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1 In drum spre orașul FestivaluluigOOCttOOOOOOCOOOC ooocooooooooo
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na li predată mîine 
tinerelului maghiar
Ștafeta internațională a Festi-

valului își continuă drumul spre 3 
Varșovia, orașul care peste puțin 8 
thnp va deveni capitala tineretu-1 
lui lumii. Din toate părțile Europei 8 
au pornit spre orașul Festivalului | 
mesajele de pace și prietenie ale 8 
tineretului. Aceste mesaje sînt| 
strinse de cele șase ramuri prin- g 
cipale ale ștafetei, ramuri care au 8 
pornit din Finlanda, Anglia, lta-| 
lia. Belgia, Uniunea Sovietică și 8 
R. P. Bulgaria. |

Ștafeta pornită din R. P. Bul-| 
gări a a fost predată tineretului 8 
romîn duminica trecută, pe Podul 

ș Prieteniei. Apoi ștafeta și-a urmat 8 
x drumul, străbătînd orașele și sate- 8 
8 le patriei noastre. Pretutindeni, 8 

trecerea ștafetei a fost salutată cu g 
entuziasm, prilejuind puternice | 

[manifestații pentru pace ale tine- 8 
retufui din țara noastră. Astăzi di- g 
mi nea ța ștafeta va porni din Cluj | 
spre Oradea, unde alături de me- | 
aajele tinerilor din celelalte regi- 8 

Iuni ale țării se vor alătura și 8 
mesajele tineretului din Reșița, | 
Timișoara, Arad. Mîine dimineață 8 
va avea loc la Episcopia Bihoru- 8 
Iul sărbătoarea înmînării ștafetei g 
internaționale a Festivalului tine-1 
retuiui din R. P. Ungară.
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Un tînăr 
bate într-o tamburină, marcînd rit
mul unei melodii. Glasurile cîntă- 
reților se unesc apoi, scandînd tu 
romînește: „Pace și prietenie".

Totul se petrece întocmai ca în 
vara anului 1953, cînd, din dife
rite părți ale lumii, veneau spre 
București mii de tineri. Au trecut 
de atunci doi ani. De data aceas
ta, reprezentanții tineretului iubi
tor de pace de pe întreg globul se 
îndreaptă spre alt oraș al Festi
valului: Varșovia. In drum spre 
Capitala Poloniei, o serie de dele
gații ale tineretului din Siria, Irak, 
Liban, Transiordania și alte țări 
arabe au trecut prin București de 
unde șî-au continuat ieri călătoria 
cu trenul. In fața vagoanelor 
prin ferestrele cărora se plecau a- 
fară drapelele albastre ale păcii șl 
cele albe ale F.M.T.D., am stat de 
vorbă cu cîțiva sportivi care se a-

Judecind după înfățișa- 
nu-i greu să ghicești în 
Machnouk un apărător 
iar în uscățivul Imam o 

Machnouk ne

flau In aceste delegații. I-am cu
noscut, în primul rînd, pe profe
sorul de educație fizică Nader 
Machnouk și pe prietenul său Za
fer Imam, director al unei școli 
primare. Amîndoi trăiesc în orașul 
rtama (Siria) și în afară de fap
tul că activează în același do
meniu — învățămîntul public — 
au și aceeași pasiune sportivă: 
fotbalul, 
rea lor, 
robustul 
de bază,
rapidă extremă, 
spune că în următorul lot de ti
neri sirieni vor fi mai mulți spor
tivi: boxeri, luptători, halterofili. 
Cît despre echipele de fotbal șl 
baschet, ele vor veni la Varșovia 
dwi apusul Europei unde se află 
acum în turneu. In rîndurile dele
ga ți lor din Liban descoperim doi 
halterofili: Mhedine Fakhoury și 
Ramadam Itamy. Sînt foarte tineri 
amîndoi și participă pentru prima 
oară la un Festival. Ne mărturi
sesc că au fost impresionați de 
calda primire făcută de tineretul 
nostru și că așteaptă cu nerăb
dare începerea Festivalului, des
pre care prietenii lor le-au spus 
că e tot ceea ce un tînăr își poate 
închipui mai frumos.
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De la Spartachiada Naționala a R. Cehoslovace
Marea sărbătoare a poporului cehoslovac, prima 

Spartachiada Națională a luat sfirșit. In zilele tn 
care a avut loc evoluția tineretului cehoslovac, sta
dionul Strachov. unul din cele mai mari stadioane 
din Europa, a fost neincăpător.

La exercițiile de ansamblu, efectuate cu o deose
bită măiestrie, și-au dat concursul mii fi mii de 
tineri — muncitori, elevi, studenți, ostași — care, 
in urma frumoasei comportări dovedite In etapele 
precedente finalei, au avut cinstea de a evolua tn 
fafa spectatorilor din Praga, precum și a numero
șilor oaspeți veniți de peste hotare.

Prima Spartachiada Națională desfășurată cu 
prilejul celei de a X-a aniversări de la eliberarea 
Cehoslovaciei de către glorioasa Armată Sovietică 

s-a bucurat de un strălucit succes.
In clișeu : două aspecte de la 

k demonstrațiile care au avut loc pe
K , stadionul Strachov.
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Pentru o mai bună desfășurare a campionatului 
republican de

Si IN ACEST an vestea organiză- 
r rit campionatului republican de 

’ poliatlon G.M.A. a fost primită cu 
multă însuflețire de masele de 
sportivi. Miilor de aspiranți G.M.A. 
gradul II le-a fost oferită astfel 
posibilitatea de a-și trece cu pri
lejul acestui campionat o serie de 
noi norme ale complexului, pen
tru a deveni purtători ai insignei. 
Interesul deosebit pe care l-au a- 
rătat sportivii pentru acest cam
pionat este justificat și de faptul 
că actuala ediție prevede noi 
norme de desfășurare, dîiid pri
lej participanților ca în prima e- 
tapâ să se pregătească temeinic 
în vederea primelor întreceri care 
vor începe cu etapa a ll-a, pe 
raion.

Noua formă de organizare și 
desfășurare a campionatului 
publican de poliatlon G.M.A., me- 

«uită să contribuie în primul rind 
la o simțitoare creștere calitativă 
a muncii 
purtători 
dul II, a 
în unele 
obținînd, 
zultate din 
In acțiunea de pregătire a parti
cipanților în vederea primelor în
treceri, un loc fruntaș II ocupă 
regiunea Arad. Activiștii comisiei 
regionale G.M.A. ca și un mare 
număr de cadre tehnice salariate 
și voluntare au dus o intensă 
muncă de îndrumare și control 
pînă jos, in comisiile de pregătire 
și examinare G.M.A. din colecti
vele sportive. De asemenea, tre
buie subliniată activitatea depusă 
pentru angrenarea în această 
acțiune a numeroși tineri și tinere 
din satele regiunii Arad. Rezulta
te asemănătoare au fost obținute, 
dar numai în ultima vreme, și în 
regiunea Timișoara. Ca pozitivă 
trebuie apreciată și activitatea 
desfășurată în Valea Jiului unde, 
într-adevăr, numărul celor care se 
pregătesc în cadrul primei etape 
este restrîns, dar pregătirea lor 
s-a dovedit a fj dintre cele mai 
bune.

O primă analiză a desfășurării 
i campionatului republican de po- 
' liatlon G.M.A. a scos insă in evi- 
i dență faptul că în multe regiuni 
J această importantă competiție de 
> masă este subapreciată și, firește, 
[ rezultatele nu sînt nici pe departe 
cele așteptate. In aceste regiuni co
misiile G.M.A. amină în mod nejus
tificat Inițierea primelor antrena
mente, deși pînă la cea de a 
dopa etapă mai sînt doar cîteva 
zile. In regiunea Stalin, in regiu
nile București, Hunedoara, Pitești 
și Constanța nu s-a făcut aproape 
nimic pentru reușita primei etape 
a campionatului, cu toate că în a- 
ceste locuri există posibilități din 
cele mai bune, există cadre tehnice 
bine pregătite, activiști cu multă 
experiență precum și o bază ma
terială corespunzătoare, 
exemplu concludent despre 
dinea de nepăsare cu care 
activiști privesc importanta 
cină a organizării în cele

re-

de pregătire a viitorilor 
ai insignei G.M.A. gra- 
fost înțeleasă pe deplin, 
locuri activiștii sportivi 
chiar de la început, re- 
:.i cele mai frumoase.

l

poliation G.MA
tere a condițiilor de participat*'  

: la această competiție și dacă ta 
acest oraș comisia G.M.A. au-șl 
trăiește de ioc viața, nu este oare' 
firesc ca sportivii să se consi
dere lipsiți de posibilitatea de * 
participa la acest campionat? Lu
crurile nu stau mai bine, cel pu
țin pînă acum, nici in colectivele 
sportive din Caransebeș, Oravița, 
Hațeg, Orăștie sau Alba Iulia.

Succesul campionatului republi
can de poliatlon G.M.A. poate fl 
asigurat numai printr-o evidentă 
cotitură în munca desfășurată pînă 
în prezent de membrii comisiilor 
regionale G.M.A, a; comisiilor 
raionale și orășenești de control. 
Aceștia vor trebui să intensifice 
legătura lor cu terenul pentru o 
exactă - cunoaștere a stadiului de 
desfășurare a primei etape și în 
același timp să ia toate măsurile 
pentru buna reușită a întrecerilor 
din cea de a doua etapă. O pre
ocupare principală trebuie s-o con
stituie larga popularizare a aces
tei competiții și, în această di
recție, exemplele oferite de comi
siile regionale G.M.A. din Cluj și 
Tg. Mureș vor trebu; urmate de 
toate comisiile regionale.

Comisiile regionale, ca de altfel 
și comisiile raionale ș; orășenești 
de control G.M.A., răspund direct 
de organizarea pe plan local * 
acestuj campionat. Dacă acestor 
comisii le revin sarcini din cele 
mai importante in legătură cu în
drumarea generală și sprijinirea 
efectivă a acțiuni; de pregătire a 
aspiranților și, apoi, a organizării 
primelor întreceri, acest lucru nu 
înseamnă ca membrilor comisiilor 
regionale G.M.A. să nu li se acor
de ajutorul deosebit de prețios 
pe care îl pot da comitetele C.F.S. 
cît și comisiile regionale, raionale 
sau orășenești pe ramură de sport. 
Este vorba despre Îndrumarea 
tehnicienilor pentru a sprijini a- 
ceastă acțiune de mobilizare. In 
vederea aceluiași scop, a sportivi
lor fruntași și chiar a purtătorilor 
insignei G.M.A. gr. II, care îi pot 
ajuta în mare măsură pe partici- 
panți. Cel mai prețios ajutor II 
pot da, însă, colectivele sportive 
care au 
cit mai largă participare 
condițiunile necesare pentru 
fiecare aspirant G.M.A. gr. II să 
se poată pregăti la toate discipli
nele prevăzute în regulament. Re
zolvarea grabnică a problemei 
bazelor sportive pe care aspiranții 
să-și poată desfășura activitatea 
de pregătire este, de fapt, lucrul 
spre care trebuie îndreptată aten
ția în primul rînd. Ar f; greșit să 
se creadă însă, că în așteptarea 
acestui sprijin comisiile de pregă
tire și examinare G.M.A. din co
lectivele sportive nu au altceya 
de făcut decît să se plîngă de fap
tul că nu sînt ajutate, etc. Ele 
trebuie să folosească absolut toa
te posibilitățile locale, să dea do
vadă de inițiativă și să ceară cu
rajos sprijinul consiliilor colecti
velor sportive.

sarcina să asigure o
0
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Un nou 
atitu- 

unii 
sar
ma! Cu toate lipsurile înregistrate 

bune condiții a campionatului 
republican de poliatlon l-au oferit 
fi, din păcate continuă să-1 o- 
fere, o serie de activiști sportivi 
din orașul Bacău. 
Artur Grumberg, 
lectivului sportiv 
„Proletarul“-Bacău 
pur și simplu să 
mentul în sertar, 
tori sportivi ca tov. C. Fătu dau 
dovadă de o completă necunoaș-

Și, dacă tor. 
președintele co- 
Flamura roșie 
s-a mulțumit 

arunce regula- 
dacă instruc-

pînă acum, cea de a IlI-a ediție a 
campionatului republican de poha- 
tlon G.M.A. poate șl trebuie să 
însemne un nou succes in crește
rea calitativă a muncii desfășurate 
în cadrul complexului G.M.A. gr. 
II. Acest lucru poate fi realizat 
printr-o activitate mai hotărttă, 
printr-o muncă bine orientată, 
printr-o colaborare strlnsă între 
toți activiștii care au sarcini în 
această direcție.
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Derpre actiitatea sportiva din regiunea Iasi:
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Schimburile de experiență or
ganizate în ultima vreme de 
Comitetul pentru Cultură Fizică, 
și Sport între diferite comitete re
gionale s-au dovedit o foarte bună 
metodă de muncă, un ajutor efec
tiv pentru scoaterea la iveală a 
lipsurilor ce împiedică pe alocuri 
dezvoltarea activității sportive. A- 
semenea rezultate a avut și 
schimbul de experiență organizat 
în regiunea Iași, eu participarea 
unui număr de activiști ai comi
tetului regional C.F.S. Cluj. Vizi
tarea colectivelor sportive, partici
parea la diferite manifestații cu 
caracter republican, regional și o- 
rășenesc, vizitarea bazelor sportive 
din orașul Iași și din raioanele Paș
cani și Hîrlău, precum și partici
parea la unele ședințe ale comi
siilor pe ramură de sport, au pri
lejuit n’umeroase constatări. Ast
fel. se poate spune că în urma 
condițiilor create, mișcarea de cul
tură fizică și sport din regiunea 
Iași a 
voltare.
tive au 
ternice, 
gătesc 
G.M.A.
multi dintre sportivii care parti
cipă la diferite campionate a'u 

devenit sportivi clasificați, au fost 
amenajate numeroase baze spor
tive simple, etc. Totuși, au fost 
observate și unele aspecte nega
tive. Comitetul regional ca și co
mitetele raionale C.F.S. nu au 

reușit să-i angreneze în muncă pe 
toți membrii lor. Firește, aceasta 
a contribuit în mare măsură la 

■ț slaba activitate competițională care 
,♦ se desfășoară în regiunea Iași, la 
î nivelul destul de scăzut al mun- 

j*  cit de instruire sportivă etc. S-a 
1} constatat, de asemenea, că numă- 
' * rul membrilor înscriși în colecti- 

5 vele sportive sindicale este destul 
î

■ i
4 
I 
4 4 
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cunoscut o frumoasă dez- 
In multe colective spor- 
fost constituite secții pu- 
numărul celor care se pre- 
pentru trecerea normelor 
este în continuă creștere,

>-4
*<
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de mic față de posibilitățile exi
stente, că tn multe colective pro
blema strîngeril cotizațiilor este 
neglijată, că, în unele cazuri, co
misiile pe ramură de sport nu 
se bucură de drepturile ce le re-

O comisie raională cu activitate rodnică
Cu două săptămini în urmă, te

renurile Progresul „Filimon Sîrbu", 
Progresul Arta și Progresul În
treprinderea Poligrafică nr. 2 au 

, cunoscut q vie animație. Se des
fășurau ultimele jocuri din ca
drul campionatelor de volei ale 
raionului Gh. Gheorghiu-Dej din 
Capitală. Dovedind o pregătire 
mai bună, echipa masculină Con- 

i stnictorul 18 instalații si echipa 
feminină Flamura roșie F.C. „Gh. 
Gheorghiu-Dej" au izbutit să cu
cerească titlurile de campioane ra

pionale. Dar, nu trebuie trecută cu 
’vederea nici comportarea remar
cabilă a celorlalte formații parti- 

.cipante ia competiție, care s-au 
I străduit, la rîndul lor. să obțină 
i rezultate din cele mai bune.

Desfășurarea campionatului de 
i volei din acest an în raionul Gh. 
; Gheorghiu-Dej a demonstrat o da- 
j tă în plus că voleiul se numără 
'printre sporturile cele mai îndră- 
jgite în acest raion. Intr-adevăr. în 
1 întrecerile pe raion și-au disputat 
j anul acesta întîietatea nu maî pu- 
ițin de 18 echipe masculine, îm
părțite în trei serii, precum și 8 
! echipe feminine, împărțite în două 
i serii. Desigur, la obținerea aces- 
I tui rezultat îmbucurător nu s-ar 

ajunge fără munca te- 
imcinică, bine organizată și plină) 
de solicitudine a comisiei de vo
lei care funcționează pe lingă co- 

' mitetul raional' C.F.S. Se poate 
spune că de-a lungul activității 

:Wle de pînă acum, comisia nato- 
mala de volei s-a străduit șl a 

Să ceva ma‘ mult 
■lîecît un simplu organ de înre
gistrare a activității în respectiva 
ifiscinllnă sportivă, de programare 
a jocurilor și de discutare a contes
tațiilor. Fără îndoială, comisia de 
Vo'ei a raionului Gh. Gheorghiu- 
Dej nu-și neglijează îndatoririle 
scriptice. Dimpotrivă, ea are în 
permanență o evidență clară, a- 

vin ca organe voluntare de în
drumare și control în sporturile 
respective. Importanta problemă a 
bazelor sportive nu este pe de
plin rezolvată. Unele întreprinderi 
mari, ca Atelierele C.F.R. „Ilie 
Pintilie", fabrica „Țesătura" etc., 
nu au nici 'un fel de baze pro
prii, iar alte baze (Stadionul „23 
August", Progresul, sala Flamura 
roșie) nu sînt îngrijite. Dacă în 
colective sportive cum sînt Loco
motiva Direcția regională, Voința, 
etc. se acordă o importanță deo
sebită complexului G.M.A., la Lo
comotiva Ateliere C.F.R. „Ilie Pin
tilie" și în colectivele sportive din 
satele raioanelor Hîrlău și Pașcani, 
numărul purtătorilor de insignă și 
al aspiranților- este foarte mic.

Trebuie subliniată cotitura pe 
care activiștii sportivi din regiunea 
Iași au făcut-o. totuși, tn ultima 
vreme, tn dorința de a lichida 
lipsurile manifestate în diferite do
menii de activitate. Astfel, au în
ceput a fi folosite unele metode 
de muncă pe care le vor aplica 
și activiștii regiunii Cluj, partici- 
panți la acest schimb de expe
riență. Este vorba de metodele 
folosite în legătură cu predarea 
echipamentului și a materialelor 
sportive în păstrare socialistă (ex. 
Locomotiva Direcția regională), de 
metodele de antrenament folosite 
de unii antrenori Cum sînt: I. Flo- 
rescu, și E. Stepan, de cele în 
legătură cu felul î-n care este ți
nută evidența la comitetul raio
nal C.F.S. Pașcani, cu organiza
rea muncii cercului pedagogic al 
asistenților de la catedrele de e- 
ducație fizică și cu angrenarea 
tuturor cadrelor din învățămîntul 
superior în activitatea acestui cerc, 
etc.

O primă concluzie arată însă și 
necesitatea unui sprijin mai in
tens din partea organelor și or
ganizațiilor de masă din regiu
nea Iași care, în cele mai multe 
cazuri, nu își aduc contribuția la 
dezvoltarea sportului din această 
regiune.

cordă multă atenție felului în ca
re sînt efectuate programările și 
se ocupă în general de toate ce
lelalte amănunte organizatorice. 
Dar grija sa cea mai mare este 
îndreptată spre sprijinirea activi
tății din colectivele sportive, a- 
colo unde se sinite acut necesita
tea îndrumărilor concrete și per
manente.

Să vă facem însă cunoștință cu 
membrii comisiei. Președintele, tî- 
nărul desenator Emilian Iliescu 
de la fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej" depune o activi
tate multilaterală în volei, fiind, 
de asemen a, arbitru de catego
ria I, și antrenor. El este ajutat 
în muncă de secretara comisiei 
Elena Dincă, precum și de instruc
torul sportiv Jean Popovici. In 
această componență, repartizîndu-și 
precis sarcinile și bazîndu-se în 
cea mai mare măsură pe munca 
de teren, comisia de volei a ra
ionului Gh. Gheorghiu-Dej s-a im
pus printre comisiile ne ramură de 
sport fruntașe ps Capitală.

