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Deschiderea Conferinței șefilor guvernelor 
celor patru puteri

GENEVA 18 (Agerpres). — TASS transmite:
La ora 10 dimineața (ora Europei Centrale) în sala de Consiliu a Palatului Națiunilor 

s-a deschis Conferința șefilor guvernelor celor patru puteri.
La masa conferinței au luat loc conducătorul delegației U.R.S.S. N A. B ulganin, mem

brii delegației N. S. Hrușciov, V. M. Molotov, G. K- Jukov și A. A. Gromîko.
Din partea S.U.A. la conferință participă D. Eisenhower, J. Dulles, Mac Arthur-junior, 

Ch. Bohlen și alții.
Anglia este reprezentată la conferință de o delegație din care fac parte A. Eden, H. 

Mac Millan, Kirkpatrick și alții.
Din partea Franței la conferință participă E. Faure, A. Pinay, L. Joxe și alții, 
înaintea începerii lucrărilor conferinței, în sală au fost admiși pentru scurt timp repre

zentanții presei.
Prima ședință a fost deschisă de președintele S.U.A. D. Eisenhower.

In legătură cu participarea sportivilor romini la intilnirile 
internaționale prietenești de la Varșovia

Declarația tovarășului Manole Bodnăraș, președintele Comitetului pentru cultură 
fizică și sport de pe lingă Consiliul de Miniștri al R. P. R.

Au mai rămas puține zile pînă 
la deschiderea celui de al V-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Varșovia, mă
reață manifestare a tineretului 
din lumea întreagă pentru pace 
și prietenie. In zilele Festivalului 
va fi organizată cea de a doua 
ediție a întîlnirilor sportive inter
naționale prietenești, competiție 

care stîrnește un deosebit interes 
în toate țările lumii. Din toate 
colțurile lumii sportivi de frunte 
au început să plece în aceste zile 
spre Varșovia, în vederea parti- 
rinării la Intilnirile sportive din 
capitala poloneză.

In legătură cu participarea 
sportivilor romîni la competițiile 
organizate în zilele Festivalului, 
tov. Manole Bodnăraș, președin
tele Comitetului pentru cultură fi
zică și sport de pe lingă Con
siliul de Miniștri al R.P.R. a fă
cut următoarea declarație unui 
corespondent al Agenției „Ager- 
pres“ :

„Intilnirile sportive internațio
nale prietenești se numără printre 
cele mai mari competiții sportive 
din lume după Jocurile olimpice. 
Acest lucru s-a văzut chiar la pri
ma ediție a întîlnirilor, desfășu
rată in anul 1953 la București, 
unde au participat sportivi cu re
nume mondial ca Emil Zatooek, 
Dave Stephens, Vladimir Kuț, 
Gyorgy Tutnpek, Svere S'/randli, 
Christa Seliger-Stubnik, Jozef Ko- 
cerka și alții. Atunci, au fost în
trecute 5 recorduri mondiale și 81 
recorduri naționale.

Cea de a doua ediț’e a Intilniri- 
lor va reuni la Varșovia un nu
măr sporit de fruntași ai sportu
lui din numeroase țări. Țara 
noastră va fi reprezentată la a- 
ceste concursuri de aproape 300 
de tineri și tinere care vor concu
ra la 21 ramuri de sport și a- 
nume: atletism, gimnastică, nata- 
ție, sărituri, polo pe apă, canotaj 
academic, caiac, canoe, box, lupte 
clasice, lupte libere, haltere, ci
clism, fotbal, baschet, volei, scri
mă, tenis de masă, tenis de cîmp, 
handbal și motcciclism.

Sportivii noștri consideră întîl- 
niriie sportive organizate cu pri
lejul Festivalului drept cea mai 
importantă manifestare sportivă a 
anului și de aceea s-au pregătit 
temeinic. Ca o dovadă sînt nume
roasele recorduri R P.R. doborte 
de înotători, atleți, haltero'ili, pre
cum și frumoasele victorii ale e- 
chipelor de volei, baschet, polo pe 
apă, canotaj, box, obținute cu pri
lejul diferitelor competiții interna
ționale la care au luat parte.
. Stabilirea de către Comitetul
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pentru cultură fizică și sport a 
standardurilor la o serie de spor
turi, în vederea selecționării pen
tru Festival a celor mai buni re
prezentanți ai sportului nostru a 
constituit un factor mobilizator în 
obținerea unor rezultate superioa
re. La atletism, Ion Wiesenmayer 
a obținut în proba de 100 m. plat

timpul de iv ă/iJ, Alexandru 
Stoenescu, la aceeași probă 10”6/l0, 
iar lolanda Balaș a stabilit de 
curînd un valoros record al țării 
la săritura în înălțime cu 1,66 m.

După pregătirile pe care le fac și re. 
zultatele obținute pină acum, credem 
că vor fi aleși să reprezinte țara 
noastră la Intilnirile sportive in
ternaționale prietenești de la Var
șovia, pe lingă cei arătați mai 
sus, atleții Ion Opriș, Iile Savel, 
Lia Manoliu, gimnastele Elena

Sportivi fruntași din toate colțurile lumii vor fi prezenți la Festival
Comitelui de organizare a celei 

de a doua ediții a Jocurilor In
ternaționale Prietenești de la Var
șovia a primit numeroase scrisori 
din toate colțurile lumii în care 
federațiile de specialitate anunță 
înscrierea celor macHimi sportivi 
la competițiile care.se vor desfă
șura în capitala Poloniei.

Privind lista celor înscriși, putem 
afirmacă intr-adevăr, la Varșovia, 
își vor da intîlniire unii dintre cei 
mai buni sportivi din lume pentru 
ca împreună să se întreacă pe 
terenurile de sport, să se cunoas
că mai bine și să contribuie la 
întărirea păcii în lumea întreagă.

■ Sportivii japonezi vor fi re- 
prezentați de dtoi maratcn'ștnț 
Nishida și Ymada, care la J.O. 
de la Helsinki S-au clasat pe Incu
riile 25 și 26 cu timpul de 2:36,19 
și — respectiv — 2:38,22. La să
ritura în lungime concurentul ja- 

ponez Masaj i Tajma realizează 
cu regularitate performanța de
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Leuștean, Emilia Vătășoiu, înotă
torii Alexandru Popescu, Sanda 
Plafon, cicliștii Constantin Dumi
trescu. Gabriel Moiceanu, voleiba
liștii Ștefan Roman, Horațiu Ni- 
colau, luptătorii Dumitru Cuc, Ion 
Cernea și alții. Cu multă atenție 
se pregătește pentru Festival și 
echipa noastră de fotbal, în al 
cărui lot au fost introduși mai 
mulți tineri talentați din echipa 
de juniori. Intr-un stadiu avan
sat se găsesc și pregătirile boxe
rilor. Lotul nostru va cuprinde 
pe finalistul campionatelor euro
pene de la Berlin, Mircea Dobres- 
cu, pe Constantin Dumitrescu, 
Nicolae Linca și alții.

Sintem siguri că la marile com
petiții de la Varșovia sportivii 
noștri vor lupta cu toată ardoarea 
pentru cinstea culorilor sportive 
ale R.P.R., pentru a îndreptăți în
crederea pe care le-o acordă oa
menii muncii din țara noastră.

Intilnirile sportive internațio 
nale prietenești constituie un mi
nunat prilej de stringere a legă
turilor de prieten’e d ntre sportivii 
din lumea întreagă. Sportivii noș
tri, reprezentanți ai unui popor c» 
prețuiește pacea, sint hotărîfi să 
contribuie la realizarea unei at
mosfere de înțelegere și prietenie, 
la apropierea între tinerii din toa
te țările lumii".

(Agerpres)

7,50. Gimnașbii japonezi au de
monstrat cu prilejul diferitelor 
concursuri că sînt de valoare 
mondială. La Roma ei s-au cla
sat pe locul II. La Varșovia vor 
sosi gimnaștii Kaneko, Kono și 
Kobuta clasați Ia turneul indivi
dual desfășurat la Roma printre 
primii 20. La exerciții liter dese, 
Kobuta s-a clasat pe locul 5.

■ In afară de numeroși spor
tivi finlandezi, la Varșovia va 
evolua și echipa de haltere a Fin
landei. Prin rezultatele înregis
trate. halterofilii finlandezi se nu
mără printre cei mai buni din 
Europa.

n Federația. belgiană de ciclism 
a trimis o adresă prin care face 
cunoscut că va trimite o puter
nică echipă de ciclism. Compo
nența lotului s-au remarcat cu 
prilejul unei întreceri desfășurate 
în Ardent Numele lor sînt: Diele- 
man, Robert, Trefois și Troch.

Pentru o mai 
fată de

IVI' TRECUSE mult timp de 
E" cîind consiliul colectivului 

.Constructorul din Petroșani fuse
se criticat in coloanele ziarului 
nostru pentru dezinteresul manifes
tat față de sarcinile încredințate, 
dezinteres care a făcut din acest 
colectiv — pînă mai anul trecut 
fruntaș — unul din cele mai slabe 
colective sportive din Valea J'u- 
lui. Cu multă bucurie am luat 
apoi cunoștință de răspunsul sin
cer și totodată convingător care 
ne înștiința de măsurile ce au 
fost luate de comitetul sindical ra
ional, cons Iiul sportiv regional și 
consiliul central al asociației Con- 
structoruL Au fost necesare mă
suri radicale, care au culminat cu 
ținerea de alegeri parțiale, menite 
să aducă în sînul colectivului oa
meni iubitori de sport buni or
ganizatori și hotăriți să îndepli
nească sarcinile încredințate.

Asemenea exemple vin să con
firme că atunci cînd se înțelege 
în mod just semnalul critic dat 
de organele de presă iar cele 
semnalate sînt privite ca un aju
tor real și dezinteresat, lucrurile 

J nu pot să nu ia un aspect pozitiv, 
i Și izvorul dătător de viață care 

îmbogățește presa noastră, o face 
mai viabilă, mai combativă și mai 
strins legată de popor îl consti
tuie, fără îndoială, nenumăra
tele scrisori prin care oamenii 
muncii se adresează cu în
credere ziarelor de la noi. 
Sutele de scrisori primite la re
dacția z arului nostru dovedesc că 
cele mai multe dintre organizați
ile sportive d’n patria noastră au 
crescut considerabil șj că știu să 
folosească dri ce in ce mai bine 
sugestiile și să primească critîci- 
le venite din masa sportivilor. 
Astfel, articolele în care se sem
nalează defio-'ențele ce încă mai 
există în mișcarea noastră sporti
vă, constitu'e adesea obiectul uner 
analize temeinice, în urma cărora 
se iau, de cefe mai multe ori, mă
surile corespunzătoare. Așa s-au 
petrecut lucrurile la colectivul 
sportiv Progresul Fnanțe Sfaturi 
din lași care, fa semnalul unui 
corespondent voluntar, a luat o 
serie de măsuri cu privire la re
zolvarea definitivă a unei proble
me ce frămînta de mulți ani pe 
sporfvii si chiar pe cetățenii ora
șului Iași : redarea in folosință in 
cele mai bune condiții a ștrandu
lui Tot atît dă semnificativ este 
și răspunsul pri.n’t din partea 
maestrului sportului Ștefan Ro
man :„Mi-am dat seama, scrie ei 
în răspuns, că succesele mele au 
fost umbrite din momentul în 
care am uitat că sînt sportiv de 
frunte, am uitat de sprijinul acor
dat de regimul nostru democrat- 
popular și din momentul în care 
m-am crezut atotștiutor. Mulțu
mesc tovarâțuloj Dsm. Savu, și-l 
încredințez că angajamentul izvo
rî! din dorința sinceră de a mă 
îndrepta va fi respectat în cel 
mai scurt timp”. Ș:, într-~devăr, 
maestrul sportului Ștefan Roman, 
căpitanul echipei noastre repre
zentative masculine de volei, a do
vedit pr:n fapte, cu prilejul recen
telor camp’onate europene de vo
lei ce au avut loc în București, 
ră și-a respectat acel angajament, 
dînd dov-.dă de putere de luptă și 
dragoste ftță de culorile patriei, 
contribuind fa situarea echipei 

1 noastre masculine de volei pe lo-

■ O echipă puternică de trăgă
tori cu arcul va reprezenta El
veția. După cum se știe, în pa
tria lui Wilhelm Tell această 
disciplină sportivă se bucură de o 
mare popularitate. Cei mai buni 
sportivi la această disciplină sînt 
trăgătorii Prey și Sinpo, care vor 
constitui — desigur — o adevă
rată revelație a întrecerilor

■ Și turneul de tenis de cîmp 
va constitui un spectacol deosebit 
de atractiv. La întreceri și-a a- 
nunțat participarea unul dintre 
cei mai buni jucători dun lume, 
americanul Budge Patty. Patty, 
care locuiește la Paris, după • cîș- 
tigarea turneului de la Wimble
don în anul 1950, a întreprins 
numeroase turnee învingînd ad
versari foarte puternici. Anul a- 
cesta el a pierdut în semifinale 
în fața compatriotului său Tra
bert, cîștigătorul turneului. Par
tenerul lui Patty la turneul de la 
Varșovia va fi unul dintre cei:

justă atitudine 
critică

cui al 11-lea in clasamentul gene-. 
ral.

