 Septem
brie. Aci situația este mai gravă, 
Baza nu numai că n-a fost îm

bunătățită dar s-a degiriadat mult 
între timp. La fel, bazele sportive 
ale colectivelor Flamura roșie „Fi- 
limon Sîrbu" și Flamura roșie 
„Flacăra roșie" sînt lăsate în pă
răsire, prezentîndu-se astăzi neîn
grijite, murdare și fără amplasa
mentele de atletism necesare.

Din păcate, unii nu numai că 
nu îngrijesc bazele sportive, dar 
le și desființează, așa cum a fă
cut sfatul popular al raionului V.I. 

Leni-n, care a transformat un te
ren de volei cu zgură roșie, omolo
gat pentru jocurile oficiale, în... 
grădină restaurant. Și aceasta nu 
este prima atitudine negativă a 
sfatului popular din raionul V.I. 
Lenin, față de problema bazelor 
sportive. Cu puțin timp în urmă, 
tot acest sfat popular a transfor
mat terenul colectivului sportiv 
Flamura roșie Spirt Fulger din 
comuna Bragadiru în... crescăto
rie de porci. Sfatul popular al ra
ionului V. I. Lenin a desființat, 
deci, pînă acum, două baze spor
tive, fără a construi vreuna. Și 

aceasta, cu toate că președintele 
sfatului popular respectiv, tov. C. 
Vasilache, și-a luat angajamentul 
că le va construi.

Sînt în Capitală și baze sporti
ve simple, construite prin muncă 
obștească și care, odată, cores
pundeau din toate punctele de ve
dere. Din păcate, cît de mult en
tuziasm s-a arătat la construirea 
lor, atîta neglijență se arată as
tăzi pentru întreținerea lor. Co
lectivul sportiv Flamura roșie 
U.C.R., de exemplu, are o aseme
nea bază, care astăzi s-a trans
format intr-un maidan de gunoi, 
cu gardurile rupte, cu toate că 
întreprinderea are posibilități să 
întrețină această bază în condi
ții bune. Probabil, însă, că între
prinderea U.C.R. a considerat că 
dacă a ajutat colectivul sportiv 
la construirea bazei, întreținerea 
ei privește acum exclusiv colecti
vul. Ca urmare, colectivul spor
tiv sperînd în ajutorul întreprin
derii, iar întreprinderea știind că 
a ajutat colectivul sportiv la con
struirea bazei, terenul Flamura 
roșie U.C.R. stă de o lună în
chis, deși ne aflăm în plină acti
vitate sportivă.

De subliniat — in contradicție 
ru toate oele de mai sus — ini
țiativa conducerilor întreprinderi
lor Electromagnetica și I.O.R. 
care își construiesc baze sportive 
proprii, prin muncă obștească și 
folosind resursele locale. Aceste 

întreprinderi ajută mult din punct 
de vedere material colectivele 
sportive să-și poată amenaja ba
zele și să și le poată întreține.

Un lucru asupra căruia colec
tivele sportive, proprietare de te
renuri, au datoria să-și îndrepte 
atenția, este ’ aspectul propagan
distic și agitatoric pe care trebuie 
să-l aibă în permanență baza 
sportivă. Multe competiții sportive 
se desfășoară fără ca pe stadion 
să se simtă acest lucru, fără ca 
întrecerea să constituie Un bun 
mijloo de mobilizare a tineretului 
în practicarea sportului. Un sta
dion curat, frumos, bine întreținut 
și unde munca de agitație și pro
pagandă este bine organizată, 
constituie un factor de atragere a 
noi cadre tinere în practicarea di
feritelor sporturi.

In privința bazelor sportive, co-; 
lectivele din București, îndruma
te de asociațiile respective, vor 
trebui să lucreze pe baza unui 
plan de perspectivă, în care să 
se prevadă, pentru fiecare an, ce 
anume amenajări se vor aduce 
bazei. Planul trebuie întocmit cu 
ajutorul conducerii întreprinderii 
respective. Procedîndu-se în acest 
fel, în scurtă vreme, bazele spor*’ 
tive simple din Capitală se vo» 
transforma în baze complexe, iar 
bazele complexe existente vor fi 
și mai îngrijite, și mai bine ame
najate.

PETRE CAPRĂ 
Președintele Comltetu ui orășenesr 

C.F.S. București



Sportivi fruntași io munco de întreținere a cuMor
• Sportivii colectivului ,,Recol

ta" din corn. Poenari-Apostoli — 
raionul PIoești, muncesc cu multă 
însuflețire la întreținerea culturi
lor. Im cinstea Festivalului, ei au 
alcătuit, din participanții la Con
cursurile sportive ale tineretului1, 
șase grupe care au adus un im
portant aport la plivit și la pră
șit. Țăranii muncitori diji comună, 
printre care numeroși sportivi au 
plivit pînă săptămîna trecută 252 
ha. griu, 10 ha. ovăz și au prășit 
în total 635 ha. Printre cei mai 
vrednici se numără sportivii : V. 
Dogaru — jucător de volei, D. 
Mica, jucător de tenis de masă, 
Al. Toma, jucător de șah, C. Ma
rin, atlet. (Coresp. M. Cătănoiu).

• Majoritatea tractoriștilor de 
Ia S.M.T. Greci — raionul Macin, 
sînt tineri și, ca toți tinerii au 
printre preocupările lor și sportul. 
De aceea, după orele de muncă în 
care pregătesc tractoarele și cele
lalte mașini pentru campania de 
recoltare ei joacă fotbal sau volei, 
practică atletismul și alte ramuri 
de sport. Simion Aldea, care este

Concursurile cicliste organizate de Constructorul
întrecerile 

de colectivul 
Trustul Nr. 
desfășurat în 
rîndu-se de 
roasă. Alergarea pe Î00 km. 
fost animată, pe două treimi din 
parcurs, de acțiunile întreprinse de 
G. Șerban, L. Dominic, I. Hora, 
V. Dobrescu, Dan Țonea, V. Mi
lea, D. Tupa, D. Donat, și alții. 
Intre timp, suferă defecțiuni me
canice N. Stepanian, A. Sîiu, A. 
Chirieci, I. Constantinescu (care 
însă va reintra în pluton) și alții. 
La înapoiere, în comuna Budești, 
unde plutonul, cu mici excepții, se 
afla compact, sprintează F. Witt
man, de care se atașează I. Con- 
stantinescu și A. Șei'aru. Plutonul 
rămîne pasiv și cei trei „fugari" 
își măresc avansul, ajungînd îm
preună pe stadionul Constructorul, 
uinde — în fața unui public nu
meros — își dispută sprintul fi
nal.

Rezultaie tehnice; 1 I. Con
stantinescu (C.C.A.) 100 km. în 
2h. 45,40. Media : 36,360 km. ; 2. 
F. Wittman (CC.A.), la 1 lungi
me; 3. ' ' ' ‘
2:45,41 ; 
2:47,31 ; 
2:47,32; 
2:48,00; 
2:48,03; 
2:48,03.

In proba feminină (30 km.) Ma
ria Iliescu, care conducea la ju
mătatea cursei, rupe furca și ast-

cicListe, organizate 
sportiv Constructorul 
1 Construcții, s-au 
condiții bune, bucu- 
o participare nume- 

a

A. Șelaru (Dinamo)
4. G. Șerban (CC.A.)
5. L. Dominic (Constr.)
6. S Poreceanu (CC.A.)

7. V. Milea (C.C.A.)
8. I. Hora (C.C.A.)

Cronica filmului
„Campionul lumii” un film care trebuie văzut

Tînărul colhoznic Ilia Gromov 
este campionul de lupte al unul 
district situat pe malul Volgăi.Ca 
ori care tînăr sportiv el visează 
să cucerească alte titluri, alte vic
torii. Dar crede că în colhozul său 
„Izvorul alb" nu va avea posibi
litatea să se pregătească pentru 
drumul greu, dar plin de glorie 
pe care vrea să-l străbată. De a- 
ceea, tentat de propunerea lui Ivan 
Kilim, președintele comitetului C.F.S., 
pleacă la oraș. Aci însă îl întîl- 
nește pe antrenorul Feodor Besso
nov, fost campion mondial, care 
are o altă părere decît KHn și a- 
nume că Gromov se poate pregăti 
foarte bine acasă. Ceva mai mult, 
Bessonov se oferă să-l antreneze 
el pe Gromov și pe ceilalți tineri 
colhoznici dornici să facă sport. 
Și iată-1 pe antrenorul Bessonov 
în mijlocul colhoznicilor de la 
„Izvorul alb", unde este înconju
rat cu dragoste și respect.

Pentru Gromov încep zile de 
pregătire intensă, de muncă sis- 
i---- sub îndrumarea a-

hotărîtă șî părinteas- 
antrenorului Bessonov. 

tematică 
tentă, 
că a
Datorită prezenței bătrînului an
trenor, mișcarea sportivă din col
hoz crește neîncetat. Zilele trec și 
se apropie un mare eveniment: 
campionatul R.S.F.S.R. Bessonov, 
ca și toți prietenii lui Ilia, au în
credere în acesta. Gromov a făcut 
un salt calitativ uriaș. El nu în
șeală încrederea prietenilor săi. In 
finala campionatului îl întrece pe 
maestrul spartului Eliseev oare cu 
multe luni în urmă — cu ocazia 
vizitei sale la oraș — îl pusese 
tuș de cîteva ori. Bucuria colhoz
nicilor, dar mai ales a Nastei, fata 
pe oare o iubește și a prietenului 
său. Costea, secretarul Comsomo- 
lui'ui, este mare. In cinstea lui 
se organizează o serbare. Cei ce-1 
cunosc mai bine observă că succe-

unul din jucătorii de bază ai echi
pei de fotbal — campioană raio
nală — a obținut frumoase suc
cese la arat, grăpat și tăvălugit. 
In munca de reparații, fotbaliștii 
I. Climov, I. Trușcă, D. Climov,
S. Dumitru și D. Geru au depășiit 
sarcinile cu 275 la sută. Cu toții 
și-au închinat acest succes Festi
valului de la Varșovia. (Coresp. 
G. Ștefănescu și V. Paladescu)
• Țăranii muncitori din corn. 

Costești reg. PIoești, dau multă 
atenție îngrijirii culturilor. Folo
sind fiecare zi prielnică ei au pli
vit 98 la sută din suprafața de 
ovăz, 90 la sută din suprafața de 
grîu, 94 la sută din cea de orz. 
De asemenea, s-au prășit 95 ha. 
de porumb, 
zahăr și 27 ha. de floarea soare
lui. Fruntași 
și mai mulți 
lui sportiv Recolta : fotbalistul Ni- 
colae Oprea, jucătorul de volei 
Ștefan Bichirgiu, jucătorul de șah 
loan Burlacu, atletul Cristache 
Andreescu și alții. (Coresp. Al 
Ăndronescu).

24 ha. de sfeclă de

în aceste munci sînt 
membri ai colectivu-

fel, Azaleea Maxim (FI. roșie) cîș- 
tigă detașat, urmată de Constan
ța Fălticeanu (Progr. F.B.), Ma
ria Iliescu (Metalul), Ștefania 
Neagu (Progr. F.B.) și Maria 
Tempea (Sc. Tin.).

La semicurse (40 km.) N. Pel- 
caru (C.C.A.) a obținut încă o 
victorie, nu însă fără să fi avut 
în C. Baciu (Progr. F.B.), G. Lă- 
zărescu (Fl. r.), V. Langa 
(C.C.A.) și FI. Mănăilă (FI. r ), 
adversari redutabili, pe care 
întrecut, în ordine, la sprintul 
nai. Media : 33,300 km. La 
niori, Emil Popescu (Dinamo) 
cîștigat detașat realizînd pe 
km. o medie orară de 33,842 km. 

locurile următoare s-ati clasat, 
în ordine: Ion Rigan (Dinamo), 
G. Petrăchescu (Locom. Gr. R.)

i-a 
fi- 

ju- 
a

40

Pe

G.
C. Slobozeanu (Știința) și Miron 
Laurențiu (Dinamo).

In proba pentru .categ. III și 
neelasificați, (50 km.) victoria i-a 
revenit lui C. ~
C. S.), care l-a depășit la sprin
tul final pe C. Burdulea, de 
același colectiv. ~ 
toare au sosit: N. Grigore (Sc 
Tin.), Ion Stan (Dinamo) și G. 
Păunescu (Loc. Gr. R.) In aștep
tarea sosirii concurenților din 
cursele de fond s-a disputat, pe 
pista stadionului Constructorul o 
cursă pentru biciclete de oraș, 
care i-a revenit lui Victor Voloșiu 
(indiv.) urmat de I. Badea 
(Progr.) și N. Enescu (Flacăra).

Popescu (Progr.

la
Pe locurile urmă-

sul l-a „îmbătat". Și i-o spun. 
Intre timp, se apropie campiona
tul unional, dar Gromov trece 
primtr-o criză sufletească. Ajutat 
de Bessonov,—„unchiul Fedea" — 
Ilia își infringe mihnirea provo
cată de greșeala săvîrșită de et 
— cînd a înșelat dragostea Na
stei — și în finală reușește să 
pună la grea încercare putina și 
buna pregătire a lui Korablev, de 
11 ori campion unional.

Deși învins, Gromov, este se
lecționat în echipa U.R.S.S. pentru 
campionatele mondiale. Propunerea 
este făcută chiar de către Korablev, 
care de altfel primește ca, îm 
preună cu Bessonov, să-l pregă
tească pe Gromov. Urmărim acum 
minuțioasele pregătiri pe care le 
face Gromov, bun prilej pentru 
realizatorii filmului ide a ne in
troduce în cîteva din „secretele" 
pregătirii luptătorilor.

Iată-1 pe Gromov, alături de cei
lalți componenți ai echipei 
U.R.S.S., la campionatele mondiale. 
Spectatorii amețiți de reclama fă
cută în jurul meciului lui Gromov 
cu puternicul său adversar, Oile 
Iringren, așteaptă <cu nerăbdare 

întîlninea în care favorit este sue
dezul. In acest timp, în cabină, 
Bessonov, înconjurat de sportivii 
sovietici, citește telegramele ve
nite din patrie. Acestea îi îmbăr
bătează, le dă puteri noi. Tele
grama colhoznicilor de la „Izvorul 
alb", ca și a Nastei îi iau lui 
Gromov o piatră de pe inimă.

începe meciul... Puternicul Irin
gren reușește să-l prindă în „du
blu .ne'son" pe lila ș:-l riduce în 
pod. Centimetru cu centimetru 
umerii lui Ilia se apropie de sal
tea. Snectatorii în culmea emoției, 
așteaptă ca arbitrul să-l fluere tuș 
pe Gromov... Dar ce-i asta? Cu o 
mișcarea neașteptată,Tlia îl prinde 
bine ne suedez si. nrintr-un salt

; DUPĂ * IV-a EDIJIE A CAMPIONATELOR EUROPENE DE VOLEI
Despre echipele masculine

la voleibaliștii

Mai interesantă și mai pasio
nantă ca niciodată a fost întrecerea 
echipelor masculine în ediția de 
anul acesta a campionatelor euro
pene de volei. A fost pentru pri
ma oară cînd pentru titlu au con
curat cu șanse apropiate și — 
după două etape — chiar egale, 
mai multe echipe. In sfîrșit, pen
tru întîiiia oară un campionat euro
pean de volei a avut o finală ve
ritabilă, echipa cîștigăfoare nefiind 
cunoscută decît în ultima zi de 
jocuri.

A învins reprezentativa Republi
cii Cehoslovace cîștiigînd astfel pen
tru a doua oară titlul de campioa
nă, pe care l-a mai cucerit la pri
mul campionat european organizat 
în 1948 ia Roma. Victoria spor
tivilor cehoslovaci se datorește ri
nei foarte bune pregătiri, în com
portarea echipei campioane remar- 
tîndu-se o admirabilă îmbinare 
între elementele de tehnică, con
cepția tactică și o exemplară com
bativitate. Ceea ce a impresionat 
în mod deosebit
cehoslovaci a fost pregătirea lor 
tehnică individuală, care poate fi 
considerată completă. Ei utilizea
ză cu ușurință, economic și cu si
guranță, toate elementele de teh
nică specifice atît ofensivei, cît și 
defensivei. In atac, de pildă, ju
cătorii din echipa R. Cehoslova
că (Schwartzkopf, Tesar) utilizează 
toate formele loviturii, alternînd 
cu judiciozitate, în funcție de pla
samentul adversarilor, loviturile în 
forță cu cele liflate, mingile pla
sate cu cele trase fals în blocaj. 
Iar în defensivă, ei reușesc să a- 
jute efectiv apărarea din linia a 
Il-a, printr-un blocaj organizat 
și foarte bine sincronizat. Cît pri
vește intervențiile la mingile de 
pe fundul terenului, în care am 
remarcat pe Mușii, Poilriius, acestea 
sînt foarte corecte, sigure și do
vedesc un dezvoltat simț al pla
samentului. Ca un element oare
cum nou observat în jocul repre
zentativei cehoslovace, trebuie no
tat faptul că aceasta folosește plon- 
joanele numai în situații absolut 
indidatei, înloouăndu-ie adeseori 

prin „scoaterea" balonului cu □ 
singură mînă.