In ce constă activitatea comi
siei? întreaga sa muncă decurge 
după un plan bine întocmit și care 
cuprinde numeroase obiective: șe
dințele permanente cu delegații 
secțiilor de volei din colective, or
ganizarea și desfășurarea campio
natului raional, realizarea unei evi
dențe la zi și altele. Campionatul 
raional este considerat cel mai 

bun mijloc de angrenare a tine
retului începător în practicarea 

voleiului. De aceea, cu multe săp- 
tămîni înainte de începerea turu
lui. este pornită acțiunea de mo
bilizare și de înscriere a echipe
lor în competiție. Comisia depune 
străduințe ca unele colective snor- 
five din raion, care au o bază de 
mase mai largă, să fie reprezen
tate în campionat d*  mai multe 
echipe. „In felul acesta, ne spune 
tov. Emilian Iliescu, secțiile de 
volei din colective nu se vor re
zuma numai la activitatea unei 
singure echipe, ci vor deveni sec
ții în țoală puterea cuvîntului. <•’■

LA
La colectivul sportiv Progresul 

I.T.B. există o bogată activitate 
sportivă de masă. Dar, parcă nu 
a mai fost niciodată o activitate 
atît de susținută ca în aceste zile. 
Fără exagerare, bazele sportive ale 
colectivului se dovedesc cu adevă
rat neîncăpătoare față de numărul 
mare al celor angrenați în activita
tea sportivă.

Spartachiada sindicală, I.T.B.-fada 
(competiție de casă) ți, mai cu 
scamă, Concursurile Sportive ale 
Tineretului, Sînt com’petiții la care 
muncitorii întreprinderii I.T.B. par
ticipă cu entuziasm. Consiliul co
lectivului sportiv a găsit modalita
tea de a răspunde cum se cuvine 
și în acest an sarcinilor mari ce 
i-au stat în față și, printr-o muncă 
organizată și perseverentă, a reu
șit să creeze membrilor colectivului 
condiții din cele mai bune de par
ticipare Ia aceste competiții de 
masă.

In cadrul Concursurilor Sportive 
ale Tineretului, care se bucură de 
multă popularitate, au fost angre
nați în întreceri 302 participant la 
atletism, 294 la volei, 488 la fotbal, 
264 la șah, 40 la tir, etc. Colecti
vul sportiv Progresul I.T.B. a or
ganizat în cinstea Festivalului și 
unele concursuri model, cum a fost

IN SATUL ȘERCAIA
Aproape că nu există om în Șer- 

caia, care să nu-ți vorbească despre 
viața nouă ce și-a făcut loc în a- 
cest sat așezat pe malul Oltului, 
în raionul Făgăraș. Țăranii mun
citori de prin partea locului vorbesc 
cu dragoste și mîndric despre mun
ca rodnică a muncitorilor de la 
G.A.S. „7 Noiembrie" și a celor de 
la G.A.C. Șercaia. Cuvinte de laudă 
au sătenii din Șercaia și despre, ac
tivitatea sportivă din comună.

Colectivul sportiv Recolta Șercaia 
are acum secții de fotbal, handbal, 
atletism, volei, șah, scrii, oină și 
înot. El are și o frumoasă bază 
sportivă pe care au loc dîrze între
ceri între tinerii din sat.

Alexandru Mttngiu, corespondent 

un număr tot mai mare de mem
bri".

Campionatul raional este aștfel 
organizat. îneît returul să se ter
mine îr.-:nt? de începerea vacan
ței școlar.- sau de plecările în con
cediu. astfel ca fiecare echipă să 
poată prezenta efectivul complet 
pînă în ultima zi de întreceri. 
Atembrii comisiei sînt prezenți în
totdeauna la meciuri, iar fiecare 
etapă este analizată apoi sub 
toate aspectele. Ședințele de pro
gramări au devenit, din simple 
ședințe nentru fixarea datelor, o- 
retor și terenurilor de joc. un foar
te bun mijloc de analizare în 
spirit critic a activității voleiba- 
listice din raion. Dar nu numai 
atît. Membrii comisiei asistă de 
multe ori și la antrenamentele e- 
chinelor și, acolo unde este cazul, 
discută Cu antrenorii despre mă
surile care se impun pentru lichi
darea lipsurilor.

Muncind cu multă tragere de 
inimă, comisia întîmnină însă și o 
seamă de greutăți. De pildă, u- 
nele echinc — printre care Fla
mura roșie Bere Grîvița, Metalul 
Semănătoarea și Metalul „Element 
Gottwald" la fete si Constructo
rul „9 Mai", Flamura floșie 
T.A.P.L. nr. 7 șl școala profesio
nală Metal 16 la băieți — dau 
idovadă de totală neseriiozitiatei, 
absentînd do Ia locuri în mod 
nejustificat. Cît privește Unsurile, 
ele sînt mai ales .de ordin tehnic. 
Intr-adevăr, calitatea tehnică a 

înf unirilor mai lasă încă mult de 
dorit. înregistrarea unui progres 
în această direcție este de altfel și 
„obiectivul nr. lv asupra căruia 
își va concentra în viitor activi
tatea comisia raională. Comisia de 
volei a raionului Gh. Gheorghiu 
Dej, conștientă că fără calitate 
nu poate exista progres adevărat, 
a și început să ia măsuri pentru 
ca numeroșii tineri care practică 
voleiul în raion să devină curînd 
și jucători cu o bună pregătire 
tehnică ți tactică. "*•

\ M G-

PROGRESUL I.T.B.
- cel de atletism, desfășurat ia 20 

Iunie. Și întrecerile de natație se 
bucură de aceeași largă participare. 
La un singur concurs de natație, 
au luat parte 50 de sportivi.

Pentru mitlți membri ai colectivu
lui Progresul I.T.B., Concursurile 
Sportive ale Tineretului au consti
tuit un bun prilej de ridicare a 
măiestriei sportive. Trăgătorii Ioana 
Sotir și Nicolae Duțu au obținut 
categoria a Il-a la tir, iar Marin

■ Comisia de organizare a 
Concursurilor Sportive ale Tinere
tului din Regiunea Autonomă Ma-

\ ghiară primește în fiecare zi vești 
' din cele mai îmbucurătoare asu- 
1 pra felului în care se desfășoară 
l aceste concursuri în satele și co

munele regiunii. Datele sosite pînă 
, acum la centrul de regiune, arată 

că numărul partici-panțiilor ,a tire- 
• cut de 60.000. Printre colectivele 
i evidențiate pînă acum, atît pen

tru mobilizarea participanților, cît 
'și pentru felul în care au organizat 
întrecerile, se află colectivele spor
tive ale asociației Avîntul.

Astfel, numai la colectivul spor
tiv Avîntul Sovata au luat parte 

V la concursurile de atletism 206 
tineri și tinere. Colectivele spor
tive Avînlul din Hodoșa, Miercurea 
Ciuc, Odorhei, Lunca Bradului și 
Sovata au organizat numeroase 
întreceri de volei.
Nerva Popa coircspomideinit regional

■ In satele și comunele regiu
nii Craiova s-a făcut o largă 
propagandă în jurul Concursurilor-- - - - —»-»
Mai multă exigență în munca G. M. A.
Recent a avut loc în Capitală o 

importantă consfătuire cu președin
ții comisiilor regionale G.At.A. din 
întreaga țară. Cit acest prilej au 
fost prezentate mai multe rapoarte 
de către președinții unor comisii 
regionale G.M.A. Din aceste ra
poarte au reieșit o serie de conclu
zii deosebit de importante, privind, 
în primul rînd. calitatea muncii 
G.AtA. din cadrul colectivelor spor
tive. Astfel, s-a arătat în această 
consfătuire că majoritatea colect'- 
velor sportive din țara noaștră, în 
goana pentru realizarea angajamen
telor la purtători de insignă, ne
glijează în mod inadmisibil pregă
tirea regulamentară a aspiranților 
din punct de vedere tehnic și fizic.

Participanta la această consfă
tuire au arătat necesitatea unei co
tituri în ceea ce privește felul de 
trecere a normelor. Din propunerile 
și discuțiile purtate, s-a observat 
că atît consiliile colectivelor spor
tive, cît și organizațiile de bază 
U.T.M. nu dau importanța cuvenită 
mobilizării și pregătirii regulamen
tare a aspiranților.

Tot cu această ocazie s-a consta
tat că o serie de comisii regionale 
G.M.A. cum ar fi, de pildă, cele 
din regiunile Timișoara, Baia Mare, 
Pitești, Bacău și Iași, nu contro
lează și nu îndrumează în sufi
cientă măsură comisiile raionale de 
control G.M.A. Problema bazelor 
sportive a fost de asemenea o ches
tiune mult discutată de cei prezenți 
la această consfătuire. La București, 
de pildă, în momentul dr față, nu 
există nici un bazin de înot pus Ja 
dispoziția aspiranților pentru trece

In ultimele zile ne-au sosit nu
meroase scrisori dc la coresponden
ții noștri, în care ni se semnalează 
că atît din neglijența comitetelor 
raionale și orășenești C.F.S., cît și 
din cauza dezinteresului comisiilor 
raionale și orășenești de control 
G.M.A., în colectivele sportive nu 
an avut loc nici un fel de pregă
tiri pentru campionatul republican 
de poliatlon G.M.A. Astfel, după 
cum ne relatează corespondentul 
nostru, loan Rizoiu, comitetul oră
șenesc C.F.S. și comisia orășe
nească de control G.M.A. din Cra- 
iova subapreciază în mod vădit im
portanța primei etape a campiona
tului republican de poliatlon G.M.A. 
Pînă în prezent, în această locali
tate nu a fost mobilizat nici un tî- 
năr în vederea întrecerilor din etapa 
a II-a-

Florete și I. Mincă s-au remarcat 
în probele de atletism.

Fără îndoială că asemenea rezult 
tate au fost obținute numai după 
o muncă perseverentă de zi cu zi 
a membrilor consiliului colectivului 
sportiv. Iar aceștia sînt liotărîți să 
muncească și în viitor la fel de sus
ținut, pentru ca numărul salaria- 
ților angrenați în Concursurile 
Sportive ala Tineretului să crea
scă neîncetat.

ȘTIRI DIN TARĂ
Sportive ale Tineretului, ceea ce a 
contribuit la înregistrarea unui 
mare număr de participanți: 
43.000 dintre care 8.000 fe
mei. In întreaga regiune au fost 
confecționate aproape 1200 de lo
zinci mobilizatoare, 127 de pa-1
nouri, 163 gazete festive, s-au ți
nut peste 200 de conferințe, tra- 
tînd despre problema Concursuri
lor Sportive ale Tineretului. Nu
mai întrecerile de atletism au 
mobilizat 11.900 tineri dintre care 
aproape 3.000 femei, cele de volei 
peste 3600 tineri și tinere, cele de 
fotbal 5300 participanți, etc. S-au 
remarcat, îndeosebi, raioanele Co
rabia, cu peste 3000 participanți șl 
Băilești cu aproape 2500 cortcu- 
renți. De asemenea, au luat ființă 
încă 55 colective sportive Re
colta, dintre care 14 în raicmul 
Baia de Aramă. Partioipînd la în
trecerile Concursurilor Sportive ale 
Tineretului, peste 3000 de tineri și 
tinere și-au trecut normele com
plexului G.M.A. gr. I.

Constantin Mofoc și loan Rizafu 
corespondenți

rea normelor de înot G.M.A. De a- 
semenea, poligonul de tir „Gh. Va- 
silichi" s-a dovedit încă de multă 
vreme neîncăpător pentru numeroșii 
aspiranți G.M.A. care vin să-și 
treacă norma de tir.

Tot astfel, s-a constatat că a- 
colo unde au fost cooptați în co
misiile regionale și raionale de con
trol G.M.A., profesori de educație 
fizică, activitatea G.M.A. s-a des
fășurat, în general, în condiții 
bune. In cele mai multe cazuri însă, 
profesorii de cd icație fizică nil au 
putut controla și îndruma în sufi
cientă măsură comisiile de pregăti
re și examinare G.M.A. din coleati- 
vele sportive de la sate. Majorita-’ 
tea comisiilor regionale G.M.A. nu 
au dat importanța cuvenită campio
natului republican de poliatlon 
G.A4.A. din anul acesta și, ca uY- 
mare, pregătirile pentru etapa I se 
desfășoară cu multe lipsuri.

Se cere, pentru viitor, întărirea 
agitației și propagandei pe linie 
G.M.A. atît în colectivele sportive, 
cît și la bazele sportive, unde aspi
ranții vin să-și treacă diferite nor
me. Cei prezen'i la această consfă
tuire au hotărît ca, atît comisiile 
regionale G. M. A., cît și co
misiile orășenești, și raionale de 
control G.M.A., să vegheze neînce
tat pentru ridicarea calității muncii 
în cadrul complexului G.M.A. Acolo 
unde vor fi ob ervate abateri de 
la regulament, se vor lua cele mai 
severe măsuri de îndreptare, pentru 
a curma din rădăcini orice tendință 
neiustă față de regulamentul com
plexului G.M.A.

O situație asemănătoare există și 
în cadrul unor colective sportive 
din orașul Galați. Activiștii comite
tului regional și ai comitetului oră
șenesc C.F.S. Galați, lasă îndepli
nirea sarcinilor ce ie revin în buna 
organizare a campionatului R.P.R. 
de poliatlon G.M.A. pe seama co
lectivelor sportive. La rîndul lor 
unele colective sportive cum este, 
de pildă, colectivul sportiv Flamu
ra roșie-„Fusul“ din Galați, nu în
treprind nici un fel de acțiuni mo- 
bilizatorice sau organizatorice, pe 
simplul considerent că... nu au pri
mit sarcini din partea comitetelor 
(3.F.S. respective! Este necesar să 
se ia toate măsurile pentru a se 
curma această situație inadmisi
bilă.



Despre comportarea echipei feminine a țării noastre 
la cel de al IV-lea Campionat european de volei

CONCURSUL DE FOTOGRAFII TURISTICEI

Reprezentativa feminină de volei 
a Republicii Populare Romine a 
terminat pe locul IV campionatul 
european de anul acesta. Așa dar, 
ea s-a clasat cu un loc mai sus de- 
cît la ultimul campionat al Euro
pei la care a participat, cel de la 
Sofia, din 1S50.

Privind superficial, aceasta ar 
putea constitui un motiv de satis
facție, considerînd drept dovadă a 
unei comportări bune faptul că e- 
chipa a obținut un Ioc superior în 
clasament. Ceea ce, fără doar și 
poafp, ar fi o greșeală, pentru că, 
în realitate, comportarea echipei re
prezentative a fost de această dată 
cu totul și cu totul necorespunzăioa- 
re, înșelînd încrederea cu care era 
așteptată activitatea în acest cam
pionat a voleibalistelor fruntașe ale 
R. P. Romine. Astfel: echipa noas
tră a învins-o pe cea a R. P. Un
gare cu 3—0, dar în ultimele două 
seturi la 13, scor mult prea ridicat 
față de diferența reală de valoare; 
a dispus de reprezentativa R. P 
Bulgaria, însă numai cu prețul u- 
nor eforturi și emoții pe care nu 
trebuia să le aibă în acest meci, 
dat fiind, de asemenea, raportul va
loric dintre cele două formații; în 
sfîrșit, cel puțin în două din cele 
trei partide pierdute — cu echipele 
R. Cehoslovace și R. P. Polone — 
a cedat seturi în care avusese ini
țiativa majoritatea timpului și în 
care victoria trebuia să-i aparțină, 
iar în întîlnirea cu reprezentativa 
R. P. Polone se poate spune că a 
pierdut un meci ca și cîștigat.

Desigur, ținînd seama de valoa
rea echipelor clasate înaintea echi
pei R.P.R., nu locul ocupat de ea 
trebuie să însemne pentru noi mo
tiv de îngrijorare, ci prezentarea 
sub orice critică la acest campionat 
a reprezentativei noas.tre, în a cărei 
comportare s-au făcut observate o 
serie de importante lacune de pre
gătire din toate punctele de vede
re. Pentru greșelile de ordin tehnic 
și tactic mai pot fi invocate, even
tual, unele cauze obiective. Noi vom 
începe cu cele care nu sînt în nici 
un caz scuzabile. Ne referim la 
gravele lipsuri manifestate de vo
leibalistele noastre fruntașe în pre
gătirea lor morală și de voință.

Intr-adevăr, ceea ce li se cerea 
înainte de orice sportivelor noastre 
era să lupte. Cu toată hotărîrea, cu 
toată dîrzenîa. Și cu atît mai mult 
de astă dată cînd — purtînd culo
rile patriei într-un campionat euro
pean — jucau acasă, în fața celor 
pe care-i reprezentau. Iar pe de 
altă parte, era de așteptat ca volei
balistele noastre să lupte cu și mai 
multă însuflețire decît în mod o- 
bișnuit, pentru că se știa că de da
ta aceasta numai astfel vor putea 
anihila sau reduce la minimum e- 
fectul negativ al unor defecțiuni 
ivite în echipă. Or, tocmai din acest 
punct de vedere a lăsat cel mai 
mult de dorit comportarea echipei 
noastre reprezentative, pregătită 
pentru campionatul european de 
antrenorii Miron Georgescu, Gheor- 
ghe Constantinescu ți Nicolap Țăr- 
chilă.

Făcînd dovada unor însemnate 
goluri în pregătirea ior morală și 
de voință, jucătoarele noastre au 
manifestat în toate partidele susți
nute o gravă lipsă de combativitate 
și o exagerată emotivitate. In ace
lași timp, se poate spune că aproa
pe fiecare moment din activitatea 
reprezentativei noastre a oglindit 
lipsa acelei unități sufletești ce tre
buie să existe între sportivii care 
alcătuiesc o echipă, caiitate mulțu
mită cătela, în‘ bună parte,- echipa 
masculină a R. P. Romîne a obți
nut— de pildă — frumosul său 
succes în campionatul european. 
Este necesar, credem, să se pună 
astfel problema lipsei evidente de 
resurse morale cu care s-au prezen
tat în întreceri voleibalistele noas
tre, dar, totodată, să vedem și da
că lipsurile în această privință nu

Demonstrații 
de la

I In dorința de a populariza o se
rie de sporturi în unele orașe din 
țară, Casa Centrală a Armatei a 
luat frumoasa inițiativă de a de
plasa o serie de echipe după urmă
torul program :

FOTBAL: la 22 iulie și la 2 au
gust la: Sinaia, Bușteni, Orașul 
Stalin și Făgăraș; CICLISM: între 
16—18 iulie la Pitești; VOLEI: la 
6, 7, 8 august la Făgăraș; BAS- 

se îmbină cu cele de la capitolul 
pregătirii fizice. Pentru că — sînt 
cunoscute și astfel de cazuri — se 
poate întîmpla, totuși, ca un spor
tiv să vrea uneori să atingă randa
mentul corespunzător valorii sale, 
dar resursele sale fizice, urmare a 
unei pregătiri fizice generale defec
tuoase, să-l împiedice să realizeze 
aceasta. In mod firesc judeci așa 
ținînd seama de observația făcută 
de-a lungul campionatului, că, mai 
presus de toate, echipa noastră a 
manifestat o supărătoare incapaci
tate de a menține în joc o alură sus
ținută și de a da finalitate eforturi
lor, sportivele nereușind să ter
mine în forță absolut nici un meci. 
Sînt cele mai clare semne că în 
pregătirea fizică generală a jucă
toarelor au fost comise greșeli în
semnate.

Astfel, faptul că jucătoarele din 
lot au fost supuse unei pregătiri 
de o intensitate superioară posibi
lităților lor fizice poate fi conside
rat o gravă eroare. Și socotim util 
să se analizeze dacă nu cumva a- 
ceasta a fost cauza numeroaselor 
accidentări pe care le-au suferit în 
cursul pregătirii toate voleibalistele 
lotului, dintre care trei mai grav: 
Adriana Honet, Doina Corbeanu și 
Rodica Sădeanu, prima chiar ne- 
maiputînd lua parte ia întreceri și 
constituind astfel una din principa
lele defecțiuni ale echipei, de care 
aminteam mai sus.