Dm păcate însă, nu peste tot și ' 
întotdeauna ajutorul acordat de 
presa sportivă este folos t așa 
cum trebuie. Unii tovarăși dove
desc chiar o totală lipsă de simț 
autocritic și de spirit obiectiv, 1 
răspunzînd criticilor adresate prin | 
presa sportivă, în mod subiectiv și 
formal sau nerăspunzînd de Ioc. 
Așa este cazul cu tov. A. Anas'asiu, 
secretara școlii medii mixte Nr. 4 
din Ploești care, deși își recu
noaște vina de a fi curuit cu acul 
o minge de volei, sechestrată de 
la elevii ce jucau în curtea șco- I 
Iii, pretinde totuși că critica fă
cută este o calomnie și articolul , 
tendențios. In real tate însă, se- i 
cretara acestei școli și-a căpătat o 
adevărată faimă de înverșunat ad
versar al sportului. Șj acest lucru J 
îi poate confirma cel mai bine 
profesoara de educație fizică Ma
ria Voiculescu, care din momentul 
apariției articolului nu mai are 
zi bună. întreg corpul profesoral 
de aci bănuind că ea ar fi autoa
rea articolului ..incriminat*  i-a I 
creat o atmosferț neprielnici :ar ; 
secretara tn cauză își petrece tim
pul cu anchetarea cazului rvai S”S J 
amntiL Cc poate să în-emne a- • 
ceasta oare altceva decît o ntitu- I 
dine de dispreț față de crit'că, ■ 
atitudine care nu face cinste unui I 
cadru didactic pus să asigure edu
cația tineretului din această școa
lă. De o adevărată nepăsare, pri- • 
vind semnalul critic venit din ma- ! 
se, a dat dovadă și sfatul popular 
al orașului Turda care, netînînd 
seama de aceste sezisări, a între- 1 
buințat o parte din b’nij alocați [ 
pentru amenajarea stadionului dm 
localitate, cu totul în alte sco
puri.

Unele colect've sportive ca Lo
comotiva Botoșani, Progresul Ba
cău, Progresul Oravița, Flamura 
roșie Tr. Severin sau comitetul 
orășenesc C.F.S. Ploești, Sfatul 
popular al raionului Suceava etc. 
au considerat că e mai bine să... i 
uite de răspunsurile ce se cuvenea 
să le trimită ziarului nostru.

Presa sportivă are datoria să 
popularizeze acțiunile noi între
prinse, să oglindească aspectele 
bogate și variate ale vieții soorti- > 
ve, scoțînd însă la iveală și lip- J 
șurile existente. Critica făcută prin 
presă este cea mai eficientă, 
avînd darul să netezească drumul 
noului prin curățirea a tot ceea î 
ce mai este vechi și dăunător miș- ' 
carii noastre de cultură fizică și 
sport. Iată de ce se cere din par
tea acelora care primesc ajutorul J 
de neprețuit prin presă, fie sub 
forma impărtăș:rii unor metode I 
noi, a unei experiențe sau a sco-- 
terii la iveală a I psurd^r, o ati- ' 
tiidine principială și la nivelul > 
străduințelor și intențiilor bune ; 
care au determinat acordarea are- i 
lui ajutor. O preocupare de fie- ' 
care zi a activiștilor sportivi ș’ a ' 
sportivilor noștri trebuie să fie '
aceea de a urmări cu atenție pro- , 
blemele rid’cate în presa sportivă 
să și le însușească și să ie adan- 
teze la condițiile locale respective 
Ei sînt chemați să se adreseze cu , 
încredere presei sportive, împărt.’- 
șindu-și metodele bune de muncă 
și scot’nd curajos la iveală ne- ' 
ajunsurile care mai frineară încă 
bunul triers al mișcării noastre 
sportive

mai buni Jucători americani. To-> 
my Vincent

■ La 25 iulie va sosi la Varșo
via recordmanul Belgiei la cate
goria bărcilor cu motor, Philipoe 
Enthoven. Sportivul belgian so
sește mai din timp pentru a nu- 
tea urma un program de antre
nament pe fluviul Vistula, locul 
de desfășurare a probelor.

Enthoven va sosi la Varșovia 
cu trenul, iar ambarcațiunea care 
este de o construcție specială vi 
fi de asemenea transportată cu 
trenul pe o platformă de con
strucție specială. Sportivul bel

gian a concurat în acest an la 
numeroase probe în străinătate 
real izmă performanțe de valoare 
Această disciplină sportivă este 
larg răspîndită în R.P. Polonă, 
astfel că întrecerile se anunță 
deosebit de disputate.

(continuare în gag..

care.se


„Ailetismul, oină, voleiul, hand
balul sînt sporturile cele mai răs- 
pîndite in rîndurile țăranilor mun-J citori din regiunea Suceava!1' Cu

aceste cuvinte a fost 
întimninaiă brigada 
ziarului nostru, care 
a vizitat timp de cî- 
teva zile această bo
gată și pitorească re
giune a țării, unde se 
desfășoară o vie acti
vitate sportivă, tn care 
sini cuprinse 
largi de oameni 
muncii de la sate.

Intr-adevăr, aseme
nea tinerei țărănci din 
fotografia alăturată, 
sute și sute de tineri 
și tinere din satele a- 
cestei regiuni practică 
sportul cu regulari
tate. Și în această pa
gină sînt redate nu

mai o parte din cele mai importante 
aspecte ale rodnicii activități 
sportive a țăranilor din regiunea 
Suceava.

mase 
ai

O problemă: instructorii obștești!
Atunci cînd ne-am interesat de 

felul în care muncesc 
obștești ni s-a răspuns 

,rul lor este insuficient 
putea sprijini munca de 
activității sportive. Nu 
cifre, dar — în continuare — ni 
6-a spus că unii au plecai dj;i re- 
giiMie, iar alții au uitat — nur și 
simplu — că sînt instructori ob
ștești.

Dacă acei care au plecat sînt... 
buni plecați, ceilalți —- cei mai 
mteți — au rămas însă. Și dacă ace. 
știa care au rămas au uitat ca mai 
sînt instructori obștești este — 
fără îndoială -- și vina lor, dar 
și vina consiliului sportiv regio
nal Recolta

Există în regiunea Suceava in
structori obștești care nu precupe
țesc nici un efort pentru a angrena 
un număr cît mai mare de țărani 
muncitori într-o activitate sportivă 
permanentă. Spre exemplu, instruc
torii obștești Ion Haletzek (comu
na Holca, raionul Gura Humoru
lui), loan Axinte (G.A.S. Albești, 
raionul Trușești), Teodor Pave'. 

' (comuna Drăgușeni, raionul Fălti
ceni), Mircea Frunză (comuna Va
ma, raionul Cimpulung) sînt preo- 

'cupați de dezvoltarea și întărirea 
co'ectivului sportiv.

Consiliul sportiv., regional Recolta 
s-a mulțumit să-i stimuleze pe cei 
«nai buni, premiindu-i, fără să se 
gîndească însă ta mijloacele de ac
tivizare a celor care nu vor să mai 

anuncească. Trebuiau organizate, în 
acest sens, schimburi de experien
ță, consfătuiri pe plan raional și 
chiar regional etc. Atunci nu ar 
mai fi existat instructori obștești 

'ca Gh. Albotă de la S.M.T. Boto
șani și Dumitru Luțac de la G.A.S.

instructorii 
că numâ- 
pentru a 
întărire a 
arrț cerut

Progresul Dorohoi, care nu acti
vează de loc.

Cîteva cifre și date...
® In campionatul de volei al 

regiunii, încheiat de curînd, echi
pa Recolta Trușești a ocupat locul 
a! II-lea, iar echipa Recolta Su
ceava locul al IlI-lea

® Rezultate atletice: înălțime 
băieți 
Vama, raionul 1 
m.; înălțime fete ■—- mana iaz- 
lăuanu (Recolta Bănești, raionul 
Săveni) 1,32 m.;
Gecrgeta Faraon (Recolta Vama 
raionul Cimpulung) 4.32 m.; greu
tate fete: Eleonora Larionescu 
(Recolta Dornești, raionul Rădă
uți) 10.50 m.

O In campionatul sătesc de 
handbal disputat anul trecut echi
pa Recolta Trușești a ocupat locui 
al IV-lea.

@ La finalele Spartachiadei de 
iarnă a satelor regiunea Suceava 
a ocupat locul 1, iar raionul Făl
ticeni a fost fruntaș pe țară în 
mobilizarea concurenților, in con
fecționarea de schiuri pe scară 
locală, etc.

Gh. Negreanu (Recolta
Cimpulung) 1.60 

— Maria Tăz-

lungime fete :

I
1

ÎNSEMNĂRI
Fruntași in muncă și in sport

Comuna Popăuți situată în apropierea orașului Bo
toșani are un puternic colectiv sportiv, ai cărui mem
bri, tineri și tinere, se întîlnesc zi de zi, pe terenul 
de sport.

Colectivul sportiv Recolta Popăuți are numeroase 
secții pe ramură de sport și un frumos stadion, 
care va fi complet terminat în curînd. Dar cu ceea 
ce se mîndrește mai mult acest colectiv s’nt sportivii 
săi, care se află întotdeauna printre primii, atît în 
producție cît și în întrecerile cu sportivii din alte 
sate.

Atleta Domnica Buzuc, este una din cele mai bune 
îngrijitoare de viței, jucătorul de volei Constantin 
Surugiu execută 
cele mai grele lu
crări în laboratorul 
experimental, atle
tul Vasile Cuciu- 
reanu este un bri
gadier fruntaș iar 
un alt atlet, Vasile 
Apostoaie, se nu
mără printre cei 
mai buni tractoriști.

Cu asemenea spor
tivi se 
nu numai 
colectivul
Recolta Popăuți, ci 
și toți sportivii din 
regiune.

- 11 ■ ......... —

activist salariat!

min direse
■a

cei din 
sportiv

PREA PUȚINE BAZE SPORTIVE
In cele cîteva zile petrecute în 

regiunea Suceava, de nenumărate 
ori ni s-a spus că activitatea spor
tivă din această regiune ar putea 
fi mult mai rodnică, dacă ar exi
sta mai multe baze sportive.