Despre echipa clasată pe focul 
1,1, reprezentativa țării noastre, 
ne vom ocupa într-un articol spe
cial.

re att
ain- 

Bessonov, „unchiul Fe- 
cum trebuie să fie un 
nu un simplu „cadru 
mai ales un educator, 
al sportivului, înțelegă-

î! pune cu umerii pe saltea. Tuș 
în min. 6... Ilia Gromov, tînărul 
colhoznic de la „Izvorul alb", a 
devenit campion al lumii...

Iată, pe scurt, subiectul filmului 
artistic sportiv sovietic „Campionul 
lumii". Acțiunea este deosebit de 
antrenantă și vioaie; scenele de 
umor se succed cu cele de pregă
tire sportivă și cu momentele de 
înaltă tensiune ale întîlntrilor spor
tive decisive.

Filmul nu pune în lumină nu
mai cariera acestui sportiv ci șl 
minunatele condiții puse la dispo
ziția sportivilor sovietici, fie ei de 
la oraș sau de la sate, pentru a 
cuceri cele mai înalte titluri.

O creație minunată a 
zat V. Merkuriev, în rolul 
trenorului 
dea". Iată 
antrenor: 
tehnic", ci 
un prieten 
tor la micile năzbîtii, dar necru
țător cînd este vorba de lipsuri îri 
pregătire, de lene, îngîmfare!

In sfîrșit filmul schițează suges
tiv uriașa deosebire dintre sportul 
sovietic și cel capitalist. Pe de o 
parte, fosjul campion mondial Bes 
sonov, astăzi antrenor respectat, 
iar pe de altă parte, fostul adver
sar al liuii Bessonov, un sue
dez, chelner într-un restau
rant. Scenele de pregătire și 
cele de luptă sportivă sînt admi
rabil realizate, mai ales pentru că 
la acestea au contribuit, o serie 
de sportivi de frunte în ramura 
luptelor, ca A. Vanin, maestru al 
sportului, campion al Moscovei la 
lupte (Ilia Gromov), Beloglazov 
(Oile Iringren) și alții.

I. SEINESCU

R P- Ungară — R.P. F. Iugoslavia: 3—2. Jucătorul iugo-

care urmă-

, CJ’-I- • -------- ■ o-----JUCUlOrUL lUL>Or
slav Stițic reia cu greutate o min ge, urnind să o paseze unuia din 
cei tret coechipieri (Mihailovici. Popovici, StoinirovTci) 

resc cu atenție faza (Foto: I. Mtihăică).
Voleibaliștii bulgari ,au obținut 

locul trei, pe care îl datorează 
excelentei lor forțe de atac, ritmu
lui foarte susținut pe care-1 im- 
pun. In afară de această calitate 
a ofensivei lor jucătorii din echi
pa R.P. Bulgaria s-au arătat buni 
Și în apărare, unde au „salvat" 
multe mingi grele. Potenția
lul formației este mai mare decît 
col arătat la București fiind însă 
diminuat de nervozitatea exce
sivă a jucătorilor, oare se pierd 
în situațiile grele, comițînd gre
șeli elementare..

Reprezentativa Uniunii Sovietice 
s-a clasat pe locul patru. In gene
ral, echipa sovietică n-a avut o 
comportare constantă, marcînd 
fluctuații de-a lungul turneului 
final. Faptul se datorește, desigur, 
și lipsei de rutină a majorității 
jucătorilor, introduși de curînd în 
lotul reprezentativ. De asemenea, 
trebuie spus că voleibaliștii sovie
tici s-au arătat mai slabi de astă- 
dată în defensivă, unii dintre ei 
(Smriteaninov, Fasaliov) fiind cu 
o clasă mai buni îri atac decît 
în apărare. Reprezentativa U.R.S.S. 
are frumoase posibilități de pro
gres. îndată ee va depăși perioada 
actuală, de sudare a elementelor 
noi introduse în echipă. Acțiunile 
reușite adesea în ofensivă ca și 
primele două seturi din partida 
cu R. Cehoslovacă, în care spor
tivii sovietici s-au comportat ex
celent, întăresc afirmația noastră.

Echipa R.P.F-. Iugoslavia s-a 
clasat pe loriul cinci. Ea putea 
obține chiar un rezultat superior, 
dacă nu ar fi practicat în unele 
întîlniri (cu echipele R.P. Unga
re și R.P. Polone) un joc de slab 
nivel tehnic. Punctul forte al 
formației '.voleibaliștilor iugoslavii 

l-a constituit jocul de la fileu, în 
care au construit faze variate sur
prinzătoare, care le-au permis să 
atace eficace. Bine a funcționat 
și blocajul, care a reușit să anihi
leze ofensiva celor mai puternice 
echipe ale turneului. In schimb, 
jocul din linia a doua — urmare 
directă a pregătirii fizice insufi
cientă — a lăsat mult de dorit.

Locul șase a revenit reprezenta
tivei R.P. Polone, o echipă de 
forță și luptă. Aplicarea unor sub
tilități tehnice i-ar fi adus rezul
tate mal bune. Echipa a fost in-

Azi, pe stadionul „23 August”

SERBAREA SPORTIVĂ A TINERETULUI STUDIOS 
DIN CAPITALĂ

17, 
Au-

Astăzi după-amiază la ora 
va avea loc pe stadionul „23 
gust", serbarea sportivă de sfîrșit 
de an a tineretului studios din Ca
pitală, organizată de Secția învă
țămînt a Sfatului popular al Ca
pitalei și asociația sportivă „Ști
ința".

Patru mii de pionieri, elevi și 
studenți vor lua parte la această 
mare demonstrație în cursul căreia 
vor executa diferite exerciții de 
ansamblu, hore, jocuri cu mingea 
și altele.

Seria exercitiilor va fi deschisă 
de elevele școlii medii tehnice de 
cultură fizică. In continuare, vor 
apare pe gazonul verde numeroa 
se cercuri mici — horele pionie
rilor. Cu multă îndemînare, elevii 
școlilor medii vor executa felurite 
și ingenioase exerciții cu bănci. 
■ In acordurile unui vals vor intra 
apoi pe teren sportivele din insti- 

constantă, adeseori chiar în cursul' 
aceluiași set.

Locui șapte a fost ocupat de 
echipa R.P. Ungare, care a con
stituit o deziluzie față de ceea cri 
se aștepta de la ea. Ținînd seama 
de rezultatele obținute de volei
baliștii maghiari te edițiile pre
cedente ale 'campionatului, ei s-au 
comportat acum sub posibilități.

Echipa Frântei s-a clasat pe 
locul opt. O formație cu resurse 
tehnice, aflată pe calea progresu
lui. dar care nu va realiza per
formanțe superioare atîta timp cît 
mt-și va asigura o pregătire fi
zică satisfăcătoare.

O luptă dîrză s-a dat și în se
ria pentru desemnarea echipelor 
clasificate pe locurile 9-14. Aci 
s-au impus de la început echipele 
Italiei, R.P. Albania, Belgiei, și 
Finlandei. Intîlnirile dintre aceste 
patru echipe au dat loc deseori 
la dispute echilibrate și de un ni
vel destul de ridicat, care ne-au 
lăsat să întrevedem posibilitățile 
de progres ale voleibaliștilor care 
le alcătuiesc formațiile.

Cu o pregătire tehnică mai 
bună, cu un atac mai decis și cu 
o putere de luptă superioară, e- 
chipa Italiei a obținut un bine
meritat succes, clasîndu-se pe lo
cul nouă. Principala adversară i-a, 
fost reprezentativa R.P. Albania, 
care, deși alcătuită din jucători 
foarte tineri, a obținut victorii de 
valoare în fața unor echipe mai 
experimentate. Voleibaliștii albane
zi cunosc toate elementele de 
tehnică, dar executarea lor în 
condiții de meci lasă de dorit. 
Echipa Belgiei aplică și ea princi
piile voleiului modern, deși posi
bilitățile fizice actuale ale jucă'ori- 
lor nu-i permit s-o 
ar trebui. Aceleași 
zitive se pot face 
echipei Finlandei, 
triei și Egiptului 
multă însuflețire, dar se află încă 
la o valoare scăzută.

A IV-a ediție a campionatului 
masculin european de volei a con
tribuit la ridicarea nivelului aces
tui joc sportiv, oferind echipelor 
participante prilejul însușirii 
noi și folositoare cunoștințe.

facă așa cum 
constatări po
st în privința 
Echipele Aus- 
au luptat cu

unor;
11 
-1

tutele de învățămînt superior ale 
căror exerciții cu panglici incintă 
ncsnus de mult privirea specta
torului. Sportivii din institutele de 
învățămînt superior vor arăta fru< 
musețea jocurilor cu mingea, mai 
întîi pe terenul reglementar, apoi 
pe șase terenuri de proporții re
duse. In ultima repriză, elpvele 
vor executa o serie de exerciții cu 
eșarfe, făcînd să apară, la un 
moment dat. culorile care alcă
tuiesc drapelul patriei noastre.

in încheiere, demonstranții vor 
alcătui cu trupurile lor literele 
cuvîntului care întruchipează cea 
mai fierbinte dorință a tuturor po- 
poarelor lumii: PACE



Cîteva aprecieri asupra ultimelor întîlniri 
ale echipei noastre de polo pe apă

Participarea echipei noastre de 
polo pe apă la concursul inter
national de la Moscova, precum 
și jocurile susținute in compania 
puternicei formații a orașului Bel
grad au constituit Un bun prilej 
de afirmare a jucătorilor noștri de 
polo și în același timp le-a dat 
Îiosibilitatea să vadă și să, învețe 
ucruri noi, să facă — în conclu

zie — un prețios schimb de ex
periență. Iintr-adevăr, dacă ținem 
seama de valoarea tuturor forma
țiilor cu care s-au întrecut jucă
torii noștri, precum și de rezul
tatele obținute de ei în aceste în- 
tîlniri, constatăm cu bucurie că 
această disciplină, reprezentată 
destul de modest pînă acum, a 
progresat foarte mult, echipa noa
stră reprezentativă situîndu-se azi 
printre cele mai bune din lume.

In cadrul turneului de Ia Mos
cova au participat 6 echipe: 
U.R.S.S. I. R.P.U., Italia, U.R.S.S. 
II, Egipt, și R.P.R., dintre care 
primele trei sînt cunoscute ca 
fruntașe ale polo-ului mondial. 
Victoriile obținute de noi în în- 
tîlnirile cu echipele Italiei și Egip
tului, precum și meciul nul rea
lizat în compania reprezentativei 
secunde a U.R.S.S. au situat e- 
chipa noastră pe locul trei în cla
samentul acestei competiții. Tre
buie să amintim că rezultatele în
registrate în meciurile cu primele 
două clasate, R.P.U. și U.R.S.S.. 
nu ilustrează pe deplin posibilită
țile echipei noastre. Scorul de 5-1 
cu care am pierdut în fața amîn- 
dorora este mult maii sever decît 
raportul de forțe existent în tim
pul desfășurării jocurilor. Ast
fel, în meciul cu U.R.S.S., I, pa
tru din cele cinci puncte marca
te de jucătorii sovieticii au fost 
realizate în timp ce echipa noas
tră avea un jucător eliminat 
Acest lucru arată, pe de o parte, 
că scorul acestei întîlniri putea fi 
mai strîns, iar pe de alta scoate 
în evidență o mare lipsă a 
jucătorilor noștri și anume aceea 
că nu posedă o tehnică corectă a 
marcării adversarului din această 
cauză comițînid faulturi. Tot pentru 
acest motiv reprezentativa noas
tră a primit două goluri din 4 
m. în meciul cu R.P.U., în me
ciul cu Italia 3 goluri, când eram 
cu un jucător afară, și altul din- 
tr-o lovitură de 4 m., iar în al 
doilea meci, cu reprezentativa Bel
gradului, 3 goluri din 4 m. Ți- 
nînd seama de aceste consideren
te credem că echipa noastră putea 
obține rezultate mult mai bune șî 
nu greșim afirmînd că ea a jucat 
foarte aproape de valoarea prime

Meciul de handbal dintre echipele feminine 
ale R. P. Romine și R. P. Ungare, 

bun prilej de iiwățăminte
Scriam în cronica meciului in

ternațional de handbag care s-a 
disputat duminică pe stadionul 
Republicii, că această partidă poa
te fi socotită drept cea mai fru
moasă din ultima vreme. Ea a 
constituit — totodată — prilejul cel 
mai bun de a se trage învăță
minte folositoare, care să contri
buie la ridicarea nivelului hand
balistelor noastre.

In jocul de duminică echipa 
noastră feminină a întîlnit o for
mație rutinată, în care majoritatea 
jucătoarelor aveau o ridicată teh
nică individuală și o vastă expe
riență. In special, în două aspecte 
echipa maghiară a întrecut cate
goric echipa noastră: trasul i'a 
poartă și pliasamentol jucăi'oairetar 
pe teren.

Cît privește loviturile la poartă 
majoritatea spectatorilor au obser
vat desigur, precizia și puterea cu 
care trăgeau jucătoarele maghiare. 
De cîteva ori, puternicele lor șu
turi au lovit bara și atunci am 
avut cu toții o imagine și mai fi
delă a excepționalei forțe de șut pe 
tare o au componentele echipei 
maghiare de handbal. Aceasta însă 
nu este totul. Atunci cînd trag la 
poartă, bună parte din jucătoarele 
maghiare, aruncă mingea foarte 
variat. Cel de al doilea gol mar
cat echipei noastre este consecința 
directă a acestui fapt. In primele 
minute, jucătoarea Gorenz, extre
mă dreaptă, a tras de două ori în 
colțul scurt și portarul’ echipei 
noastre — Ana Stark — a apărat 
bine. Cîteva minute mai tîrziu, a- 
ceeași Gorenz a primit mingea și 
din același loc a tras de această 
dată plasat pe colțul lung. Faptul 

lor două clasate în turneul de la 
Moscova și de la egal la egal cu 
reprezentativa Belgradului. Acest 
lucru se datorește, în primul rînd, 
unei bune pregătiri în ceea ce 
privește înotul, atît din punct de 
vedere al vitezei (media generală 
1:03,0/100 m.) cît și al rezistenței 
jucătorilor, care reușesc să men
țină același ritm în tot timpul 
partidei. Vorbind despre pregăti
rea tehnică putem spune că ea 
este bună însă își pierde din va
loare în momentul în care jucă
torii noștri sînt puși să rezolve 
anumite situații mai dificile ivi
te în timpul jocului. In ceea ce 
privește tactica, echipa noastră 
este adeptă a jocului mobil. Da
torită posibilităților fizice și pre
gătirii pe care o au jucătorii noș
tri ar putea să perfecționeze acest 
joc la maximum. Din păcate, în
să, schemele tactice impuse de 
acest gen de joc. care ar trebui 
să dea finalitate unei acțiuni nu 
se adaptează totdeauna tacticii ad
versarului, pe de o parte, iar pe 
de alta o serie de jucători nu 
reușesc să se încadreze în siste
mul de joc al echipei. De exem
plu, un jucător pornește cu min
gea și are intenția de a contra
ataca. Sezisînd acest lucru, îna
intașii se demarcă de adversar 
prin sprinturi rapide, pornind că
tre terenul advers. Faptul că mo
mentul în care un înaintaș s-a 
demarcat nu este sezisat de pur
tătorul balonului, îl face pe acesta 
să paseze întîrziat. dînd astfel 
adversarului posibilitatea să se re
plieze. De asemenea, pasele im
precise sau întîrziate, precum și 
contraatacurile nesusținute de co
echipieri, au fost elemente care 
au contribuit la pierderea inițiati
vei, echipei noastre. Un alt lucru 
care a defavorizat acțiunile ofen
sive ale jucătorilor noștri a fost 
aglomerarea jocului pe centru toi 
fața porții adverse, mai ales în 
momentele în care echipa noastră 
era în superioritate numerică. Or, 
faptul că nu toți jucătorii atacanți 
și-au păstrat o anumită zonă de 
acțiune, a contribuit, pe de o 
parte, la scăderea nivelului tehnic 
despre care am amintit mai sus 
și deci la scăderea eficacității ac
țiunilor de atac, iar pe de alta a 
exclus posibilitatea de a se des
trăma apărarea adversă, dindh-se 
astfel ocazia demarcării unui ju
cător, în poziție favorabilă de șut. 
Cazuri de felul acesta au fost în- 
tilnite mai ales în meciul cu 
U.R.S.S. II și în primul joc cu re
prezentativa Belgradului.