Cît privește lipsurile observate 
Ia capitolul pregătirii tehnice și 
tactice, lipsuri care pot fi și urmare 
a lacunelor d'n pregătirea fizică ge
nerală — în cazul de față, a supra- 
antrenamentului —, vom enumera: 
proasta digitație; preluarea de
fectuoasă a mingilor provenite din 
servici trase puternic sau moi; exe
cuția necorespunzătoare a servicii
lor; blocajele nepuse la punct, folo
site greoi și sporadic; mobilitatea 
în teren redusă pînă aproape de 
zero, atît în așteptarea mingii cît 
și în ofensivă; în sfîrșit, lipsa de 
forță a atacului. Intr-un cuvînt: o 
comportare în izbitor contrast cu 
așteptările și cu posibilitățile nor
male ale jucătoarelor, dintre care 
nici una nu se poate spune că a 
corespuns, ci doar că Tinela Pleșoia- 
nu, Natalia Cernat, Cornelia Timoșa- 
,nu, Florina Popovici și Ana Zaba- 
ra. au făcut mai puține greșeli. A- 
mintind că ultimele două au fost 
întrebuințate mai rar, atingem pro
blema conducerii tehnice de pe 
margine. Intr-adevăr, conducătorul 
tehnic a comis o mare greșeală nc- 
acordînd mai multă încredere ele
mentelor tinere din echipă, după 
cum socotim că greșit a operat, în 
genere, schimbările de jucătoare, 
deseori înlocuirile fiind de-a drep
tul inoportune.

învățăminte după acest campio
nat? Sumedenie, desigur, iar rîn- 
durile de față sînt departe de a fi 
epuizat problemele ridicate de com
portarea echipei noastre feminine 
la ce! de al IV-lea campionat euro
pean de volei. O vor face, fără în
doială,- discuțiile pe care le vor 
purta tehnicienii noștri în cadrul 
viitoarelor ședințe de analiză. îna
inte de toate însă, ca principală 
concluzie și sarcină, credem că se 
impune primenirea în continuare a 
cadrelor reprezentativei. Vor trebni 
descoperite și introduse în lot noi 
elemente, jucătoare tinere, dar și 
dotate fizic pentru a corespunde 
cerințelor voleiului modem.

Trebuie să facem totul pentru a 
ridica voleiul feminin din țara 
noastră ’la niveluF atins'de cel 

masculin. Să facem totul pentru a 
fi reprezentați în intilnirile inter
naționale de o echipă feminină care 
să aducă patriei succese ia fel de 
frumoase ca victoria obținută în 
recentul campionat european de 
voleibaliștii noștri fruntași.

CONSTANTIN FAUR

ale sportivilor 
C. C. A.

CHET: între 9—11 iulie Ia Orașul 
Stalin; BOX: la 25, 26, 27 iulie la 
Constanța; HANDBAL: între 23-25 
iulie la Constanța

După seria de demonstrații fă
cute de sportivii C.C.A. la între
prinderile mari din Capitală, acea
stă nouă acțiune a clubului militar 
vine să sublinieze aportul pe care
C.C.A.  înțelege să-l dea mărețu
lui scop al propagării sportului în 
mase cît mai largi.

Nu orice declanșare a aparatului 
în mijlocul naturii înseamnă reali
zarea unei fotografii de peisaj. 
Fără a iubi natura, fără a o în
țelege, fără a simți măreția și 
frumusețea ei, fără a simți dorul 
de a fi în mijlocul ei, nimeni nu 
va putea face un peisaj bun. Pen
tru ca fotografia de peisaj să aibă 
valoare, trebuie să redea măcar o

parte din ceea ce gîndești și simți 
cînd ești în mijlocul naturii. Fără 
această condiție, vei face fotografii 
de pomi, de stînci, de lacuri, de 
poteci, însă în nici un caz adevă
rate peisaje.

Este bine ca începătorul să răs
foiască albume de folognafii și de 
picturi, să le analizeze în amănun
țime și va avea multe de învățat și 
în ceea ce privește alegerea temei 
și problemele de rezolvare plastică.

Se întîmplă de multe ori să te

Fig. 2

Concursuri de orientare
• C.S.R. GALAȚI a organizat 

prin colectivul obștesc de turism 
din Brăila, un concurs feminin de 
orientare turistică în pădurea din 
vecinătatea stațiunii Lacul Săriat. 
Au participat 19 echipe, pe pri
mele locuri clasîndu-se: 1. Echipa 
nr. 18 Progresul-Sanitar (A. Bu- 
duluș, M. Dobre, M. Pintilie, S, 
Andronache); 2. Echipa nr. 13 Pro
gresul-Sanitar; 3. Echipa nr. 17 
Metalul-I.M.D.

Totodată ș-a, disputat un con» 
curs pentru echipe masculine. Din
tre cele 4 echipe, Metalul I.M.D. a 
ocupat primul loC.

(coresp. S. Lemtța)
• IN MASIVUL CIUCAȘ a a- 

vut Ioc concursurfettl'ni'h‘d? orien
tare turistică (gr. II cu’t'tfiă de’^ 
zi) Organizat de C.S.R. Ploeșl» și - 
care a reunit opt echipe. Au abl 
rentat echipele colectivelor Flacăra 
„1 Mai", FI. roșie „Dorobanțul , . 
Flacăra Raf. nr. I ca și. .alte e-,, 
chipe ale unor colective sportive 
din regiunea Ploești care au dove

A*i3țîa  sporthă în țară
Aeromodelism. — Săptămîna tre

cută a avut loc la centrul experi
mental de aeromodeie din Bucu
rești ultimul concurs de verifi

care a lotului nostru republican. 
In urma acestui concurs a fost 
alcătuită definitiv echipa reprezen
tativă a R.P.R., care — în mo
mentul de față — are următoarea 
componență: Ionel Georgescu — 
București (categ. planoare), Victor 
Gaba — Iași (categoria propul
soare), George Craioveanu C.E.A. 
București (categ. mecanice cu zbor 
captiv 2,5 cmc.), Anania Moldo
veanul C.E.A. București (caleg. re
actoare). La categoria moto-modele, 
titularul va fi desemnat zilele a- 
cestea, printr-un concurs de baraj 
în care se vor îmtîln.i Ștefan Purice 
C.E.A. București și Ernest Kiss— 
Cluj.

Parașutism. —. In vederea apro
piatelor concursuri internaționale, 
lotul republican de parașutism își

Despre pe'sajul fotografic
îneînte mult de tot un colț de na
tură. Desigur că vei face o foto
grafie. Insă, cu toate că te-a de
terminat un simțămînt puternic și 
cu toate că din punct de vedere 
tehnic fotografia este reușită, to
tuși ea nu-ți place, ea nu redă 
toată frumusețea și poezia locului. 
Ce s-a în timpi at?-Aici lucrurile nu 
mai sînt chiar atît de simple. Cau
zele pot fi multiple. Dintre aces
tea, să alegem deocamdală pentru 
articolul de față, una. care este 
mai ușor de înlăturat: compoziția 
cadrului. Ce este compoziția? Este 
o metodă artistică de organizare a 
diferitelsr elemente care intră în 
cadru pentru a scoate cît mai bine 
în evidență conținutul de idei al 
cadrului respectiv.

De exemplu, dacă vrem să scoa
tem în evidență liniștea și poezia 
unui peisaj, vom alege o compozi

ție bazaită pe linii orizontale, curbe 
molcome și tomuri fără contraste, 
echilibrate (fig. 1.) și dimpotrivă, 
dacă vrem să evidențiem să'băti- 
cia sau măreția unui alt peisaj, 
atunci vom axa compoziția pe linii 
Verticale și oblice, vom da prefe
rință unghiurilor ascuțite și tonu
rilor contrastante (fig. 2).

De asemenea, se recomandă ca 
în fotografia de peisaj să existe un 
prim plan. Prezența acestui prim 
plan, pe lîngă faptul că dă relief 
și aidînoiime, dacă e just ales, poate 
da fotografiei viață și un interes 
deosebit. De exemplu, în fig. 3, 
dacă n-ar fi existat ciobanul și oile 
din prim plan, fotografia ar fi fost 
plictisitoare și monotonă, lipsită 
de interes, așa după cum se vede 

dit o condamnabilă nepăsare față 
de această întrecere, premergătoare 
finalei pe țară ,a concursului femi
nin organizat de C.C.S.

Rezultate tehnice: 1. Flacăra 
(conducător Camelia Vasîlescu) 

508 pte; 2. Flacăra (conducător 
Maria Dumitrașcu) 485 pet: 3. 
Flacăra (Conducător Simona Ro- 
zemberg) 463 pct.

(coresp. ni. Bedrosian)
• CAMPIONATUL de primăvară 

al regiunii Arad care a constat 
din trei concursuri de orientare 
desfășurate în buna organizare a 
colectivului FI. roșie U.T.A. a 
luat sfîrșit cu victoria echipei co
lectivului Avîntul „Gh. Dozsa" 
(L. Waas, AL Stupariu, G. Her
berger) care a totalizat 2207 pte. 
S-au clasat apoi: 2. Metalul „I. 
Rangheț" (C. LUngU, St. Csaky, 
W. Bohm) 2139 pte; 3. Știința InSt. 
Agronomic (dr. M. Cotrut, D. Vm- 
tilă. Șt. Brote) 2129 pte

Printre cei ce au depus o mun
că neobosită, pentru reușita aces- 

continuă cu asiduitate antrenamen
tele la București. La salturile e- 
fectuate pînă în prezent, parașu- - 
tiștii noștri fruntași au dovedit o 
pregătire satisfăcătoare, fiecare ob- 
ținînd- rezultate deosebit de valo
roase. A'tuala aoastră echipă re
prezentativă este formată din nu
meroase elemente tinere dar talen
tate, printre care remarcăm pe 
Gheorghe Pîrvan și Gheorghe Ian- 
cu, recordmanii țării la probele: 
salt de la 1000 metri cu deschi
dere automată și comandată și a- 
terizare li punct fix.

Planorism. — De ciurînd a avut 
loc în orașul Galați festivitatea de 
deschidere a primei școli de zbor 
fără motor din localitate. Printre 
cei oare vor primi hnevetul de pilot 
planorist la sfîrșitul perioadei de 
pregătire se află numeroși tineri 
muncitori și muncitoare. ,_/

(ID
în fig. 3 bis. Este bine ca prim 
planul să fie astfel ales îneît să 
reprezinte ceva caracteristic regiu
nii respective, cum ar fii .vegetația, 
construcțiile, formațiile de roci sau 
locuitorii din partea locului. De 
cele mal multe ori, justa alegere 
a prim planului determină valoa
rea fotografiei de peisaj.

Pe de altă parte, preocupare»

pentru compoziție nu trebuie să 
ducă la alegerea unor scheme ri
gide bazate numai pe simetrie. Ui- 
tați-vă, de exemplu, la fig. 4! Si
metria compoziției e de vină că 
fotografia a ieșit atît de cara
ghioasă. Feriți-vă, în general, de 
așezarea în centrul fotografiei a 
elementelor principale, mai ales 
cînd așezarea aceasta centrală mai 
e subliniată și de alte elemente, 
cum este cazul în fig. 4, cu așeza
rea centrală a muntelui din spate 
și simetria munților din părți.

Nădăjduim că acestecîteva indi
cații vor fi de folos pentru început. 
Noi vom continua și cu alte sfa-

Fig. 4

turi și vă stăm la dispoziție pen
tru a răspunde întrebărilor voastre.

EUGEN IAROVICI 
conferențiar universitar

turistică
tor concursuri trebuie menționați 
tov. Z. Nagy, I. Sanfalvy și prot, 
C. Czedly. |

(Coresp. Ioan Toth) 1
• O BUNA INIȚIATIVA al 

luat colectivul sportiv Voința 
Cluj care, în scopul angrenării 
munci torillor din cooperație în 
activitatea turistică, organizează 
un mare concurs de orientare, _ii 
participarea a 16 echipe din Cluj, 
Bistrița, Zalău, Dej, Turda și 
Aiud. Concursul va avea loc 
mîine.

(Subredacția Cluj) ’
• LA CHEILE TURZII a avut 

loc recent un concurs de orientare 
turistică (gradul I) la care au 
luat parte șase echipe. De subli
niat că trei dintțe ele au tost 
Mieaentate de colectivul Metalul- 
Turda. Cel mai bun punctaj l-a 
realizat echipa colectivului FI. 
roșie Turda. Pe locurile următoare 
s-au clasat: 2. Metalul 111; 3. 
Constructorul I.

(Coresp. M. Batea) |

■ t . j

0 operetă cu subiect 
sporth in premieră 

la Orașul Stalin
La Teairul de operetă din Ora

șul Stalin se fac ultimele pregă
tiri pentru prezentarea unei noi 
lucrări dramatice originale cu su
biect sportiv: „Echipa noastră", 
comedie muzicală al cărei libret 
este scris de George Mihalache și 
Nae Roman, muzica fiind sem
nată de George Klein.

Primul spectacol cu noua ope
retă va fi prezentat luni 11 iulie 
sub direcția de scenă a lui Paul Mi- 
hăiil Ionescu. Larîndul lor, ama
torii de teatru și sport din Galați 
vor putea asista la premiera ace
leiași operele și în orașul lor. Aci, 
directorul de scenă C. Iordănescu 
a pregătit spectacolul cu o echipă 

compusă din tineri interpreți.



După campionatul republican 
de mare fond pe Dunăre

I Nenumărate stat problemele pe 
«care le ridică o competiție de fe
lul campionatului republican de 
mare fond pe Dunăre, disputat pe 
o durată de săptămini de zile, pe 
o „pistă" atît de capricioasă ca 
Dunărea. Și una din cele mai im
portante probleme este, fără îndo
ială, felul în care s-au comportat 
oamenii, sau, vorbind în termeni 
mai ,,tehnici", analiza calității 
materialului uman care a fost su
pus unor eforturi ce depășeau li
mitele obișnuite ale unei competi- 
itii sportive.

* DESPRE PARTICIPANT!™

i Clasamentul întocmit pentru 
r„Cupa C.C.S.", consttnd în adu
narea timpilor realizați de fiecare 
lasociație la caiac și canoe, a coir- 
■stituit un fel de indice al valorii 
lined ii a pregătirii loturilor repre
zentative ale asociațiilor. Iar fap- 
Iful că primul loc in acest clasa- 
iment a fost ocupat de canotorii 
iasociației Locomotiva ne determi- 
:nă să vorbim în primul rînd des- 
ipre ei. Echipajele celor 5 caiace 
tale Locomotivei au demonstrat cea 
imai bună pregătire și au cîștigat 
•pe merit întrecerea pe echipe, după
• cum și primul loc în clasamentul 
'individual la caiace a fost cîștigat 
■pe merit de echipajul locomotivist 
>C. Petrescu — I. Barbu. Echipa
jele Locomotivei au dat dovadă nu 
mumai de o bună pregătire fizică, 
idar și de frumoase calități tehni- 
ice, demonstrate atît prin stilul fo- 
Uosit cît mai ales cu ocazia sprin- 
'turilor finale, cînd locomotiviștîi 
«erau capabili să-și depășească ad
versarii. Mai presus de toate sr- 
cestea însă, un cuvînt greu l-au 
■avut spiritul de echipă și inteli
gentele scheme tactice folosite pe 
traseu. Celelalte echipaje (timișore
nii Man-Strîmtură și Ungureanu- 
"Vremescu, și sulinenii Savelia — 
Fedotov și Solotchin — Țu'țuianu) 
.au știut să folosească întreg ,,ar
senalul" mijloacelor tactice uzuale 
într-o cursă de fond (atacuri st»- 
pranumerice, curse de așteptare, 
trene false, etc) pentru a-i ajuta 
pe Petrescu și Barbu să se men
țină în fruntea clasamentului și 
au reușit. Pe drept cuvânt, victo
ria caiacului Petrescu — Barbu 
trebuie socotlă ca o victorie co
lectivă, a tuturor echipajelor de 
caiac a’e Locomotivei. In schimb, 
caiioea I occmotivei, compusă în 
general din marinari din Sulii a, 
n-a mai arătat aceleași calități de 
anul trecut, renunțînd prea repede 
la lupta pentru locul I...

Pescarii care au format echipa
jele de caiac și canoe ale Flamu
rii roșii au arătat aceleași calități 
«are ne-au uimit anul trecut: o 
dtrzenie extraordinară, o forță și 
o rezistență de fier. Păcat numai 
că foarte putini dintre participan
ta de anul trecut au concurat în 
anul acesta. Formate în majorita
te din oameni noi, echipajele de 
caiac ale Flamurii roșii au re
prezentat totuși un adversar de 
temut pentru liderii clasamentu
lui; în special Isaraev — Agache 
ți Șerban — Jora le-au dat mult 
•de lucru locomotiviștilor. In 
schimb, ca-noea, în componența 
căreia i-am remarcat cu deosebire 
Te Leon Cosma, Gurej Scacioc, 
Panait Cladiadi și cirmaciul Ti
mofei Țar, a cîștigat pe merit tt- 
ittal de campioană republicană, 
4înd dovadă de o unitate și o 
combativitate demnă dc toată lau- 
4a. Asociația Flamura roșie n-ar 
trebui însă să se mulțumească să 
prezinte oameni de calitatea pes
carilor din Deltă, bazîndu-se ex- 
dusiv pe extraordinara lor forță 
ți rezistență. Delta reprezintă un 
izvor nesecat de cadre pentru ea- 
ămtajul nostru și Flamura roșie, 
ca și celelalte asociații care au 
colective sportive tn această re- 
igiune, au datoria de a pune ba- 
izele unei activități nautice conti
nue, desfășurată sub o îndrumare 
tehnică bună tn colectivele lor (fir, 
tDeltă. Cu ajutorul comisiei cen- 
Itrale și al inspecției de specialifa- 
Ite; canotorii din Deltă trebuie ri- 
Idicați la un nivel tehnic corespun
zător valoroaselor lor calități fi- 
izice și morale. Acest lucru nu se 
|poate face însă numai ridicînd o 
inerie de elemente în loturile re- 
ipreizentative sau- aducând în tabe- 
ixe de antrenament pe cei remarcați 
icu ocazia diferitelor competiții. 
'Numai crearea condițiilor necesa
re unei activități sportive cont
inue, cu o largă extindere în ma
se, poate contribui la transforma
rea Deltei în pepiniera de. bază 
'a canotajului nostru.

Celelalte asociații participante 
s-au pregătit mai puțin în vede
rea campionatului de mare fond. 
Canotorii asociației Dinamo au a- 
rătat reale calități de viteziști, dar 
nu s-au putut clasa decît pe locul 
III la caiac și IV la canoe, In 
condițiile unui concurs de mare 
fond. Metalul a prezentat la ca
iac, în majoritate, oameni tineri, 
care n-au putut susține eforturile 
lui Holca și Vanghele în lupta 
pentru primul loc în clasamentul 
individual, iar la canoe a prezen
tat oameni puțin pregătiți, care 
au reușit să se claseze abia pe 
locul VI. Clar s-a observat lipsa 
de interes din partea asociației 
Constructorul, care n-a asigurat 
nici canoea necesară reprezentan
ților săi. Nu e de mirare, în aceste 
condiții, că sportivii constructori 
nu s-au putut clasa mai bine de 
locul V la canoe, iar cai aci șt ii s-au 
arătat prea puțin animați de do
rința de a învinge.

O surpriză plăcută a constituit-o 
comportarea canoei Progresul, cla
sată pe locul III. Formată exclu
siv din sportivi din Călărași, care 
s-au pregătit singuri, pe o canoe 
dată de C.C.S., ei au dovedit încă 
odată ce rezultate poate da dra
gostea de sport a maselor, atunci 
cînd există condițiile necesare pen
tru activitatea sportivă. In schimb, 
caiaciștii de ,1a Progresul n-au 
arătat nimic deosebit, ceea ce se 
poate spune și despre reprezen
tanții asociației Avîntul. Aceștia, 
pregătiți superficial, n-au putut 
face față greutăților unei astfel 
de competiții și s-au mulțumit 
toată vremea să meargă lejer, fără 
efort, ca la plimbare.