Inițial s-ar părea că cei ce sus
țin această părere au dreptate. 
Realitatea este însă că în satele 
regiunii Suceava sînt baze spor
tive, însă ele sînt prost întreți
nute. Spre exemplu, se poate afir
ma că majoritatea comunelor din 
această regiune au cel puțin un 
teren de volei. Dar dacă el este 
prost întreținut sau distrus, atunci 
sigur că nu lipsa bazelor sportive 
ci neglijența frînează activitatea 
sportivă. OQ 1 ■*

In regiunea" SuceW; —'a exislă !T- 
nele baze sportive care constituie 
o mîndrie a regiunii. In comuna 
*»iret (raionul Rădăuți) și în co
muna Săveni (raionul Săveni) se 
află baze sportive frumoase și 
bine întreținute, care constituie un 
mijloc eficace de îmbunătățire a

fetelor din Dorn așii
Eleonora Larionescu, Genoveva Sindilaru, Ve

ronica Elisoi, Maria Tcaciuc, Rodica Gheorghian. 
Zenovia Pleșea, toate aceste tinere, pline de 
viață, joacă handbal în echipa Recolta Dornești, 
una din cete mai bune echipe din regiunea Su
ceava,

Cînd am sosit la Dornești le-am găsit la an
trenament, pregătindu-Se cu multă ‘rguință. In 
mijlocul lor, Eleonora Larionescu care cumulează 
atribuțiile de antrenor și căpitan — fiind, în 
același timp, cea mai bună jucătoare le dă în
drumări, le ajută, participă la joc însuftețlndu-și 
partenerele. Șuturile la poar fă, In spe
cial cele ale Verenicăi Ilisoi, o pun la grea în
cercare pe Maria Tcaciuc, portarul echipei. Ti

nerele handbaliste se antrenează cu seriozitate, 
că iubesc

activității sportive. Și ar mai pu
tea fi date multe exemple de acest 
fel 1

In regiunea Suceava va exista 
însă o problemă a bazelor spor
tive, atîta timp cît în comuna Za- 
harești (raionul Suceava) terenul 
sportiv a fost arat și însămînțat 
cu orz, fără ca sportivilor din co
mună să li se dea alt teren. Și 
aceasta chiar din dispoziția pre
ședintelui sfatului' popular, Vasile 
Popovici. De asemenea, președin
tele sfatului popular al comunei 
Pomîrla (raionul Dorohoi) a dis
trus un frumos teren sportiv, com
pus dintr-un teren de fotbal și 
unul de volei, amplasamente pen
tru atletism etc., pentru a face 
un cîmp de experimentări agri
cole. In comuna Pomîrla avem a- 
cum un teren de experimentări a- 
gricole ceea ce, desigur, este foar
te bine — dar sportivii ce vor 
face ?

In general, am văzut multe baze 
sportive prost întreținute în acea
stă regiune și cel mai concludent 
exemplu îl constituie chiar tere
nul din Suceava, capitala de re
giune, care nu mai are mult pînă 
să intre în totală paragină. Se im
pune mai multă grijă în gospodă
rirea și întreținerea bazelor spor
tive existente și atunci ele vor fi 
In număr suficient, fără ca ni
meni să mai poată spune că lipsa 
bazelor sportive constituie o 
„greutate obiectivă" în muncă.

... |

Amgajați-vă un
In raionul Săveni nu există alte 

colective sportive decît cele în nu
măr de 13 ale asociației Recolta.

Față de această situație, activi
știi consiliului sportiv regional 
Recolta l-au rugat (de ce ? nțfi 
noi nu știm) pe tov. Dumitru 
Cureain, președintele comitetului 
raional C.F.S., să se ocupe mai 
serios de îndrumarea și controla
rea activității acestor colective 
sportive. La această solicitare to
varășul Curcan a răspuns textual: 
„Voi, cei de la Recolta, să vă pu
neți salariat la 
mai fac nimic 
lective 1“

penlrtt
sportul, pentru că 
țin la echipa lor. 
care de curînd a 

învins selecționata 
orașului Rădăuți 
cu scorul de 3-1. 
Dacă ai vorbi cu 
fiecare, ai înțelege 
imediat cît de arză
toare este dorința 
de a juca mai bine, 
de a obține rezul
tate mai bune, care 
să confirme perma- 

că
din
cea 
re-

nent faptul 
echipa fetelor 
Dornești este 
mai bună din 

giune.

raion, că eu nu 
pentru aceste co-

Iată un răspuns, desigur, inte
resant. Dar este cazul ță întrebăm 
și noi la rîndul nostru: dacă 
nu mai face nimic pentru aceste 
13 colective (notați bine: singu
rele colective sportive din tot ra
ionul), atunci ce treabă mai are 
tovarășul Curcan ?

Sarcina lui este să se ocupe de 
îndrumarea și controlarea activi
tății sportive din raionul Săveni. 
Și activitatea sportivă din acest 
raion o duc numai cele 13 colec
tive ale asociației Recolta. Deci, 
pentru tovarășul Curcan trebuie 
să fie clar că este dator să se 
ocupe de aceste colective.

Tov. Dumitru
ionul C.F.S. Săveni refuză sprijinul său colectivelor 

Recolta

Curcan președintele comitetului ra-

— Mă-nțelegi, omule! Dacă eu nu mă ocup de colectivele Recol
ta. pentru că altele nu sînt in raion, nu mai am ce face șl așa îmi 

pot asigura un concediu plătit permanent 1

Din muiaca consiliului sportiv
regional al asociației Recolta

întreaga activitate sportivă a 
țăranilor muncitori din regiunea 
Suceava este îndrumată și contro
lată de consiliul sportiv regional 
al asociației Recolta. Atît în fru
moasele succese realizate, cît și. 
în une’.e lipsuri, care mai există 
încă în activitatea 
satele regiunii, se 
Iul în care a muncit 
tiv regional Recolta.

Activiștii acestui
propus, în primul rînd, să asigure 
o vie activitate competițională în 
majoritatea satelor regiunii, pu- 
nînd accentul pe sporturi ca hand, 
balul, voleiul, atletismul, oină, din
tre care unele nu erau suficient 
răspîndite, iar altele, dimpotrivă, 
sînt mult prețuite de tinerii de 
la sate. O problemă de seamă 
era și aceea a angrenării unui nu
măr mai mare de femei djn me
diu! sătesc, într-o activitate 
sportivă continuă.

Pentru atingerea acestor scopuri, 
consiliul sportiv regional al aso
ciației Recolta a organizat o Spar- 
tachiadă feminină a satelor, pe 
plan regional, care a avut trei e- 
tape: etapa de colectiv, de comu
nă și de centre de comună. In 
general, competiția _ și-a atins 
scopul, la întreceri fiind mobiliza
te 1.353 de concurente, care au 
participat la concursuri de atle
tism,. gimnastică și volej.

De asemenea, cu ocazia aniver
sării a 2 ani de la înființarea a- 
sociațiej Recolta, consiliul sportiv 
regional Suceava a organizat „Cu
pa 
de 
dc
S*

sportivă din 
oglindește fe- 
consKiui spor-

consiliu și-au

6 mai“ La volei, în 8 centre 
radon. întrecerea s-a bucurat 
tin frumos succes mobilizator ic 
organizatoric. In plus, tot . cu

prilejul acestei aniversări, a 
organizat în raionul " 
competiție de vo’ei, 
fotbal, care -s-a încheiat 
zultate frumoase.

Eforturile făcute de 
sportiv regional Recolta , 
dinte Vasile Pitrinjel, instruire 
sportjvă Virgil Haiu, organizatoric 
Mircea Criță) au fost încununate 
de succes. Mii de țărani munci
tori din regiunea Suceava au par
ticipat Ia marile competiții de ma
se și la întrecerile cu caracter re
publican.

Din păcate consiliul sportiv re
gional Recolta are încă o serie 
de lipsuri. Consiliul s.e bazează 
numai pe cei trei activiști salariu- 
ți amintiți mai sus. Restul mem
brilor consiliului nu activează și 
nu ajută consiliul pe măsura po
sibilităților lor cum este cazul tov. 
Zamfir Btlddscu și al altora, care 
ar putea tforftribtii mai mult la ac
tivitatea cdfiSUkilui.

Și ceea ce șe întîmplă cu consi
liul sportiv regional este valabil 
și pentru o bună parte a consilii
lor sportive raionale. Acolo unde 
există activiști salariați (Rădăuți, 
Botoșani, Fălticeni) treaba merge 
bine. Iri celelalte raioane _ însă, 
unde nu sînt activiști salariați și 
unde munca este dusă numai de 
activul voluntar, lucrurile merg 
mai slab. Deci, mai multă atenție 
asupra stimulării activiștilor ob
ștești I

In acest fel munca organizato
rică pe plan regional și raional 
va fi dusă cu succes și din cele 
213 colective sportive sătești nu 
vor fi încadrate în asociația Re
colta numai 170.

fost
Botoșani o 
atletism și 

cu re-

consiliul 
(preșe-

înainte de a trage concluzii ] 
este necesară o lămurire : în a- i 
ceastă pagină ne-am ocupat] 
mai puțin de sarcinile perina- i 
nente și generale ale colecti- ] 
velor, consiliilor sportive raio- . 
nale și ale consiliului sportiv 
regional Recolta. Am căutat să 
subliniem ce este mai caracte
ristic în viața sportivă a țăra
nilor muncitori din regiunea 
Suceava, accentuînd asupra 
aspectelor specifice acestei re
giuni.

Cît privește concluziile, pri
ma ar fi aceea că în regiunea 
Suceava activitatea sportivă 
sătească este tot mai rodnică, 
situînd această regiune printre 
primele în ceea ce privește an
grenarea elementelor sătești în
tr-o activitate sportivă conti
nuă.

Există însă unele lipsuri ca
re trebuie grabnic înlăturate. 
In primul rînd este necesar ca 
munca organizatorică să fie 
privită cu mai multă seriozi
tate, deoarece în multe colec
tive sportive și chiar în cadrul 
consiliului sportiv regional Re
colta s-a manifestat în ultima 
vreme o nesănătoasă tendință 

ț de a se alerga după rezultate j 
și de a se organiza concursuri ! 
pește concursuri. Ba mai mult 
chiar, unele dintre aceste con
cursuri deși anunțate nu s-au 
mai ținut.

] Legat de această problemă 
este, și faptul că majoritatea 
comitetelor sindicale din Gos
podăriile Agricole de Stat și 
din Stațiunile de Mașini și 
Tractoare nu-și cunosc sarci
nile pe linie sportivă. S-a fă
cut ceva în această privință — 
cu prilejul unei consfătuiri a 
președinților comitetelor de în
treprindere, cînd a fost citit un 
referat despre sarcinile sindica
telor în mișcarea de cultură fi
zică și sport — dar aceasta re
prezintă cu mult prea puțin, și 
este interesant să arătăm că 
în acest an doar două comi
tete de întreprindere (G.A.S. 
Progresul Dorohoi și G.A.S. 
Zăicești, raion Botoșani) au a- 
nalizat activitatea colectivelor 
sportive respective.

O ultimă dar importantă pro
blemă este aceea a sprijinului 
pe care sfaturile populare tre
buie să-l dea mișcării sportive 
de la sate. Pe plan local exis- 

i ța, în multe locuri, sprijin și
> înțelegere din partea sfaturilor ■ 
' P°P*jlare,  dar pe plan regional
> sprijinul este acordat, numai a- 
tunci cînd este solicitat, făcîn- 
du-se simțită lipsa țînțlrîimării 
permanente a Sfatului popular 
al regiunii Suceava.

Iată, pe scurt, cele trei pro
bleme, dintre cele mai impor
tante, care frînează îhea activi
tatea sportivă în satele regiunii 
Suceava.

«



ASTĂZI ÎNCEPE
Astăzi, la ora 11,30 d'i<n fața 

parcului sportiv Dinamo se va da 
plecarea în prima ediție a compe
tiției cicliste „Cursa Munților". 
Startul efectiv, la ora 12 din piața 
Scînteii.

Prima etapă se va alerga pe 
distanța București —Or. Stalin, 
o etapă în caire vestitul urcuș al 
Posadei — dur nu atît prin el 
însuși, cit prin faptul că este si
tuat la peste 100 km. de la ple
care — va prilejui o primă selec
ție a participanților.

In ceea ce privește etapa urmă
toare, care se va desfășura mîi- 
ne, a intervenit o modificare. Ast
fel, extrem de dificila etapă, a- 
nunțată inițial pe ruta Orașul 
StaPn — Cîmpulung și retur, a 
fost înlocuită cu: Orașul Stafci— 
Brețcu—Orașul Stalin. Firește că, 
această modificare reduce d)im du
ritatea „Cursei Munților".

UNA RĂSPUND
Deși nu este un oraș prea mare, 

Giurgiul se poate mîndri totuși cu 
un frumos bazin de înot pe care 
l-ar rîvni acum, în aceste zile ale 
lui Cuptor, și cetățenii din alte 
orașe lipsite de o asemene î bază 
sportivă. Numai că, la Giurgiu, fo
losirea acestui bazin a fost greșit 
înțeleasă de sfatul popular al ora
șului.