Cele mai sus amintite sînt doar 

a surprins-o pe Ana Stark care 
se obișnuise ca această jucătoare 
să tragă în colțul scurt. Și astfel 
echipa maghiară e egai’at!

Cel de al doilea lucru pe care 
îl putem învăța de la handbalistele 
maghiare este plasamentul jucă
toarelor pe teren. Fel uf în care 
componentele echipei R.P. Ungare 
se așezau pe teren nu era întîm- 
plător. In înaintare, cele două ex
treme, jucînd mereu pe postul lor 
au obligat apărarea noastră să se 
„desfaci”, într-un cuvînt să lase 
mai liber spațiul din fața porții. 
Prin aceasta au reușit ca, în re
priza a doua, să înscrie două go
luri fa loviturile libere de la 17 m., 
care se executau pe extrema dreap
tă. In momentul cînd s-a executat 
lovitura, în fața porții noastre 
apărarea era destrămată; acolo 
au pasat jucătoarele maghiare 
mingea și bineînțeles, au marcat.

Acestea nu sînt decît două din 
cele cîteva aspecte ale superiorită
ții echipei maghiare. De aceea în- 
frîngerea de duminică nu trebuie 
privită ca un rezultat slab. Ne-a 
întrecut o echipă mai bună, mai 
rutinată, cu multe meciuri inter
naționale la activ. Din acest meci 
noi nu avem decît de învățat. A- 
ceasta, și în privința pregătirii 
echipei noastre reprezentative, dar 
și în privința lărgirii activității 
internaționale în handbal, care va 
contribui desigur ca și Jucătoarele 
noastre fruntașe să aibă mai mul
tă experiență, mai multă rutină. 
Atunci rezuftatele bune nu vor în- 
tîrzia să se arate.

A. CALIN 

cîteva aspecte negative observate 
în ultimele întîlniri susținute de 
reprezentativa noastră. Pentru a-și 
păstra renumele și aprecierile fă
cute de presa străină de speciali
tate se impune ca jucătorii noștri, 
împreună cu tehnicienii care se 
ocupă de pregătirea lor, să-și în
drepte atenția îndeosebi către- ur
mătoarele elemente pe care le 
considerăm mai slabe': Pregătirea 
fizică : să se asigure o mai bună 
dezvoltare fizică multilaterală a 
jucătorilor noștri prin practicarea 
sporturilor ajutătoare (gimnasti
că, jocuri sportive, atletism, atle
tică grea etc.). Această dezvoltare 
este absolut necesară deoarece s-a 
observat că în unele meciuri ju
cătorii noștri au fost ..dolminați" 
de fizicul adversarilor direcți. 
Pregătirea la înot. Ar trebui acor
dată o atenție deosebită sprintu
rilor pe distanțe scurte (10—20 
m.) precum și starturilor și în
toarcerilor de pe loc. De aseme
nea, se impune ca toți jucătorii să 
dispună de o pregătire mai amă
nunțită în înotul specific jocului 
de polo — cu capul sus ridicat, — 
dînd'u-se astfel posibilitatea unei 
orientări bune, a observării cîm- 
pului de joc, precum și a urmă
ririi cu ușurință a acțiunilor co
echipierilor și adversarului Pre
gătirea tehnică. Anumite elemente 
tehnice, ca pasele și trasul la 
poartă de pe loc și din mișcare, 
ar trebui exersate ia antrenament 
în condiții asemănătoare situații
lor din joc. Este bine ca anumite 
execuții tehnice să fie întrebuința
te cît mai variat, tar tehnica mar
cării adversarului în diferite mo
mente ale jocului (marcarea adver
sarului, cu sau fără balon) să fie 
mult îmbunătățită. Pregătirea tac
tică. In general, jucătorii noștri, 
din cauza faptului că nu gîndesc 
suficient fiecare acțiune, șj că 
nu dau dovadă de spirit creator 
în rezolvarea diferitelor situații de 
joc, micșorează în mod inerent 
randamentul tactic și prin aceasta 
eficacitatea echipei.

In încheiere, trebuie să amintim 
că Un element indispensabil pen
tru obținerea bunelor rezultate 
este îmbunătățirea concepției ofen
sive a jucătorilor noștri. Or, pen
tru acest lucru, atît jucătorii cît și 
antrenorii trebuie să muncească 
mai mult în direcția educării ca
lităților morale și de voință, ca
lități indispensabile unui progres 
și mai accentuat în această disci
plină sportivă.

V. CONSTANDACHE 
antrenor de stat 

1. OPRESCU

Concursuri formale
Sîmbătă după-amiază, în Sala 

Floreasca și pe tepenul de lîngă 
această sală s-au desfășurat două 
concursuri de gimnastică: unul pen
tru verificarea elementelor din 
Iotul R.P.R. și a celor suscepti
bile să lărgească acest lot, celă
lalt pentru alegerea componenți- 
l«r reprezentativei Bucureștiului în 
etape de duminică a „Cupei Ora
șelor". Ambele concursuri au lăsat 
însă mult de dorit. In primul rînd, 
o serie de arbitri au venit cu în- 
tîrziere, așa îneît întrecerea a în
ceput abia la orele 18.30, (în loc 
de 18) după ce se făcuse apel la 
fel de fel de formule pentru a al
cătui brigăzile de arbitri necesare.

Intenția organizatorilor — lău
dabilă, firește — a fost de a da 
acestor concursuri o amploare mai 
mare, contopindu-le totr-unul sin
gur. In acest fel și elementele ti
nere avec.41 posibilitatea să urmă
rească evoluția gimnaștilor consa- 
cnați. Diferența dintre intenție și 
realizau* a fost însă destul de sim
țitoare. Numărul insuficient de ar
bitri, lipsa curierilor, desfășurarea 
probelor simultan în sală și în 
aer liber, a provocat un 
du te-vino printre spectatori și ofi
ciali, imprimînd concursului un 
caracter formal. Aceasta s-a reflec
tat, de altfel, și în lucrul majorită
ții concurențUor.

Este necesar ca organizatorii 
concursurilor de sîmbătă să ana
lizeze temeinic lipsurile înregi
strate și să ia măsuri, împreună 
cu forurile in drept, pentru ca vi
itoarele concursuri — chiar și 

cele cu caracter de verificare — 
să nu se reducă la o simplă for
malitate, care lasă urme doar în 
dosarele pomisiilor dar nu și în 
progresul gimnasticii.

Un duel destul de des întîlnit în meciul de polo pe apă dintre 
reprezentativele orașelor București si Belgrad: atacantul nostru în 

luptă cu Bakasun.

0 problemă importantă in floreta electrică!
Debutul floretiștilor noștri într-un 

concurs cu arbitraj electric a 
coincis cu valoroasa întrecere in
ternațională organizată la sfîrșitul 
săptămînii trecute, la Budapesta. 
Faptul că trebuia să facem „cu
noștință" cu floreta electrică în a- 
junul competiției și că eram an
grenați în luptă alături de cei mai 
buni trăgători din lume, .n-a pro
dus lotului nostru nici un moment 
de îngrijorare.

Sportivii noștri au fost conști- 
er.ți că merg să învețe și să sa 
acomodeze cu noile elemente teh
nice și tactice impuse die arbi
trajul electric și că valoarea lor 
individuală le permite să obțină 
rezultate satisfăcătoare.

Spre părerea noastră de rău, 
condițiile nu ne-au permis să ne 
antrenăm cîtuși de puțin cu flo
reta electrică înainte de concurs 
Spre deosebire de sportivii celor
lalte țări, care veniseră cu mate
riale proprii, lotul nostru a pri
mit floretele și costumele numai 
cu o jumătate de oră înaintea în
ceperii asalturilor feminine, ceea 
ce, desigur, ne-a pus intr-o evi
dentă inferioritate.

Cu toate acestea, „secretele" flo
retei electrice n-au constituit o 
piedică în afirmarea reprezentan
ților noștri. Nu am rămas sur
prinși nici de greutatea floretei e- 
lectrice, mult mai mare decît cea 
a floretei obișnuite, nici de schim
barea centrului de greutate, care
— la floreta electrică — este mult 
mai în față, și nici de toate ce
lelalte elemente tehnice specifice 
sistemului nou de luptă. Dimpo
trivă, floretiștii și floretistele noa
stre s-au acomodat surprinzător 
de ușor cu noile cerințe și tehnica 
lor avansată și-a spus repede cu- 
vîntul. Atît la fete — unde Maria 
Taitiș a mers de la început pînă 
la sfîrșit într-o suită de victorii 
rar întreruptă de cîte o înfrângere 
la limită — cît și la băieți — prin 
Tudor Ilie, atît cit aceșta a rezis
tat din punct de vedere fizic (după 
3 tururi din 5 era clasat pe locul 
IV), reprezentanții noștri au fost 
printre animatorii concursului. De 
altfel, președintele comisiei tehni
ce, belgianul Debeaurre, și con
ducătorul lotului italian, Bocchino, 
au rămas surprinși de valoarea 
noastră tehnică, afirmînd jn re
petate rînduri: „Scrima dumnea
voastră se găsește pe un drum 
foarte bun". Antrenoruil lotului 
maghiar, Bela Bay, — felicitîn- 
du-ne pentru performanta din con
cursul feminin, — ne-a spus: 
..Scrima romlnească este intr-un 
permanent progres, dar creșterea 
sa este încetinită de lipsa expe
rienței marilor concursuri".

Victoriile cucerite de floretiștii 
noștri la Budapesta se datoresc, 
în primul rînd, capacității tehnice 
și tactice a acestora. Fără să mai 
fie îngrijorați de felul ct*m vor 
fi arbitrați de juriul de margine
— întrucît arbitrajul electric nu 
lasă nici o îndoială — și fiind 
convinși că acțiunile lor corecte și 
precise vor fi semnalate prompt de 
aparat, atît băieții cît și fetele au 
tras degajat, și au gîndift fiecare 
acțiune, conducînd-o cu siguranță 
pînă la sfîrșit. In aceste condiții, 
ei au fost pe cale să obțină re
zultatele cele mai puțin scontate. 
Maria Taitiș — trăgînd calm și 
curajos, așa cum nu s-a mai com
portat niciodată — a fost la un 
pas de a cuceri primul loc. S-a 
clasat a doua după Eiek Margit 
(R,P,U.) avlnd doar o victorie 
mai puțin decît aceasta. In asal
tul dintre ele, Maria Taitiș a avut 
victoria „in mînă", conducind eu 

3—1 și dacă arma nu s-ar fi de
fectat, curentînd-o de cîteva ori, 
succesul, și deci locul întîi, îi era 
asigurat. De asemenea, Tudor Ilie, 
care a folosit cu succes acțiunile 
cele mai indicate la floretă elec
trică (atacurile pe fier, remizele, 
parăzile ripostă și închiderile de 
linie), a fost, în prima parte a 
întrecerii, la nivelul Celor mai 
buni trăgători. Dar, spre surprin
derea generală, Tudor Ilie a avut 
o cădere bruscă, fiind învins în 
ultima parte a concursului dte ad
versarii jei mai slabi. Scăderea 
randamentului său se datorește 
numai insuficientei rezistențe fi
zice.

De altfel, „adversarul" nostru 
principal în acest concurs — chiar 
și pentru Maria Taitiș care a mers 
atît de bine — a fost pregătirea 
fizică necorespunzătoare. Încă o- 
dată s-a dovedit cu această o- 
cazie că nu avem o pregătire fi
zică satisfăcătoare, care să ne per
mită să concurăm în același ritm 
în toate asalturile unui concurs 
de mare intensitate. De data a- 
ceasta, căderea noastră s-a ma
nifestat în principal prin pierde
rea tehnicii mișcării picioarelor, ca
re a devenit inexistentă în mo
mentul cînd trăgătorii au obosit. 
Tudor Ilie, Maria Taitiș, Zoltan 
Uray și mai puțin Olga Orban, 
au luptat în ultimele asalturi lip
siți de mobilitate și folosind numai 
tehnica brațului.

Nu este mai puțin adevărat că 
lipsa noastră de rezistență a fost 
accentuată și de o serie de fac
tori proprii floretei electrice. O 
învățătură pe care ținem s-o su
bliniem este aceea că floreta e- 
lectrică impune o pregătire fizică 
și o rezistență superioară cetei 
cerute de floreta obișnuită. Fac
torii care cer un efort fizic su
plimentar sînt: a. — greutatea 
superioară și deplasarea centrului 
de greutate mult mai in față, 
care fac ca brațul să obosească 
mai ușor (toți trăgătorii au acuzat 
dureri de cot) ; b. — timpul ne
cesar pentru obținerea victoriei la 
floretă electrică este dublu față de 
cel obișnuit, aceasta pentru» că 
numeroasele lovituri date pe par
tea nevalabilă și fără vîrf, sînt 
anulate prompt de aparat; c. — 
trăgătorii nu mai au la dispoziție 
timpul de odihnă oferit la floreta 
obișnuită de deliberarea arbitraju
lui ; acum aparatul semnalizează 
exact și lupta se reia aproape fără 
oprire.

învățăturile dobândite la Buda
pesta sînt foarte prețioase pentru 
organizarea viitoarei noastre ac
tivități interne. In primul rînd, de 
lipsa rezistenței fizice sînt vinovați 
antrenorii și trăgătorii care, dîn 
comoditate, nu execută cu inten
sitate antrenamentele în cadrul co
lectivelor (așa cum este cazul lui 
Zoltan Uray, care s-a prezentat 
la Budapesta neantrenat), sau ca
re nu insistă asupra perfecționării 
elementelor tehnice (cazul Olgăi 
Orb^n, care continuă să ,,se baze
ze" numai pe vitalitate). Cu toate 
acestea, antrenamentele — oricît 
de intense au fost s-au dovedit 
insuficiente pentru asigurarea unei 
pregătiri fizice corespunzătoare. 
Ele nu pot avea efect valabil dacă 
nu sînt completate cu concursuri 
interne de intensitate maximă, or
ganizate după specificul marilor 
întîlniri internaționale. La acest 
ultim princt este nevoie de spri
jinul colectivelor și asociațiilor 
sportive, precum și de cei al co
misiei centrale de scrimă.

ANGELO PELEGRINI 
antrenor ,



Scrisoare deschisă către echipa de fotbal Metalul Nr. t"

Un aspect din meciul de fotbal dintre echipele de juniori ale 
R.P.R. și R.P.P. Extremul dreapta al echipei noastre, Copil, pătrunde 

in careul advers. (foto M. BANUȘ)

In legătură cu concursul motocclist
de regularitate

Sîmbătă și duminică, mofocicliș- 
fii bucureșteni au concurat în pri
ma probă a campionatului de re
gularitate și rezistență. Traseul 
celor două etape (București-C. 
Lung-Bran-Orașul Stalin și Ora
șul Stalin-Sinaia— muntele Pădu- 
chiosul-Tîrgoviște-Găești-București) 
de aproximativ 500 km., a fost 
excesiv de dur, trecînd prin re
giuni muntoase, pe șosele pline 
cu pietre și praf. Cu toate acestea, 
motocicliștei, în marea1 lor majori
tate alergători tineri, s-au 
portat admirabil, reușind 
toți să termine această 
de dură competiție.

Vorbind însă despre 
celor care au participat 
prim concurs de campionat, 
buie să arătăm că a fost c

com- 
aproape 
deosebit

numărul 
la acest 

tre
buie să arătăm că a fost cu to
iul nesatisfăcător. Astfel, pentru 
cursa de sîmbătă și duminică a- 
bia s-au putut forma 5 echipe, la 
care s-au adăugat 9 motocicliști 
individuali. In total, au concurat 
24 de sportivi. Prin aceasta, aso
ciațiile și colectivele sportive au 
arătat din nou dezinteresul pe care 
îl manifestă față de cursele de re
gularitate, precum și lipsa de preo
cupare în pregătirea sportivilor lor 
pentru competițiile motocicliste în 
general.