O mențiune specială pentru 
sportivii asociației Recolta. Veniți 
pentru prima dată la un aseme
nea concurs, unii dintre ei au dat 
dovadă de multă tragere de ini
mă. Ne referim, în special, la tî- 
nărui linior de la I.S.L.I.F. Tulcea, 
Vintilă Voinea, care a mers sin
gur în caiac 6 etape, pentru a nu 
abandona în urma indisponibilității 
partenerului său. Dar... nu toți cei 
de la Recolta au dat dovadă de 
aceeași dîrzenie. Dimpotrivă, I. Ro- 
zenzweig, I. Haer, M. Trabalca Și 
Ad. Merkler din Arad au părăsit 
concursul după a treia etapă, lă- 
sînd canoea descompletată, iar 
ceilalți trăgători din canoe au ma
nifestat o atitudine care a dus la 
scoaterea lor din concurs, la Că
lărași. Iată, deci, încă o dovadă 
că nu este suficient ca o asociație 
sportivă să selecționeze mai mult 
sau mai puțin l.a întimplare un lot 
de sportivi, să-l înzestreze cu am
barcațiuni pentru a considera că 
și-a făcut datoria. Ua concurs de 
amploarea campionatului republi
can de mare fond pe Dunăre ce-e 
o pregătire fizică, tehnică, morală 
și de voință mult mai atentă și 
începută din vreme. Asociațiile 
Constructorul, Recolta și Avîntul 
trebuie să analizeze cît se poate 
de serios această problemă dacă 
doresc să-și trimită reprezentanți 
și în viitoarele ediții.

...ȘI DESPRE ALTE PROBLEME

Desfășurarea actualei ediții a 
campionatului de țmare fond pe 
Dunăre a arătat clar interesul me-, 
reu crescînd al maselor de sportivi 
și al oamenilor muncii din ora
șele de pe traseu față de o astfel 
de competiție, interes care va de
veni, cu timpul, egal cu cel pe 
care-1 trezește, de pildă, circuitul 
ciclist al R.P.R. Ea a arătat, de 
asemenea, celor sceptici, că o a- 
semenea competiție, atunci când 
este bine organizată, ca în aces*  
an, constituie nu numai o pre
țioasă formă de trecere de la ca
notajul die masă la cel de per
formanță, dar și un important mij
loc de ridicare a nivelului de pre
gătire a sportivilor fruntași. De a- 
ceea, viitoarele ediții ale campio
natului trebuie să se bucure de 
mai multă atenție, atît din partea 
asociațiilor participante cît și di.n 
partea forurilor centrale ale cano
tajului nostru, care s-au mulțumit 
și în acest an să urmărească de.. 
departe desfășurarea cursei. Tre- 
cind peste micile deficiențe (numă
rul insuficient de arbitri, lipsa de 
variație a regimului alimeniar, 
etc), putem afirma că secția C.F.S 
a C C.S. a trecut cu succes exa
menul pe eare-1 reprezintă orga
nizarea unei astfel de competiții și 
că, pe__viitor, cu mai mult spri
jin din partea Comisiei centrale 
și a inspecției, campionatul re
publican de mare fond pe Dunăre 
sc va ridica la u,> nivel tot ma! 
înalt, angrenând oameni tot mai 
mulți și mai bine pregătiți.

” ARNAUTU-

CONCURSURI™ REZULTATE
TIMIȘOARA. Atletul Eugen Stat- 

nic (Știința) a aruncat discul la 
44,86 m., stabilind un nou record 
regional la această probă. In același 
concurs, Pietre Vintilescu a alergat 
100 m. în 11,3 sec., iar Eugen 
Lupșa a sărit 3,60 m. la prăjină. 
(A- Wartenfeld, corespondent).

BUZĂU. Pe stadionul Locomotiva 
din localitate a avut loc un con
curs atletic organizat de colectivul 
Progresul Buzău. La întreceri au 
luat parte atleți din colectivele Pro
gresul din Ploești, Sinaia, R Să
rat, Cislău și Buzău. Iată câteva 
rezultate: 100 m.: Nic. Dragii (Bu
zău) 11,0 (record raional de juni
ori); Dan Ghițescu (Ploești) 11,3; 
Gh. Mocanu (Buzău) 11,5. 200 m.: 
Dan Ghițescu 23,3, Gh. Mocanu 
23,4; 1.000 m.: Al. Andronescu (Bu
zău) 2:58,0 (rezultat bun ținînd 
seama că autorul lui este junior de 
cat. a Il-a); FEMEI: 100 ni.: E. 
Paiea (Buzău) 13,8; 200 m.: M. 
Ciusded (Ploești) 28,5; M. Palca 
28,5- (Alex. Andronescu, corespon
dent).

FOCȘANI: In cadrul etapei a 
IV-a, pe oraș, a concursului popu
lar de atletism pe anul 1955 ait 
fost înregistrate următoarele rezul
tate. FEMEI: 100 m.: Veronica Ior
dan 14,3; 800 m.: Georgeta Morarii 
2:32,0; lungime: Elena Ivan 4,69; 
suliță: Sofia Tuc.an 27,60; BĂR
BAȚI: 100 m.: Alex. Boldișor 12,2; 
800 m.: Gh. Cosma 2:04,0; 3.000 m. 
T. Costin 9:56,0; lungime: Aurel 
Neagoie 6,15; înălțime: Lucian Dor- 
dea 1,62; suliță: Spiridon Tovărnac. 
48,20. (H. Cohn și A. Constanti- 
nescu, coresipanidemiți).

PLOEȘTI. Pe stadionul Flacăra a 
avut loc un concurs la care au par
ticipat atleți ai asociației Flacăra 
din regiunile București, Bacău, 
Constanța și Ploești. In clasamen
tul pe regiuni, primul loc a fost 
ocupat de echipa regiunii Ploești 
(antrenor Gh. Bejan) cu 158 p., 
înaintea reg. București (53 p.), Ba

Cursele de marș se bucură de o largă popularitate in ria
dul maselor de tineret din țara noastră. Iată un aspect din tra
diționala ștafetă „Circnitjil ziarn lui Munca", desfășurată de curind 
tn Capitală, la care au participai numeroși poncurenți. Mulți din
tre aceștia vor lua startul mîine în „Circuitul gărilor*'.

Finalele Dinamoviadei 
la oină

Dinamoviada de oină pe anul 
1965 s-a apropiat de sfirșit. Cifra 
«te 150 de echipe participante arată 
că această competiție și-a atins sco
pul: formarea unui număr cît mal 
mare de echipe de oină. Succesul 
mobilizatoric se datorește, în mare 
parte, consiliului central al asocia
ției Dinamo care, în perioada pri
melor întreceri, a trimis în diferite 
colective instructori pentru a stata 
echipele în pregătirile lor.

întrecerile finale, care se vor des
fășura astăzi și mîine pe stadionul 
Dinamo din Capitală, sînt așteptate • 
cu deosebit interes de amatorii a- 
cestui sport. Echipele finaliste (Di
namo 6 București, Bîrlad, Constan
ța, Craiova, Oradea și Timișoara) 
care în etapa de zonă au practicat 
un joc de calitate, bogat în faze 
dinamice, s-au pregătit cu intensi
tate în vederea jocurilor dc la 
București. Comportarea lor ascen
dentă dc-a lungul competiției, ca și 
faptul că echipele finaliste sînt de 
forțe sensibil egale, ne îndreptățesc 
să credem că lupta pentru cuceri
rea trofeului va fi deosebit de dîrză.
. Jocurile încep azi la ora 9 pe 
stadionul Dinamo și vor continua 
după-amiază dc la ora 16 și mîine 
dc la ora 9. Intre meciuri vor avea 
loc întreceri atletice și o cursa q- 
ciistă dc urmărire. * 

cău (25 p.), «Constanța (18 p.). 
Dintre rezultatele individuale, pe 
probe, cele mai bune sînt: BĂR
BAȚI .- 100 m.: Barbu Ghiauș 12,3; 
400 m.: Nic. Gheorghe 53,5; 800 
m.: Nic. Gheorghe 2:04,5; înălțime: 
X Boboc 1,81; FEMEI: 100 m.: Sil
via lonescu 14,1; greutate: Alice 
Junele 10,52. (Florin Albu, cores
pondent).

R. SARAT. Etapa 1 a concursului 
popular pe anul 1955, deși trebuia 
să se desfășoare încă de mai multe 
săptămîni, totuși, din vina comite
tului C.F.S. raiqnal, care riu s-a 
interesat cîtuși de puțin de această 
competiție, nu s-a desfășurat în lo
calitate decît în ziua de 24 iunie. 
Iată cîteva rezultate: BAR BAȚI: 100 
tn.: 1. Ghionea 12,5; greutate: 1. 
Olteantt 10,50. La întreceri nu au 
fost prezenți atleți de la FL roșie, 
Voința, Progresul, Dinamo și Re
colta. Starea pistei stadionului „23 
August" din localitate este sub orice 
critică, fiind complet neîngrijită. (I. 
Ghionea, corespondent) •

BUCUREȘTI. In cadrul etapei a 
IV-a a concursului popular au fost 
înregistrate următoarele rezultate ; 
BĂRBAȚI: 100 m.: FI. Dinescu 12,2; 
800 m.: L. Borcescu 2:06,7; 3.000 
m.: N Paraschiv 9:34,8; greutate: 
A. Solai 10,75; lungime: N. Anușca 
5,92; înălțime: O. Korner 1,63; FE
MEI: 100 m.: Maria Dobrescu 14,1; 
800 m.: Zamfira Voinea 2:43,2; 
lungime: Maria Dobrescu 4,75; A- 
dina Caloinescu 4,67; greutate: E- 
lena Ivanovici 8,80. (Nic- D. Ni- 
colae, corespondent).
CURSA DE MARȘ „CIRCUITUL 

GĂRILOR"
Asociația Locomotiva organizează 

mîine dimineață pe străzile Capi
talei cea dc a doua ediție a cursei 
de marș „Circuitul gărilor". Par
cursul măsoară 30 km. și este îm
părțit în trei schimburi de cîte 10 
km. Echipele participante vor avea 
cîte doi mărșăluitori pentru fiecare 
schimb.

Știința Arad— Reprezentativa, 
Tirana la volei

Mîine, la Arad, reprezentativa 
masculină de volei a orașului Ti
rana va susține un meci în com
pania echipei Știința Ana-d.

Dintre jucătorii reprezentativei o- 
rașului Tirana se remarcă Vaag-

Un exemplu de urmat
De obicei, cînd un arbitru are o 

comportare mai slabă sau cînd co
mite greșeli evidente, observate de 
spectatori și subliniate de presă, 
ultimul care se pune de acord cu 
părerea generală este tocmai arbi
trul în cauză. De ce, este mat greu 
să explicăm! Dar iată că nu de 
mult, ziarul nostru l-a criticat foar
te aspru pe arbitrul de rugbi Theo 
Krantz pentru felul în care a con
dus meciul dintre Locomotiva și 
Dinamo. O curiozitate profesională 
ne-a îndemnat să cercetăm foaia de 
arbitraj a întîlnirii amintite pentru 
a vedea care este punctul de vedere 
al. tovarășului Theo K rantz. Și, spre 
plăcuta noastră surprindere, la ru
brica (de obicei necompletată) a 
observațiilor arbitrului am putut 
citi următoarele: „Subsemnatul 
arbitru am comis în acest joc două 
greșeli grave. Prima : fiind furat 
de frumusețea fazei, am trecut cu 
vederea o transmitere „înainte" de 
la Ilic Ion la Paloșanu, din care 
s-a înscris o încercare. A doua : ia 
o obstrucție simplă făcută de Luca- 
cî lui T-năsescu. care avea patru 
adversari în fața sa, ani dictat în
cercare de penalizare lăsindu-ma

Selecționata de lupte 
a asociației Metalul 

s-a Înapoiat in Capitală
Ieri s-a înapoiat în Capitală se

lecționata de lupte a asociație! 
Metalul, care a întreprins un tur
neu în R. P. Bulgaria. In ultima 
întîlnire susținută la Russe î» 
compania unei sei’ecționate a aso
ciației Urojai (Recolta), scorul a 
fost egal: 4-4. înaintea întreceri! 
s-au disputat trei meciuri ale re
zervelor celor două selecționate, V. 
Sincular a pierdut Ia puncte, I. 
Crîsnic a pierdut prin autotuș șî 
A. Varga prin tuș. In întrecerea 
pe echipe, selecționata romînă a 
cîștigat patru meciuri prin I. Cer
nea (învingător la puncte asupra 
maestrului sportui'ui S. Deacichin),
D. Pîrvulescu (învingător prin 
tuș în min. 5), V. Bularca (învin
gător prin tuș în min. 11) și M. 
Belușica (învingător la puncte). I. 
Popescu a pierdut la puncte da
torită unor avertismente nejustifi
cate, iar Gh. Dumitru a fost între
cut la diferență minimă (4-2) de 
către D. Jancev, învingătorul cam
pionului mondial Gr. Gamarnik. 
Din nou o comportare slabă a a- 
vut L. Bujor, care a pierdut la P. 
Siracof. I. Corneanu a pierdut la 
mică diferență i'a Mehmedov.

Conducătorii lotului de luptători 
romîni au ținut să remarce com
portarea excepțională a tînăruluî 
1. Cernea, care a obținut victorii în 
toate întîlnirile susținute. De alt
fel, ziarele bulgare se ocupă în 
mod special de tînăruf strungar 
de la uzinele „I. C. Frimu”-Sinaia.

Concursuri cicliste 
populare

Mîine, cu începere de la ora 8, 
se vor desfășura în parcelarea Flo- 
reasca (capătul liniei de tramvai 
nr. 5) concursuri cu caracter 
popular, organizate de comisia o- 
rășenească de ciclism București. 
Inițiativa merită a fi subliniată, 
dat fiind că întrecerile de acest 
fel constituie un bun prilej de ri
dicare a noi elemente de valoare 
din rîndurile maselor largi.

Se vor disputa alergări pentru 
următoarele categorii: neclasificați, 
semicurse, juniori, fete și biciclete 
de onaș. înscrierile se primesc și 
pe teren, de la ora 7 la 7,30.

jel Koja, Andon Kona, Petrit Mor- 
zacu.

Din echipa Ștriiințeâ Arad vor 
face parte, printre alții, jucătorii 
Jitaru, Huber, Săplăcan care ș-au 
evidențiat în campionatul republi
can al categoriei A.

Influențat de faptul că jucătorii 
persistau în joc obstructionist, cm 
toate că eliminasem trei jucători 
pentru acest lucru".

Aceste observații au fost făcute 
îndată după jocul dintre Locomoti
va șî Dinamo și ele redau într-ade- 
vșr cele mai importante greșeli ale 
arbitrului. Mai mult decît atît, 
Theo Krantz, în călită'ea sa de 
președinte ai Colegiului de arbitri, 
a cerut să fie sancționat conform 
regulamentului pentru erorile de 
arbitraj săvîrșite.

Așa cum am consider,'k,că este 
nimerit să-1 criticăm pe Th” Krantz 
pentru felul în care a condus me
ciul la care ne-am referit, lot astfel 
îl felicităm pentru spiritul său au
tocritic, pentru corectitudinea de 
care a dat dovadă atunci cînd și-a 
arătat singur greșelile și s-a supus 
în mod conștient prevederilor regu
lamentului de sancțiuni al arbitri
lor. Totodată, vrem să atragem a- 
tenția tuturor arbitrilor, indiferent 
de sporturile iîn care sînt speciali
zați. asupra, frumosului ejțemplv 
pe care îl constituie atitudinea .co
legului lor Theo Krantz.

E. V.



JOCURI IMTERMATIONAlf ALE FOTBALIȘTILOR NOȘTRI

Iată cum a marcat echipa maghiară primul gol In meciul disputat 
duminică pe stadionul Republicii. P rin cîteva pase precis date, mingea 
a ajuns cu repeziciune la poarta echipei noastre, unde apărarea a fost 
surprinsă neorganizată. In fotografie, jucătoarea maghiară Gorenz 
trage la poartă ți înscrie, printre jucătoarele Răceanu ți Sălăgean 
din echipa R.P.R. (Foto Gh. Epuran)

-----—----------  * *-----------
Budapesta - București 5-2 (3-1), 

la handbal feminin
Joi după-amiază, stadionul Tine

retului a găzduit întîlnirea inter
națională de handbal dintre repre
zentativele feminine ale orașelor 
București și Budapesta. După un 
meci de slabă factură tehnică, în 
care echipa maghiară nu a mai ex
celat ca în primul joc, iar echipa 
Bucureștiului a făcut o partidă 
foarte slabă, victoria a revenit for
mației budapestane cu scorul de 
5—2 (3—1).

In general se pot spune puține 
lucruri despre acest meci. Jucătoa
rele maghiare s-au mișcat mai 
greoi decît ne obișnuiseră, știind, 
cu toate acestea, să insiste atunci 
cînd era nevoie și să speculeze gre
șelile — nenumăratele greșeli! — 
ale apărării echipei Bucureștiului.

Echipa bucureșteană a jucat sur
prinzător de slab, față de valoarea 
jucătoarelor care o compun. Fără 
să mai amintim numeroasele gre
șeli tehnice, dintre care unele au 
avut ca rezultat direct primirea 
uimii gol, vom insista din nou a- 
supra problemei pregătirii morale

Concurs de canotaj organizat de Locomotiva
Asociația Locomotiva organi

zează azi și mîine, în Capitală, pe 
lacul Herăstrău, un important con
curs de canotaj, dotat cu „Cupa 
Tînărul Ceferist". Competiția se 
desfășoară în cinstea Festivalului 
de la Varșovia și va cuprinde pro
be în toate ramurile canotajului: 
schit, caiac, canoe.

Azi după-amiază, cu începere de 
la ora 17, se dispută întrecerile de 
canotaj academic (schit), iar mîine 
dimineață (primul start la ora 8.30) 
au loc probele de caiac și canoe.

In program sînt prevăzute probe 
de caiac klinker și race pentru 
toate categoriile de participanți (ju- 
nicM, junioare, seniori, senioare), 
preum și probe de schit, pe dis

INFORMAȚII ©onosport

, : Incepînd cu concursul Prono
sport nr. 27 (etapa din 10 iulie) 
și pînă i'a etapa din 7 august la 
fiecare concurs se acordă ca pre
mii speciale — pentru buletinele 
cu 0 rezultate — o motocicletă, 
două aragazuri, două biciclete și 
un aparat de radio „Melodia” cu 
discotecă și pikup.

Motocicleta va reveni partici
pantului care va avea cele mai 
multe buletine cu 0 rezultate, iar 
celelalte premii speciale vor fi a- 
cordate prin tragere din urnă a bu
letinelor participante. In urnă vor 
fi introduse, pentru fiecare partici
pant, un număr egal de buletine 
cu cel al variantelor cu 0 rezul
tate.

Participanții care vor realiza 
duminică buîetine cu 0 rezultate 
trebuie să completeze pînă ioi 14 
iul-ie, formulare tip la agenția cen
trală sau la agențiile regionale, in- 
dicînd numărul buletinelor cu □ 
rezultate.

Premiii'e speciale vor fi expuse, 
incepînd de azi, la agenția cen
trală d'in Calea Victoriei 9.

★
Mîine este ultima zi cînd se mai 

pot completa formulare pentru pre
miile de consolare pe luna iunie.

★
In cursul acestei săptămîni în 

campionatul R. P. Bulgaria s-au 
disputat următoarele meciuri: 

a echipef. Jucătoarele nu mai luptă 
cu voința pe care au arătat-o în 
alte meciuri, se feresc să acționeze 
decisiv cînd este cazul; (intr-un cu- 
vlnt, nu aruncă în luptă tot elanul.

Față de cele arătate mai sus este 
clar că și de această dată echipa 
maghiară a fost mai bună decît 
echipa orașului București și a ob
ținut o meritată victorie. Cele șapte 
goluri ale partidei au fost marcate 
în ordine, de Kiss, Sălăgeanu, Kiss, 
Valyi, Dobre, Valyi, Valyi.

A arbitrat Eduard Pardubski (R. 
Cehoslovacă), ajutat de Zoltan Na
gy (R.P. Ungară) și Gh. Popescu 
(R.P.R.). Formații:

BUDAPESTA: Dedrak (Tatar- 
inâ) — Pasztorne, Molnar, Durian, 
Lestak, Simonek — Gorenz, Mak, 
Kiss, Valyi, Kovacs.

BUCUREȘTI : Stark (Todor) — 
Sălăgeanu, Neuhror, Drasser, Po
pescu, Răceanu — Balint, Jianu, 
Windt, Pădureanu, Dobre. Au mai 
jucat Ugrom și Neamfu.

A. CALIN

tanțele de 500 și 800 de metri.
Se contează pe o participare foar

te numeroasă, mai ales că se a- 
propie o serie de competiții cu ca
racter republican, și canotorii bucu- 
reșteni au azi și mîine prilejul de 
a-și tace — prin acest concurs — 
o serioasă verificare a pregătirii 
de pînă acum. Regulamentul pre
vede că un concurent nu poate par
ticipa la mai mult de două probe. 
De asemenea, se mai prevede că 
nu se vor disputa- decît probele la 
care sînt prezente la start cel pu
țin 3 ambarcațiuni.