Avem în fața noastră două scri
sori. Prima, poartă data de 9 iu
lie 1954 și ne este trimisă de sfatul 
popular al orașului Giurgiu, care 
ne răspunde la critica făcută în co
loanele ziarului cu privire la orga
nizarea unor chermeze și baluri în 
bazinul de înot (ideea aparține ex
clusiv organizatorilor din Giurgiu 
c»re au constatat personal, „Ia fața 
locului" cit de bine se poate dansa 
pe fundul unuâ bazin de înot).

In această scrisoare ni se con
firmă faptul că în anul 1953 au 
fost organizate de către sfatul 
popular mai multe chermeze în 
bazinul de înot, cu scopul de a se 

strânge unele fonduri; Bucurîn- 
du-se de oarecare succes financiar, 
metoda a fost aplicată și în anul 
1954 și, tot în toiul verii, cînd! fi
resc ar fi fost ca bazinul să fie 
plin cu apă și la dispoziția celor 
dornici să înoate. In scrisoare se 
arată însă, că din momentul sezi- 
sării s-au luat măsurile necesare 
pentru ca bazinul să fie dat în fo
losința publicului.

Credeți oare că cei din Giurgiu 
s-au ținut de cuvînt? Nici vorbă. 
Autocritica a fost valabilă doar pe 
timpul iernii cînd ori oît de mare 
ți-ar fi pasiunea pentru dans nu 
te-ai încumeta să dansezi sub ce
rul liber. Acum însă, pe căldura 
aceasta, angajamentele au fost din 
nou uitate și conform tradiției, 

chermezele se țin lanț la Giurgiu 
și... tot în bazinul de înot.

In ziua de 2 mai 1955 s-a dat 
semnalul de plecare pentru a opta 
oară în tradiționala Cursă ciclistă 
a păcii, Praga — Berlin — Varșo
via. 138 de cicliști din trei conti
nente, făcînd parte din 18 echipe 
naționale, au parcurs mai mult de 
2.214 km. Printre altele au parti
cipat echipele Angliei, Indiei, Nor
vegiei, Franței și Egiptului. După 
13 etape în care norocul a fost 
schimbător, echipa Cehoslovaciei a 
cîștigat cursa înaintea echipelor 
Republicii Democrate Germane, a 
Bulgariei, a U.R.S.S. și a Belgiei. 
Individual a cîștigat Gustav Schur 
(Republica Democrată Germană), 
care a terminat cursa în 58 h 51’ 
20”, înaintea lui Vesely (Republica 
Cehoslovacă), Brittain (Anglia), 
Amell (Suedia), Krolak (Polonia) 
și Verhelst (Belgia). (Verhelst, 'm 
vîrstă de 19 ani, este cel mai tî- 
năr din primii șase).

Cîștigătorul individual al celef 
de a opta Curse internaționale a 
păcii, Gustav Schur, a primit prin 
Bruno Bernini, președintele F.M.T.D., 
cupa destinată cîștigătorului cursei.

Interviu luat lui Gustav Schur, 
cîștigătorul celei de a opta ediții a 
Cursei cicliste internaționale a pă
cii, Praga — Berlin — Varșovia.

ÎNTREBARE : Cititorii noștri ar 
vrea să cunoască cîteva detalii din 
viața dumitale. Cum ai devenit unul 
din cei mai buni serinteri amatori 
europeni ?

RĂSPUNS : Mulțumesc pentru 
amabilitate... N-aș putea să vă 
spun 'mtr-adcvăr nimic special asu

„CURSA
Joi, se va disputa etapa a 

IlI-a: Orașul Sta'in— Făgăraș și 
înapoi, cu sosirea în Poiana 
Stai’jim. După un traseu relativ 
ușor, de 132 km., alergătorii vor 
avea de suit în Poiană. Cine ou- 
noaște drumul îngust și în ser
pentine, care începe să urce de la 
ieșirea din Schei, își poate lesne 
imagina cît de grea va fi încer
carea la care vor fi supuși parti- 
cipanții tocmai pe uftimjj kilo
metri ai etapei, ceea ce poate pro
duce serioase distanțări chiar și 
între fruntașii cursei.

Vineri va fi zi de repaus în 
Orașul Stalin. Sîmbătă, se va 
desfășura etapa a IV-a, Orașul 
Stalim—Rîșnov — Pîrîul Rece — 
Predeal—Orașul Stalim. Traseul 
va fi acoperit de două ori. O 
etaipă în care se va urca aproape 
30 km., și va putea constitui tot
odată un bun prilej de populari-

ȘI ALTA FAC
Dar să lăsăm mai bine să vor

bească rîndurile trimise redacției 
de corespondentul nostru... Nu, de 
data aceasta nu vi-1 mai spunem 
și știți de ce? Nu de alta, dar te 
pomenești că iar se apucă tov. A- 
postol, președintele sfatului popu
lar, să umble după autor pentru 
a-1 „cunoaște" cum arată la față. 
Și e lucru știut, că acel pe care 
apucă să-l „cunoască" în asemenea 
împrejurări tov. președinte, poate 
să se și mute din Giurgiu.

Dar să revenim la cea de a doua 
scrisoare. Iată conținutul «: „De 
curînd, bazinul de înot din orașul 
Giurgiu a găzduit, spre mîhnirea 
sportivilor de aici, o nouă cherme
ză organizată de sfatul popular ®f 
raionului Giurgiu și inițiată de ace
lași președinte Apostol. Afișe mari 
cu desene multicolore, băutură, mi
titei, toate au fost pregătite cu gri
jă pentru a fi adăugate la dansu
rile săltărețe ce aveau să se în
cingă în bazinul de înot. Spuneți 
și dv., tovarăși, nu e mai mare 
păcatul de banii chettuiți și de 
numea irosită numai cu cîteva 
zite înainte, pentru curățirea și 
amenajarea acestui bazin?

Era gata-gata să se dea drumul 
și la apă, cînd însă din dispoziția 
tov. președinte totul a fost lăsat 
baltă. Și pentru că veni vorba de 
baltă, trebuie să știți că nici na
tura nu a ținut cu tov. președinte. 
Pe Ia miezul nopții, cînd petre
cerea era în toi s-a pornit o ploaie 
care a gonit pe dansatori la casele 
lor.„ Asta a fost, de altfel, și no
rocul sportivilor din Giurgiu câ 
poate cine știe, dimineața iar ar fi 
fost de strîns un vagon de cioburi 
și lăzi cu sifoane de pe fundul ba
zinului și, desigur, ar fi fost ne
voie și de alți bani pentru repa
rații".

Ce aveți de spus tovarășe preșe
dinte?

Varșovia să fie locul nostru de întîlnire
pra vieții mele în trecut. Viața mea 
a fost la fel cu cea a oricărui fiu 
de muncitor, căci tatăl meu este 
șofer și am încă 4 frați șl surori 
mai mari. Eu am 24 de ani și 
mi-am făcut ucenicia ca lăcătuș 
mecanic. Cum am devenit sprin
ter ? Nici asta nu-i o poveste prea 
lungă. Debuturile mele datează din 
1950, cînd mă duceam la lucru cu 
bicicleta și cam pe atunci s-a ivit 
dorința să devin un sprinter.

In 1951 am cîștigat prima mea 
cursă pe parcursul Berlin — Lo
tus — Berlin In același an am 
luat parte pentru prima oară la 
Cursa Păcii, pe pămîntul Republicii 
Democrate Germane. M-am clasat 
atunci pe locul 4 în clasamentul 
individual. In 1953 am luat parte 
pentru prima oară la a 6-a ediție 
a Cursei Păcii, Praga — Berlin— 
Varșovia, în care echipa R.D.G. a 
reușit să se claseze pe primul loc 
în clasamentul general.

In 1954 am fost toți literalmente 
urmăriți de... ghinion. In anul 
acesta însă am reușit să dobîndim 
eel mai frumos triumf, fiind primii 
în clasamentul individual. (Orictt 
de modest și de rezervat este „Tai- 
ve“ — astfel este numit el de nu
meroșii săi prieteni străini — ne 
vorbește despre triumful său. El 
adaugă însă că locul în clasament 
i-a revenit numai datorită sprijinu
lui primit de la colegii săi de e- 
chipă). Iar secretul victoriei mele 
este că îmi place să fiu întotdea
una foarte bine antrenat.

ÎNTREBARE: Ai vrea să ne

MUNȚILOR”
zare a ciclismului in Orașul Sta
lin și împrejurimi; datorită aces
tui circuit parcurb de două ori.

Duminică 24 iulie se va consu
mă etapa a V-a- și ultima: Orașul 
Stalin—București.

In această etapă, numai urcu
șul de la Timiș spre Predeal este 
un punct mai anevoios, căci con- 
curenții, odată ajunși la Predeal, 
se vor avînta pe lungul coborîș 
pînă Ia ieșirea din Cîmpina. Nu 
trebuie însă uitat că, pe un ase
menea parcurs, se pedalează de 
obicei vîrtos, cu 65—70 km. pe 
oră, și că aceasta „sufocă". Și, 
apoi, victoria într-o cursă ciclistă 
poate fi obținută, uneori, șl la 
vale. Exemplul ciclistului german 
Benno Funda în „Cursa Scînteii", 
disputată în primăvara acestui an, 
fiind în această privință, eloc
vent.

Chiar și fără etapa care impli
ca escaladarea piscurilor Bran și 
Mateiaș, de cîte două ori, „CURSA 
MUNȚILOR" rămîne totuși o în
trecere destul de dificilă. Ne re
ferim la etapa a IlI-a cu urcușul 
spre Poiana Stalin și, în special, 
la etapa a IV-a, cu dubla parcur
gere a urcușului de la Pîrîul 
Rece, porțiuni pe care alergătorii 
cu reale însușiri de „cățărători" 
vor avea un cuvînt greu de spus, 

în peste 120 de țări
se desfășoară pregătirile 
în vederea Festivalului

de la Varșovia
VARȘOVIA 18 (Agerpres). —
Bruno Bernini, președintele Fe

derației Mondiale a Tineretului De
mocrat, a făcut declarații presei 
cu privire ia cel de al 5-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și 
Studenților care se va deschide în 
curînd la Varșovia.

Bernini a arătat că pregătiri în 
vederea Festivalului se desfășoară 
în prezent în peste 120 de țări. Ti
neretul organizează întreceri sporti
ve, ccncuirsuiri de artiști amatori, 
expoziții, reuniuni ale prieteniei, 
consfătuiri, mitinguri și demon
strații în apărarea păcii.

Pregătirile în vederea Festivalu
lui sînt strîns legate de campania 
de striugere de semnături pe A- 
pelul de la Viena al Biroului Con- 
siliittoi Mondial al Păcii. La a- 
ceastă campanie participă sute de 
mii de tineri șl tinere.

La Varșovia, a declarat Berffl- 
ni, vor veni peste 30.000 de tineri 
de cele mai diferite opinii și 
convingeri politice. Festivalul va 
contribui la intensificarea activi
tății popoarelor în lupta pentru 
slăbirea încordării internaționale, 
pentru coexistență pașnică, coiabo- 
bare și prietenie.

spui ceva din experiența personală 
dobîndită în această Cursă a Pă
cii, în care s-a dovedit sprijinul 
reciproc al participanților făcînd 
parte chiar din diferite echipe na
ționale — trăsătură caracteristică 
a acestei curse cicliste ?

RĂSPUNS : Din păcate n-aș pu
tea să vă relatez nici o experiență 
personală. Ne ajutăm reciproc în 
echipele noastre, ceea ce se întîm- 
plă frecvent. Totuși, prietenii mei 
mi-au povestit următoarele: era în 
etapa a doua, spre Brno. Norvegia
nul Trygg, simpaticul albanez 
Egrem Shaba și romînul Istrate 
rămăseseră, de un timp, în urma 
tuturor. Făcînd eforturi pentru a 
nu pierde legătura cu ceilalți, au 
încercat să ne ajungă. Albanezul 
însă, mai slab, nu putea susține 
alura. Atunci Trygg, deși era cu 
mult mai în față, se întoarse către 
albanez și, sprijinindu-1 de umăr îl 
împinse o clipă și rămase timp mai 
îndelungat alături de dînsul pînă 
ce el își reveni. Aceasta nu consti
tuie un caz izolat: el ne arată insă 
mai bine decît cuvintele sensul a- 
devărat al Cursei Păcii, care în
seamnă într-adevăr prietenia între 
popoare.