De altfel, cu același dezinteres 
au privit acest concurs și arbitrii

UN NOU MECI INTERNATIONAL DE HANDBAL
Miercuri după-amiază, pe stadio

nul Republicii, se va desfășura un 
nou meci internațional de handbal. 
De această dată se vqr întîlni 
echipele feminine ale orașelor 
București și Budapesta.

Meciul va începe la ora 17.30 și

CUPA DE VARĂ, LA HANDBAL REDUS
Aseară în cadrul competiției de 

handbal redus dotată cu Cupa de 
Vară s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Știința Ministerul In- 
vățămîntului—Progresul F.B. 4-2 
(2-1); Locomotiva Gara de Nord— 
Metalul 2 Ploești 5-3 (0-3); * 
mo 6 — Voința 
C.C.A. — Recolta 
(11-8). In primele 
s-au întîlnit echipe 
în celelalte, formații masculine.

Dina-
(8-5);
20-18 
jocuri

15-12
M.A.S.

două 
feminine, iar

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 27.

Etapa din 10 iulie 1955.
I București — Admira viena 

(handbal feminin)
II Wiener S.C. — Honvid Buda

pesta (C.E.C.)
III U.D.A. Fraga — Bologna 

(C.E.C.)
IV Hajduk SpHt — Vdrbs Lobogo 

sau Wacker (C.E.C.)
V. Slovan Bratislava — Vojvodina 

(C.E.C.)
VI Avînt-ui Fălticeni — Locomotiva 

Iași (Cupa R.P.R.)
VII Metalul Uz. Tract. Or. Stalin — 

Metalul c. Turzii (Cupa R.P.R.) 
Vili Dinamo Pitești — Locomotiva 

Craiova (Cupa R.P.R.)
IX Locomotiva Pașcani — Flamura 

roșie Burdujenl (Cupa R.P.R.) 
X Torredo — Cerveno Zname (fot

bal R.P.B.)

și rezistența
delegați, care au încălcat dispo
zițiile regulamentului concursuri
lor de automobilism și motoci- 
clism, vădind o inadmisibilă su
perficialitate, ilustrată prin făptui 
că nici pînă la ora cînd am în
chis ediția nu au reușit să întoc
mească clasamentele respective. In 
legătură cu acest punct—calcularea 
clasamentelor— extragem următo
rul paragraf din regulamentul mai 
sus citat: 
rism 
tr-o 
zorii 
pînă 
pe etape, în mai 
vor comunica rezultatele provizorii 
ale fiecărei etape, pînă seara la 
ora 22, iar rezultatele generale 
provizorii, după terminarea com
petiției, a doua zi, pină la 
12".

Faptul în sine nu maj are 
voie de completări. Este însă 
cesară o singură observație: 
tîrzierea în calcularea clasamente
lor a devenit un sistem care, 
după cîie se vede, tinde să se 
permanentizeze. Și aci, este nea
părat necesar ca forul de speciali
tate (comisia centrală de auto- 
moto) să ia grabnice și serioase 
măsuri pentru respectarea regu
lamentului de bază.

„In competițiile de tu
și regularitate, disputate în

singura zi, rezultatele provi- 
vor fi comunicate a doua zi 
la ora 12. La cele disputate 

multe zile, se

ora

ne- 
ne- 
în-

G. Ș.

va fi arbitrat de Eduard Pardub- 
ski (R. Cehoslovacă).

In deschidere la această întîlni- 
re internațională se va disputa un 
joc amical de 
pele Flacăra 
București,

handbal între echi- 
Ploești și Dinamo

echipele C.C.A. 
a fost derbi-ul

și 
se-

Jocul dintre 
Recolta M.A.S. 
riei a II-a.

Astăzi, tot pe terenul Centrul 
de antrenament nr. 2, se vor 

disputa următoarele meciuri : ora 
18: Știința Ministerul Invățămîn- 
tului — Flacăra (feminin); ora 
19: Progresul — Metalul (țnas- 
cuiin); ora 20: Flacăra Ploești— 
Dinamo Obor (masculin); ora 21 : 
Locomotiva—Știința I.C.F, (mas
culin).

INFORMAȚII Ofonosport

A

B T. Măgurele — Metalul 
(Cupa R.P.R.)
Călărași — Dinamo c 
(Cupa R.R.R.)

C

XI Udarnle — Spartak Pleven (fot
bal (R.P.B.)

XII D.N.a. Plovdiv — Spartak Ste- 
lino (fotbal R.P.B.)

MECIURI DE REZERVA
Constructorul Fieni — Flacăra Ma- 
reni (Cupa R.P.R.) 
Progresul “ 
București 
Progresul 
București

D C.S. Armata București — Progre
sul Focșani (Cupa R.P.R.) 
C.E.C. «= Cupa Europei Centrale

Pentru acest concurs consultați 
Programul Pronosport'* nr 05.
Meciul VI - Avîntul Fălticeni — 
Locomotiva Iași se dispută la Iași. 
Ia 5 locurile ocupate în clasamen

tele campionatelor din țările respec
tive ale echipelor programate în 
concursul de dumin^ă: 

■Si-Wiener S.C. ------
2. Honved 
1. U.D.A.

25 17 4 4 74:38 38
15 11 3 1 4^:28 25
11 t 2 1 33: 5 1»

ooooocoo**' ocooooory
o 

Ziarul „Flamura Roșie" din 8
Reșița, în numărul său din 251 

8 iunie a.c. publică o scrisoare g 
8 dleschisă adresată de un grup 8 
| de muncitori dtim Reșița echipei | 
8 de fotbal Metalul, care acti- g 
8 vează în seria a 11-a a catego- 8 
| riei B. Reproducem în> intre-1 
8 gime această interesantă seri- 8 
8 soare : |
jOOOOOOOaF ■ ' ■ ^)^»aOOOOOOCOOOO<a

Sînt mulți iubitori ai sportului 
din orașul nostru, care, împreună 
cu noi, își amintesc cu plăcere 
de o duminică din toamna anului 
1954...

Stadionul Republicii din capitala 
patriei noastre, plin pînă la re
fuz de cei peste 40.000 de spec
tatori, veniți să asiste la impor
tantul meci pentru „Cupa R.P.R." 
vuia de nerăbdarea celor prezenți. 
Și iată că arbitrul fluieră înce
putul jocului, după care urmă mi
nunata luptă sportivă pentru cu
cerirea prețiosului trofeu.

Citeva ore mai tîrziu, cînd sea
ra potolise tumultul orașului, gara 
de nord, animată mai mult ca de 
obicei, se pierdea în urma trenu
lui ce purta spre orașul lor iu
bit pe fotbaliștii care înregistraseră 
cel miai de seamă eveniment din 
activitatea sa: clștigarea „Lupei 
R.P.R.". Trenul răsuna de cîntecele 
vesele ale muncitorilor și ale tu
turor iubitorilor sportului ce în
soțiseră echipa și veniseră s-o sus
țină pe stadion.

Știți voi, tovarăși fotbaliști, 
cită bucurie umpluse atunci sufle
tele noastre ? Știți voi ce speranțe 
de viitor ne făuriserăm despre voi? 
Știți voi cită dragoste, cil respect 
și încredere se sădise în inimile 
noastre pentru voi, reprezentanții 
primilor meialurgiști care au cîș- 
tigat Cupa ?

Probabil că voi nu ați înțeles 
mîndria noastră, justificată pe 
drept, că voi stnteți echipa noas
tră, crescută și ridicată de noi, 
plămădită odată cu șarjele de oțel. 
Multe lucruri, sau mai bine zis 
fapte de ale voastre ne fac să 
credem că acesta este adevărul. 
De atunci, rînd pe rînd, speran-

După jocul internațional de fotbal 
de la Timișoara

întll-
un

de- 
sub

După întîlnirea de la Timișoara 
dintre Locomotiva din localitate 
și echipa suedeză Hammărby, ter
minată după cum se știe, cu un 
rezultat de egalitate (1—1), an
trenorul echipei oaspe a declarat 
următoarele: „Personal sînt mul
țumit de jocul echipei noastre și 
de rezultat. Mi-au plăcut din 
echipa Locomotiva: Androvici, An- 
dreescu și Avasilichioaie"-

Arbitrul austriac Steiner, care a 
condus meciul, a spus: „locul s-a 
desfășurat în limitele celei mai 
perfecte sportivități ceea ce mi-a ușu
rat mult sarcina. Căldura foarte 
mare a influențat categoric 
nirea, care ar fi avut altfel 
nivel mult mai ridicai".

Antrenorul Emeric Vogi a 
clarat: „Locomotiva a jucat 
posibilitățile ei reale. înaintarea, 
mai ales, nu a dat randamentul aș
teptat".

Privitor la cele spuse de antre
norul 
riior 
stră 
serie 
ficiențele înaintașilor Locomotivei. 
Principala lacună a atacanților ti
mișoreni a fost aceea că au încercat 
prea puțin poarta. In tot cursul 
jocului ei au șutat de numai 16 
ori la poartă și dintre aceste lo- 

6

Vogi despre atacul ferovia- 
tiimișoreni, șubred ac ția noa

de la Timișoara ne-a dat o 
de date care ilustrează de-

mers în supra-vitiiri numai 
fața porții.

au

34 15 1# 9 55:47 40
25 15 5 4 60:37 30
15 12 2 1 47:14 25
25 15 2 8 85:50 32
11 8 1 2 26: 4 17

4. EAtțna
1. Hajduk
1. Veros Lobogo 
4. Wacker
2. Slovan Bratislava

Vojvodina ocupă locul VI în cam
pionat.

La concursul nr. 27 (etapa din 18 
iulie) se acordă cinci categorii de 
pfemii: I, II, III, consolare șl pre
miul special. Pentru premiul special, 
lncepînd de la acest concurs și pinS 
la 7 august, se acordă o motocicletă, 
aragazuri, biciclete și aparate de ra
dio. La acest premiu special concu
rează participanții care au buletine 
cu zero' rezultate. Participantul care 
va avea mai multe buletine cu zero 
rezultate primește o motocicletă. Ce
lelalte premii apeeieie vor fi acor
date prin tragerea din urnă a bule
tinelor cu zero rezultate, in aceet 
fel pot obține premii speciale chiar 
și acei participant! care au un singur 
buletin cu zero rezultate. 

lele „ noastre au fost năruite de 
nepăsarea voastră, de indolența și 
tngîmfarea în care ați căzut. Rînd 
pe rînd, meciurile voastre, pe care 
le așteptam cu atîta nerăbdare, 
ne-au dezamăgit. Fiecare insucces 
aț vostru ne-a durut pe noi, în 
timp ce voi ați rămas nepăsători. 
In loc ca meciurile voastre să 
constituie o destindere pentru noi, 
după orele de muncă, ele au fost 
un mijloc de încordare, de ener
vare mereu sporită.

Nu numai muncitorii reșițeni 
vă așteptau și vă apreciau, ci și 
cei din alte orașe. A rămas vie, 
de pildă, amintirea meciului de 
la Arad, unde spectatorii scandau 
numai „Hai Metalul Reșița" în 
loc să-și încurajeze echipa lor.

Voi nu ați știut să răsplătiți în
crederea. dragostea șl mai ales 
sprijinul ce vi s-a acordat. As
tăzi, în meciuri cu echipe mai puțin 
pregătite, faceți un joc slab, de
zinteresat, dezorganizat, fără nici 
un pic de răspundere. Am putea 
considera asta ca o sfidare adusă 
tuturor care v-au sprijinit, care 
v-au ridicat.

Dumneata, tov. Teodorescu, ca 
lucător și căpitan al echipei, nu 
vezi toate acestea? Nu-ți este 
greu să privești în fața munci
torilor? Oare nu te-ai gîndit și 
la ei atunci cînd în trei meciurt 
consecutive, ai marcat în pro- 
pria-ți poartă? Care a fost exem
plul, sprijinul acordat echipei?

Șl voi, tov. Zarici, Seleș, Po- 
toceanu, lovan, ce vă face să a- 
ratați ca și cînd nu ați mai în
căpea în propria voastră piele, 
ce-i cu vedetismul șl înfumurarea 
care v-au amețit? Greșiți dacă 
credeți că cu cite o figură „de 
eject" realizată de unul singur o 
să ne dați gata.

Individualismul care domnește 
pe teren în timpul jocurilor, este 
și el o cauză a îngîtnfării și a 
vedetismului 
care voi nu 
neți rezultate

Dar cauza 
mai găsim și 
sim în viața 
despre care se pot spune multe.

și o cauză pentru 
mai reușiți să obți- 
frumoase.
decăderii voastre o 
în altă parte. O gă- 
voastră particulară.

Joi, trei meciuri internaționale de fotbal
Programul jocurilor de fotbal, a- 

•tît internațional cit și intern, 
continuă să fie deosebit die bogat 
cu toate că ne aflăm în luna iulie. 
Astfel, în cursul acestei săptămîni 
vor avea loc noi întîlniri irrter- 
naționale susținute de cele trei 
echipe care ne vizitează țara: 
Hammărby (Suedia) Stal Sosno- 
wiec (R. P. Polonă) și Spartak 
Orașul Stalin (R.P. Bulgaria).

Prima echipă va juca joi la 
Arad cu Flamura roșie. Partida 
se anunță deosebit de interesantă 
prin prisma ultimelor comportări 
ale celor două echipe: în jocurile 
cu Locomotiva Timișoara (Ham- 
mărby) și cu Spartak Orașul Stalin 
— R.P. Bulgaria (Flamura roșie).

Echipa bulgară Spartak susține 
al doilea meci al turneului în țara 
noastră la Orașul Stalin, unde va 
întîlni joi pe Dinamo din locali
tate. O întrecere de asemenea echi
librată, dat fiind valoarea forma
țiilor care se întîlnesc.

In fine, al treilea meci inter-

O NOUA COMPETIȚIE DE FOTBAL

no-i 
de- 
fot-

Peste două săptămmi, la 17 iu
lie, va începe o nouă competiție 
de fotba.1: Cupa Orașelor, rezer
vată selecționatelor de orașe al
cătuite din jucători în vîrstă de 
18—24 ani (născuți în anii 1931— 
37 inclusiv). ,.Cupa Orașelor" este 
organizată de C.C.F.S. prin comi
sia centrală de fotbal, cu concur
sul comisiilor regionale și orășe
nești de fotbal interesate. Scopul 
acestei întreceri este descoperirea 
— în masa de tineret — a 
elemente de valoare, care să 
vină cadre de nădejde ale 
balului nost u.

Comp; iția se va disputa 
două fa e: jocuri simple în 
drul celor patru serii de cite pa
tru reprezentative de orașe, cu 
întocmirea clasamentelor, și jocuri 
semifinale și finală.

Programul primei faze a fost 
astfel întocmit:

17 iulie : Iași—Bacău și Galați- 
Birlad (seria I). Constanța—Bu
curești și Ploești—Orașul Stalin 
(seria 11,) • Reșița — Craiova 
și Arad — Timișoara (seria III), 
Cluj — B Mare și Tg. Mureș — 
Oradea (seria IV).

Pcttoceanu, credeți că 
multe de învățat de la 
sau de la „Mureșul" 

petreceți timpul, în loc 
terenul de sport, la an- 

găsiți

Oare tu, tovarășe lovuo. sau tu, 
tovarășe 
aveți mai 
„Banatul" 
unde vă 
să fiți pe 
trenamente? Probabil că 
inutile antrenamentele și studiul 
individual, unde mai aveți încă 
destule de făcut.

Nu crezi, tovarășe Teodorescu, 
că însuși exemplul rău pe care-l 
dai a făcut ca și alți jucători ai 
echipei să practice sportul doar ca 
o obligație și nici pe aceea nu o 
respectă? De această stare de lu
cruri răspunzi și dumneata, tova
rășe Jijik. Deși ești antrenorul 
echipei, de mult ai pierdut contro
lul și autoritatea, nu mai reușești 
să (ii echipa în mină. La jocurile 
prestate, lipsite de tehnicitate, de 
o factură inferioară, contribui 
dumneata în primul rînd pentru 
motivul arătat mai sus și pentru 
faptul că în antrenamentele fă
cute sînt multe lipsuri din punct 
de vedere tehnic. Nici dumneata 
nu ai înțeles că noi, muncitorii re
șițeni, așteptăm multe de la echi
pa noastră de fotbal, că așa cum 
se mîndrește patria cu noi în 
ceea ce privește producția vrem 
să se mîndrească cu noi și în 
ceea ce privește sportul.