Clasamentul pe asociații se tace 
prin atribuirea punctelor după sis
temul 15, 12, 10, 8, 6, 4, în ordinea 
locurilor de la 1 la 6.

Udarriik — Lokomotiv Plovdiv 1-0 
(0-0), Dinamo Sofia — Spartak 
Pfeven 1-1 (1-0), Lokomotiv So
fia — Cerveno Zname 2-0.

PROGRAMUL CONCURSULUI# 
PRONOSPORT Nr. 28 
Etapa din 17 iulie 1955

I Selecționata diviaionară — First 
Viena (fotbal — internațional)

II BucÂirești — Admira Viena 
(handbal feminin — Internațio

nal)
III Iași — Bacău (fotbal „Cupa Ora

șelor” seria I)
IV Galați — Bîrlad (fotbal „Cupa 

Orașelor” seria I)
V Constanța — București (fotbal 

„Cupa Orașelor” seria a H-a) 
VI Ploești — Orașul Stalin (fotbal 

„Cupa Orașelor” seria a Il-a) 
VII Reșița — Craiova (fotbal „Cupa 

Orașelor44 seria a IlI-a) 
VHI Arad — Timișoara (fotbal „Cu

pa Orașelor” seria a IlI-a)
IX Cluj — Baia Mare (fotbal ,,Cupa 

Orașelor” seria a IV-a)
X Tg. Mureș — Oradea (fotbal 

„Cupa Orașelor” seria a IV-a) 
XI Dynamo Sofia — Cerveno Zna

me (Camp, fotbal R.P. Bulgaria) 
XII Spartak Pleven — V.V.S. Sofia 

(Camp, fotbal R.P. Bulgaria)

MECIURI DE REZERVA

A D.N.A. Plovdiv — Lokomotiv Plov
div (Camp, fotbal R P. Bulgaria) 

B Minier Dimitrovo — Udarnic Sofia 
(camp, fotbal R. P. Bulgaria)

C Spartak Stalino — Spartak Plov
div (Camp, fotbal R. P. Bulgaria)

D Știința Cluj — FI. roșie Timișoara 
(camp, de polo eateg. A)

Pentru acest concurs consultați 
„Programul Pronosport” nr. W.

Știința Cluj a întrecut pe Stal S&snowiec;
5-3 (3-2)

CLUJ (prin telefon de la subre- 
dacția noastră). Joi după-amiază 
s-a desfășurat în localitate — în 
fața a 15.000 spectatori — meciul 
internațional de fotbal dintre Se

lecționata asociației Știința și echi
pa poloneză Stal Sosnowiec. In- 
tîlnirea a fost condusă de arbitrul 
Martin Macko (R. Cehoslovacă). 
Clujenii au avut prilejui' să aplau
de o frumoasă și meritată victorie 
a echipei studențești. Formațiile 
aliniate au fost următoarele:

Sel. Știința: Todor-Sbîrcea (din 
min. 46 Dobrescu), Brînzei, Ne- 
delcu-Georgescu, Moldovan-Avram, 
Suciu, Ciosescu, Dinulescu (din 
min. 75 Cojereanu), Dragoman.

Stal Sosnowiec: Dziurowicz- 
Maston, Musial, Iochymczyk-Pocz- 
va I, Poloczek-Gewacki (Poczva 
II), Mayewski, Uznanski, Krenze?, 
Kraewski (din min. 46 Simura).

In primele 30 de minute studen
ții au dominat și au reușit să în
scrie trei goluri prin Avram — 
min. 14 — dintr-o centrare a lui 
Dragoman, Ciosescu — min. 19— 
în urma unei combinații la care 
participaseră Moldovan și Drago
man și din nou Ciosescu ■— min. 
25 — dintr-o centrare venită de la 
Dinulescu. La 3-0 oaspeții au o 
revenire puternică, mai ales că 
gazdele slăbesc ritmul, la avanta
jul de 3 puncte realizat în prima 
jumătate de oră. Astfel, în min. 33 
scorul este redus de Mayewski 
care înscrie printr-un șut de la 16 
m. Două minute mai tîrziu, în ur
ma unei învălmășeli la poarta fui 
Todor, Krenzel mai înscrie un

Dinamo Orașul Stalin 
Spartak Orașul StaLn (R.P.B.)
Meciul a avut o desfășurare 

destul de calmă în prima repri
ză, mai ales pînă ce Dinamo a 
înscris. Spartak nu a pus prea 
mult la încercare poarta gazde
lor (atacanții săi au tras trei 
șuturi în total la poartă). Sarcina 
apărării dinamoviste — cu oameni 
înalți — a fost ușurată și de 
faptul că_ jucătorii bulgari au 
căutat străpungeri cu pase înal
te. După ce obține 4 cornere, Di
namo ratează o mare ocazie (min. 
25) prin Boitoș, care după ce 
scapă de Kircev, pierde mingea 
la. cîțiva metri de poartă. Cîteva 
minute mai tîrziu, Mihai face 
o_ cursă remarcabilă, trece de a- 
părarea adversă și din marginea 
careului îl deschide pe dreapta pe 
Scorțan care reia direct fulgerător 
printr-un șut sec în poartă mar- 
cînd un gol splendid: 1—0 pen
tru Dinamo (min. 30).

Repriza a doua are aspectul 
unui_ meci de campionat ceea ce 
„încălzește" atmosfera în tribune: 
lupta este dîrză și pe alocuri 
chiar dură, faipt care-1 silește pe 
arbitrul întflnirii să intervină pen
tru a tempera „zelul" jucătorilor 
și în special al oaspeților. Asistăm 
la o primă parte „dinamovistă" 
în care gazdele mai înscriu un 
gol „lucrat" de Mihai și marcat 
de Boitoș, din apropierea porții 
(min. 58), iar stoperul echipei 
Wgare, Kireev, reușește „în

INTENSA ACTIVITATE LA FOTBAL
DINAMO ORAȘUL STALIN 
ȘI FLAMURA ROȘIE ARAD 
SE INTILNESC IN FINALA 

CUPEI DE VARA

StadionjiI Republicii găzduiește 
mîine după-amiază, incepînd de la 
ora 17.30, o interesantă partidă de 
fotbal: Dinamo Orașul Stalin — 
Flamura roșie Arad, în finala Cu
pei de vară. Ambele echipe au avut 
frumoase comportări în această 
competiție, reușind să termine 
neînvinse, pe primul loc al seriilor 
respective. In linii mari, Dinamo 
Orașul Stalin și Flamura roșie 
Arad vor alinia formațiile pe care 
le-au prezentat în meciurile inter
naționale susținute de ele joi. Jo
cul va fi condus de arbitrul Fran- 
cisc Mateescn.

STAL SOSNOWIEC JOACA 
MIINE LA TIMIȘOARA

După jocul susținut la Cluj 
echipa de fotbal Stal Sosnowiec 
susține cel de-ai doilea joc din 
cadrul turneului pe care-1 între
prinde în țara noastră, mîine la 
Timișoara.

Fotbaliștii polonezi vor da repli

punct: 3-2. La reluare tot polone
zii sînt cei care atacă și aceasta 
are drept urmare egalarea, care 
survine în min. 74, după ce în min. 
60 Mayewski trăsese in bară. Ega
larea a fost adusă de Uznanski 
printr-un șut extraordinar tras d« 
la 18 m și care a fost mult aplau
dat de pubi'ic. La 3-3 studenții își 
revin. In min. 78 Avram îl pune 
în poziția favorabilă pe Ciosescu 
care reia din voleu în bară, îar 
de aci mingea intră în plasă: 4-3 
pentru Știința. Scorul este pecet
luit de Moldovan, care, la o în
vălmășeală produsă în urma unui 
corner, marchează: 5-3. Știința a 
beneficiat de o pregătire fizică mai 
bună și și-a depășit adversarul și 
în compartimentul' tehnic. Oaspeții 
au jucat însă mai bine în cîmp. 
Apărările au făcut un joc slab, în 
vreme ce înaintările au practicat 
un joc de valoare. S-au remarcat: 
Moldovan, Ciosescu, Avram și 
Brînzei de la Știința și Krenzel, 
Uznanskj și Mayewski de la Stal 
Sosnowiec.

După meci, arbitru! Macko, care 
a condus excei'ent, a făcut urmă
toarea declarație: „A fost un Joc 
rapid. Nu am avut prea mult de 
lucru deoarece ambele formații au 
dat dovadă de multă sportivitate. 
Știința are cîțiva jucători tineri 
cu calități tehnice și fizice deose
bite. M-a impresionat publicul, 
care a aplaudat in egală măsură 
fazele frumoase și în special golul 
înscris de Uznanski”.

R. FISCH

2-2 (1-0)
extremis" să împiedice pe Miihai 
(pe care-1 reține necorect la mar
ginea careului) și pe Boitoș (a- 
runeîndu-se cu corpul pe minge) 
să înscrie din nou.

Apoi Spartak îi împinge pe 
dinamoviști — mulțumiți de re
zultat — în partea lor de teren, 
reușind să înscrie cele două go
luri, ambele după executarea unor 
lovituri de colț. Primul got este 
realizat de Ianev (min. 79), iar 
cel de al doilea de Zaharev cu 
capul (min. 85). Ambele goluri 
se datoresc apărării dinamoviste, 
care s-a pierdut și nu și-a marcat 
strict adversarii. In ultimul minut 
Dinamo mai are încă o ocazie 
de a marca, dar faza foarte spec
taculoasă rămîne neconcretizată 
deși mingea s-a jucat numai pe 
linia porții.

Ș-aiu remarcat: Hidișan, Lazăr, 
Mihaî (Dinamo) și Kircev (ex
celent jucător, dar foarte nervos), 
Pandov, Zaharev (Spartak).

A condus autoritar M. Segal, 
următoarele formații:

Dinamo: Munteanu-Fruth, La
zăr, Sereș-Hidișan, Florescu-Scor- 
tan, Rădulescu, Boitoș, Ristin, 
Miha».

Spartak: Valceanov - Kristev, 
Kircev, Filipov-Nancev, Pandov- 
Kirov, Janev, Nancev, Zaharev, 
Amăudov (din min. 78 Kasu- 
kiev).

I. ȘE1NESCU

ca formației asociației Locomotiva, 
întîlnirea va fi condusă de arbi
trul cehoslovac Macko.

O NOUA ETAPA IN CUPA 
R.P.R.

In Cupa R.P.R. se dispută mîi
ne o nouă etapă. De astă dată, în 
întrecere intră și echipele de cate
goria B.

Sînt programate următoarele 
partide:

Locomotiva Pașcani — Flamura 
roșie Burdujeni, Locomotiva Iași— 
Avîntul Fălticeni, Constructorul 
lași — Știința Iași, Flamura roșie 
Rm. Sărat — Flamura roșie Ba
cău, Voința Bistrița — Dinamo 
Bacău, Constructorul Bîrlad — 
Dinamo Bîrlad, Armata București— 
Progresul Focșani, Recolta Tul- 
cea — Locomotiva Galați, Avîn- 
tut Bacău — Flamura roșie Bu- 
huși, Metalul Galați — Dinamo 
Galați, Flamura roșie Boldești — 
Flacăra Cîmpina, Progresul Călă
rași —- Dinamo 6 București, Pro
gresul Tr. fagurele — Metalul 
București. Metalul 75 — Progresul 
C.P.C.S. București, Flamura roșie

FLamura roșie Arad *-
Hammărby 0-0

Dacă, vorbind la propriu, un 
joc de fotbal are două reprize, a- 
funci, comentînd printr-o expre
sie figurată întrecerea de la A- 
rad, se poate spune, că ea a avut 
într-adevăr două ...reprize despărțite 
(culmea 1) chiar, de pauza regu
lamentară : o repriză de fotbal 
slab, cu mult joc de centru și 
faze anoste și 45 de minute de 
adevărată demonstrație fotbalis

tică, în care cele două formații 
s-au întrecut în a realiza acțiuni 
clare, spectaculoase, dinamice.

Flamura roșie a început bine 
meciul. Mingea trece cu precizie 
de la un jucător la altul și o se
rie de acțiuni ofensive, bine rea
lizate și, mai ales, gîndite au o- 
bligat excelenta apărare a echipei 
Hammărby să dea tot ce poate 
pentru ca scorul să nu fie deschis. 
Dar această perioadă, despre care 
mijlocașul suedez Krămer ne spu-. 
nea după întîlnire că a arătat-o 
pe Flamura roșie jucînd la va
loarea celor mai bune echipe ma
ghiare, n-a durat, din păcate, de
cît cîteva minute. După aceasta, 
jucătorii arădani au început să 
facă greșeli, să renunțe . la un 
joc de atac decis, să dea pase 
înapoi cînd se găseau în clare po
ziții ofensive, într-un cuyînt să 
„încîlcească", meciul care a decurs 
apoi într-o „somnolență" resimțită 
și de tribune și accentuată și de 
faptul că echipa Hammărby s-a 
complăcut în ea.

Fluierul de începere a reprizei 
secunde a adus, odată cu el, schim
barea despre care aminteam. Par
că pe teren au apărut alte echi
pe 1 Fazele de la o poartă la alta 
au alternat cu repeziciune și dacă 
în prima repriză Voinescu și 
Wretman au putut să se odihneas
că, apoi acum ei au avut serios 
de furcă. Fazele de gol au abun
dat și dacă Holmberg (min. 49), 
Waechterlund (min. 62), Petschow- 
ski (min. 63), Eriksson (min. 67), 
Dumitrescu (min. 78), Sulioc (min. 
81), Bjorklund (min. 87) n-au 
putut trimite mingea in plasă a- 
ceasta se datorește, în mare mă
sură, intervențiilor salutare ale 
celor doi portari și în special ce
lor ale lui Voinescu, sau faptului 
că uniț dintre cei citați au tras 
milimetric pe lingă bare. Princi
palul este însă că această re
priză de fotbal i-a mulțumit pe 
deplin pe cei peste 12.000 de spec
tatori, dintre care mulți spuneau 
la plecare că au asistat la 45 de 
minute de joc cum nu au mai 
văzut de multă vreme la Arad.

Arbitrului Steiner (Austria), ca
re a condus excelent, i s-au pre
zentat formațiile :

FLAMURA ROȘIE: Voinescu- 
Szfics, Dușan, Farmati-Capaș, 
Serfozo-Jurcă (din min. 46, Su
lioc), Mercea, Birău (din. min. 84, 
Mateon), Petschowski, Dumitres
cu.

HAMMĂRBY: Wretman-Nell,
Apelgren (din min, 87, Moller), 
Andersen-Eriksson, Krămer-Wick- 
strom, Waechterlund (din min. 78, 
I.undell), Larsson, Bjorklund, 
Holmberg.

S-au remarcat: Voinescu. Ser- 
fozo, Petschowski, Capaș (FI. ro-, 
șie) și Apelgren, Nell, Erikss.ai, 
Bjorklund (Hammărby).

Giurgiu — Flacăra 1 Mai Ploești, 
Flamura roșie Comerț II Bucu
rești — Știința București, Progre
sul Corabia — Știința Craiova, 
Dinamo Pitești— Locomotiva Cra
iova, Tg. Jiu — Locomotiva Tr. 
Severin, Metalul Călan — Mine-, 
rul Lupeni, Progresul Deva — Me
talul 108, Avîntul Sebeș — Meta-, 
Iul Hunedoara, Avîntul Deta —i 
Metalul Reșița, Metalul Oțelul 
roșu — Locomotiva Arad, Flamura 
roșie Arad — Metalul Arad, Loco
motiva Oradea — Metalul Oradea, 
Recolta Marghita — Progresul 
Oradea, Dinamo Baia Mare —- Me
talul Baia Mare, Metalul II Baia 
Mare — Flamura roșie Cluj. Fla
căra 21 — Flacăra Mediaș, Tîrhă- 
veni — Metalul Steagul roșu Ora-, 
șui Stalin, Metalul Uzinele de 
Tractoare Orașul Stalin — Meta
lul Cîmnia Turzii, Voința Odor^c' 
— Flamura roșie Sf. Gheorgh-. 
Constructorul Fieni — Flacăra 
Moreni, Flamura roșie Rm. Vît 
cea — Progresul Sibiu, Flamura 
roșie Valea lui Mihaî — Progre-, 
sul Satu Mare, Avîntul Toplița —. 
Locomotiva Cluj.



Polo
’ Cîteva etape1 complete ca și pro
gramarea unor jocuri restante au 
contribuit în mate măsură la cla
rificarea situației în campionatul 
categoriei A de polo pe apă, în
ceput, ducă cum se știe, în con
diții deosebit de vitrege. Avem po
sibilitatea acum, pe baza unui ma
terial mai bogat, să analizăm va
loarea echîce’or participante oa și 
perspectivele lor. Dear cu trei par
tide jucate, echipa C.C.A. și-a de
monstrat superioritatea, asupra 
celorlalte formații. Jocul pe ca
re îl desfășoară este complet, 
atît în atac cît și în apărare. Su
ficient de concludent în această di
recție este și golaverajul: 23 mar
cate-, 2 primite. •

Deocamdată pe primul loc, Di
namo București este cea de a doua 
formație care n-a suferit nici o 
înfrîngere. Dinamoviștii se prezin
tă în progres față de anul trecut, 
datorită desigur, șj contribuției 
ue care o aduce Zahan. Totuși, din 
cauza lui Hegyeși (centru fix), 
acțiunile ofensive ale dinamoviști- 
lor au un caracter șablon. Faptul 
că. numai în patru jocuri ei au 
înscris 37 de goluri, nu trebuie 
să-i mulțumească ne deplin. Cuo 
formație îh care figurează jucă
tori de talia lui Lorincz, Zahan, 
Csordas, Nașca, Marinescu, se noa'e 
juca ceva mai variat. Jucătorii în
zestrați cu asemenea calități tre
buie să se preocuoe în egală mă
sură de rezultat și de latura spec
taculară.

Exact invers procedează Tînă- 
rul dinamovist. pepinier a1 asocia
ției Dinamo. Pornind de la prin
cipiul că 'un bun iucător de polo 
trebuie să fie mai întîi un bun 
înotător, antrenorul Erneric Freund 
a format o ecbină a cărei armă 
orincipală și hotărîtoare este vi
teza. Dar, din păcate, ea nu este 
subordonată unei concepții tactice 
de joc. S-a văzut clar că de cite 
ori acțiunile tinerilor din amov iști 
au fost mai organizate și mai 
nrudente, (prin străduința lui A- 
fexandru Ponescu) și rezultatele au 
fost cu fotul altele. Reiese din 
analiza celor două echipe dinamo- 
viste că subaprecierea unor com
partimente în dauna celorlalte se 
-eflectă negativ în comportarea lor. 
De forțe apropiate cu dinamoviș- 
fii sînt și echipele Progresul Tg. 
Mureș și Știința Cluj. Amîndouă 
înclină sore practicarea unui joc 
complet, dar în timo ce la mure
șeni nu s-a realizat încă o omo
genizare a echipei (Simon și Bordi 
-nu s-au antrenat multă vreme cu 
echipa), la studenți linsa unui ba
zin cu dimensiuni reglementare — 
în care să se antreneze iarna— se 
vădește în tactica de joc. Cu timpul 
însă, amîndouă formațiile vor in
tra. desigur, pe făgașul lor nor
mal.

Un capitol aparte îl formează 
noua promovată, Știința București. 
Cu o echipă compusă din elemente 
valoroase, dc rnari perspective, ea 
nu poate da un randamen.t mai 
mare din cauza lipsei de expe
riență a jocurilor grele. Jucătorii 
acestei echipe, nedezvollați încă 
din punct de vedere fizic, duc 
o luptă inegală cu adversarii di
rect i.

AZI ' i

ATLETISM. — Stadionul Tine
retului ora 17: campionatul de 
atletism pe echipe al orașului 
București.

NATAȚIE. — Ștrandul Tinere
tului! ora 16 (în caz de timp ne
favorabil bazinul acoperit de la 
Floreasca ora 17) întîlnirea inter- 
naționadă de înot, sărituri și polo 
pe apă R.P.R. — R.P.B.

OINĂ. — Stadionul Dinamo ora 
9 șt după-amiază de la ora 16, 
finalele dinamoviadei pe anul 
1955.