ÎNTREBARE : Ai mai luat parte 
si la alte concursuri internaționale? 
Și pe ce loc te-ai clasat ?

RĂSPUNS : In 1954 m-am clasat 
primul în cursa celei de a Xll-a e- 
dlții a întâlnirilor sportive mon
diale studențești. De asemenea, la 
29 mai 1954 am obținut premiul 
Coati la Cursa inleraațtoaală ci

Jucătorii de polo din echipa reprezentativă a țării noastre plectnd tai. 
antrenament... De la stingă la dreapta: Vladimir Marchifiu, Zoltan 
Hospodar, Ion Bordi, Vasile Daroczi (antrenorul echipei). Alexandrul 

Marinescu, Gavrild Nagy și Aurel Zăhan.

Vor apăra culorile romînești
în turneul de polo de la Varșov ai

Privirea ageră, mișcări repezi, 
părul tuns scurt, cuvinte spuse 
totdeauna cu voioșie... Aceasta ar 
li o scurtă caracterizare a jucă
torului <fe polo pe apă Ion Bordi-

Mai interesant ni se pare însă 
faptul că Bordi numără abia 17 
primăveri. Da, are 17 ani și to
tuși a fost pînă acum de patru ori 
internațional In orice caz o per
formanță cu care se mindresc des
tul de puțini sportivi.

De altfel, acesta a fost motivul 
pentru care m-am adresat lui, în 
clipa în care mă hotărîșem să 
prezint în coloanele ziarului nos
tru echipa de polo care va juca Ia 
Varșovia. Și nu mi-a fost greu să-l 
conving pe Bordi să-mi vorbească 
despre coechipierii săi mai vîrst- 
nici, despre echipă.

L-am întîlnit în tabăra de la 
Cluj, tocmai într-una din dimine
țile în care se pregătea sa plece 
la antrenament Și ca orice jucă
tor de polo, purta intr-o plasă o 
minge nouă din fâșii de piele gal
benă, o cască și uit costum de 
baie.

— De obicei, spune Bordi, du
cem cu noi și un halat, zilele a- 
cestea este însă așa de cald, in
cit abia ieși din apă și iată-te 
gata uscat.

In cealaltă mină ține o carte 
groasă legată, în scoarțe tari.

— Un roman?
— Nu, dn curs de anatomie. 

Mă pregătesc să dau examenul 
de admitere la Facultatea de me
dicină din Tg. Mureș și folosesc 
orice clipă liberă pentru a mă pre
găti.

— Dar, despre altceva voiam 
să te întreb. Te rog să-mi vor
bești despre echipa din care iaci 
parte, despre coechipierii tăp.

Bordi se gândește cîteva clipe și 
spune apoi grăbit.

clistă a Hanovrei (Germania occi
dentală), fiind primul în clasamen
tul general. In același an, la cam
pionatele mondiale de la Solingen 
am fost al 6-lea și primul sprinter 
german. Am cîștigat premiul Du- 
rex-Simplex.

ÎNTREBARE : Ai mat participat 
Ia alte festivaluri și concursuri 
sportive prietenești, care se țin cu 
această ocazie ? Vei lua parte la 
întîlnirile sportive din cadrul ce
lui de al V-lea Festival din anul 
acest*  *

RĂSPUNS : Da, am participat la 
neuitatul Festival de la București 
și la prima întîlnire internațională 
amicală sportivă din cadrul său.

Desigur voi lua parte la cel de 
al V-lea Festival și nu numai eu, ci 
o echipă mare.

Ne bucurăm cu toții de pe acum 
la ghidul plecării. Aș vrea să orofit 
de această ocazie pentru a trans
mite prin revista dumneavoastră 
tuturor adversarilor mei sportivi 
nu numai din cursele păcii, ci și 
din celelalte curse internaționale 
cicliste, cele mai calde salutări.

Al V-lea Festival de la Varșovia 
va fi o bună ocazie ca să ne în- 
tîlnim, să ne împrospătăm aminti
rile, să ne antrenăm în comun și 
să luăm parte la Cursele celei de 
a Il-a ediții a întâlnirilor amicale 
sportive. Iată de ce invit pe toți 
sprinterii să facă din Varșovia lo
cul nostru de întîlnire, în luna au
gust.

(Din „Tineretul hunii" nr. 5—6. 
1955. organ al

— oa sînt multe de sru.;, oa- 
te un singur lucru, dar eu îl so
cotesc cel mai important. Ne în-a 
țelegem de mimne, adică sintemi 
prieteni, chiar cindf este vorba dat 
noi „puștii" adică Zăhan, Mari
nescu și cu mine, care primim tott 
ajutorul din partea celor mat înt 
vîrstă cum este de pildă, fosili 
Novac. In 1951 cînd luam parte» 
la probele rezervate copiilor, îno
tam 50 m. fluture, priveam oare-u 
cum speriat pe Novac. Poate mă< 
impresiona statura lui (îi ajun
geam abia^ la șold) sau poate» 
cum se întîmpiă, timiditatea mea? 
era de vină. Acum, adică la în-’* 
ceputul acestui an, mi-am făcut.' 
debutul în echipa națională și amț 
avut prilejul să-mi schimb cu to
tul părerile Pentru mine Novac*  
este un prieten drag, și mai ales*,  
un învățător de neprețuit. Ace
lași lucru o să vl-l spună fără 
doar și poate Zăhan care are și el' 
17 ani (cîteva luni în plus) dar- 
în schimb a jucat în 9 meciuri' 
internaționale ca șf portarul Ale->- 
xandru Marinescu căruia îi place 
să șiHină după cîteva jocuri inter
naționale că deține o performantă' 
hună: a primit doar patru goluri. 
Acela’i lucru îl pot spune și des
pre Hospodar. Nagy, portarul 
Deutsch cu care sînt prieten bure 
si care cu toate că au depășit 
fiecare aproape 40 de jocuri inter-» 
naționale ne consideră și pe not 
ca vechi componenți al echipei. 
Cred că *r  fi bine să asistați lai 
un antrenament ca să vă puteti da 
seama de toate acestea.

Am ținut seama de statul lut 
Bordi și clu'sr în aceeași dimi
neață am pornit împreună cu a- 
cești băieți veseli și guralivi spre 
bazinul de înot ai orașului. An
trenorul Vasile Daroczi părea îtr 
mijlocul lor șf el un component 
al echipei. Jucătorii au rămas me
reu împreună — fi distingem otr 
ușurință printre ceilalți înotători 
datorită ușurinței cti care se de
plasau, preciziei cu care își trimi
teau mingea unul altuia — an- 
trenîndu-se mai bine de două ore. 
Și așa cum mi-a spus Bord! 
m-am convins că nu numai Da
roczi se ocupă de pregătirea celor 
tineri, dar chiar și Novac, Hos
podar și Nagy- Iar aceștia mun
ceau cu toată tragerea de inimă.

După-amiază i-am revăzut pe 
toți împreună. Se strtnscseră la 
umbra copacilor din parcul că
minului, în care sînt găzduiți. ci
tind ziarul „Festival". Bineînțeles 
că fiecare dorea să afle cît mai 
multe amănunte în legătură cu 
turneul de polo, despre partici- 
panții la această întrecere, despre 
sistemul de desfășurare a compe-» 
tiției..

— Indiferent care ne vor fi ad
versarii—spuse de odată Novac— 
noi trebuie să jucăm cît mai bine.- 
Să lăsăm acum ziarul și să vedem 
ce mai avem de făcut la antrena
mente în zilele care au mai răj 
mas.

In clipa în care au început să 
discute problemele de tactică, 
bazinul era de acum desenat cu un 
bețișor pe zgura Cărării, iar Bordi, 
Zăhan, Hospodar, Nagy, Marines
cu, își luau locul pe această „schi
ță" marcați de o frunzuliță de 
tei, sau de mici crenguțe verzi. 
Mina lui Daroczi, îi mută din- 
tr-un loc în altul, iar jucătorii care 
sînt astăzi spectatori se imagi
nează înotînd repede, conducând 
mingea sau trăgînd ta poartă în 
bazinul de la Varșovia.
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Campionatele euro
pene feminine de 
canotaj academic, 
care vor avea loc 
la începutul lunii 
august pe lacul 
Snagov, se vor des
fășura după norme-' 
regulamentul Fede-le stabilite

rației Internaționale a Societăți
lor de Canotaj (FJ.S.A.), Dacă 
regulile celor mai multe jocuri și 
discipline sportive sînt cunoscute 
în țara noastră de zeci de mii 
de iubitori ai respectivelor spor
turi, puțini sînt însă cei care cu-' 
hosc bine regulile după care se 
desfășoară un conciVs internațio
nal de canotaj academic.

De aceea, în nodurile care ur
mează, vom căuta să arătăm prin
cipatele reguli aplicate în astfel 
de întreceri.

In primul rînd, vom arăta con
dițiile pe care trebuie să le înde*  
plinească pista de desfășurare a 
regatelor. Și, pentru că am în
trebuințat cuvîntul „regată", tre
buie să arătăm că acest termen 
— care înseamnă „ întrecere" — 
se întrebuințează în mod uzual în 
limbajul internațional, pentru a 
desemna întrecerile care au loc 
pe apă, fie de ambarcațiuni cu 
vîsle sau rame (schituri), fie de 
ambarcațiuni cu vele, de la cele 
mai mici (voie olimpice) și pînă 
la marile yachturi cu care — în 
cadrul unor asemenea regate — 
se face traversarea Atlanticului.

Revenind la condițiile pe care 
trebuje să le îndeplinească „tere- |_ «r* ' « -î • r-u
telor europene 
mic, trebuie să 
cerință este ca 
lungime minimă 
linie dreaptă și 
nimum 45 m., 
astfel participarea 
tenți deodată, fiecare avînd nevoie 
de un culoar de 15 metri. Dacă 
fundul bazinului nu are profilul 
«gal pentru toți concurenții, adică 
pe toată lățimea lui, este absolut 
necesar să aibă o adîncime de 
minimum 3 metri. Se mai cere, 
«te asemenea, ca_pista_ să fie feri
tă de curenți, să aibă o curgere 
rit se poate de lentă, să fie apăra
tă de vînt, pentru ca toți partici- 
panții să poată concura în condjți- 
uni egale. Pista trebuie amenajată

—l_ri.lliv.do-a 
riul“ de desfășurare a campiona- 

de canotaj acade- 
arătăm că prima 
pista să aibă o 
de 1000 metri în 
o lățime de mi- 

pentru a permite 
i a trei concu-

La încheierea turului 
campionatului categoriei A la polo

Cu meciurile disputate în cursul 
săptămînii trecute a luat sfîrșit pri
ma parte a campionatului catego
riei A de polo pe apă. O afirmație 
cu caracter mai mult formal, pen- 

Itru că — la capătul celor nouă eta- 
5>e ale turului, în cursul căruia s-au 
produs atnînări de partide, mai nu
meroase ca orietnd — o singură e- 
•chipă și-a disputat toate partidele. 
Dar și așa, restanțele nu vor mai 
-aduce modificări structurale clasa- 
■men'.u!.ui șâ cu atît mai puțin asu
pra... constatărilor noastre, asupra 
.unei competiții atît de importante.

Prima constatare se referă la 
■comportarea echipelor participante, 
■comportare ce ilustrează cu priso
sință indiferența conducerii asocia
țiilor și colectivelor sportive din ca
se fac parte aceste echipe. Astfel, ca 
și în anul trecut o serie de forma
ții printre care Constructorul Ora
dea. Progresul București, Metalul 
Cluj șî Flamura roșie Timișoara se 
mențin la un nivel tehnic foarte 
«căzut față de restul echipelor, deși 
-au fost criticate în repetate rînduri, 
iatît de ziarul nostru cît și comisia 
de specialitate.