Dacă pînă acum aceste proble
me nu s-au pus serios, este vre
mea să se analizeze și să se li
chideze aceste lipsuri. Noi, mun
citorii reșițeni, vă cerem, tova- - - .. .. ra_

cu 
cu 
pe 

______ ________ co
lectivului Metalul, și în special 
secția de fotbal, ar avea ceva de 
spus și mai ales de făcut.

URSU ION, șef de echipă sec
ția laminoare.

PROTOCSIL ADOLF, maistru 
laminator.

MARTAU ANCHIDIM, strungar 
sculărie.

STUBNYA MATEI, prim mais
tru oțel ar.

citorii reșițeni, vă cerem, 
răși fotbaliști, să vă schimbați 
dical atitudinea, să lichidați 
nepăsarea, cu individualismul, 
îngîmfarea și să vă puneți 
treabă. Poate că și consiliul

național de joi are loc la Cluj, 
selecționata asociației Știința în- 
tîlnind echipa Stal Sosnowiec, cla
sată pe locul .III în campionatul 
primei categorii din R.P. Polonă. 
Puternica formație poloneză a 
sosit ieri seara îo Capitală, în ve
derea turneului ce-1 va întreprin
de în țara noastră.

Deosebit de intensă este și ac
tivitatea internă a fotbalului no
stru. Duminică se va încheia prin 
finala organizată la București 
importantă competiție 
vară" — la care au 
cele mai bune echipe 

In acest meci se 
două dintre cele mai 
echipe : Flamura roșie Arad și Di
namo Orașul Stalin. Tot duminică 
se va desfășura în țară o impor
tantă etapă din Cupa R.P.R., cu 
care ocazie își vor face intrarea în 
competiție și echipele din catego
ria B. După cum se vede, amato
rii de fotbal au ocazia să asiste 
la noi și interesante manifestații 
ale sportului pe care îl iubesc.

u
„Cupa de 
particip at 
din țară, 

vor întîlni 
în formă

24 iulie: Iași — Galați și Ba
cău — Bîrlad (I), Ploești — Bu
curești și Constanța — Orașul 
Stalin (If), Arad — Reșița și 
Craiova — Timișoara (III). Ora
dea — Cluj și B. Alare — Tg. 
Mureș (IV).

31 iulie: Bîrlad — Iași și Ba
cău — Galați (I), Constanța —t 
Ploești și Orașul Stalin — Bucu
rești (II), Craiova — Arad și Ti
mișoara — Reșița (III), Cluj —<’ 
Tg. Mureș și Oradea — B. Ma-i 
re (IV). ■

Semifinalele se vor disputa la 
7 august, după un program care 
se va stabili la 
riior pe Serii, iar 
gU't.

Selecționarea și 
pe'.or (din care poate face parte 
orice jucător legitimat la colecti
vele din orașeie respective) revine 
colegiilor locale de antrenori. J'- 
curile vor fi programate în mod 
obligatoriu duminica după-amia^ 
ză.

incheierea jocu- 
fmala la 14 au-

pregătirea echi-



La sfirșitul anei mari întreceri sportive! BRAVO SPRINTERI!
O clipă, cintecele, glumele și 

exclamațiile vesele ale sutelor de 
Sportivi au încetat, făcînd loc 
Unei tăceri aproape... respectuoase. 
Ajunseserăm tocmai la locul unde, 
'departe, în larg, o dungă lată de 
spumă argintie marchează ca un 
hotar locul unde sfîrșește domnia 
fluviu ui milenar, Dunărea și unde 
începe nemărginirea de smarald 
a Mării Negre. Și abia în clipa 
eînd prova pescadorului a trecut 
acest hotar, am avut cu toții sen
zația că marea întrecere sportivă 
la care participaserăm timp de 
ma.i bine de trei săptămîni, compio- 
niatul republican de mare fond pe 
Dunăre, luase sfîrșit. Probabil că 
aceasta fusese și intenția oaspita- 
lierilor sulineni, care organizase
ră în cinstea noastră excursia în 
largul mării: să ne facă să ve
dem cum apele fluviului se pierd 
în îmbrățișarea uriașă a mării...

...Știam de la Calafat că pornim 
într-o întrecere sportivă al cărei 
caracter deosebit va da naștere și 
unor aspecte mai puțin obișnuite 
tn alte discipline sportive. Cunoș
teau acest lucru și ,.veterani" ai 
întrecerilor de mare fond pe Du
năre, ca inginerul feroviar Cristo- 
dor Petrescu, electricianul loan 
Barbu, metalurgiștii Holca și Van- 
ghele, muncitorii feroviari Man, 
Strîmtură, pescarul Timofei Țar 
sau constructorii Otto Tomiuc și 
Șahii Skender. Bănuiau acest lu
cru și cei care primeau în actuala 
ediție ,,botezul" marilor întreceri 
pe Dunăre ca de pildă sportivii 
asociației Recolta și unii dintre 
sportivii asociației Dinamo . Iar 
pentru cineva care n-a mai avut 
prilejul să participe la o astfel de 
întrecere, sentimentele participan- 
ților slut destul de greu de re
dat. Inchipuiți-v^ un grup de oa
meni, pe care totul îi unește : 
gînduril? și aspirațiile, munca și 
dorința de a termina cu succes o 
competiție unică prin amploarea 
ei. Dar culorile diferite ale aso
ciațiilor pe care le reprezintă ca 
și lupta permanentă pentru titlul 
pus în joc reprezintă un puternic 
criteriu de rivalitate. Iar rivalita
tea aceasta nu durează cîteva se
cunde, ca în cursele atletice de 
viteză, nici cîteva ore, ca în alte 
competiții de fond. Este vorba de 
o luptă permanentă, de săptămîni 
de zile, comparabilă, prin dîrze- 
nia, hotărîrea, forța și rezistența 
pe care o cere, cu lupta din ma
rile circuite cicliste. Și acest spi
rit de luptă sportivă, cinstită, în 
care cel mai tare— dar și cel mai 
chibzuit — învinge, a fost tot 
timpul prezent, putea fi simțit de 
oricine, chiar și în momentele de 
destindere. Erau titluri de cam
pion republican în joc; fiecare

Activitatea la baschet
Despre comportarea echipelor care au participat 

la Cupa „23 August”
întrecerile din cadrul ,,Cupei 

23 August" au reunit cele mai 
bune cinci echipe feminine de 
baschet diin țară și au prilejuit 
partide aprig disputate, în multe 
din ele numai ultimele secunde 
de joc rezolvînd problema echi
pei învingătoare.

Trebuie arătat însă din capul 
locului, că acestei interesante 
competiții nu i-a fost acordată toa
tă însemnătatea chiar de către 
organizatori, care nu s-au preo
cupat de buna ei popularizare. 
Din această cauză, numărul spec
tatorilor a fost destuii de mic.

Vorbind despre echipele care au 
participat, trebuie subliniat faptul 
că echipa Constructorul București 
a reușit o frumoasă performanță 
cucerind trofeul pus în joc, pen
tru că a fost superioară celor
lalte echipe nu numaii din punct 
de vedere al pregătirii fizice, teh
nice și tactice ci și din cel al 
pregătirii morale și de voință. In 
această direcție, trebuie amintită 
frumoasa partidă disputată în 
compania echipei Locomotiva Bucu

„Cupa Orașelor” la juniori începe miine
Intre 6 și 10 iulie se va desfă

șura la Piatra Neamț etapa finală 
a. „Cupei Orașelor" pentru juniori 
și junioare, pe anul 1955. Această 
comțpetiție a fost organizată din 
inițiativa comisiei centrale de bas
chet și ea a angrenat în prima fază 
’(campionatele orășenești, care au 
desemnat selecționatele respective 
masculine și feminine) baschetba- 
liștii și baschetbalistele din 16 o- 
rașe ale țării. In continuare la în- 
ceputul lunii mai s-au desfășurat 

etapă oferea posibi.itatea cuceririi 
tricoului roșu de lider al clasa- 
nuntului sau a trofeelor puse în 
joc de asocia .iile Locomotiva, Fla
mura roșie, sau de comitetul oră
șenesc C.F.S. Arad. In principa
lele orașe de pe traseu, oamenii 
muncii pregătiseră flori și daruri 
pentru canotori... Iată deci, atîtea 
și atîtea motive de a lupta pînă la 
epuizare și... de a considera pe 
toți ceilalți concurenți ca adver
sari. Dar... în momentele în care 
milenara dispută dintre Eol și 
Danubiu dintre vînt și apele Du
nării, transforma zveltele caiace 
și grelele canoe în jucării zvîrli- 
te la întîmplare pe valurile uria
șe, vedeai născînd acea puternică 
solidaritate care, peste capul riva
lității sportive, făcea oamenii din 
asociații diferite să-și întindă o 
rnînă de ajutor la nevoie. Și cazul 
canoei Metalul, care a părăsit cî
teva minute lupta pentru a ajuta 
echipajul unui caiac Avîntul care 
se răsturnase, n-a fost izolat. 
Nici o clipă, lupta sportivă, pre
lungită săptămîni de zile, nu i-a 
transformat pe adversari în duș
mani...

...Formam o adevărată flotă: 
40 de caiace, 8 canoe, 4 șalupe de 
însoțire în afară de marele vas 
fluvial ,,Republica" și cele două 
vase culturale care ne adăposteau 
și ne însoțeau. Era normal inte
resul cu care am fost primiți pre
tutindeni, simpatia cu care fiecare 
vapor în trecere pe Dunăre ne sa
luta suinînd prelung din sirenă. 
Dar amintesc toate acestea pentru a 
spune cîteva cuvinte despre cei 
ce ne-au însoțit, despre cei care 
i-au ajutat cu drag pe canotori, 
de-a lungul întregului traseu.

C. Petrescu și 1. Barbu (Locomo tiva), campioni republicani de mare 
fond la caiac.

rești, clasată pe primul loc în tu
rul campionatului republican de 
baschjt feminin. Prin rezultatele 
reușite în această competiție, echi
pa Constructorul a dovedit că este 
una din cele mai bune din țară. 
Locomotiva București, deși clasată 
pe locul 2, la egalitate de puncte 
cu echipa cîștigătoare, a dovedit 
că nu a fost bine pregătită pen
tru această competiție.

Ne așteptam din .pairtea selec
ționatei Oradiei la un joc superior 
celui practicat în cadrul acestor 
întreceri. Deși porniseră cu mari 
șanse la cîștigarea cupei, orăden- 
cele au fost întrecute pe rînd de 
Locomotiva București și de tînăna 
©chiilpă Știința Invățămînt Bucu
rești. Orădencele, deși formează o 
puternică echipă, prezintă deficien
țe la capitolul omogenitate.

Știința Invățămînt București și-a 
arătat adevărata sa valoare numai 
în partida cu selecționata Oradea. 
Victoria obținută este perfect jus
tă. Selecționata orașului Tg. Mu
reș nu s-a prezentat în plenitudi
nea forțelor.

în patru centre (Satu Mare, Sibiu, 
Constanța și Cîmpulung Moldove
nesc) etapa pe centre care a sta
bilit^ pentru finală cîte o echipă 
feminină și masculină. Astfel, la 
băieți își vor disputa întîietatea 
reprezentativele orașelor Satu Ma
re. Oluj, Constanța, Galați, Bucu
rești, și Piatra Neamț, iar la fete 
Timișoara, Sibiu, Orașul Stalin, 
Galați, București și Piatra Neamț, 
ultimele două fiind calificate di
ne»*

Cînd suna sirena vasului, pe 
,,cultbaze“ începea manevra grea 
a ridicării ancorelor. Puneau mina 
la vinci toți, de la matelot la
comandant, de la bucătar la sora
medicală. In schimb seara, la
popasuri, întregul echipaj al
celor două cultbaze se transform 
mau în actori de Talent, capabili 
să facă să înflorească un zîmbet 
pe fetele sportivilor și ale nume
roșilor localnici care gustau din 
plin spectacolele date de marina- 
rii-artiști de pe vasele culturale. 
Și ar mai fi multe de vorbit des
pre rîvna și modestia cu care și-a 
făcut datoria Orza-baci, maestrul 
reparator al ambarcațiunilor, des
pre atenția cu care i-au înconju
rat pe canotori marinarii de pe 
șalupe... De la conducerea cam
pionatului și corpul medical și 
pînă la marinari și personalul de 
servicii), toată lumea și-a făcut 
datoria, aiutîndu-i pe sportivi să 
se întreacă, asigurîndu-le îngriji
rea, hrana, asistența medicală. E 
de mirare, în aceste condiții că 
830 de kilometri pe Dunăre, stră
bătuți în 18 etape, n-au însemnat 
totuși epuizarea participanților ci, 
dimpotrivă, Un prețios mijloc de 
întărire a forțelor fizice și mo
rale?

...Au învins cei maii buni, mai 
bine pregătiți: caiaciștii Loco
motivei, canoiștii Flamurii roșii. 
Dar victoria aparține tuturor ce
lor care au luat parte la campio
nat, fie ei canotori, fie organiza
tori, pentru că întrecerea a fost 
deosebit de grea, iar succesul de
plin.

V. ARNAUTU

SPORT LA ZI
■ BOX. Bacău, 4 (prin telefon)

Duminică au avut loc întrecerile 
finale din cadrul campionatului 
diinamoviștilor la box. Iată rezul
tatele înregistrate. Cat. hîrtie. 
M. Ciochină (Orașul Stalin) b.p. 
Gh. Hățiș (Oradea) — Decizia este 
eronată. Cat. muscă. Puiu Mic. 
(Orașul Stalin) b. ab. rep. a Il-a 

pe E. Ionescu (Ploești). Cat. co
coș: M. Iulian (Orașul Stalin) b. 
ab. rep. a Il-a pe N. Păsulă (Ora
dea). Cat. pană: D. Iamandi 
(București) b. p. I. Bogdănescu 
(Oradea). Cat. semiușoară: P. 
Ruptureanu (Tg. Mureș) b.p. C. 
Gherasim (Orașul Stalin). Cat. 
ușoară: Stan Bogoi (Orașul
Stalin) b. p. C. Kiss (Orașul 
Stalin). Cat. semimiilocâe: Gh.Nil- 
ca (Tg. Mureș) b.p. Gh. Ciuciu (Ora
șul Stalin). Cat. mijlocie mică. V. 
Vlădescu (Buc.) b.p. N. Dănilă (Ora
dea) . Cat. mijlocie: T. Ionescu 
(Oradea) b. ab. rep. a Il-a pe Al- 
Constantin (București). Cat. semi
grea: Toth Gheza (Orașul Stalin) 
b. ab. rep. I pe C. Simionescu 
(București). Cat. grea: Z. Szekely 
(Orașul Stalin) b. k.o. rep. I, pe 
P. Balya (Hunedoara). (V. Mi- 
hăilă, corespondent).

■ CANOTAJ. — In organizarea 
comisiei orășenești de sporturi 
nautice s-a disputat duminică la 
'Timișoara un interesant concurs 
de canotaj, la care au participat 
sportivi din 8 colective. La start 
s-au prezentat numeroși concurenți, 
în special juniori. Iată cîteva re
zultate: Caiac 2 juniori: 1. Loco
motiva (Bardiaș, Arsene). Schif 
2 junioare: Progresul (Bețchi, La
katos). Schif 4+1 senioare: Con
structorul (Sima, Steigelwelt, Naiss, 
Fabri+Sinberger). Schif 4+1 bă- 
ieți: Știința (Schaft, Bureic, Hi- 
drich, Susan+Thiry),

De obicei, pentru a ilustra 
creșterea valorică într-o probă a- 
tletică, recurgem Ia fișele de per
formanțe. Cu exactitatea pe care 
numai cifrele pot s-o dea, apre
ciem rezultatele, evoluția și pro
gresul lor, pe care uneori, e ade
vărat, îl oglindește o simplă ze
cime de secundă... Dar din aceste 
zecimi strînse de-a lungul timpu
lui, uneori mai multe, alteori mai 
puține, naște bucuria tuturor ce
lor care se ocupă și se pasionează 
pentru atletism, crește satisfacția 
celor a căror muncă perseverentă 
își găsește răsplata într-un rezul
tat frumos.