TIR. — Poligonul Tunari ora
9,30, meciul internațional R.P.R.- 
R.P.U.

mîine

HALTERE. — Sala Dinamo ora 
10: R.P.R. — Danemarca. .

NATAȚIE. — Ștrandul Tinere-

Timișpretrîi, deși printre frun
tașii clasamentului actual, sînt în 
evident regres. Lipsa lui Torok 
este încă resimțită. In sfîrșit, Pro
gresul București, Constructorul O- 
radea și Metalul Cluj, pot fi ana
lizate împreună pentru că jocul 
lor se aseamănă foarte mult: static 
și fragmentat ca urmare a unei 
condiții fiziice insuficiente, precum 
și a lipsei de preocupare pentru a- 
ceste echipe din partea conducerii 
asociațiilor și colectivelor respec
tive.

GH. NICOLAESCU
Iată cum arată în prezent, cla

samentul campionatului categoriei 
A de polo:
1. Dinamo Buc. 4 4 0 0 36: 7 8
2. Progr. Tg. Mureș 5 4 0 1 25:11 8
3. Ti nărui Dinamovist 6 4 0 2 22:17 8
4. Fl. roșie Tim. 5 3 1 1 16:13 7
5. C.C.A. 3 3 0 0 25: 2 6
6. Știința Cluj 5 3 0 2 24:12 6
7. Progresul Buc. 7 1 2 4 13:24 4
8. Constr. Oradea 7 1 2 4 15:42 4
9. Metalul Cluj 6 0 2 l 11:32 2
16 . Știința Buc. 6 0 15 7:34 1

Tenis de masă
Prima parte a campionatului mas

culin al categoriei A la tenis de 
masă a luat sfîrșit duminica trecu
tă, cînd s-au desfășurat meciurile 
ultimei etape a turului. In urma 
disputării tuturor întîlnirilor, pe pri
mul loc s-a clasat echipa bitcureș- 
teană Flamura roșie (Reiter, Gant- 
ner, Stan life) care n-a pierdut nici 
lin meci. Ultimul loc este deținut de 
formația Flamurii roșii din Timișoa
ra care n-a reușit să cîștige nici o 
îtitîlnire, pierzînd toate partidele la 
scoruri categorice.

Iată cum arată clasamentul înain
tea primei etape din retur, care va 
avea loc la 4 septembrie.
1. FI. roșie Buc.
2. Constructorul Buc.
3. Progresul Buc.
4. Progresul Satu Mare
5. Progresul Cluj 

Dinamo IX Buc.
7. Voința Arad

880 40:12 16
871 39:10 15
853 35:24 13
853 26:26 13
844 28:26 12
835 28:29 11
835 24:32 11

8. Metalul Reșița
9- Fl. roșie Timișoara

8 1 7 11:37 9
8 0 8 5:40 8

întîlnirea de la Reșița dintre Me
talul și Voința Arad s-a terminat cu 
scorul de 5-1 în favoarea arădani- 
lor.

Lupte
Timp de patru zile (14-17 iulie), 

cei maî buni juniori din țară la 
lupte clasice se vor întrece pen
tru cinstea de a purta tricourile 
de campioni pe anul 1955. Eveni
mentul este deosebit de important 
pentru sportul luptelor, întrecerea 
fiind un bun prilej de a verifica 
posibilitățile tinerilor luptători, din 
rîndul cărora s-au ridicat în ul
tima vreme multe elemente de va
loare, care au fost selecționate îrt 
lotul reprezentativ al țării, ca I, 
Cernea,- Gh. Dumitru și alții.

Vor participa peste 150 tineri, 

repartizați astfel pe regiuni: Bucu
rești, Arad, Baia Mare; Constanța, 
Galați, Timișoara cîte 12, Regi
unea Autonomă Maghiară și regi
unea Stalin cîte 11, Cluj, Iași cîte 
10, Oradea, Ploești cîte 8, Hune
doara 7, ca și primii trei clasați 
în finalele campionatului de anul 
trecut, dacă îndeplinesc condițiile 
de vîrstă.

■ BASCHET. — Miercuri au 
început întîlnirile finale din ca
drul Cupei Orașelor la juniori și 
junioare. La băieți participă re
prezentativele orașelor Satu 
Mate, Constanța, Galați, Cluj și 
București, iar la fete se întrec 
selecționatele orașelor București, 
Orașul Stalin, Timișoara, Sibiu și 
Galați. Rezultatele tehnice: juni
ori.- Satu Mare — Constanța 74- 
41 (39-23), Galați — Cluj 61-43 
(33-16), Galați — Constanța 38- 
31 (22-19), București — Satu 
Mare 61-35 (26-10). Meciul a fost 
însă cîștigait prin contestație de 
către reprezentativa Satu Mare. 
Duoă primele două etape, pe pri
mul loc se află selecționata ora
șului Satu Mare, urmată în or
dine de Galați și Constanța. Ju
nioare: Timișoara — Sibiu 48-17 
(23-14). Orașul Stalin — Galati
42- 30 (23-14), București — Sibiu
43- 24 (24-71, Orașul Stalin —-
Timișoara 44-16 (25-7). In cla
sament conduce Orașul Stalin ur
mat de Timișoara și București.

(Fr. Bacia-corespondent)
■ Echipele de volei și baschet 

ale C.C.A., care în prezent între
prind un turnau prin țară, au 
susținut două întîînir.i cu forma
țiile reprezentative ale orașului 
Sibiu. La volei, militarii au cîști- 
gat cu 3—0 iar la baschet cu 
125—48 (62-26).

■ BOX — Astăzi începe la Cra- 
fova campionatul de box (juniori) 
al asociației Locomotiva. Participa 
pugiliști din 18 orașe. Printre cei 
care îsi vor disputa cu acest prilej 
întîietatea, se numără o serie de 
tineri cu frumoase perspective: M. 
Ghencea și I. Ailenei (București), 
Saul Avram (Iași), A. Gavriliuc și 
A. Druhora (Orașul Stalliin) și atlții. 
întrecerile vor lua sfîrșit la 16 iu
lie.

•— Colectivul sportiv Flamura ro
șie — Alimentația Publică din Ca
pitală organizează astă-seară o re
uniune pugilistică pe terenul Pro
gresul I.T.B. (șos. Ștefan cel Mare) 
Participă boxeri de la Flamura ro
șie — Alimentația Publică Bucu- 
rești și Dinamo Oradea. Reuniunea 
va începe,la ora 19,30. In caz de 
timp nefavorabil, ea va avea loc 
mîi.ne dtojruaață, de la ora 10. Prhr 
tre boxerii oare var evolua cu acest 
prilej se numără: Mircea Mihai, 
Nicolae Niță, I. Ocneanu, Gh. Hă
țiș și alții.

■ POLO PE APA. In cadrul 
campionatului categoriei B s-av 
disputat două meciuri restanță. 
Voința _tg. Myreș-’a în trecut Ști
ința Timișoara cu scorul de 12-2, 
iar Voința Timișoara a djspus 
de Voința Oradea cu scorul de 
11-4.

■ FOTBAL. Biletele pentru 
cuplajul de duminică de la sta
dionul Republicii s-au pu3 în vîn- 
zare la casele din str. Hajdeu, la 
C.C.A., Dinamo, viis-â-vis de fun
dația Dalles și la agenția cen
trală Pronosport.

■ POPICE. — Recent, echipa 
feminină de popice a colectivului 
sportiv „23 August" din Capitală 
a susținut o întîlnire amicală cu 
formația colectivului P.C.A. 
Giurgiu. Mai bine pregătite, bucu- 
reștencele au obținut victoria cu 
scorul de 785—756 popice dobo- 
rîte. S-au remarcat Ioana Idoiș, 
Angela Boicot, Ecaterina Ventel 
și Simona Ștefănescu de la în
vingătoare și Eliza Loceanu, Mia 
Dobrescu și Silvia Angheț de la 
învinse. x

Competiții,
TENTATIVE DE RECORD

Probele de Kilometru lansat și 
Kilometru cu start de pe loc, amî- 
nate din cauza timpu1ui nefavora
bil, se vor disputa în zilele de 24 
și 25 august în organizarea Ca
sed Centrale a Armatei.

Pînă la disputarea acestor în
treceri republicane. Casa Centra
lă a Armatei a cerut și a obținut 
aprobarea comisiei centrale de au- 
to-moto să organizeze duminică și 
luni întreceri pe Kilometru lansat 
și Kilometru cu start de pe loc, 
în cadrul eăroria să se facă tenta
tive de record.

Motociicliștii Casei Centrale a 
Armatei au cerut organizarea ten
tativelor de record pentru a-și ve
rifica motocicletele în urma care- 
najelor pe care le-au făcut la ma
șini. La aceste probe vor participa, 
de altfel, și motocicliști aparținînd 
altor asociații și colective sportive 
din Capitală, știut fiind că even
tualele recorduri care vor fi îmbu
nătățite cu acest prilej vor fi omo
logate de comisia centrală.

întrecerile organizate de Casa 
Centrală a Armatei se vor des
fășura pe șoseua Buourești-B ră
nești (corn. Pantelimon) începînd 
de la ora 9 dimineața. Traseul 
de concurs va fi cuprins între bor
nele kilometrice 11-15.

Concursul este deschis tuturor 
claselor și categoriilor de motoci
clete și mașini.

In caz de top de nefavorabil 
(ploaie sau vînt)*  tentativele de 
record vor avea loc în zilele de 
13 și 14 iulie.

•
Mui ora 16 ’(în W de timp 
nefavorabil bazinul acoperit FIo- 
reasca^ ora 17) întîlnirea interna
țională de înot, sărituri și polo 
Pe apă R.P.R. —R.P.B.

TIR. — Poligonul Tunari ora 
9,30 meciul internațional R.P R - 
R.P.U.

HANDBAL. — Stadionul Re
publicii ora 16 Selecționata ora
șului București — Admira Viena 
(feminin).

CICLISM. — Parcelare>a Flo
reasca, oria 8 concurs popular.

FOTBAL. — Stadionul Repu
blicii ora 17,30 Dinamo Orașul 
Stalin — Flamura roșie U.T.A 
(finala Cupei de vară).

Teren Progresul I.T.B. Cupa 
R.P.R. ora 11; Flamura roșie Co
merț II Bacurești—Știința Bucu
rești. Ora 17: Armata București— 
Progresul Focșani.

OINĂ. — Stadionul Dinamo 
ora 9 f nalele dinamoviadei pe 
anul 1955. .

Reiultaîale popicarilor 
bucureșteni

Echipa reprezentativă de popice 
a orașului' București a susținut a- 
nul acesta patru întîlniri. După o 
categorică victorie obținută în fața 
valoroasei formații a orașului Arad, 
bucureștenii au pierdut surprinză
tor următoarele două meciuri. La 
prima înfrîngere suferită în meciul 
cu tînăra echipă a orașului Sibiu 
antrenorii au susținut că insuccesul 
bucureștenilor se datorește în mare 
parte faptului că aceștia nu s-au 
acomodat cu bila de ebonit nou 
introdusă în jocurile din țara noas
tră. După o bună perioadă de timp, 
cînd se părea că popicarii bucureș- 
teni au făcut suficient „rodaj" cu 
bila de ebonit, reprezentativa Ca
pitalei, s-a întors din nou învinsă, 
de la Arad. Explicația ? In primul 
rînd lipsa de orientare în alcătui
rea lotului reprezentativei, care a 
fost selecționat pe baza unui con
curs de 60 bile, cînd meciul oficial 
prevedea 100 bile la sistemul mixt. 
Acest procedeu a dus la introdu
cerea în lot a unor jucători nepre
gătiți ca Ștefan Boțea, Gr. Voicu 
și Ștefâ'ii Nțțuică. In al doilea rînd, 
lipsa unui antrenament continuu și 
metodic care a făcut ca o serie de 
jucători șl jucătoare de frunte, ca 
maestrul spoitului Aleii: Andrei, 
Mada Crăciun, Aneta Ivanovîfcf, 
Florentina IoriesCu, să afate în ul
tima vreme mari deficiențe, atît în 
tehnica lansării bilei cît și în-pre
gătirea fizică.

Cu prilejul ultimului meci, s-a 
văzut că antrenorul Ferdinand Po
pescu, a trecut, (timid însă), la 
remedierea acestor lipsuri, selec
ționata Bucureștiului reușind să 
învingă formația orașului Ploești. 
Procentajele realizate (369 popice 
doborîte — în medie — din 100 
bile la sistemul plin și izolate) 
sînt, totuși, sub nivelul posibilită
ților jucătorilor bucureșteni, fapt 
care trebuie să atragă atenția an
trenorilor în scopul intensificării 
antrenamentelor, cheia obținerii a 
noi victorii.

ACTIVITATEA LA LUPTE

De curînd, a avut loc la Arad 6 
interesantă întrecere de lupte clasice 
la care au participat echipele repre
zentative ale orașelor Arad și Tg. 
Mureș. întîlnirea a fost cîștigată de 
luptătorii arădani cu-scorul de 8-1.

concursuri...
Trebuie ți.ut seama însă că repre
zentativa orașului Tg. Mureș este o 
echipă proaspăt promovată în cate
goria A. Iată rezultatele tehnice: 
Cat. 52 kg., Kosa (Tg. Mureș) cîș
tigă prin tuș în fața lui Popovici 
(Arad). La categoriile 57, 62, 67 
și 73 kg. M. Szekely, Sandor, Sze- 
beni și Keter (Arad) cîștigă prin 
tuș întîlnirile cu Makszem, Loson- 
czy, Csiki și Hadhazi (Tg. Mureș). 
La categoria 79 kg. Corodau (Â- 
rad), cîștigă la puncte în fața lui 
Csiszar (Tg. Mureș), la cat. 87 kg. 
Ranglieț (Âr.-d) cîștigă prin tuș în- 
fflnirea cu M. Szabo (Tg. Mureș), 
iar la categ. grea, P. Dascău (Arad) 
cîștigă fără adversar. Cea de a doua 
întîlnire din cadrul categoriei 62 kg., 
a revenit tot unui luptător arădan,
Kovago, care l-a învins prin tuș 
pe Pintea (Tg. Mureș).

La Galați, colectivul Flamura Ro
șie din localitate, a primit vizita e- 
chipelor de seniori și juniori ale 
colectivului Fl. Roșie alimentația pu
blică din Capitală. Mai bine pregă
tiți din piinct de vedere tehnic, oas
peții au cîștigat cu scorul de 9-4.

„Cupa orașelor*  la gimna

stică

La Arad vor avea Ioc mîine între
cerile celei de a III-a etape a com
petiției de gimnastică „Cupa orașe
lor". După disputarea primelor două 
etape, clasamentul acestei competiții 
se prezintă astfel (prezentăm punc
tajul obținut în fiecare etapă) :
București 10+5 10+7 32
Cluj 7+10 5 + 10 32
Timișoara 5+1 7+5 18
Arad 3+3 3+3 12
Stalin 1+1 7+1 10

După cum se vede, lupta pentru 
primul loc este destul dc echilibrată, 
avînd ca principali promotori repre
zentativele Bucureștiului și Clujului. 
Nu este mai puțin adevărat că și 
celelalte regiuni, în special Timi
șoara și regiunea Stalin, care au ctte 
două centre (Timișoara-Reșița și O- 
rașul Stalin-Sibiu), pot acumula un 
număr de puncte mai mari în ur
mătoarele etape.

Conform regulamentului competi
ției, înaintea etapei de mîine s-au or
ganizat în cele cinci orașe 
concursuri de selecție în vederea al
cătuirii reprezentativelor. Trebuie să 
arătăm că în concursul din București 
s-au înregistrat mai multe absențe 
care dovedesc că respectivele asocia
ții au slăbit preocuparea pentru gim
nastică. Este vorba de echipele de 
băieți și fete ale asociație; Voința 
și echipele feminine de la Flamura 
roșie și Locomotiva. Elementele pre
gătite în aceste asociații trebuie să 
folosească aceste concursuri pentru 
ridicarea măiestriei lor. Acesta este, 
de altfel, principalul scop al „Cu
pei orașelor" : ridicarea elementelor 
tinere în categoriile superioare.

Ci'pa de vară fa handbal

redus

Astăzi, și mîine se vor disputa 
la centrul de antrenament nr. 

2 din Capitală noi jocuri de hand
bal redus în cadrul Cupei de vară 
pentru echipele masculine și în 
cadrul Cupei Ministerului Invăță- 
mîntului pentru echipele femini
ne. Iată nrogramul meciurilor: 
ASTAZI: ora 18: Știința Ministe
rul Invățămînfului — Locomotiva 
(feminin): ora 19: Flacăra Plo
ești — Știința I.C.F. (masculi.n); 
ora 20: Fl. roșie Steagul Roșu—■ 
Flacăra (feminin); ora 21: Loco
motiva — Progresul (masculin); 
MÎINE: ora 18: Metalul — Di
namo Obor (masculin); ora 19: 
Progresul F.B. — Metalul 2 Plo
ești (feminin); ora 20: Voința — 
Flacăra Rafinăria 1 (masculin); 
C.C.A. — Dinamo 6 (masculin).

înaintea meciurilor de astăzi și 
mîine, pe primele locuri în cla
samentele celor două serii ale 
întrecerii echipelor masculine se 
află formațiile Metalul (seria I) 
și C.C.A. (seria a II-a). La fele 
echipa Știința Ministerul Invăță- 
mîntului conduce în olasament cu 
autoritate.



k doua sesiune de comunicări
a cabinetului meiodico-științific din timișoara

După meciul de șah U.R.S.S.—S.U.A.
Un nou succes al școlii șahiste sovietice

In zilele de 25 și 26 iunie a avut 
loc la Timișoara, în organizarea 
cabinetului metodico-științific de pe 
lingă comitetul C.F.S. regional, 
desfășurarea celei de a doua sesiuni 
de cercetări științifice.

La aceste lucrări au participat 
pro!, universitari, medici, prot. de 
educație fizică, antrenori, sportivi 
fruntași și activiști de cultură fi
zică din regiunea Timișoara. Au fost 
invitați la lucrările acestei sesiuni 
și activiști din orașele Iași, Cluj, 
Tg. Mureș, Craiova, București.

In cadrul festivității de deschide
re, tovarășul Pavel Gheorghiu, pre
ședintele comitetului C.F.S. regional 
Timișoara, a subliniat că lucrările 
celei de a doua sesiuni de cercetări 
științifice sînt închinate aniversării 
Hotărîrii Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. din 2G iunie 1949, pe ale 
cărei sarcini își fundamentează ac
tivitatea cabinetul metodico-științi
fic.

In continuare, tov. lector 6. 
Bucur, secretarul cabinetului meto- 
dico-științific din Timișoara a pre
zentat un raport de activitate pe 
anul 1954. Ședința festivă a luat 
slîrșit prin expunerea unui referat 
cu tema „Bazele metodico-științifice 
actuale ale antrenamentului", pre
zentat de dr. T- Petrovici.

La sesiunea de comunicări a ca
binetului metodico-științific de pe 
lingă C.F.S. regional Timișoara aii 
participat următoarele secții: Secția 
I: Catedra de educație fizică de la 
Institutul Politehnic din Timișoara. 
Secția a II-a: Catedra de educație 
fizică și cultură fizică medicală de 
Ia I.M.F. Timișoara. Secția a 111-a: 
Școala medie tehnică de cultură fi
zică. Secția a IV-a: Dispensarul 
medical pentru sportivi și policlini
ca universitară.

Dintre cele mai interesante comu
nicări susținute desprindem urmă
toarele: „Unele observații cu privi
re la experimentarea lecției lui Do- 
gadin în învățămîntul superior" (re
ferent lector G. Bucur). „Un test 
de laborator în urmărirea antrena
mentului" (reacția cu nifrat de ar
gint), referenți dr. M. Ancușa, dr. 
V. Cătină, profesor C. Iovănescu). 
„Contribuții la studiul reactivității 
vasomotorii în cursul antrenamen
tului" (referenți dr. I. Schorscher, 
dr. V. Gatina, prof. C. Iovănescu). 
„Metoda de predare și gradarea 
exercițiilor la gimnastica sportivă

Pînă la deschiderea celei de a 
doua ediții a Jocurilor Internațio
nale Sportive ale Tineretului care 
se vor desfășura în cadrul celui 
de al V-Iea Festival Mondial al 
Tineretului de la Varșovia, a ră
mas mai puțin de o lună.