Nimeni din conducerea acestor 
«elective nu s-a sezisat, probabil, 
pentru că măsurile au întîrziat să 
-apară, că în formațiile echipelor 
Progr. București, Constructorul 
Oradea și Metalul Cluj mai activea
ză o serie de jucători care nu mai 
■corespund actualelor cerințe ale jo
cului de polo. In partidele pe care 
le susțin aceste echipe, abundă bru

talitățile și tot felul de mijloace de 
obstrucție ca urmare a unei pregă
tiri fizice necorespunzătoare. In ciu
da înfrîngerii suferită miercurea 
trecută în fața Științei București 
metalurgiștii din Cluj au prezentat 
o echipă mult schimbată în bine îri 
care elementul ttnăr predomina. Se 
părea că Metalul Cluj apucase pe 
drumul cel bun. Spre surprinderea 
no 'S’ră două zile mai tîrziu, în me
ciul cu Tînărul dinamovist. Metalul 
cu scopul de a juca defensiv a înlo
cuit pe tînărul Magyari un jucător 
iapid cu Drotlef un jucător în vlr-

pista are lățimea

cti un start fix, făcut din pontoa
ne, bărci legate între ele și anco
rate, poduri etc., de la cars se 
dă plecarea, ambarcațiunile fiind 
ținute și manevrate pentru alinie
re de către ajutoarele starteruluj, 
de pe pontoane sau de pe bărcile 
fixate, în mod special, pentru a- 
cest lucru. Linia de plecare și 
linia de sosire trebuie să fie per
pendiculare pe lungimea pistei. 
Cele două laturi ale pistei trebuie 
marcate cu geamanduri (corpuri 
plutitoare ancorate) depărtate cu 
cel mult 250 m. una de alta.

După ce ne-am ocupat de con
dițiile pe care trebuie să le înde
plinească o pistă, să examinăm 
pe scurt regulile de desfășurare a 
regatelor. Numărul ambarcațiuni
lor care pot lua plecarea nu poate 
fi mai mare de șase, aceasta bi
neînțeles dacă 
necesară pentru 6 bărci (90 nx). 
Dacă la o cursă sînt înscrise mai 
multe ambarcațiuni decît permite 
lățimea pistej, atunci se vor face 
serii eliminatorii. In cazul în care 
numărul ambarcațiunilor însfcrise 
nu este mai mare de 8, atunci 
modul de împărțire a echipajelor 
în serii este lăsat la aprecierea 
juriului. Dacă sînf nouă sati mai 
multe echipaje, sistemul eliminato
riu este stabilit de FISA. Astfel, 
în cazul că sînt 9 echipe se vor 
face 3 serii a 3 echipaje; câștigă
torul fiecărei serii va intra direct 
în finală, iar cejilalți vor fi împăr- 
țiți din nou în două serii, evitîn- 
dti-se reîntîlnirea a două echipaje 
care au mai făcut parte din a- 
ceeași serie. Cîștigătorii acestor 
două serii (numite „reafergărj"), 
vor intra, de 
împreună cu 
primelor serii de calificare. Deci, 
după sistemul 
un echipaj nu 
prjrna cursă, 
tatea de a se

Cursele sînt 
barcă cu motor de un judecător 
arbitru. In spatele bărcii judecă- 

o altă

asemenea, în finală, 
cei 3 cîșțigători al

adoptat de FISA, 
este eliminat din 

dîndu-i-se pasibiiH- 
recalifica.

urmăirite dinir-o

torului arbitru merge 
barcă cu motor, în care se afilă 
supleantul judecătorului 
care nu va intra în acțiune decît 
dacă judecătorul arbitru titular 
este împiedicat să arbitreze, fie 
din cauza unei defecțiuni a bărcii 
cu motor, fie din altă cauză.

In timpul cursei, ambarcațiunile

arbitru.

stă. O gravă eroare, de care se fac 
vinovate și Progresul București. 
Constructorul Oradea. Aceste colec
tive (în special Progresul Bucu
rești) au juniori dotați pentru acest 
joc. Promovarea lor în prima echi
pă trebuie să fie făcută cu curaj. 
Știința București, o echipă formată 
din juniori între 15—17 ani care 
este mai bună de la un meci la .al
tul, trebuie să le fie un exemplu e- 
dificator. Interesul general, prOgre-" 
sul jocului de polo, urmărit de alt
fel și prin însuși scopul campiona
tului republican —trebuie să aibă 
prioritate fața de interesele mărun
te (rezultate imediate) ale colecti
velor.

O problemă mereu actuală, dar 
mai acută ca oricîjid, este aceea a 
arbitrajelor. Prima parte a campio
natului a scos în evidență slaba 
pregătire a arbitrilor noștri. Astfel, 
unele puncte ale regulamentului își 
găsesc diferite interpretări care cre- 
ază confuzii în rîndul jucătorilor. 
Nu este mai puțin adevărat că mul
te neînțelegeri între conducătorii 
meciurilor și jucători se iscă din 
vina antrenorilor. Se pare că nici 
pînă acum aceștia n-au prelucrat 
suficient regulamentul de polo cu 
noile lui subpuncte, de vreme ce ju
cătorii lor se arată mereu mirați la 
unele decizii juste.

Antrenorilor li se pune în față o 
altă sarcină deosebit de importan
tă: educarea jucătorilor. Numeroa
sele eliminări care se produc aproa
pe la fiecare joc ilustrează insufi
cienta preocupare față de această 
problemă.

Iată cum 
goriei A la

arată clasamentul cate- 
sfîrșitul turului:

1. C.C.A.
2. Progresul
3. Dinamo
4. Tînărul Dinamovist
5. Știința Cluj
6. Flamura roșie Tim.
7. Frogresul Buc.
8. Constr. Oradea
9. Știința Buc.
10. Cluj

GH. 

Tg. Mureț 
BUC.

io
*
7
4
4

1114 15:49 3
l> fi 2 fi 14:45 2

NICOLAESCU

trebuie să-și păstreze culoarul. 
Pentru a se veni în ajutorul con- 
curenților se obișnuiește a se pune 
panouri mari pe' care sînt scrise 
numerele culoarelor, atît la ple
care, pe startul fix, cît și la sosi
re, agățate pe un cablu întins 
deasupra liniei de sosire. Dacă o 
ambarcațiune, părăsindu-și culoa
rul, a lovit o altă ambarcațiune 
sau a jenat-o va putea ti descali
ficată. Judecătorul arbitru este a- 
cela care apreciază regularitatea 
cursei. El nu are voie să dirijeze 
ambarcațiunile în timpul cursei, 
dar este dator să le avertizeze 
atunci cînd sînt pe punctul de a 
lovi o altă ambarcațiune sau de 
a provoca un accident. In cazul 
în care un echipaj nu respectă 
regulamentul nu execută instruc
țiunile date, sau nu se poartă cu- 
deferență față de judecătorul- 
arbitru, de juriu sau de ceilalți 
arbitri, el poate fi sancționat cu 
eliminarea din cursa respectivă, 
fie de judecătorul-arbitru. fie de 
juriu. Dacă abaterea este mai 
gravă, juriul sau judecătorul-arbi- 
tru pot propune Comitetului de 
Direcție al FISA excluderea tem
porară sau definitivă a echipajului 
respectiv de la regatele organizate 
de FISA.

O altă regulă importantă, care 
trebuie cunoscută nu numai de 
concurenți, ci în special de spec
tatori, este aceea care interzice 
ca în timpul cursei concurenții 
să fie urmăriți de alte ambarcațiuni 
sau să primească sfaturi și in
strucțiuni de pe mal sau din altă 
barcă. Nerespectarea acestei reguli 
poate duce la descalificarea echi
pajului respectiv.

Interdicția de a primi _ sfaturi 
sau instrucțiuni nu trebuie înțe
leasă în sensul că spectatorii nu 
au voie să încurajeze echipajele 
respective. încurajările adresate 
echipajelor nu numai că sînț per
mise, dar sînt chiar necesare ca
notorilor care, într-un timp rela
tiv scurt, de 3-4 minute, cîț durea
ză o cursă dz 1000 m., depun 
eforturi considerabile pentru a 
termina cursa pe un loc cît mai 
bun.

BOGDAN ȘTEFANE9CU 
președinte al colegiului de 
arbitri din comisia centrală 

de sporturi nautice

In
sportiv 
fășurat 
Floreasca,

Concursuri cicliste 
populare

organizarea colectivului 
Progresul F.B. s-au des- 

duminică, în parcelarea 
_______ , întreceri cu canacter 
popular, care au cunoscut un fru
mos succes.

In prima probă a zilei au venit 
la start alergătorii pe biciclete 
de oraș. Alecu Constantin (Sc. Tin.) 
a obținut victoria la sprintul final.

In proba feminină, a cîștigat 
clar Constanța ’ FălWceanu '(Pro
gresul F. B.) urmată de Lucia 
Tănăsescu (Voința), Maria Tem- 
pea (Șc. Tin.) și Sofia Hoffman 
(Progr. F.B.). La categoria se- 
micurse a învins N. Pelcaru 
(C.C.A.), depășindu-1 pe C. Ba
ciu (Progr. F.B.), după care s-au 
clasat în ordina Petre Ghinea 
(FI. roșie). Petre Calos (Meta

lul) și A. Tănase (FI. roșie).
La junio«i, C. Slobozeanu (Ști

ința) s-a clasat pe primul loc, 
urmat de G. Petrăchescu (Lo
comotiva), D. Stănescu (Voin
ța), V. Grîgorescu și M. Doro- 
banțu, ambii de la Progr. F.B. 
Ultima atertgare, rezervată ca- 

teg. a 111-a și neclasificați, a pri
lejuit o dispută strînsă, victoria 
revenindu-i lui Zi.m Mihai (Sc. 
Tin.), urmat de N. Grigore (Sc. 
(Tin.) și Mircea Guțu (Sc. Tin.).

Valentin Ionescu, corespondent

■ Sîmbătă și duminică s-au 
desfășurat pe stadionul Tinere
tului din Capitală întrecerile din 
cadrul etapei a doua a campiona
tului de atletism pe echipe ai 
orașului București. Cu acest pri
lej au fost înregistrate următoa
rele rezultate: Dinamo — Voința 
122:32; Dtaamo — Progresul 
102:63; Progresul—Voința 94:34; 
Locomotiva — FI. roșie 123:67; 

Locomotiva—Flacăra 115:81; Fla
căra —Flamura roșie 100:88; Ști
ința—Constructorul 109:45; Me
talul—Constructorul 99:52; Ș4Wn-

Și tn concursul internațional de la București Dumitru Velicu s-a do- 
călăreț valoros, obținind rezultate frumoase.

★ *- - - - - - - - - - —.
marginea concursului internaționali de călărie
PROBELE DE DRESAJ

vedit un

Pe
DESPRE •••

Programul concursului interna
țional de călărie a cuprins și trei 
probe de dresaj („A", „B“, ,,C“) 
ia care au participat și călăreții 
noștri. Se poate spune că, în ge
neral, evoluția călăreților noștri a 
corespuns așteptărilor și locurile 
2,3 din proba de categoria „A“, 
locul III în proba de dresaj cate
goria „B“ și locul IV în proba de 
dresaj categoria „C“, obținute în 
întrecerile la care au participat 
o serie de călăreți valoroși din 
Uniunea Sovietică și Suedia, sînt 
o mărturie a progresului înregis
trat de călăreții noștri de dresaj. 
N. Mihalcea și Gh. Tcodorescu 
s-au dovedit cei mai buni dintre 
reprezentanții R.P.R. Bine s-au 
prezentat și N. Marcoci, Petre An- 
dreeanu, V. Băirbuceanu, I. Bu- 
dișan. Ședința de analiză a sub
liniat insuficienta pregătire a călă- 

. rețtilui V. Fotescu, care continuă 
să-și „lucreze" calul după metodele 
personale și care nu a depus 
toate străduințele pentru a se pre
zenta la concurs în cele mai bune 
condiții.