Iată însă că fișele vor rămîne 
deoparte de data aceasta, cu toate 
că e vorba de zecimi de secundă 
pe care alergătoarele Și alergătorii 
de viteză din țara noastră le îm
puținează de la un concurs la 
altul. Renunțarea aceasta, renun
țare pentru moment, se datorește 
curselor de viteză pe care le-am 
putut urmări sîmbătă și duminică 
pe stadionul Tineretului, curse 
care au ridicat în picioare spec
tatorii prezenți în mare număr în 
tribune.

In cronica noastră de ieri am 
arătat cum s-au desfășurat probe
le de viteză. Astăzi ne vom re
feri la cele cîteva minute în care 
— cu o ușurință pe care ne-am 
obișnuit s-o admirăm la Christa 
Seliger sau la Ardalion Ignatiev, 
—■ Ioana Luță, Letiția Bardaș, A- 
lexandra Sicoe, Mircea Pop, Ion 
Wiesenmayer și alții au alergat 
clasica probă de viteză.

Se remarcă, în primul rînd, ușu
rința alergării datorită, așa cum 
spunea Zeno Dragomir, „rodajului". 
Termenul acesta tehnic folosit cu 
precădere în lumea motociclismu- 
iui sau automobilismului (în orice 
caz în lumea motoarelor!) capătă 
astfel un nou sens, explicînd aler
garea suplă, ușoară, dar iute de 
care erau capabili băieți și fete, 
în asaltul lor pentru performanțe 
superioare..

— Cărui fapt i se datorește a- 
cest progres al sprinterilor, Zeno?

Mai multă atenție pentru pregătirea tehnică 
și tactică a boxerilor fruntași

Recentele campionate europene 
de box amator din Berlinul oc
cidental, deși viciate de o serie 
întreagă de decizii eronate și 
de unele arbitraje necorespunză
toare, au reușit totuși să scoată 
tn evidență valoarea pugiliștilor 
noștri. Intr-adevăr, de--a lungul 
acestei importante competiții, care 
a cerut un efort susținut și o 
mare concentrare nervoasă, bo
xerii romîni au făcut din nou do
vada unor calități unanim apre
ciate. Este vorba — în primul 
rînd — de combativitatea și pu
terea de luptă care i-au animat pe 
reprezentanții culorilor noastre. De 
la primul și pînă la u-ltimul sunet 
de gong, înfrunfînd cu egală te
nacitate adversari mai puțin peri
culoși și adversari de renume in
ternațional, boxerii noștri au lup
tat mereu ,,în forță" și au reușit 
adeseori, să-și întreacă partenerii 
tocmai prin această vitalitate de
bordantă. Un exemplu concludent 
în această privință este maestrul 
sportului Nicolae Linca. Acesta a 
avut de susținut un meci foarte 
greu împotriva saarezului KarI 
Heinz Schroder. In prima repriză, 
recepționînd un croșeu puternic, 
Linca a fost trimis la podea și 
numărat. In asemenea condiții, în 
mod normal, un boxer reîncepe 
lupta intimidat. Nu a fost însă ca
zul cu Linca. De-abia ridicat de 
la podea, el a pornit la atac și, 
printr-o ofensivă susținută a iz
butit să recupereze terenul pier
dut, acumulînd în plus numeroase 
puncte, ceea ce i-a permis să co
boare învingător treptele ringului. 
Nici ,,pana“ Nicolae Mînd'rea-nu 
sa-u ,,cocoșul" Victor Șchiopu (în
vins de puțin în întîlnirea cu 
campionul european Z. Stefaniuk) 
n-au fost mai prejos. Fără să 
se intimideze nici un moment de 
renumele adversarilor pe care-i a- 
veau în față, au boxat curajos, 
ofensiv, au căutat în permanență 
— și de multe ori au reușit — să 
aibă de partea lor inițiativa. Cum 
aceste exemple nu au fost sin
gurele, se poate spune, deci, fără 
teama de a greși, că tenacitatea și 
combativitatea sînt caracteristicile 
de bază ale celor mai buni dintre 
boxerii noștri fruntași.

Desigur, această calitate este 
foarte însemnată și de multe ori 
hotărîtoare. Dar, așa cum au a- 
rătat și campionatele de la Ber
lin, ea nu reprezintă și nici nu 
trebuie să reprezinte totul. Fără 

E întrebarea firească pe care am 
pus-o unui profesor în ale atle
tismului.

Zeno stă o clipă pe gînduri. 
Caută probabil o altă expresie, tot 
atît de potrivită ca și prima. O 
gășește de îndată și cu o precizie 
remarcabilă, pe care și-o dorește, 
probabil, în proba sa a cărei teh
nică este atît de dificilă.

— Da... Există o explicație care 
este, de fapt, cit se poate de sim
plă. Kilometrii de la antrena
mente, parcurși de alergătorii de 
viteză, le scurtează parcă acum 
distanțele în concurs. Au muncit, 
fără răgaz, iarna, pe frig cînd 
pista era înghețată, cînd fulgii le 
umpleau părul, primăvara cînd 
ploaia rece le biciuia obrazul... 
Acum, după atîta muncă, e nor
mal să alerge ușor, să alerge re
pede, și după atîtea concusurj să 
posede rodajul despre care vor
beam.

Are dreptate profesorul Zeno 
Dragomir 1 Trei fete au alergat 100 
metri în 12,2 secunde, -iar 10,6 
secunde este de-acum un rezultat 
la îndemîna mai multor atleți din 
țara noastră. Am scrie tocmai de 
aceea 12,2 secunde și 10,6 secunde 
—muncă.

Da, o muncă ale cărei roade pot 
să fie și mai bune dacă cei care 
au început atît de bine vor munci 
și mai departe cu aceeași sîr- 
guință, cu aceeași seriozitate.

Și este vorba', în același timp, de 
o muncă frumoasă care trebuie 
dată ca exemplu și aruncătorilor 
de greutate, demifondiștilor, sări
torilor în lungime, săritoarelor în 
lungime și altora încă destul de 
numeroși, așa cum trebuie dat ca 
exemplu și Iulius Iordan care, în 
plină sesiune de examinare, gă
sește, chiar seara tîrziu, un scurt 
răgaz după munca de alcătuire a 
unui proiect la Facultatea de Ar
hitectură pentru a se antrena și a 
realiza — spre bucuria tuturor — 
performanțe care să depășească 64 
metri, la aruncarea suliței.

TUDOR VORNICU

o împletire armonioasă între oom- 
ibativitaite și preocuparea pentru 
tehnică și tactică nu poate exista 
box de calitate și — implicit — 
nici rezultatele așteptate nu apar. 
Din păcate, lipsurile boxerilor din 
lotul nostru reprezentativ sînt 
foarte mari la acest capitol. Punîn- 
du-se accentul pe combativitate, 
putere de luptă și, în general, pe 
o pregătire fizică în stare să-i 
permită boxerului un ritm susținut 
de luptă de la începutul și pînă 
la sfîrșitul meciului, antrenorii au 
trecut cu vederea, în bună măsu
ră, pregătirea tehnică și tactică. 
Din această cauză, semi-grleul Ghe- 
țu Velicu, deși este înzestrat cu 
o exceptional ă forță fizică, o re
zistență neobișnuită și un curaj 
deosebit, a vădit la Berlin serioase 
deficiențe de ordin tehnic. El a 
atacat dezordonat și, lovind de 
mai multe ori cu mănușa deschi
să, și-a atras un meritat aver
tisment. Dacă avertismentele ur
mătoare n-au mai fost la fel de 
juste, aceasta nu înseamnă că 
Ghețu Velicu nu trebuie să mun
cească în viitor cu mai multă 
sîrguință pentru a îndepărta din 
boxul său această lipsă. In spe
cial, Ghețu Velicu, care execută 
corect toate loviturile la antre
nament, va trebui să se controleze 
mai bfne în ring, impunîndu-și 
mai mult calm și mai multă gîn- 
dire tactică.

Am mai arătat în aceste coloa
ne că maestrul sportului Vasile 
Tiță se acomodează greu cu ad
versarii de statură înaltă. In pre
gătirea pentru campionatele eu
ropene, antrenorii lotului, Ion Po
pa și Aurel Weintraub, ar fi tre
buit să insiste asupra acestei greu
tăți de acomodare și să-1 pregă
tească pe Vasile Tiță îndeosebi 
pentru lupta de aproape.

Campionatele europene de la 
Berlin au dovedit — fără putință 
de tăgadă — că boxul nostru se 
află pe un loc fruntaș în Europa 
și că numai deciziile eronate, care 
i-au nedreptățit, de altfel, și pe 
boxerii din numeroase alte țări, 
ne-au împiedicat să avem trei sau 
patru finaliști. Este de aceea ne
cesar să luptăm pentru a conso
lida prestigiul boxului nostru. Iar 
aceasta se poate realiza numai și 
numai prin accentuarea preocupă
rilor tehnice și tactice — singurul 
drum Spre obținerea succeselor de 
răsunet deosebit.

MARIUS GODEANU



După a lla sesiune 
a cadrelor didactice, de ia

Activitate» metodico-științifică 
din {ara noastră a luat în ultimul 
timp o extindere deosebită. Pe zi 
ce trece se măresc rîndurile celor 
care dezbat bazele științifice ale 
teoriei educației fizice și a sportu
lui. In multe centre din țară se 
duce o muncă susținută în această 
direcție. La Timișoara, de pildă, a 
avut loc de curînd a doua sesiune 
de comunicări științifice, în cadrul 
căreia au fost expuse o serie de 
rezultate ale diferitelor cercetări 
efectuate de cadrele tehnice, pro
fesori de educație fizică, medici 
etc. In București, concomitent cu 
lucrările de la Timișoara, a avut 
loc a doua sesiune de comunicări 
științifice a cadrelor didactice de 
la Institutul de Cultură Fizică. In 
această sesiune au fost prezentate 
și dezbătute 12 referate, deosebit de 
interesante, reprezentînd roadele 

unei munci intense și entuziaste a 
colectivelor de cercetători de la 
I.C.F. Studierea teoretică a diferi
telor probleme prezentate, s-a des
fășurat paralel cu lucrările expe
rimentale, fapt care a dat acestor 
lucrări un caracter complex. S-a 
dovedit că metodele de studiere și 
cercetare au fost variate, contribu
ind la realizarea unor rezultate va
loroase. De asemenea, faptul că la 
lucrări au colaborat metodologi, 
medici fiziologi și biochimiști, a 
asigurat lucrărilor o orientare ști
ințifică materialistă.

Cele 12 referate au stîrnit un viu 
interes. Multe dintre ele au provo
cat discuții deosebit de prețioase, 
din care s-au tras învățăminte va
loroase, ca î,n cazul referatului pre
zentat de lectorul Elena Firea, cu 
tema : „Analiza cauzelor care de
termină o slabă densitate a acti
vității în lecțiile de educație fizi
că din învățămîntul mediu și su
perior". Lucrarea depistează și a- 
nalizează cauzele care determină 
o scăzută densitate a lecțiilor și — 
totodată — dă soluții pentru îm
bunătățirea procesului pedagogic 
în lecțiile din învățămînt, adresîn- 
du-se astfel masei mari.de tineret, 
elevi și studenți. In cercetarea cau
zelor care determină densitatea lec
ției au fost făcute o serie de încer
cări încununate cu succes, centru 
îmbunătățirea densității. Astfel, de 
la o medie de 30—35 la sută, în 
partea fundamentală a lecției, s-a 
ajuns la o densitate de peste 50 
la sută. In concluzie, s-a arătat că 
pentru mărirea densității activității 
în lecție, rolul primordial trebuie 
să-l aibă profesorul de educație fi
zică. Lucrarea a fost găsită 
de actualitate și deosebit de utilă, 
atît pe linia educației fizice de 
masă (care se referă, deci, la tine
retul studios), oît și pe linia spor
tului de performanță (referitor la 
creșterea densității antrenamentelor 
în colectivele sportive, în loturile 
reprezentative, etc.). Ținîndu-se 
seama de rezultatele pozitive ale 
lucrării, s-a propus continuarea 
cercetărilor pe această temă, pen
tru rezolvarea ei definitivă.

O altă lucrare prezentată a fost 
„Stabilirea modului de folosire a 
cercetărilor din psihologie, la stu
diul diferitelor aspecte ale activi
tății sportive", referat întocmit de 
colectivul de cercetări ai ca
tedrei de psihologie, prezen
tat de lectorul M. Epu
ram Pentru realizarea acestei 
lucrări s-au efectuat referate, gra
fice pe baza studiilor foilor de ar
bitraj și, în urma rezultatelor ob
ținute, și prir. înregistrarea acțiuni
lor în jocuri sportive (printr-un a- 
parat special construit). De ase
menea, au fost făcute observații la 
12 lecții de antrenament și cinci 
meciuri. Ca rezultat s-a constatat 
că folosirea separată a metodelor 
de cercetări nu este suficientă pen
tru a furniza concluzii valabile 
pentru psihologia educației fizice. 
In general însă, deși aplicarea me
todelor cercetătorilor s-a făcut ex
perimental, colectivul a ajuns la 
concluzii interesante asupra mun
cii de ridicare a măiestriei sportive 
a jucătoarelor de baschet din colec
tivul Știința I.C.F. Pentru a se ob
ține concluzii juste asupra^ aspecte
lor psihologice ale activității spor
tive, trebuie-aplicate împreună toa
te metodele de cercetare, pe o pe
rioadă de timp îndelungată. Colec
tivul șl-a propus aplicarea metode
lor obiective din psihologie pentru 
cercetarea aspectelor psihologice 
ale muncii de ridicare a măiestriei 
sportive.

De asemenea, lucrările prezentate 
de cercetătorii de la catedra de at
letism au trezit un viu interes în 
rîndurile auditorilor. In prima lu
crare : „Considerații asupra rapor
tului dintre viteza de regim a aler-

de comunicări științifice 
Institutul de Cu tură Fizică

gării și distanța parcursă" (con
ferențiar E. Bran), sînt analizate 
recordurile mondiale și ale R.P.R., 
stabilindu-se că viteza de regim a 
alergării este dependentă de distan
ța parcursă, dependența putînd fi 
înscrisă grafic sub forma unei 
curbe. Această curbă poate da indi
cații asupra reacțiunii organismu
lui solicitat la efort, evidențiind in 
mod deosebit trecerea bruscă de la 
efortul maxim la cel mediu. Curba 
recordurilor poate fi aplicată și a- 
celuiași alergător, care în decursul 
timpului — a abordat mai multe 
distanțe, ca de exemplu Tîlmaciu, 
Firea, V. Pop; din ea rezultă in
dicații prețioase asupra posibilită
ților și slăbiciunilor alergătorului. 
Această curbă a recordurilor indi
viduale poate servi la orientarea, 
conducerea și controlul alergăto
rului.

In lucrarea maestrului sportu
lui Zeno Dragomir : „Rolul des
prinderii de pe un suport cu aju
torul brațelor, în pregătirea atletu
lui pentru săritura cu prăjina", 
este abordată problema unui exer
cițiu special folosit în mod frec
vent de săritorii cu prăjina. Acest 
exercițiu special, care constă din 
trecerea peste o ștachetă folosind 
întinderea din brațe — în poziția 
de boltă — a fost experimentat pe 
o grupă de studenți din care făceau 
parte și săritori cu prăjina. In con
cluziile lucrării se arată că acest 
exercițiu constituie un mijloc efica
ce de antrenament, dar că nu re
zolvă în întregime problema tehni
cii trecerii peste ștachetă, din cau
ză că lipsesc din el mișcările pre
cedente (de alîrnare) pe care le 
cuprinde săritura cu prăjina. Pe 
de altă parte, această lucrare des
chide problema locului și importan
ței care trebuie acordată exerciții- 
lor speciale în activitatea de însu
șire a tehnicii probelor de atletism. 
In discuții au fost subliniate nive- 

. Iul superior celor două lucrări 
de mai sus, ca și caracterul lor 
aplicativ și de actualitate.

Printre celelalte referate prezen
tate se numără :

„Metodă complexă pentru studiul 
adaptării sportivilor (fotbaliști) la 
efort" (asistent N. Petrescu). „Ac
țiunea de depistare a deficiențelor 
fizice în școlile Capitalei" (confe
rențiar Adrian Ionescu). etc.