La multe dintre disciplinele 
sportive incluse în program vor 
participa numeroși recordmani ai 
Europei și ai lumii. Vor veni cei 
mai buni sportivi din Uniunea 
Sovietică, țările de democrație 
populară și sportivi de frunte din 
țările occidentale. Astfel, și-au a- 
nunțat participarea Fiitterer cam
pionul Europei, la 100 și 200 m. 
recordmana australiană Strickland, 
săritorul de pe trambulină Capil- 
la, din Mexic.

La turneul de fotbal s-au în
scris 22 echipe, plus reprezentati
vele Varșoviei și Stalinogrodului. 
Alături de aceste echipe vor mai 
participa reprezentativele orașelor 
Budapesta, București, Praga, So
fia, Tirana, Pekin, Berlin, Bru
xelles, Leipzig, Ceylonului și pro
babil reprezentativele Egiptu'ui și 
Libanului. Numeroși concurenți 
vor fi prezenți la probele turneu
lui de scrimă. La concursurile des
chise trăgătorilor cu arcul și-au 
anunțat participarea sportivi din

Atleta sovietică Nina Martmenko a stabilit 
un nou record mondial la pentatlon

LENINGRAD (Agerpres). — 
TASS transmite:

Cu prilejul întrecerilor sparta- 
chiadei de vară care se desfășoară 
pe stadionul Kirov din Leningrad, 
tînăra atletă sovietică Nina Marti- 
nenko a stabilit un nou r^ord mon
dial la pentatlon cu 4977 puncte. 

la diferite vîrste" (referent asist. 
G. Eilhardt). „Tratamentul entorse
lor prin rfinlgen-terapie" (referenți 
dr. E. Adam, dr. Welber), „Problema 
combaterii viciilor de atitudine la 
studenți" (referent lector Iuliu llca).

La discuțiile care au urmat s-au 
înscris un mare număr de audi
tori, care, prin aprecierile critice și 
propunerile făcute, au contribuit la 
ridicarea calității lucrărilor celei de 
a doua sesiuni, aducînd astfel un 
real aport pentru fundamentarea ști
ințifică a unor probleme legate de 
practica culturii fizice. Discuțiile și 
concluziile au mai arătat, pe de o 
parte, legătura strînsă care există 
între munca științifică a cercetăto
rilor și aplicarea practică a rezul
tatelor obținute de antrenori și spor
tivi pe teren, iar pe de altă parte, 
importanța acestor cercetări pentru 
creșterea necontenită a mișcării 
noastre de cultură fizică și sport.

In încheiere, tov. dr. Deculescu, 
din partea Ministerului Sănătății 
Publice, a tras o serie de concluzii 
și a subliniat, în același timp, im
portanța experimentării cu mijloace 
locale a tuturor problemelor legate 
de procesul de instruire și antrena
ment, a valorii și însemnătății con
tribuției aduse de clinici le universi
tare în reușita acestor lucrări etc.

In numele Comitetului pentru Cul
tură Fizică și Sport de pe lingă 
Consiliul de Miniștri a vorbit tov. 
director A. Balaș care a apreciat 
ca pozitivă inițativa comitetului 
C.F.S. regional Timișoara, sublini
ind reușita organizării lucrărilor a- 
cestei sesiuni. Considerînd că lu
crările prezentate sînt legate de ne
voile practice sportive, că au o 
justă_ orientare științifică și angre
nează în această activitate de cer
cetări medici și tehnicieni dc cul
tură fizică, tov. A. Balaș reco
mandă ca pe viitor cercetările să-și 
bazeze într-o mai mare măsură con
cluziile pe experimentări practice. 
De asemenea, el arată că lucrările 
trebuie formulate într-o formă ac
cesibilă sportivilor și tehnicienilor 
de cultură fizică, Ia cunoștința că
rora trebuie aduse rezultatele cer
cetărilor întreprinse. Cele mai bune 
lucrări comunicate în această se
siune științifică vor fi propuse spre 
comunicare în sesiunea pe .țară a 
Consiliului Superior metodico-știin
țific.

Belgia, Suedia, Cehoslovacia, El
veția și Polonia.

Sportivii polonezi, au început 
pregătirile de mai mult timp, pen- 
t'U a avea o comportare cit mai 
bună în cadrul întrecerilor.

Concomitent cu pregătirile spor
tivilor polonezi au loc și pregă
tirile tehnice. După rum se știe, 
majoritatea întrecerilor sporthe 
din cadrul Jocurilor se vor des
fășura la Varșovia. Excepție fac: 
planorismul, canotajul, moto-nau- 
ticele și motociclismul pe pistă 
In sectoarele de atletism de pe 
toate stadioanele din Varșovia pe 
care vor avea loc întrecerile se 
fac ultimele îmbunătățiri și ame
najări. Aceeași muncă se desfă
șoară la toate bazele sportive ale 

capitalei Poloniei, astfel ca în ziua 
deschiderii concursurilor ele să 
se prezinte în cele mai bune con
diții.

In afară de numeroasele baze 
sportive care au fost reamenaja- 
te, în centrul atenției generale se 
află stadionul Festivalului, ale că- 
rui lucrări și amenjjamente sînt 
pe terminate.

Varșovia, orașul Festivalului aș
teaptă pe sportivii din toată lu
mea, care și-au dat întîlnire aici 
în primele zile ale lunii august.

Miercuri seara, odată cu încheie
rea ultimei partide întrerupte, a 
luat sfîrșit meciul de șah U.R.S.S. 
—S.U.A. Intîlnirea aceasta a fost 
așteptată cu un uriaș interes de iu
bitorii șahului de pretutindeni.

Legăturile sportive dintre șahiștii 
ruși și americani.cunosc tradiții de 
peste o jumătate de secol. In anul 
1889 a avut loc la New-York un 
mare turneu internațional c.are, după 
comentariile cronicarilor din acele 
vremuri, a adunat tot ceea ce avea 
șahul mai bun în ambele lumi. Pri
mul ioc, la egalitate de puncte, a 
fost obținut de strălucitul șahist rus 
M. I. Cigorin și maestrul austriac 
Weiss. Cigorin a jucat în acel me
morabil turneu nu mai puțin de... 
46 partide. In anii următori el a 
mai vizitat de cîteva ori Statele 
Unite, întîlnindu-se cu cei mai buni 
jucători din New-York, New-Orleans, 
Cambridge-Springs, La rîndul 
său talentatul maestru american 
Pilsbury a jucat de două ori în 
Rusia.

In anii 1937 și 1939 au evoluat 
Ia Moscova și Leningrad cei mai 
puternici jucători americani Samuel 
Reshewski și Reuben Fine. Reshw- 
ski a jucat la Moscova și în 1948 
în cadrul turneului pentru campio
natul lumii.

Pînă la acest meci șahiștii din 
U.R.S.S. și S.U.A. se întîlniseră db 
cinci ori în competiții amicale și 
oficiale. In 1945, a fost organizat 
un meci prin radio la 10 table in 
două tururi. Victoria a revenit echi
pei U.R.S.S. cu scorul de 
Un an mai tîrziu șahiștii americani 
au venit la Moscova unde au sus
ținut o întîlnire în aceleași condi- 
țiuni. Din nou a învins echipa URSS 
cu 12</»-7ț4. In 1952, ambele echipe 
au participat la cea de a X-a 
olimpiadă șahistă de la Helsinki. 
In semifinală echipa U.R.S.S. a în
vins cu 3-1, iar în turneul final în- 
tîlnirea lor s-a încheiat cu un scor 
egal: 2-2. Anul trecut, la invitația 
Federației americane de șah. echipa 
Uniunii Sovietice a Jucat la New- 
York. Fiecare formație era alcătuită 
din opt jucători iar meciul se des
fășura dc-a lungul a patru tururi. 
Din 32 partide, șahiștii sovietici au 
cîștigat 14, au pierdut 6, 12
partide fiind remize. Meciul l-a cîs- 
tigat echipa U.R.S.S. cu scorul 
de 20-12. In felul acesta, scorul 
general în cele cinci întîlniri indica 
un punctaj dc 53-27 în favoarea 
șahiștilor sovietici.

In acest al. șaselea meci jucătorii 
americani veniseră hotărîți să-și ia 
revanșa. Aceasta a declarat-o, de 
altfel, la sosirea în Moscova cam
pionul S.U.A., A. Bisguier. Dar for
ma excepțională, concepția superi
oară de joc și forța echipei U.R.S.S. 
au făcut ca reprezentativa sovietică 
să obțină victoria cu cel mai cate
goric scor din istoria întîlnirilor 
dintre cele două țări: 25-7. Echipa 
americană, deși a depus toate efor
turile, nu a reușit să obțină decît

Cupa Europei Centrale ia Mal
Cu excepția meciului Voros Lo- 

bogo (Budapesta)—Hajduk (Split) 
care se va desfășura astăzi la 
Split, — în primă ediție — cele
lalte trei întîlniri, contînd ca re
vanșă din competiția Cupa Euro
pei Centrale vor avea loc mîine la 
Bratislava, Praga și Viena. Suc
cesul deosebit înregistrat de echi
pele cehoslovace le deschide per
spective frumoase. U.D.A. Praga, 
care și-a asigurat un avantaj de 
două puncte în prima întîlnire sus-

Echipa braziliană Bctafogo
PRAGA 8 (prin telefon). — Cu

noscuta echipă braziliană de fotbal, 
„Botafogo de Futebol e Regatas" 
a sosit în cursul zilei de joi la 
Praga venind din Elveția. Ea va 
susține primul meci în compania

F. C. Milano—Dynamo Moscova 4-2 (2-1)
Peste 70.000 dc spectatori pre

zenți în tribunele stadionului Di
namo din Moscova au urmărit 
intîlnirea de fotbal desfășurată 

între echipele Dinamo Moscova și
F. C. Milano. După cum se știe, 
echipa profesionistă F.C. Milano 
este campioana Italiei pe anul 
1955.

Scorul este deschis în min. 3 
de joc dc către Bin. Egalarea sur
vine în min 34 cînd Soerenssen 
execută oXloyjtură liberă de la 
25 m. Pîna Ia sfîrșitul reprizei, 
Riccani înscrie nentru oaspeți cel 
de al doilea gol.

La reluare. Nnrdhal urcă scorul 
la 3—1. Fotbaliștii sovietici atacă

V. Smîslov

un procentaj de 21 la sută, față de 
79 la sută cit au realizat șahiștii 
sovietici. Nu trebuie să uităm că în 
acest meci Statele Unite au aliniat 
cea mai puternică și cea mai valo
roasă formație de care dispun la 
ora actuală. Din rîndul ei nu au 
lipsit marele maestru S. Reshewski, 
campionul S.U.A., A. Bisguier, ti
nerii L .Evans, D. și R. Byrne, spe
ranțe autentice ale șahului ameri
can ca și experimentați! maeștrii 
internaționali I. Horovitz, I. Kash- 
dan și G. Steiner. Și totuși, acest 
Iot deosebit de puternic a realizat 
în fața echipei U.R.S.S. doar două 
victorii, și zece egalități, pierzînd 
nu mai puțin de 20 partide.

S-a dovedit din nou că șahiștii 
sovietici alcătuiesc cea mai puter
nică și cea mai omogenă echipă 
din lume, V. Smîslov, T. Petrosian

M. Botvinik . . .. . .0ns
V. Smîslov . . ....1111
D. Bronstein . ... . V
E. Gheller . . . ....1101
P. Keres . . . ....nii
T. Petrosian . . ....ii

11
M. Taimanov . . . . .jUU
A. Kotov . . . ....11

1 1
Pa tururi scorul a fost următorul: 

turul 1 : 572—2V2 ; turul 2 : 7—1: 
turul 3 : 5'/2—2'/2 : turul 4 : 7—1.

In felul acesta scorul general al 
îptîlnirilor U.R.S.S.—S.U.A. a de
venit după acest meci 78—34, rezul
tat care confirmă grăitor superiori
tatea școlii șahiste sovietice.

Meciul de șah desfășurat la Mos
cova a fost bogat în partide și 
realizări valoroase. Toate cele patru 
victorii ale lui Smîslov sînt adevă
rate modele ale tehnicii șahiste cele 
mai avansate. Keres și Kotov au cîș
tigat la rîndul lor excelente partide 
de atac iar Petrosian a demonstrat 
un desăvîrșit stil pozițional în în- 
tîlnirile cu Horovitz și Pavey. Foar
te bine a jucat D. Byrne partida 
pe care a cîștigat-o la Gheller în 
turul 3 și Reshewski intîlnirea sa 
cu Botvinik în primul tur.

S-a vădit din nou că acest gen de 
întîlniri dintre cei mai buni sportivi 

ținută la Bologna, jucînd acum 
„acasă", are cele mai multe șanse 
de calificare. De asemenea, Slovan 
Bratislava este în avantaj față de 
Vojvodina cu care a făcut meci 
nu! la Novisad.

Honved Budapesta joacă în de
plasare, la Viena, unde va întîlni 
echipa Wiener Sportclub. Fotba
liștii maghiari au un avantaj de 
trei puncte, în, urma meciului, sus
ținut miercuri la Budapesta.

joacă in R. Cehoslovacă
echipei Dynamo Praga. Meciul se 
va desfășura astăzi, sîmbătă.

Fotbaliștii brazilieni vor sus
ține alte două întîlniri Ia Bra
tislava la 13 iulie și la Ostrava 
la 16 sau 17 iulie.

din ce în ce mai periculos și un 
apărător italian comite hands în 
carc-u. Lovitura de 11 m. este 
executată perfect de Savdunin 
care reduce din handicap: 3—2. In 
ultimele minute de joc echipa 
italiană beneficiază de asemenea 
de o lovitură de 11 m. pe care 
o transformă Soerenssen. stabi
lind scorul final de 4—2. Porta
rul oaspeților, Bufon, a apărat 
excepțional, în timp ce Iașin nu 
a fost în forma sa cea mai 
bună. Meciul a fost arbitrat de 
arbitrul austriac Franz Grill. La 
11 iulie F.C. Milano va susține 
cel de al doilea ioc în compania 
echipei Spartak Moscova.

și A. Kotov au învins la 0 adver
sarii lor direcți, aducînd cite 4 
puncte din 4 posibile echipei lor. 

..Smîslov, care a fost cel mai bun
jucător al acestui meci, a demon
strat o clasă excepțională în între
cerea cu campionul S.U.A. Bisguier. 
Toate cele patru partide .s-au ca
racterizat prin jocul creator și im
petuos al lui Smîslov care n-a lă
sat adversarului nici o contrașansă. 
Petrosian l-a învins de două ori 
pe Horovitz, apoi acesta... l-a dele
gat pe Pavey să piardă ultimele 
două partide în locul său. Același 
lucru s-a petrecut și la masa a 
opta. A. Kevitz care l-a înlocuit pe 
Steiner în tururile 3 și 4 a îndepli
nit doar formalitatea de a se recu
noaște învins, neputîndu-i opune o 
rezistență serioasă lui Kotov.

Keres a lăsat doar o jumătate de 
punct ia R. Byrne iar Gheller un 
Punct la D. Byrne. Evans și Kash- 
dan au făcut o figură onorabilă, 
încheind cu trei remize și o înfrîn- 
gere intilnirile directe cu Bronstein 
și Taimanov.

Dintre jucătorii americani marele 
maestru S. Reshewski a obținut cel 
mai bun rezultat. La prima masă, el 
a încheiat cu scor pozitiv (2I/2"* IA) 
intîlnirea sa cu Botvinik. Fără îndo

ială că este un deosebit succes ai 
șahistuluj american care, în special 
în prima partidă, a arătat un joc 
îndrăzneț, inventiv și precis în tăi
oasa variantă de Meran a gambitu
lui damei.

Vechiul record mondial deținut de 
Alexandra Ciudina era de 4888 
puncte.

Iată rezultatele obținute de Mar- 
tinenko la cele 5 probe atletice: 
aruncarea greutății: 13,54 m.; sări
tura în înălțime: 1,62 m.; 200 m. 
plat: 25”8/10; 80 m. garduri: 11” 
3/10; săritura in lungime: 5,92 m.

Iată acum tabelul general al întîl- 
nirii U R.S.S.-S.U.A. în ordinea me
selor :

S. Reshewski ............... 1*5 KA. Bisguier . ................0 0 0 0
L. Evans • . ................. Kz 0 KD. Byrne . . ............... 0 0 1 0
R. Byrne . . ................. 14 0 0 0

r I. Horovitz . ............... 0 0
) M. Pavev . . 0 0

T. Kashdan . . . . . n 0
f G. Steiner ............... 0 0
1 A. Kevitz . . 0 0
a două țări contribuie efectiv Ia mer
sul înainte al disciplinei respective. 
Meciul U.R.S.S.-S.U.A. îmbogățește 
cu noi și valoroase realizări tezau
rul teoriei șahiste. Dar, înainte de 
toate, el a arătat că nu există nici 
o piedică în calea dezvoltării legă
turilor culturale și prietenești între 
țări cu orînduiri sociale diferite. Din 
acest punct de vedere, semnificativă 
ni se pare declarația făcută dc con
ducătorul delegației americane A. 
Rivz care a spus :

Incheindu-mi cuvîntarea, vreau 
să subliniez do ia lucruri: In pri
mul rinei să mulțumesc pentru calda 
primire și prieteneasca ospitalitate 
ce ni s-a tăcut la Moscova. In al 
doilea rînd eu rog pe dumnezeu ca 
în următorii 10.000 de ani rușii șt 
și americanii să lupte numai pe ta
bla cu pătrate albe și negrei"

VALERIU CHIOSE

Campionatul mondial 
de handbal masculin
PRAGA 8 (prin telefon).—Cam

pionatul mondial de handbal, care 
se desfășoară în Germania occi
dentală, a continuat marți cu jo
curile din cadrul seriilor finale, 
care se dispută sistem turneu.

In prima scrie un succes deose
bit l-au înregistrat handbaliștii ce
hoslovaci care au reușit să dispună 
de una din pete mai bune forma
ții ale campionatului, echina Aus
triei. Victoria a revenit echipei Ce
hoslovaciei cu scorul de 12-3 (8-1). 
In cadrul aceleiași serii, echipa 
Germaniei occidentale a dispus de 
echipa Iugoslaviei cu scorul de 
23-12 (12-8). In cea de a doua 
serie surpriza zilei a constituit-o 
rezultatul meciului dintre echipele 
Elveției și Suediei. Victoria a re
venit handbal’stilor e’vețieni cu 
scorul d? 7-5 (3-3). Cel de al doi
lea meci a opus echipele Saarului 
și Franței. A cîșt'gat echipa Saar 
cu scorul de 13-12.

★
Ultimele rezultate înregistrate 

în cadrul seriilor finale ale cam
pionatului mondial de handbal 
sînt următoarele: Germania occi
dentală — R. Cehoslovacă 11-8 
(6-4); Elveția — Saar 13-8 (8-6); 
Suedia — Franța 18-9 (10-3); 
Austria — Iugoslavia 11-7 (6-4).

Astăzi se vor întîlni echipele R. 
Cehoslovace și Suediei meciul con
tînd pentru locurii'e 3-4. Duminică 
va avea loc finala între echipele 
Germaniei occidentale și Elveției.



In meciul international de tir Canotorii romini peste hotare/
R. P. RGMINĂ — R. P. UNGARĂ 7-1

lF Cînd pe tabela de afișaj a apă
rut în dreptul echipei R. P. Ro- 
mîne rezultatul 2388 puncte la 
„meci englez", o explozie de en
tuziasm a făcut să răsune poli
gonul din pădurea Băneasa. Pri
mul care a comentat acest excep 
țional rezultat a fost conducătorul 
lotului R- P. Ungare, Berzetey 
Gyula. Printre alte elogii la a- 
dresa reprezentativei noastre, el a 
declarat: „O asemenea performan
ță nu cunosc în istoria tirului 
mondial". Intr-adevăr, cele 2388 
puncte—realizate de Henri Herșco- 
vici-598 p., Mihaî Toader-597 p., 
Iosif Sîrbu-597 p. și Petre Cișmi- 
giu-596 p., — reprezintă un nou 
record al tării noastre, care între
ce cu 15 puncte recordul mon
dial stabilit de formația S.U.A. la 
campionatele lumii desfășurate în 
1954 la Caracas (Venezuela).