S-a constatat, de asemenea, că 
în pregătirea călăreților noștri de 
dresaj există încă lipsuri, care, 
deși au fost observate și la alte 
concursuri, nu au avut ca urmare 
o analiză specială și o muncă 
intensă pentru lichidarea lor. La 
călărețul N. MThalcea s-a putut 
observa că unete defecțiuni aile 
poziției în șea duc la contracta
re*  calului (lucru observat mai 
ades la calul Corvin), că lui Gh. 
Teodorescu ca și altor călăreți le 
lipsește încă experiența necesară 
Evoluția concurenți lor sovietici, și 
îndeosebi a călărețului Vladimir 
Raspopov, a însemnat un minunat 
prilej de învățăminte, pe care că
lăreții noștri vor trebui să le a- 
plice în pregătirea lor viitoare. 
Considerăm neceSnr să amintim 
și faptul că uneori călăreții noștri 
au rămas de-a dreptul nedumeriți 
atunci cînd au fost anunțate re

zultatele unei probe. Aceasta pen
tru că, deșt la alte concursuri re
publicane, același juriu le acontia- 
se pentru corecta execuție a pro
gresiei un punctaj superior 
(140—150 pct.). la concursul in
ternațional, unde s-au prezentat 
chiar mai bine decît în celelalte 
concursuri, ei au primit un punc
taj mult inferior. In unele cazuri, 

. juriul s-a lăsat influențat de renu- 
mele unora dintre călăreții suedezi 
și, deși aceștia au făcut suficiente 
greșeli, le-a fost acordat un punc
taj care nu exprima exact diferen
ța de valoare dfritre ei și cei
lalți concurenți.
... Șl GELE REZERVATE JUNIO

RILOR Șl FETELOR
Deși nu s-au desfășurat în ca

drul concursului internațional, pro
bele de juniori și fete au fost aș
teptate de fiecare dată cu mult 
interes, justificat, desigur, de fap- 

u-2.

CARNET'1 ATLE TIC
ța—Metalul 93:86. Iată și cîteva 
din rezultatele individuale: BĂR
BAȚI: 100 m. M. Dtaconescu (D) 
și T. Ardeleanu (Șt.) 11,6; 800
m.: F. Danciu (Șt.) 1:58,4; M. 
Pășcălău (Șt.) 2:00,2; 3.000 m.:S. 
Rizeswi (L) 9:13,6 110 m.g.: N. 
Borcarnj (L) 16,2; A. Tudose (D) 
16,3; Gh. Simionescu (M) 16,4;
lung.: Gh. Iamandi (D) 6,62; D. 
Alexandrescu (Șt.) 6,42; T. Ar
deleanu (Șt.) 6,40; înalț.: V. Cin- 
că (D) 1,78; greut. D. Stoian 
(P) 13,56;; suliță: P. Osiac (D) 
52,31; FEMEI: 100 m.: G. Luță 
(L) și S. CbioSeaua (Șt.) 13,6;

că din rîndurile acestora se 
ridica noi sportivi de frunte, 

călăreți de la 
și Recolta a

tul
vor
Evoluția tinerilor 
asociațiile Dinamb 
scos în evidență faptul că un nu
măr de juniori au reale posibili
tăți. O frumoasă impresie a lăsat, 
în această privință, Al. Longo, 0. 
Țopescu, I. Stancu, I. Wiederwie- 
ser, G. Robu, etc., care au dovedit 
curaj și abilitate. Trebuie arătat 
însă că pregătirea lor se desfășoa
ră într-un ritm prea lent, care nu 
le oferă posibilitatea ca într-un 
timp mai scurt să se poată afirma 
în probe mai dificile. Aceasta, mal 
ales că cei mai mulți din juni
ori folosesc cai cu mari posibilită
ți. De aci, necesitat a de a se 
studia mai atent problema pregă
tirii speciale a celor mai bunj 
dintre juniori, lichidîadu-se astf 1 
situația în care călăreți tineri, 
dar cu mai multă experiență și 
țire^ătire, concurează în probe la 
nivelul celor începători. Credem 
că ar trebui studiată și aici a-ce- 
sitatea unui lot mai restrîns de 
tineri călăreți asupra cărora M 
fie îndreptată atenția antrenorilor 
respectivi.

Despre proba feminină, trebuie 
spus de Ia început că ea nu a 
corespuns d n nici un punct de 
vedere, că a fest pregătită cu su
perficialitate șj că nu și-a atins 
scopul propus. In aceste întreceri 
s-a putut verifica încă odată că 
Mihaela Chintescu, Maria Bădes- 
cu și Liliana Polizu sînt elemente 
cu reale posibilități, dar complet 
nepregătite pentru probe mai gre
le, de altfel ca si cei mai buni 
dintre juniorii noștri.

Considerăm că această consta
tare este departe de a fi satisfăcă
toare, cu atît mai mult cit cît 
în proba feminină au putut fi ofe. 
servate și o serie de lipsuri gra
ve. Este vorba, în primul rînd, de 
comportarea sub orice critică a 
unor călărețe cu c..„. ' 
sînt: Inge Wachsman și 
Mihalcea. Nimeni nu s-a 
suficient de pregătirea lor, 
nu s-a gîndit că. încălecînd 
ale căror posibilități nu le 
teau, aceste sportive nu vor reuși 
să obțină rezultate bune.

In această direcție antrenorii 
noștri ca și membrii comisiei cen
trale au mult de învățat de îa că
lăreții sovi tici. Exemplul călăre 
ței Tatiana Kulikovskaia, care a 
atins o înaltă măiestrie sportivă, 
conctirînd cu mult succes în probe 
dintre cele mai grele, cum a fost 
de pildă, „Cupa Prieteniei", este 
edificator. Aceste succese se'dato 
resc, desigur, unei munci perseve
rente și promovării sale cu încre
dere în lotul reprezentativ. Iată 
o cale ce ar trebui urmată și în 
țara noastră.

DAN GÎRLEȘTEANU 
OCTAVIAN GINGU

experientă cum
----  Dina 

ocuoat 
nimerii 
pe caf 
cunoș-

500 m.: T. Coman (Șt.) 1:28,6; 
80 m.g.: I. Marin (P) 14,0; lung.: 
I. Marin (P) 4,75; greut.: V. 
Guzgan (L) 12,18; disc.: V. Gu- 
gan (L) . 33,46; Meciurile din 
cadrul etapei a IlI-a se vor des
fășura sîmbătă (ora 17,00; și du-

- minică (ora 9,00): Progresul — 
Locomotiva — Metalul Flacăra-— 
Știința—Dinamo; Constructorul— 

Voința — FI. roșie (Nicolae D. Ni- 
colae corespondent).

■ Joi după-amiază (ora 17,00) 
se desfășoară pe stadionul Tme- 
retudui din Capitală ptapa a V-a a 
concursului popular pe anul 1955.



La lila antrenament al parașutîștilor
Decolasem de câteva minute și 

avionul în care ne aflam împreună . 
cu sportivii din lotul reprezenta
tiv de parașutism uirca neîncetat 
spre înălțimile văzduhului. La 
1000 de metri, panta imagi
nară a luat sfîrșit și ne sim
țeam tot atît de comod ca și în 
autobusul de pe linia 31, în orele 
cu mai puțină aglomerație. După 
obișnuitul tur de pistă, în care 
timp am încins aeroportul ci» un 
brîu închipuit, pilotul a redus trep
tat motoarele, semn că dintr-o 
clipă înt.r-alta vor părăsi aeronava 
primii parașutiști.

Deși lansările parașutîștilor, de 
la mari și mici înălțimi, pe uscat, 
pe apă sau în noapte, au devenit 
în v.remulrile noastre țot atît de o- 
bișnuite ca și săriturile de pe 
trambulină, totuși sântem cuprinși 
d; o puternică și justificată emo
ție. Și la fel ca la cel dintîi salt, 
la care ara participat cu ani de 
zile în urmă, în gând ne fulgeră 
aceeași nefirească întrebare: „Se 
var deschide sau nu parașutele ?“ 
Nu avem însă timp de prea mul
tă meditație, pentru că peste câte
va secunde ușa avionului se des
chise și la foarte mică distanță de 
fttselaj se ivesc două ciuperci ma
ri de toată frumusețea. Sînt para
șutele „sondelor" (sondele au ace
lași rol ca și deschizătorii de pâr
tii în concursurile de schi), care 
vor crea posibilitatea unei mai 
bune aprecieri a 'direcției și locu
lui de lansare al parașutîștilor din 
echipa reprezentativă a țării.

Din avion, șeful de echipă, 
Gheorghe Pîrvan recordmanul ță
rii la probele de 600 și 1000 m. 
urmărește cu atenție încordată ma
nevrele celor doi parașutiști. ,,Da I 
Direcția de zbor a avionului ca și 
trecerea la verticală, vor trebui 
deplasate mult spre stingă. Altfel, 
lansarea va fi ratată 1“ Si tînărut 
lăcătuș mecanic de la uzinele „21 
Decembrie" transmite toate aceste 
observații tovarășilor săi de echipă 
precum și pilotului șef. In timp 
ca parașutiștii încearcă pentru ul
tima oară sistemull de siguranță, 
privim prin fereastră minunata

Miine începe meciul de pentatlon 
R. P, Romină — R. Cehoslovacă

Miine începe la Sibiu, meciul 
internațional de pentatlon mo
dern R.P. Romînă-R. Cehoslovacă. 
Oaspeții au sosit ieri în Bucu
rești și astăzi și-au continuat dru
mul cu avionul spre Sibiu.

In scurtul interval de timp cît 
au stat în Capitală, pentatloniștii 
cehoslovaci an făcut un antrena
ment la stadionul Tineretului și 
cu această ocazie ne-ait informat 
despre dezvoltarea pentatlonului 
în țara lor. Antrenorul lotului ce
hoslovac cunoscutul pentatlonist 
Vladimir Cerny ne-a prezentat pe 
fiecare concurent din echipa țării 
sale, vorb'ndu-ne totodată și des
pre ultimele lor acțiuni pentru dez
voltarea pentatlonului. Din lotul 
R. Cehoslovace fac parte: Vladi
mir Cerny, clasat pe locul IV la 
campionatele mondiale de anul tre
cut, Jan Novotny, al doilea com
ponent al formației cehoslovace 
clasate pe locul IX la campiona
tele lumii de la Budapesta (1954). 
Karel Bartu, Frantisek Miehalek, 
Radko Troherz și Zvoboda Ja
roslav.

In ultima vreme pentatlonul 
a cunoscut în R. Cehoslovacă o 
mare dezvoltare"— a declarat Vla
dimir Cerny „Centrele de penta
tlon din cadrul U.D.A., precum si 
Spartachiada militară de pentatlon 
care s-a încheiat luna trecută, au 
avut darul să mărească în mod 
considerabil numărul pentatloniști-

AMĂNUNTE DESPRE UON- 
UURSUL Nr. 29 (ETAPA DIN 

24 IULIE)
In programul concursului de du

minică sînt prevăzute opt meciuri 
de fotbal din „Cupa Orașelor" de 
la noi din țară și opt meciuri de 
fotbal din R. D. Germană. Meciu
rile de fotbal desfășurate duminică 
în prima etapă a competiției „Cupa 
Orașelor" s-au soldat cu următoa
rele rezultate : Seria I: Iași — Ba
cău 1-3 (1-2), Galați — Bîrlad 6-1 
(3-1); Seria ll-a : Ploești — Orașul 
Stalin 1-1 (1-1), Constanța — Bucu
rești 2-1 (4-0). Seria lll-a : Reșița
— Craiovâ 2-1 (0-0), Arad — Ti
mișoara 0-1 (0-0). Seria IV-a : Cluj
— Baia Mare 2-0 (0-0), Tg. Mureș
— Oradea 1-1 (0-0).

Amănunte despre meciurile din 

noastră Capitală. De sus, Bucu- 
reștiul, oraș întins, înșiruit pe 
zeci de kilometri pățrați, are acum 
înfățișarea unei uriașe machete 
dintr-o expoziție de urbanistică 
Se vede însă totul : Parcul sportiv 
Dinamo, monumentala clădire a 
combinatului poligrafic „I. V. 
Stalin".