Discuțiile care au urmat au 
scos în evidență importanța lu
crărilor susținute. Astfel, tov. I. 
Istrate din partea serviciului de 
cercetări științifice al C.C.F.S. a 
făcut o analiză critică a lucrări
lor prezentate, menționînd între 
altele importanța metodelor com
plexe în efectuarea cercetărilor 
precum și o mai mare exigență în 
interpretarea datelor și stabilirea 
concluziilor lucrărilor. Din partea 
Comitetului pentru Cultură Fizică 
și Sport a luat cuvîntul tovară
șul A. Balaș, care a făcut o a- 
preciere pozitivă asupra referate
lor prezentate. Subliniind că nu
mai verificarea practică a lor poa
te determina valoarea cercetări
lor. In încheiere au mai luat cu
vîntul tovarășul I. Siclovan di
rector adjunct și Gh. Teodorescu 
director al I.C.F. care au subliniat 
însemnătatea acestor lucrări.

Cu prilejul acestei a doua sesiuni 
de comunicări științifice au ieșit 
în evidență și unele deficiențe. Ast
fel, s-a observat că nu toate colec
tivele de cercetători au cerut spri
jinul catedrelor de la I.C.F. și. 
deci, uneori, metodele folosite și 
concluziile trase nu au fost dintre 
cele mai bune. Unele referate, deși 
valoroase prin conținutul lor, nu 
s-au ridicat la un nivel corespun
zător sesiunii, din cauza formei în 
care au fost prezentate. Forma ne
potrivită a scăzut din claritatea 
lucrării și a dat un aspect confuz 
problemelor (de exemplu lucrarea 
prezentată de lectorul Virgil Teo
dorescu: „Pregătirea pentru efor
turile maxime progresive la schio
rii fruntași"). De asemenea, trebuie 
să mai subliniem un aspect deose
bit de important: la prezentarea re- 
feratslor și la discuții asistența a 
fost redusă, ceea ce denotă o slabă 
mobilizare din partea organizatori
lor, precum și lipsa de interes a 
activiștilor sportivi și chiar a ca
drelor didactice din institut.

In concluzie, a doua sesiune de 
comunicări științifice a cadrelor di
dactice de la I.C.F. a prilejuit pre
zentarea unor lucrări de valoare 
pentru întreg procesul de instruire- 
antrenament, aducînd o însemnată 
contribuție la fundamentarea știin
țifică a activității de cultură fizică 
și sport din țara noastră.

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
capitala noastră va găzdui întîl- 
nirea internațională de natație 
dintre R.P.R. și R.P. Bulgaria. în
trecerile idtevenite tnaidiiționa'le, «Dintre 
sportivii celor două țări prietene, 
cuprind toate cele trei ramuri ale 
matațiel: înot, sărituri și polio pe 
apă.

Prima întîlnlre s-a desfășurat la 
București între 20-22 noiembrie 
1953. Atunci reprezentanții noș
tri au totalizat 122 de puncte, față 
de cele 73 cît au totalizat oaspe
ții în probele de înot. Săritorii 
noștri fruntași Klaus și Herbert 
Wittemberger au ocupat primele 
două locuri, iar echipa de polo a 
R.P.R. a ieșit victorioasă în am
bele întîlniri. Scoruri 6-2 și 11-2.

Gntilmrea internațională de
(Urmare din pag. I-a)

Tullai Anna), dar ale căror per
formanțe le îndreptățesc să aspire 
la primele locuri.

Intîlnind asemenea adversari, 
sarcina reprezentanților noștri 
este cît se poate de anevoioasă. 
Cu toate acestea, încrederea în 
forțele proprii domnește în rîndu
rile lor. Se așteaptă o luptă sus
ținută pentru fiecare punct în toa
te probele, și mai cu seamă la 
pistol viteză (disputa Takacs și 
Kuhn—Lichiardopol, Deak, Pe
trescu., Dochiiiță), la talere (.fâ
sâitul" reprezentanților noștri îm
potriva recordmanului mondial,

Cursa ciclistă de mare
MINSK (Agerpres) TASS trans

mite :
In cea de a patra etapă a cursei 

cicliste unionale Moscova—Minsk 
—Kiev—Harkov—Moscova, desfă
șurată pe traseul Orșa—Minsk, 
s-a dat o luptă dîrză între echipele 
iasocia|iiilor Zenit, Torpedo și Clu
bul sportiv central al Ministerului 
Apărării U.R.S.S. Primul a trecut

Mari demonstrații sportive de masă in cadrul 
primei Spartachiade naționale a R. Cehoslovace

PRAGA (Agerpres) TASS trans
mite :

Sîmbătă, în tribuna principală 
a stadionului Strachov din Praga, 
unde se desfășoară prima Sparta- 
chiadă națională a R. Cehoslovace, 
au luat loc președintele R. Ceho
slovace, Antonin Zapotocki, pri
mul secretar al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, Antonin No
votny, membri ai Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, membri ai guvernu
lui, Ambasadorul U.R.S.S. în R 
Cehoslovacă, N. P. Firiubin, con
ducătorii delegațiilor sportive din 
U.R.S.S., R. P. Chineză, R, P. 
Polonă, R.P.R., R. P. F, Iugosla

Fotbalul peste hotare
A ÎNCEPUT RETURUL CAM

PIONATULUI U.R.S.S.
La Leningrad, Moscova și Tbi

lisi a început returul campionatu
lui de fotbal' al U.R.S.S. pe anul 
1955. Pe stadionul Kirov s-au în- 
tîlnit echipele Rezervele de Mun
că din Leningrad și Șahtior Sta- 
lino. In prima repriză scorul a 
fost i- -■ In cea de a doua parte 
a jocului echipele au marcat cîte 
un gol, astfel' că meciul a luat 
sfîrșit cu un rezultat de egalitate 
1-1.

Pe stadionul Stalineț din Mos
cova returul campionatului a fost 
deschis cu întîlnirea echipelor Di
namo și Lokomotiv din capitala 
Uniunii Sovietice. Au învins dina- 
moviștii cu scorul de 2-1 (2-1).

La Tbilisi echipa locai'ă Dinamo 
a primit vizita formației Zenit din 
Leningrad. Victoria a revenit gaz
delor cu scorul de 3-0.

★
In cadrul optimilor de finală ale 

Cupei U.R.S.S. s-a desfășurat me
ciul dintre echipele de clasa „A" 
Torpedo Moscova și Spartak Minsk 
Cîștigînd cu scorul de 2-1, echipa 
Spartak Minsk s-a calificat pentrd 
sferturii'e de finală.

„CUPA EUROPEI CENTRALE*

Mîine, Miercuri 6 iulie, cele 8 
echipe care au rămas să-și dispute 
întîietatea în cadrul competiției 
„Cupa Europei Centrale" vor sus
ține întîlniri in cadrul primei eta

In iulie anul trecut, înotătorii, 
săritorii și jucătorii de polo ai re
prezentativei R.P.R. au întors vi
zita oaspeților noștri cu care s-au 
întrecut de astă dată în piscina 
„Diana" din capitala R.P. Bulga
ria. Din nou înotătorii și săritorii 
noștri au ieșit victorioși, iar cele 
două echipe de polo și-au împăr
țit victoria 8-0 pentru R.P.R. șf 
4-2 pentru R.P.B.

Intîlnirea de la sfîrșitul acestei 
săptămîni prezintă un viu interes. 
Ea poate prilejui reprezentanților 
noștri obținerea unor noi perfor
manțe de valoare, iar reprezen
tanților sportului bulgar o bună 
ocazie de a demonstra progresul 
pe care l-a înregistrat în ultimul 
timp tînăra natație din țara ve
cină.

tir R.P.R.-R.P.U.
Lumnitzer) și la poziția „în pi
cioare" de la femei și juniori. Din 
această luptă dîrză și echilibrată, 
vor avea de cîștigat, în primul 
rînd, rezultatele diferitelor probe 
care pot duce la multe modificări 
ale actualelor recorduri ale celor 
două țări.

Concursul începe mîi'ne la ora 
9,30.

Programul întrecerilor va fi 
deschis de una din cele mai im
portante probe: arma liberă cali
bru redus 3x40 pentru seniori. Pa
ralel vor avea loc primele manșe 
de la pistol și talere

fond din U.R.S.S.
linia sosirii la Minsk, tînărul ci
clist A. Titov (Torpedo). Locul 
doi a fost ocupat de I. Karpov 
(Zenit), iar pe locul trei s-a cla
sat P. Vostriakov (Avangard).

După 4 etape, în clasamentul 
general individual conduce I. Kar
pov. Pe echipe, primul loc este 
ocupat de cicliștii asociației Zenit.

via, R. D. Germană și din alte, 
țări.

Cu acest prilej, un număr de 
6.000 de sportivi au executat dan
suri naționale cehe, slovace și ale 
altor naționalități care locuiesc în 
R. Cehoslovacă. Apoi, pe teren au 
ieșit 16.000 de sportivi, membri ai 
sindicatelor cehoslovace, care au 
executat cu siguranță și măiestrie 
exerciții de ansamblu. Exerciții de 
gimnastică au fost executate de 
1.200 studenți ai Institutului de 
cultură fizică, iar un număr de 
16.300 de sportivi ai asociației Re
zervele de Muncă au efectuat de
monstrații de gimnastică de mase 

pe, urmînd ca jocurile revanșă să 
se desfășoare duminică 10 iulie 
pe terenul echipelor care au jucat 
în deplasare.

Se poate presupune, deci, că 
echipele care susțin primul meci 
pe teren propriu, vor căuta să 
realizeze un golaveraj cît mai 
bun pentru ca în al doilea meci 
pe care îl vor disputa în depla
sare, în eventualitatea că vor pier
de, golaverajul să le fie favorabil, 
astfel ca să se poată califica în 
turul următor.

In etapa de mîine se dispută 
următoarele meciuri: La Buda
pesta, Hortved primește repi’ica 
formației vieneze Sportklub.

La Novysad, echipa iugoslavă 
Vojvodina, care a cîștigat ambele 
meciuri cu echipa italiană A. S. 
Roma, calificîndu-se în dauna a- 
cesteia, primește replica formației 
cehoslovace Slovan din Bratislava.

A doua echipă cehoslovacă, 
U.D.A., Praga, cîștigătoarea turu
lui campionatului cehoslovac, sus
ține, de asemenea, primul’ meci în 
deplasare. Fotbaliștii cehoslovaci 
joacă la Bologna unde vor întîlni 
echipa italiană F. C. Bologna.

Campioana .Iugoslaviei, Hajduk 
Split, va întîlmi joi învingătoarea 
din întîlnirea V. Lobogo (Buda
pesta) — Wacker (Viena). Deoa
rece orașele Praga și Zurich nu au 
putut asigura desfășurarea celei 
de a treia partide, pe un teren 
neutru, acest meci =e va disputa 
astăzi din nou la Viena.

R. P. Romînă—Danemarca, 
la haltere

Reprezentativa de haltere a re
publicii noastre va susține — la 
numai două săptămîni după me
ciul cu reprezentativa R. D. Ger
mane — o nouă întilnire interna
țională, de da'ra aceasta în com
pania echipei naționale a Dane
marcei. Din echipa oaspe vor face 
parte o serie de halterofili cunos- 
cuți. care au participat la multe 
întreceri internaționale importante. 
Dintre aceștia cităm pe Jens Mor. 
tensen, participant la campionatele 
Europei de Ia Stockholm și Mila-< 
no, la J.O. de la Helsinki, Jor- 
gen Meuritzen, participant fa J.O, 
din 1948 și 1952 și alții. Din for-: 
mația noastră nu vor lipsi record-- 
manii și campionii R.P.R. Silviu 
Cazan, Ilie Dancea, Ilie Ienciu 
etc,

întrecerea se va desfășura du-' 
minică 10 iulie în sala Dinamo 
din Capitală.

Campionatul mondial
de handbal

PRAGA 4 (prin telefon). Cea de 
a 4-a ediție ă campionatelor mon
diale de handbal masculin care 
se desfășoară în Germania occiden
tală a intrat în faza finală. Cele 
8 echipe care s-au calificat în 
turneul final au fost împărțite în 
două serii.

Duminică s-au desfășurat urmă
toarele meciuri : Cehoslovacia — 
Iugoslavia 9—6 (6—6) ; Germa
nia occ.—Austria 21 —18 (8—8); 
Elveția — Franța 11—7 (5—4); 
Suedia — Saar 12—7 (7—4).

Luni echipele participante în tur
neul final ău avut zi de odihnă, 
urmînd ca turneul să continue as
tăzi.

PE SCURT
• In cadrul unui concurs de 

atletism desfășurat la Poznan, 
atletul polonez Lomowski a arun
cat greutatea la 16,25 m. La același

j concurs, Adamczyk a trecut 4,20 
m. la săritura cu prăjina.

• In vederea campionatelor eu
ropene de tir care vor avea loc la 
București, Federația vest germană 
a organizat un concurs. Cu acest 
prilej, trăgătorul Albert Ziegl a 
realizat la proba de armă liberă 
calibru redus, poziția în picioare, 
383 puncte din 400 posibile, per
formanță care întrece cu un punct 
recordul mondial oficial al probei.

• Atletul finlandez Eero Tuo- 
maala a stabilit un nou record al 
țării în cursa de 3000 m. plat cu 
timpul de 8:08,8. In orașul Kar- 
hula Matti Lempinen a sărit în 
lungime 7,42 m.

• Pe stadionul Dinamo din 
Moscova a avut loc un concurs de 
atletism desfășurat cu prilejul în
cheierii anului școlar al studenți
lor. Cu acest prilej M. Mandel- 
baum a alergat 100 m. în 10,6 sec. 
Studenta Institutului pedagogic 
din Moscova, Nina Otkalenko, a 
parcurs 400 m. în 56.6 sec. iar 
Iurii Petrov 110 m.g. în 14,6 sec.

® La Split (Jugoslavia) a fost 
amenajată o nouă pistă de atle
tism. Considerîndu-se că aici cli
ma se apropie de cea din Melbour
ne, orașul a fost ales ca loc de 
pregătire a atleților jugoslavi în 
vederea Olimpiadei. Antrenamen* 
tele vor avea loc in noiembrie și 
decembrie. In aceste luni vor sosi 
la Split o serie de atleți din străi
nătate, printre care Kuț, Chataway, 
Lanski, Futterer și alții.

■ BELGRAD (Agerpres). — TASS 
transmite : In zilele de 9 și 10 iu
lie, pe lacul Bled se va desfășura 
cea de a vi-a ediție a tradiționalei 
regate a Iugoslaviei. La întreceri 
participă sportivi din R.P.F. Iugo
slavia, R.P. Romînă, Uniunea So
vietică, Germania occidentală, Ita
lia. R.P. Polonă, Austria șl Olanda.

La 2 iulie a sosit la Belgrad e- 
chipa de canotaj a Uniunii Sovie
tice în vederea participării la acea
stă competiție.

mari.de


iOHAL
întrecerile au luat sfîrșit

— M. Timu a cucerit Cupa învingătorilor

Demonstrațiile aviatorilor sportivi 
la parada aeriană de la Tușino

Programul ultimei zile de între
ceri din cadrul concursului inter
național de călărie a cuprins, di
mineața, o singură probă: proba 
pe doi cai. Condițiile tehnice pre
vedeau că la această probă pot 
participa toți concurenții. Par
cursul a fost alcătuit din 20 de 
obstacole, fiecare concurent tre
buind să treacă, cu primul cal, 10 
obstacole avî;id înălțimea maximă 
1.30 m. și cu cel de ai doilea cal, 
următoarele 10 obstacole avînd 
înălțimea maximă 1.40. La această 
probă au participat 15 căi'ăreți: 
A. Favorski (pe Manevra și Plas- 
tun), Șuti Istvan (pe Tdnder II șl 
Arab), Paytak Andrija (pe Vihor 
și Vulkan), Felix Țopescu (pe Bo
lero și Avrig), Jurii Skoblilov (pe 
Isteț șî Margelan), Joszef Bartos 
(pe Bator și Bohem), Karan Du- 
șan (pe Junak și Fantast), D. 
Velicu (pe Mindir și Fildeș), Ta
tiana Kulikovskaia (pe Kroska 
șî Trium), Boris Lilov (pe Masiv 
șî Diagrama), Somlay Layos (pe 
Doboș și Eiore), VI. Raspopov (pe 
Kodex și Lanset), Szatola Albert 
(pe Hovirag și Aranyos), Ernst 
Sabailov (pe Wagmistru și Malta) 
și Gh. Ghițuran (pe Tosca și Nor).