Printre cei care se bucurau 
nespus de mult de performanța 
strălucită a echipei noastre era și 
Constantin Antonescu, realizatorul 
unei alte victorii tot atît de valo
roase. C. Antonescu n-a făcut par
te din echipa învingătoare, dar în 
schimb, a adus tării noastre pri
mul loc în clasamentul individual. 
Rezultatul sau de 598 puncte, la 
fel ca și cel al lui Henri Herșco- 
vici, este egal cu recordul mon
dial al probei.

Mai mult decît probele de armă 
liberă din prima zi a concursului, 
„meciul englez" a subliniat neta 
superioritate a trăgătorilor romîni 
fată de cei maghiari. In urma 
câștigătorului probei, C. Anto
nescu, s-au clasat în ordine pe 
locurile 2,3,4 și 5, cei patru com- 
ponenți ai echipei romîne care au 
realizat o medie de 597 p., rezul
tat inferior cu un punct perfor
manței omologate ca record indi
vidual al lumii. In felul acesta, 
reprezentanții R. P. Ungare, deși 
»-au comportat la valoarea lor 
obișnuită recunoscută pe tărîm 
internațional și au tras o medie 
remarcabilă de 590,5 p., nu s-au 
putut clasa decît de la locul VI 
în jos. Primul dintre ei, Krebs 
Șandor, a rezistat trăgătorilor- 
noștri pe 30 focuri la 50 metri, 
realizînd 300 puncte, dar pe ur
mătoarele 30 focuri la 100 metri 
a fost depășit categoric.

Azi și mîine la ștrandul Tineretului 
R. P. Romînă — R. P. Bulgaria la natație

Joi dimineață au sosit sportiv’i 
bulgari care se vor întrece azi și 
mîine cu sportivii țării noastre la 
înot, polo pe apă și sărituri. De
legația Republicii Populare Bul
garia, compusă din 38 de spor
tivi, este condusă de președin
tele comisiei centrale de natație, 
Bogomil Nonev.

In vederea acestei întîlniri, îno
tătorii, jucătorii de polo și săritorii 
bulgari s-au pregătit cu multă a- 
tenție. Printre cei mai valoroși 
înotători ai lotului bulgar, amin- 
ttrn pe Atanasov Ghincev (100 m. 
liber), Zenaida Kononova (100 m. 
liber), Vasil Biolcev (100 m. 
spate), Zlaterev (200 m. bras), 
etc.

Din lotul jucătorilor de polo 
bulgari fac parte o serie de Ju-

„Știința Politehnica” a întrecut echipa de baschet 
a Universității Oxford

’ Cel de al doilea meci în țara 
noastră al echipei de baschet a 
Universității Oxford (Anglia), sus
ținut joi seara în compania echi
pei bucureștene „Știința Politehni
ca" a prilejuit din nou o luptă e- 
chilibrată. Scorul final 68-62 
<33-29) pentru Știința Politeh
nica.

Jocul a avut două aspecte dis
tincte. In prima parte, oaspeții au 
avut inițiativa, făcînd dovada 
unei valori tehnice ridicate. Dri
blingurile reușite și precizia în 
pase au creat jucătorilor englezi 
situații favorabile pe care au 
știut sâ le concretizeze. Astfel, ei 
au avut conducerea pînă aproape 

O VICTORIE COMODA Șl O 
INFRINGERE CARE NE DA» 

TOTUȘI, SPERANȚE...
La pistol viteză, în fața unui 

adversar renumit în toată lumea, 
din rîndurile căruia fac parte pri
mii doi clasați la Olimpiadă, e- 
chipa țării noastre (Desk, LI- 
chiardopol, Dochiliță, Petrescu) a 
obținut o victorie comodă! Meritul 
ei este cu atît mai mare cu cît 
și-a trecut cu succes examenul 
pregătirii morale și de voință. 
Prin calmul și siguranța lor, re
prezentanții noștri au reușit să-i 
facă pe trăgătorii maghiari să-și 
piardă stăpînirea de sine și să 
comită greșeli elementare. Așa se 
explică faptul că rutinatul cam
pion olimpic, Karoly Takacs, a- 
tunci cînd a vrut să forțeze măcar 
victoria sa individuală asupra lui 
Gh. Lichiardopol, a rămas „cu 
degetul pe trăgaci", pierzînd 4 si
luete în prima serie de 4 secunde.

Victoria echipei noastre asupra 
R.P. Ungare este o mare realiza
re, dar rezultatul a rămas sub 
posibilitățile trăgătorilor care o 
compun. Aceasta pentru că în a 
Il-a manșă, trăgătorii romîni au 
tras „rezervat", căutînd să păs
treze avansul în numărul silue
telor. Cu toată această „rezervă", 
prin Zoltan Deak am reușit să 
cucerim și primul loc individual. 
Noua performanță a maestrului 
sportului Z. Deak confirmă valoa
rea sa, care i-a permis acum o 
lună să cucerească titlul de cam
pion republican,

Concursul de talere, odată în
cheiat, a adus reprezentativei R.P. 
Ungare și prima victorie pe e- 
chipe. Victoria este pe deplin me
ritată, taleriștii maghiari prezen- 
tîndu-se excepțional. Pentru noi 
rezultatul este departe de a fi un 
eșec. Dimpotrivă, el dovedește un 
salt valoric important. De unde 
anul trecut, la Lwow, am fost 
depășiți de echipa R.P.U. cu peste 
100 talere, de data aceasta am 
fost întrecuți numai cu 17 talere. 
Și această diferență putea fi mult 
maj mică, dacă alcătuirea echi
pei se făcea mai chibzuit, selecțio- 
nîndu-se taleriștii cei mai în for
mă (Rezultatele au dovedit că 
Gh. Florescu era mai indicat în 
formație decît I. Dumitrescu sau 
A. ioanițescu).

cători care s-au mai întîlnit anul 
trecut cu reprezentativa țării noa
stre la Sofia. Din cele două întîl
niri susținute, prima a revenit cu 
scorul de 8—0 reprezentativei 
noastre iar a doua cu scorul de 
4—2 reprezentativei bulgare.

Dăm mai jos cîteva puncte din 
regulamentul de desfășurare a a- 
cestei competiții:

■ La înot: pot participa cîte 
doi concurența de fiecare probă. 
Punctajul se va alcătui în felul 
următor: locul 1=5 pct.; locul 
II = 3 pct.; locul III - 2 pct.; 
locul IV = 1 pct.

■ La ștafetă: fiecare țară poate 
participa doar cu o singură echi
pă, punctajul fiind: locul I— 10 
puncte, locul II — 6 puncte.

■ La probele de înot punctajul 

de sfîrșitul prime; reprize. Par
tea a doua a meciului a marcat o 
revenire a jucătorilor bucureșteni, 
care au început să joace mai 
rapid, mai insistent sub panouri, 
mal calmi în aruncările la coș, 
menținînd avantajul cucerit. In 
acest fel, Știința Politehnica a ob
ținut o frumoasă victorie.

Cea de a treia partidă pe care 
o va susține echipa engleză de 
baschet este programată pentru 
mîine, duminică 10 iulie, ora 11 
dimineața, pe terenul Progresul 
I.T.B. în compania selecționatei 
de baschet a asociației Știința. In 
caz de timp nefavorabil, partida 
va avea loc la aceeași oră la sala 
Floreasca,

Iată rezultatele din ziua a doua: 
„MECI ENGLEZ": 1. R.P.R.-2388 
p.; 2. R.P.U.-2362 p.; indiv.: 1. C. 
Antonescu (R.P.R.)-598 p. (38 
muște), 2. H. Herșcovici (R.P.R.)- 
598 p. (35 m.), 3. M. loader 
(R.P.R.)-597 p. (40 m.), 4. I. Sîrbu 
(R.P.R.)-597p. (39m.), 5. P. Ciș- 
migiu (R.P.R.)-596 p.; 6. S. Krebs 
(R.P.U.)-593 p.; PISTOL VITEZA: 
I. R.P.R.-240/2269 p., 2. R.P.U.-
235/2242 p„ indiv. : 1. Z. Deak
R.P.R.-60/577 p., 2. I. Gyonyoru
(R.P.U.) 60/572 p., 3. S. Kun
(R.P.U.)-60/571 p„ 4. Gh. Lichiar
dopol (R.P.R.)-60/570.

In lanțul succeselor noastre s-a 
mai adăugat ieri o nouă victorie: 
echipa R.P.R. (Pieptea, Manica 
ifeide, Elefterescu, Hartwig și 

Dochiliță), realizînd 2624 puncte 
în proba de pistol precizie a ocu
pat primul loc și a stabilit un 
nou record al țării. Echipa R.P. 
Ungare a totalizat 2620 puncte. 
Cunoscutul trăgător maghiar Ba
logh Ambruș a reușit să termine 
învingător în întrecerea indivi

duală
Concursul individual de talere 

a fost cîștigat de Kulynaghy Ka
roly (R.P.U.) cu 285 talere, la 
egalitate cu colegul său de echi
pă, Vary Iosef. Primul dintre tră
gătorii noștri s-a clasat Ion Ghe
orghiu pe locul trei, ci*  o perfor
manță de 284 talere, ceea ce re
prezintă un nou record R.P.R. 

De remarcat că 6 trăgători din 
lotul nostru au obținut rezultate 
superioare vechiului record.
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Iată ultimele rezultate tehnice: 
TALERE: 1. R.P.U — 751 p.; 2. 
R.P.R. — 734 p.; indiv.: 1. Kuly
naghy Karoly (R.P.U.) 285 p.; 2. 
Vary Iosef (R.P.U.) 285 p.; 3. I. 
Gheorghiu (R.P.R.) 284 p.; PIS
TOL PRECIZIE: 1. R.P.R. — 
2624 p.; 2. R P.U. — 2620 p.; 
indiv.: 1. Balogh Ambruș (R.P.U) 
544 p.; 2. Gh. Corbescu (R.P.R.) 
541 p.; 3. I. Pieptea (R.P.R.) 
537 p.; 4. Decsey Ferenc (R.P.U) 
537 p.

In urma acestor rezultate, e- 
chipa țării noastre conduce cu 
scorul de 7—1 în întîlnirea cu 
R.P. Ungară. Meciul continuă 
astăzi și mîine, pe poligonul Tu
nari, începînd de la ora 9,30, 

va fi alcătuit separat pentru băr
bați și femei.

■ Săriturile se vor desfășura 
de pe trambulina de 3 metri și 
de pe turn, clasamentul făcîndu-se 
individual.

■ Intîlnirile de polo pe apă 
vor fi conduse de arbitrul ceho
slovac Frantisek Iarusek.

Iată loturile celor două repre
zentative din care se vor alcătui 
echipele de polo.

R.P. Romînă: A. Marinescu, F. 
Patrichi, Hospodar, Nagy, Bordi, 
Novac, Zahan, Deutsch, Csordas, 
Marchițiu, Szabo, Simon (antre
nor N. Daroczi).

R.P Bulgaria: Ivan Miladinov, 
Ivan Iconopisov, Iordan Gaida
rov, Stoian Dobref, Rusi Siarof, 
Vasil Miolcef, Hristo Cervenkof, 
Hnisto Velef, Ivan Dinef, Peniu 
Matef, Vladimir Marcov (antre
nor Costa Ghcțov).

■ Concursul se va desfășura 
azi și mîine, la ștrandul Tineretu
lui cu începere de la ora 16. 
In caz de timp nefavorabil, întîl
nirea va avea loc la bazinul aco
perit Floreasca și va începe cu o 
oră mai tîrziu.

■ Programul celor două zile
de concurs este următorul: AZI: 
400 m. liber (b), 100 m. fiber (f); 
200 m. bras (b.): 200 m. bras fete; 
100 m. spate (b); sărituri de la 
trambulină cu coeficient Impus; 
4x100 m. liber (fete); 4x100 m. 
liber (b); sărituri de la trambu
lină cu coeficient liber; polo. 
MIINE: 400 m. liber (f); 100 m.
lilier (b); 100 m. fluture (f):
100 m. fluture (b): 1’00 m. spate 
(f); 1500 m. liber (b); sărituri de 
la turn cu coeficient impus; 4x100 
m. mixt (f); 4x100 m. mixt (b); 
sărituri de la turn cu coeficient 
liber; polo.

Azi și mîine, canotorii noștri 
participă la importante competi
ții, peste hotare. După cum am 
anunțat la începutul săptămînii, 
un grup de canotori romîni au 
plecat în • R.P.F. Jugoslavia, 
unde vor concura în cadrul uniți 
mare concurs internațional car» 
se dispută pe lacul Bled, iar 
echipajul nostru reprezentativ da 
schif 8 -ț- 1 fete va concura la 
Berlin.

Competiția de canotaj de pe 
lacul Bled este una dintre cele 
mai mari care se organizează în 
Europa. Anul acesta această tra
dițională întrecere cunoaște cea 

de a 6-a ediție a sa și se bucură 
de o deosebit de largă partici
pare. Se vor prezenta la startul 
probelor canotori din 8 țări: 
U.R.S.S., R.P. Romînă, Germa

nia occidentală, Italia, R.P. Po
lonă, Austria, Olanda și R.P.F. 

Jugoslavia.
Sportivii romîni se prezintă la 

startul probelor de 4 fără cîrmaci 
și 8 4- 1 băieți și la cîteva

Echipa feminină de handbal
Admira Viena

joacă mîine la București
Aseară a sosit în Capitală echi

pa feminină de handbal Admira 
Viena. La sosirea pe aeroport, 
echipa oaspe a fost întîmpinată de 
reprezentanți al C.C.F.S., ai aso
ciației Progresul și ai comisiei 
centrale de handbal.

Imediat după sosire, căpitan» 
echipei Josefine Nemeczek ne-a 
declarat: „Ne-am bucurat mult cînd 
am primit invitația de a juca trei 
meciuri în țara dvs. Am auzit lu
cruri frumoase despre handbalul 
din R.P.R. și sperăm să facem 
jocuri bune, care să placă publi
cului".

Echipa Admira Viena, o echipă 
foarte tînără, este în prezent pe 
locul al IV-lea în campionatul 

Austriei. Recent, cu ocazia meciu
lui internațional dintre reprezen
tativa Vienei și a Bavariel, cinci 
dintre jucătoarele de la Admira 
(Hamp, Fenseisen, Taibi, Stroh și 
Nemeczek) au făcut parte din 
echipa orașului Viena.

Primul joc al echipei austriac» 
se va desfășura mîine pe stadio
nul Republicii în deschjdere la H- 
naiLa „Cupei de vară" la fot

bal. Partida va începe la 
ora 16 și va fi arbitrată de Mi
hai Petrescu, ajutat de Pândele 
Cîrligeanu și Gh. Vișan.

Cel de al doilea joc al echi
pei Admira Viena va avea loc 
joi 14 iulie la Orașul Stalin, 
unde formația vieneză va în- 
tîlni o selecționată a asocia
ției Progresul..

Concursul internațional de
Astăzi începe la Moscova con

cursul internațional de tenis de 
masă la către participă cei mai bun; 
jucători și cele maii bune jucătoare 
din R. P. Romînă și U.R.S.S. Se 
vor desfășura întreceri la cele cinci 
probe individuale: simplu bărbați, 
simplu femei, dublu bărbați, dublu 
femei și dublu mixt.

Printre jucătorii sovietici ca
re concurează se remarcă 
campionul U.R.S.S. Frantz, care 
utilizează o paletă acoperită cu bu
rete, Agopian, Saunoris, Leonov,

Reprezentativa de haltere i R. P. Romîne 
întîlnește echipa Danemarcei

Mîine dimineață, incepînd de 
la ara 10, se va desfășura în 
sala Dinamo din Capitală, întîl
nirea internațională de haltere 
dintre reprezentativele Republi
ca Populare Romîne și Danemar
cei. In vederea acestei întîlniri, 
colegiul de antrenori de pe lîngă 
comisia centrală de haltere a for
mat următoarea echipă care va 
reprezenta țara noastră: Ion Bal- 
mau, Fr. Goschler, Gh. Ienciu, 
llie Ienciu, Cornel Bucur, llie 
Dancea, Silviu Cazan. In ceea ce 

privește echipa Danemarcei, a 
fost anunțat următorul lot din 
care urmează să fie alcătuită 
echipa respectivă: Hans Kristen
sen (cat. cea mai ușoară), Leif 

probe de fete. întrecerile se des
fășoară azi și mîine.

In timp ce echipajele noastre 
feminine de simplu, dublu și 44-1 
participă la concursul de la 
.Bled, echipa noastră feminină de 
84-1 va lua startul în proba din 
cadrul regatei internaționale car*  
se desfășoară la Grunau, un car
tier al Berlinului, pe apele cana
lului Dahme.

Reprezentantele noastre întâl
nesc aici echipe foarte puternice; 
ele vor căuta să-și ia revanșa 
sportivă pentru înfringerea pe 
care au suferit-o, anul trecut, în 
cadrul unui concurs similar, din 
partea echipe; de 84-1 a R.D.G.

La concursul de la Griinau par
ticipă echipaje din R.D. Germană, 
Germania occidentală, R. P. Po
lonă, Berlinul de vest și R. P. 
RomCnă. Paralel cu concursul in
ternațional se dispută și un con
curs cu caracter intern aii R.D.G„ 
la care participă aproape 1000 d» 
boncurenți.

Astăzi și miiae la Sofia

Meciul atletic de juniori 
dintre echipele R. P. Bulgaria 

si R. P. R.
SOFIA 8 (prin telefon). — E- 

chipele reprezentative de juniori șl 
junioare ale R.P.R. au părăsit 
Capitala în cursul zilei do 
miercuri șl după o scurtă călăto
rie cu avionul ,au ajuns în capi
tala R. P. Bulgaria. Pe aerodro
mul orașului atleții noștri au fost 
așteptați de reprezentanți ai Co 
mitetului pentru Cultură Fizică șl 
Sport al R.P.B., de reprezentanți 
ai comisiei centrale de atletism din 
țara vecină șl prietenă și de nu
meroși sportivi, care le-au făcut 
o caldă primire.

In cele trei zile petrecute la 
Sofia juniorii romîni au vizitat 
stadionul „Vasil Levski", tocul 
unde se vor desfășura întrecerile 
cu juniorii bulgari și au șf făcut 
cîteva antrenamente ușoare, de 
acomodare. La aceste antrena
mente au asistat numeroși spec
tatori, iubitori ai atletismului, 
care au aplaudat săriturile (olan
dei Balaș, sprinturile Ioanei Luțlt, 
aruncările lui Iulius Iordan etc. 
Ziarele din Sofia, și în special 
ziarul Naroden Sport, au publi
cat ample reportaje în legătură cu 
acest meci, al doilea de pînă a- 
cum între juniorii bulgari șl cel 
romîni. După cum se Știe, pri
ma întîlnire între tinerii atleți 
ăî celor două țări a avut loc anul 
trecut, pe stadionul Republicii din 
București și a fost cîștigată de e- 
chipa juniorilor din țara noastră.

tenis de mesă de la Moscova
iar dintre jucătoare: Lester campi
oana U.R.S.S., Jileviciute, Arake
lian, Ușacova. Reprezentanții noș
tri la aceste întreceri sînt maestna 
emerită a sportului și campioana 
mondială Angelica Rczeanu, maes- 
tra sportului Șari Szasz, jucătoare» 
Geta Strugaru și maeștrii sportu
lui Toma Reiter campionul R.P.R., 
Miiincea Popescu, Tibeniu Hairasztosi, 
Matei Gantner, Paul Pesch. Jocu
rile au loc astăzi și mîine, luni va 
ii pauză, apoi întrecerile vor con
tinua marți și miercuri.

Andressen (cat. semi ușoară), Io- 
han Runge (cat. semiușoară). 
Cari Alsbreyr (cat. ușoară), Wili 
Reithamer (cat. semimijlocie), 

Jorgen Meuritzen (cat. semimij- 
locie), Mogens Pahl (cat. mijlo
cie), Egon Auerbach (cat. mij
locie), Jens Mortensen (cat. se
migrea), Ib. Dareng (cat. grea). 

Se așteaptă o întîlnire echili
brată, — ținînd seama de per
formanțele atleților din cele două 
reprezentative — și mai ales noi 
performanțe, din partea halterofi
lilor noștri care în cele două în
tîlniri internaționale susținute 
anul acesta au modificat recordu 
rile (la total) în cinci din cele 
7 categorii.