Această probă care a cerut 
concurenților un efort deosebit, 
ed trebuind să încalece conse
cutiv pe doi cai. a reunit Ia 
startul întrecerilor un mare nu
măr de călăreți de valoare, ou 
cai dintre cei mai bine pregătiți. 
Un singur călăreț a reușit fru- 
mo? i performanță de a termina 
întreg parcursul’ (cu cei doi cai) 
fără nici o penalizare. Cu acest 
rezultat, călărețul romîn Felix Țo
pescu (pe caii Bolero și Avrig) a 
ocupat primul loc, obținînd o bine 
meritată victorie. De asemenea, 
el a realizat șî un timp foarte 
bun: l’34”8/10. Pe locui’ II s-a cla
sat tînărul călăreț maghiar Șuti 
1 ;tvan (pe caii Tunder II și Arab) 
cu 4 puncte penalizare, timp: 
l’42”l/I0. Cu cîte 8 puncte pena
lizare au terminat parcursul Som
lay Layos (pe Doboș și Elore),și 
Szatola Albert (pe Hovirag și Ara
nyos). Cu un timp mai bun : 
l’37”5/10, Somlay Layos a ocupat 
locul III. Pe locul V s-a clasat 
Tatiana Kulikovskaia (pe Kroska 
și Trium).

In proba die consolare desfă
șurată ieri după-amiază, s-au în
trecut cei 28 călăreți cu acei cai 
ce nu s-au clasat în nici o probă 
în primele cinci locuri. Atenția 
spectatorilor a fost mereu îndrep
tată îndeosebi înspre concurenții 
oare terminau oarcursul fâră gre
șeală dar care își disputau, în con
tinuare, întîietatea pentru cel trial 
bun timp. Primul dintre călăreții 
care au terminat parcursul fără 
greșeală a fost călărețul jugoe-lav 
Nicotic Dragan pe calul Veșnik, care 
a realizat timpul de 1 min. 31 sec. 
5/10. Cel mai bun timp în această 
probă l-a obținut însă călărețul

, Maestrul sportului Gh. Antohi, cîștigătorul probei de obstacole 
categoria mijlocie.

(foto I. MIHA1CA)

Călăreții s-uedezi 
au obținut o fru
moasă victorie ocu 
plnd primul loc In 
,Cupa prieteniei".

(foto I. Miihăică) 

sovietic Vladimir Vasiliev pe calul 
Talant i 1:19,5. Cu această perfor
manță el a ocupat locul 1 în cla
samentul probei. O comportare deo
sebit de meritorie a avut și călă
rețul romîn I. Molnar, care pe caii 
Ptrlog și Tosca a terminat par
cursul fără greșeală cu 1:21,2 și 
respectiv 1:21,3. Aceste rezultate 
l-au clasat, de altfel, pe locurile 
2 șt 3. In continuare, locuirile au 
fost ocupate de I. Zîkfa (U.R.S.S.) 
pe calul Start: 0 pct., 1:21,8, Ni- 
coliic Dragan (R.P.F. Jugoslavia) 
pe oaful Veșni'k Op. 1 ;31,5 și Som
lay Lajos (R. P. Ungară) pe calul 
Akope 0 p. 1:36,2. Ultima probă a 
concursului internațional de călărie 
a reunit la startul întrecerilor că
lăreți cu cai ce s-au clasat pe pri
mele 5 locuri in probele de obsta
cole. Miile de spectatori prezenți 
în această ultimă zi de întreceri 
au avut prilejul să urmărească din 
nou evoluția celor mai buni călăreți 
cu cai dintre cei mai bine pregă
tiți. La sfîrșitul întrecerilor, cel 
mai bun rezultat a fost înregistrat 
de maestrul sportului Mihai Timu, 
care, ocupînd primul loc ta proba 
învingătorilor, a cucerit o nouă și 
prețioasă victorie. El a term frust 
parcursul cu 0 p. penalizare, timp: 
1:27,0. Victoria călărețului nostru a 
fost îndelung aplaudată și ea con
firmă valoarea ridicată a maes
trului sportului Mihai Timu, care 
în acest concurs internațional a 
realizat două victorii în probe 
din cele mai dificile. Pe locuil 2, 
în această probă, s-a clasat călă
rețul sovietic L. Elizar, pe calul 
Mastab, iar pe locul 3 călărețul 
sovietic Vladimir Raspopov pe ca
lul Kodex.

A urmat apoi festivitatea de in
ch ictere.

In cadrul acestei festivități a 
luat cuvînlul tovarășul Gh. Vi- 
drașcu, președintele Comisiei cen
trale de călărie din R.P.R.

★
Cu întrecerile de ieri a luat sfîr

șit concursul internațional de că
lărie care a însemnat un bun pri
lej de verificare a stadiului de 
pregătire a călăreților noștri șl, 
în primul rînd, un minunat prilej

de adâncire a relațiilor de prietenie 
Intre sportivii noștri și sportivii 
țărilor participante la aoest con
curs.

Ciștigătorii probelor
Proba de deschidere: Andrei 

Favorski (U.R.S.S.), pe calul Ma
nevra: 0 puncte 40”3/10.

Dresaj categoria „A”: Gosta 
Boltenstern (Suedia) pe calul 
Krest: 161,80 puncte.

Proba de obstacoie categoria 
mijlocie: Gh. Antohi (R.P.R.) pe 
calul Mindir: 0 puncte, 1’40”.

Proba juniorilor (R.P.R.): Cris
tian Țopescu (pe calul Sucttu) șî 
Recer Siegfried (pe calul Mormo
loc): 0 puncte penalizare.

Dresaj categoria „B”: Hans 
Torell (Suedia) pe calui’ Must: 
120,60 puncte.

Proba de obstacole „nenume- 
rotată”: Andras Bondor (R.P. Un
gară) pe calul Gadara: 0 puncte 
penalizare, l’14”9/10.

Proba de obstacole precizie: Mi
hai Timu (R.P.R.) 0 puncte pena
lizare 51”6/10.

Proba de obstacole vînătoare 
ușoară (probă națională) : Ștefan 
Hodor pe calul Poznaș: 0 puncte 
penalizare, 1’00”9/10.

Proba juniorilor (R.P.R.): Cris
tian Țopescu, pe calul Sucitu: 0 
puncte penalizare, 28”3/10.

Proba de obstacole fete (R.P.R.) 
Mihaela Chintescu, pe iapa Ama
lia: 0 puncte penalizare, 26”9/10.

Proba de durată (R.P.R.): Ale
xandru Longo, pe Calul Șerbănița: 
22 obstacole trecute, 2’08”2/10.

Proba de dresaj categoria ,,C“: 
Gosta Boltenstern (Suedia) pe ca
lul Krest: 177 puncte.

Proba de obstacole viteză: Joz- 
sef Bartos (R.P. Ungară) pe calul 
Bator: 0 puncte penalizare,
1T8"5/1O.

Proba de obstacole fete: Mihaela 
Chintescu, pe calul Covrig: 4 
puncte penalizare, 53”8/10.

„Cupa prieteniei”: Suedia (Gr. 
Levenhaupt, Anders Gernandt, Tor 
Burman): 20 de puncte.

In clasamentul individual: Al
bert Szatola (R. P. Ungară) pe 
calul Aranyos: 0 puncte penalizare 
36”2/10.

Proba pe doi cai: Felix Țopescu 
(R.P.R.) pe caii Bolero și Avrig, 
0 puncte penalizare, l’34”8/10

Proba de consolare: Vladimir 
Vasiliev (U.R.S.S.) pe calul Ta
lant, 0 puncte penalizare 1’19“5/IO.

Proba învingătorilor: Mihai 
Timu (R.P.R.) pe iapa Troica: 0 
puncte penalizare l’27”0.

Sosirea in Capitală 
a echipei poloneze de fotbal 

Stal Sosnowiec
Luni seara a sosit în Capitală 

echipa de fotbal Stal—Sosnowiec 
din R.P. Polonă, care va susține 
mai multe întîlniri internaționale 
prietenești în țara noastră. Echipa 
oaspete este una din fruntașele 
campionatului polonez, ocupînd în 
prezent locul 3 în clasament cu 
10 puncte.

In Gara de Nord delegația spor
tivă poloneză a fost întîmpinată 
de reprezentanți ai C.C.F.S. și ai 
comisiei de fotbal.

(Agerpres)

MOSCOVA 4 (Agerpres). TASS 
transmite:

Ziua Flotei Aeriene a U.R.S.S. 
este o sărbătoare tradițională a po
porului sovietic. Această zi oons- 
tituie o trecere în revistă a noilor 
realizări ale aviației sovietice. La 
3 iulie, pe uriașul cîmp al aero
dromului Tușino s-au adunat sute 
de mii de locuitori ai Moscovei.

Ora 10 dimineața. Răsună sem
nalul fanfarei „Ascultați cu toții”. 
Radioul a difuzat acordurile Im
nului de stat al Uniunii Sovietice 
executat de fanfară. Răsună salvele 
de artilerie.

începe parada aeriană.
Privirile tuturor sînt ațintite spre 

înălțimile cerului unde apare pri
mul grup de avioane ta frunte cu 
aviatorul Perevezențev. Acestea sînt 
avioanele port-draipel.

Spectatorii ovaționează furtunos. 
La o înălțime de 1.000 metri 76 a- 
vioane „Iak-18“ înscriu cuvintele:

GLORIE P.C.U.S.

Avioanele care au înscris cuvin
tele de salut în cinstea marelui 
Partid Comunist al Uniunii So
vietice zboară într-o formație per
fectă. Mulți dintre acești piloți stat 
membri ai aeroclubului. Ei lucrea
ză în uzine, fabrici, pe șantiere, 
ta mine, instituții, învață la in
stitute și șooll medii tehnice.

Se apropie un mare grup de a- 
vioame. Ele se înșiră ta văzduh pe 
o distanță de un kilometru. A- 
ceste 24 de avioane stat comandate 
de lăcătușul ajustor Nikolai Golo
vanov, eminent maestru al pilota
jului. Federația international ă de 
aviație a omologat recordul tai 
mondial de viteză pe bordul unul 
avion sportiv. Pe o distanță de 
mii de kilometri, aviatorul a atins 
o viteză medie de 442,289 kilome
tri pe oră. Anul acesta s-au îm
plinit 20 de ani de cînd Golova
nov activează în domeniul aviației 
sportive.

In fiecare an aviatorii sportivi 
sovietici dobîndesc succese remar
cabile. In perioada care s-a scurs 
de la sărbătoarea din amil trecut, 
ta tabelele recordurilor mondiale 
și unionale s-au înregistrat noile 
lor performanțe. Aviatorii V. Gro
mov, I. Cemov și I. Forostenko au 
stabilit recorduri mondiale pe bor
dul unor avioane sportive. In pre-

Meciul de șah U.
In cea de a treia rundă a me

ciului de șah dintre echipele 
U.R.S.S. și S.U.A. numai două 

partide s-au terminat în cele «ataci 
ore regulamentare de joc. După o 
luptă pozițională liniștită, Reshew- 
ski și Botvinik au căzut de acord 
asupra remizei la mutarea 30. 
Smîslov a jucat foarte energic des
chiderea împotriva lui Bisguier și. 
slăbind lanțul pionilor de pe 
flancuri, a atacat violent poziția 
regelui negru. Neputînd evita ma
tul campionul S.U.A. s-a recunos
cut învins la mutarea 36. Aceasta 
este a treia victorie consecutivă 
a lui Smîslov.

Știința I.C.F. a întrecut echipa de baschet 
a Universității Oxford (Anglia)

A fost un meci deosebit de in
teresant, disputat la un ridicat ni
vel tehnic, confirmînd așteptările 
numeroșilor spectatori care au um
plut pînă la refuz tribunele tere
nului Progresul I.T.B.

Știința a obținut victoria, dar, 
deși a avut inițiativa majoritatea 
timpului, a trebuit să muncească 
serios în ultima parte a întrece
rii, cînd baschetbaliștii englezi 
refăcînd handicapul (au egalat în 
min. 34) au și luat apoi în două 
rînduri conducerea, amenințînd s-o 
și păstreze.

Baschetbaliștii romîni au învins 
datorită revenirii puternice de la 
sfîrșit, jocului bun pe contraatac 
și eficacității pivotului Novacek, 
care, împreună cu C. Dinescu și 
Costescu s-au comportat cei mai 
bine din echipa Științei I.C.F.

Remarcabile în jocul studenților 
englezi au fost circulația balonului, 
atenta construire a acțiunilor o- 
fensive, minuțioasa pregătire a 

zent, aviatorii sportivi sovietici 
dețin 88 de recorduri mondiale. 
După numărul recordurilor, Uni
unea Sovietică se situează pe pri
mul loc în lume.

De pe cîmpul verdie decolează 
micromodelele. Ele stat dirijate 
prin radio de constructorii lor — 
Malik, V. V. Vasikenko, Huhra, 
Erler, Hrustalev și Kotli. Ca și 
cum ar fl avioane autentice, micro- 
modielele execută viraje spre stin
gă și spre dreapta, zborul în spi
rală. Coborînd, modelele aterizează 
tot aci, pe aerodromul Tuși tio-, în 
apropierea locuilui de decolare.

Cea de a doua parte a progra
mului, comandată de S. I. Ruba
nov, general-locotenent de aviație, 
a cuprins demonstrația aviatorilor 
din Forțele Aeriene Militare.

Cea de a 3-a parte a programu
lui a fost alcătuită dta diferitele 
demonstrații executate de parașu- 
tiști.

Pa-rașutiști-i au pregătit un pro
gram interesant și variat. După o 
săritură cu punct fix de aterizare, 
spectatorii au avut prilejul să ad
mire o săritură încetinită. După 
zece secunde de cădere liberă s-au 
deschis cupolele parașutelor multi
colore, strătacitoare.

Parașutismul este sportul oame
nilor puternici și curajoși. Parașu- 
tlștii sovietici dețin 32 recorduri 
mondiale din cele 33 omologate de 
Federația internațională de aviație. 
Numai anul trecut parașutiștil so
vietici au depășit 29 recorduri unio
nale care sî-n-t ta același timp și re
corduri mondiale. Grupul sovietic 
s-a situat pe primul loc în compe
tițiile pentru campionatul mondial 
de parașutism. In întrecerea indi
viduală titlul de campion mondial 
a fost cucerit de I. Fedcișin maes
tru emerit al sportului din U.R.S.S. 
Mii de tineri șl tinere din Uniunea 
Sovietică îndrăgesc parașutismul.

Lansările cu parașuta au înche
iat cea de a 3-a și ultima parte a 
nară zii aeriene. Această parte a 
fost comandată de general-locote- 
nent de gardă V. F. Marghelov, 
Erou al Uniunii Sovietice.

Parada aeriană de la aerodromul 
Tuștao din Moscova a demonstrat 
puterea sporită a aviației sovieti
ce, măiestria remarcabilă a acelora 
cărora patria le-a încredințat a- 
părarea spațiului său aerian.

R.S.S. -S.U.A.
Celelalte partide au fost între

rupte. Keres are la Robert Byrne 
trei pioni pentru calitate. Petro
sian deține avantaj în întrerupta 
cu . PaYey> iar Kotov are poziție 
cîștigată la Kevitz. Taimanov are 
un pion in plus în partida cu Kash- 
dan într-un final de turnuri greu 
de realizat. Partida Evans-Bron- 
stein s-a întrerupt tatro poziție 
aproximativ egală, iar Donald 
Byrne are o piesă în plus la 
Geller.

Ieri a fost zi de odihnă, ur- 
mînd ca azi să se desfășoare par
tidele dta runda a lV-a.

finalurilor combinațiilor tactice, 
pătrunderile pe care în genere se 
bazează echipa în atac, precizia 
în aruncările libere și de la semi 
distanță. In schimb, un randa
ment scăzut în aruncările la coș 
de la distanță, iar în apărare o 
înceată regrupare a forțelor. In 
totul însă, o echipă de frumoase 
posibilități și în care cei mai buni 
jucători sînt Paul Sarbanes, Fred 
Siegler și Don Bear.

Rezultatul de 56-46 (30-19) în 
favoarea Științei I.C.F. cu care a 
luat sfîrșit întîlnirea, a fost rea
lizat de: Novacek (16) Costescu 
(10), I. Dinescu (10), Kadar (8), 
C. Dinescu (6), Pruncu (4), Klo- 
sovschi (2) pentru Știința I.C.F., 
Paul Sarbanes (19), Fred Siegler 
(10), Frling Skorpen (6), AL 
Utton (6) și Don Bear (5) pen
tru echipa Universității din Ox
ford.

Au arbitrat: C Armășescu și 
P. Spiru.
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