Nu avem însă timp să ne con
tinuăm însemnările deoarece ușa 
din uriașul stomac aii îmbiînzitei 
păsări de metal se deschide pen
tru a doua oară și în golul de 
sub noi se aruncă pe rînd Gh. 
Pîrvan, Gh. Iancu, I. Negrodu, St. 
Badioc și Ecaterina Diaconul. A 
fost o lansare în girtip și cele 
cinci parașute au „înflorit" chiar 
sub stabilizatorul! avionului. După 
aceea, ne pregătim de aterizare. 
Ntr însă înainte de regulamenta
rul tur de pistă» in care timp, 
pentru ca să se amuze puțin pe 
seama novicilor aflați la bord (și 
trebuie să mărturisim că erau des
tul de mulți cei care „luau aerul" 
pentru prima dată) pilotul ne-a 
iăcut o serie de ,,capace". Senza
ția aceasta, în care avionul urcă 
și coboară aproape în aceeași se
cundă ne șterge ușor expresia de 
siguranță întipărită pe față...

Dar ne-a plăcut 1 Parcă ne dă
deam în scrînciob pe vremea co
pilăriei...

Cînd am ajuns pe aeroport ne 
aștepta o mare surpriză și o tot 
atît de mare bucurie. Surpriză: 
una din „Sonde" C. Bă’ănescu 
purtat de cuțrenți a nimerit într-o 
baltă din împrejurimi. Așa că, 
vmînd-nevrînd, în fața unei nume
roase asistențe ivite ca dlin pă- 
mînt, s-a dovedit, cu toată adân
cimea apei un excelent înotător. 
Bucurie: Primul satf în grup al 
sportivilor din lotul republican de 
parașutism a fost încununat de 
succes. Toată echipa a aterizat în 
condițiuni excelente și la distanță 
mică de punctul fix. O dovadă în 
plus că, în ajunul importantei în- 
tîlnici din R.P. Bu'garia, tinerii 
noștri parașutiști fruntași dețin o 
formă excelentă.

B. MARICA

lor noștri și valoarea lor. La Spar
tachiada militară am reușit cu mai 
multă greutate decît oricînd să 
ocup primul loc deși am totalizat 
4758 puncte. Principal adversar 
am avut pe tovarășul meu de e- 
chipă Karel Bartu care a realizat 
4523 p.“. Conducătorul echipelor 
R. Cehoslovace, Zdenek Kylar a 
declarat: „Concursul cu pentatlo
niștii romîni este cel mal nime
rit prilej pentru verificarea pregă
tirii noastre, în vederea campio
natelor mondiale din acest an. A- 
cest meci creează condițiile unui 
prețios schimb de experiență între 
sportivii acestor două țări prie
tene. Sperăm ca după ’ învățătu
rile reciproce din acest meci, e- 
chipele R.P.R. și R. Cehoslovace 
să se poată pregăti temeinic, în 
așa fel, îneît să se prezinte la o 
cit mai bună valoare la campio
natul lumii. Un pronostic al aces
tui meci ar fi foarte hazardat. 
Noi ne-am pregătit cît se poate 
de bine, dar pentatloniștii romîni, 
care știu că sînt într-un progres 
permanent, au față de noi avanta
jul cunoașterii traseelor și a con
dițiilor de concurs"

Intîlnirea prietenească dintre 
reprezentativele R. P. Romîne și 
R. Cehoslovace va începe mîine 
dimineața cu proba de călărie, 
care se va disputa în pădurea 
Șapa din apropierea Sibiului.

informații f^onosport
R. D. Germană se găsesc în Pro
gramul Pronosport Nr. 67 care a 
apărut duminică. Aceste meciuri 
fac parte și din programul con
cursurilor de pronostictfri sportive 
din R. D. G. (Toto) etapa de du
minică, fapt care constituie o ga
ranție că ele se vor disputa. Iată 
acum cîteva amănunte despre meciu
rile,din R. D. Germană, S C. Ein- 
heit Dresden și Aktivist Brieske 
activează în cat. A. unde au ocupat 
locul IV și — respectiv — V. In 
campionat și-au împărțit victoriile 
— 2-0 și 1-4 — iar în meciul ami
cal au terminat riedecis 2-2-

Lokomotiv Stendal activează în 
cat. B, iar Empor în cat. A. S-au 
întîlnit în meci de cupă și a cîș- 
tigat Empor cu 3-2 după prelun
giri.

Portarul Schmied în acțiune I El a sărit la timp și va boxa balonul, urmărit îndeaproape de coechipie
rul său Rockl și de atacantul nostru Georgescu. Pentru orice eventualitate mijlocașul stingă Schweiger 

a luat locul lui Schmied... în poartă. Foto: M. BANUȘ

Luptă strrnsă 
în turneul de șah 

de la Bușteni
Primele nouă runde nu au avut 

darul să aducă o clarificare în 
turneul maeștrilor de la Bușteni 
și iată că acum, cu patru runde 
înainte de sfîrșit, mai bine de ju
mătate din participant concurează 
cu șanse la primul loc. In vederea 
stabilirii configurației ulterioare a 
clasamentului, de mare importanță 
a fost partida Reicher-Rădulescu, 
întreruptă în runda a cincea, într-o 
poziție care părea la prima vedere 
egală.-In cadrul analizei de acasă, 
maestrul Rădulescu a găsit totuși 
șanse nebănuite pentru negru și, 
la reluare, exploatînd la maximum 
posibilitățile, a reușit să-și facă 
adversarul mat. In felul aefesta, 
M. Rădulescu s-a alăturat lui Szabo 
și Crețulescu la conducerea cla
samentului.

Runda a noua a programat o 
serie de partide importante, prin 
faptul că fruntașii clasamentului 
s-au întîlnit între ei. In partida 
Crețulescu-Szabo, ambii parteneri 
au evitat complicațiile și după o 
luptă pozițională liniștită întîlnirea 
s-a încheiat cu un rezultat de re
miză. In același fel a luat sfîrșit 
și partida Rădulescu-Costea, deși 
poziția în care a fost consemnată 
remiza mai ascundea suficiente re
surse.

Prin atac direct la rege au cîști- 
gat Șuta la Gavrilă și Erdely la 
Nacht. Partida Reicher-Alexan- 
dre~cu a fost remiză după o luptă 
pozițională liniștită. S-a amînat 
întîlnirea Bălănel-Radoviei.

In felul acesta, după nouă runde, 
trei jucători se află ia egalitate 
în fruntea clasamentului: Szabo, 
Rădulescu și Crețulescu au acumulat 
cîte 5 pct. din 8 posibile. Tot 5 
pct. dar din 9 partide a realizat 
G. Alexandrescu. Urmează în cla
sament Erdely și Bălănel cu cîte 
4'h pct. (din 8), Radovici 4 pct. 
(din 7), Costea 4 pct. (din 8), 
Reicher și Soos 3'/a pct. (din 8), 
Șuta și Nacht 372 (din 9) și Gh. 
Gavrilă II 2 pct. (din 8 posibile).

La ora cînd ne telefonează co
respondentul nostru, se joacă par
tidele rundei a zecea. In partida 
cu Șuta, Soos a cîștigat dama și 
un pion pentru două turnuri.

Motor Dessau s-a clasat pe locul 
trei în turneul de calificare, iar 
Chemie Zeitz se află pe locul III 
în seria V-a a campionatului echi
pelor de categorie secundă.

Fortschrit Meerane a retrogradat 
din cat. A, iar Motor Karl Marx 
Stadt West ocupă locul VII în se
ria IlI-a a categoriei B.

REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT Nr. 28

In urma trierii celor 480748 bule
tine depuse la concursul Nr. 28 (eta
pa din 17 iulie) au fost găsite 
45 buletine cu 10 rezultate, 784 
buletine cu 9 rezultate și 6982 bu
letine cu 8 rezultate.

Omologarea concursului are loc 
azi după amiază.

Miine pe stadionul Republicii

AL DOILEA MECI AL ECHIPEI FIRST VIENNA
Stadionul Republicii găzduiește 

mîine după-amiază al doilea joc, și 
ultimul, din cadrul turneului între
prins în țara noastră de echipa 
First Vienna, campioana Austriei.

Biletele pentru meciul inter
național de fotbal de mîâne se 
găsesc de vînzare la: Agenția 
Pronosport din cal. Victoriei 
nr. 9, Agenția Dinamo din șos. 
Ștefan cel Mare, Agenția CCA 
din bd. 6 Martie, casa din fața 
Fundației Dalles, precum și la 
casele de la Stadionul Repu
blicii din str. Hajdeu.

Cu acest prilej oaspeții vor intîlnî 
o selecționată a categoriei A 
din care fac .parte, îr majoritate,

După primul joc al
Campioana Austriei, echipa First 

Vienna a evoluat duminică pentru 
prima oară în țara noastră. Intere
sul pe care amatorii de fotbal l-au 
manifestat pentru turneul între
prins la noi de reprezentanții fot
balului austripc t-a dovedit 
marele număr de spectatori pre- 
zenți la întîlnire. Stadionul Re
publicii a cunoscut duminică după 
amiază atmosfera marilor meciuri 
internaționale. Cu mult timp îna
inte de ora apariției pe teren a 
celor două echipe tribunele erau 
arhipline, iar în afara stadionului 
mai rămăseseră mulți sportivi fără 
bilete. Este o nouă mărturie 
a popularității de care se bucură 
fotbalul la București, mai ales 
cînd este vorba de o întrecere în 
care apar cei mai buni fotbaliști 
din două țări așa cum a fost 
alaltăieri.

Selecționata categoriei A a în
registrat ew această ocazie un 

bine meritat succes care adaugă pal
maresului fotbalului nostru o per
formanță de răsunet. Să nu uităm 
— și lucrul acesta l-am amintit 
și în avancronici — că echipa 
care a cedat duminică cu 1—5 
fotbaliștilor noștri este una din for
mațiile care s-au impus în fot
balul european și în fața căreia 
au „plecat steagul" multe dintre 
echipele renumite ale continentftlui 
nostru. Victoria selecționatei cate
goriei A apare cu atît mai impor
tantă, cu cît a fost obținută la 
capătul unui meci de bună fac
tură în care reprezentanții noș
tri s-au comportat foarte bine. 
Se poate spune că, în special, 
sub aspectul jocului de ansam
blu, selecționata categoriei A 
a corespuns reahzînd multe acțiuni 
spectaculoase, bine concepute. A- 
tacul, mai ales, care a constituit 
adeseori punctul nevralgic al se
lecționatelor noastre, a combinat 
precis și inspirat creîndu-și foarte 
multe situații de gol. Dacă 
Schmied n-a scos decît de 5 ori 
mingea din plasă, aceasta se da- 
torește lipsei de precizie și de 
calm a atacanților noștri (mai ales 
a Iui Ozon) care au ratat goluri 
gata făcute. Este o lacună despre 
care s-a vorbit și se vorbește tot 
mai mult în ultima vreme. Totuși 
se pare că înaintașii noștri nu au 

jucători tineri care s-au impus în 
ultimul timp, unii dintre ei aflațî 
încă la vîrsia junioratului. Meciul 
de mîine va fi deci un bun prilej 
de verificare a posibilităților lor și, 
mai ales, de acomodare cu condi
țiile unei întreceri internaționale.

Echipa First Vienna va începe 
meciul cu aceeași' echipă ca dumi
nică, adică:

Schmied-Umgeher, Rockl, Nic- 
keri-Koller, Schweiger-Grohs, Me- 
nasse, Buzek, Jericha, Pichler. (Re
zerve: Suhs, Pribil).

Selecționata categoriei A își va al
cătui echipa din următorul lot: Coz- 
ma, Toma, Băcuț 1, Lazăr, Szoko, 
Pahonțu, Toma II, Hidișan, Pereț, 
Bodo, Boitoș, Ozon, Ene II, Geor
gescu, Mihai, Copii III, Țircovnicu»

campioanei Austriei...
reușit să lichideze cu „pripeala" 
care-i cuprinde în situațiile de
cisive (și regretabil este că lucrul 
se petrece cu fotbaliști rutinați, cu 
experiență) și care face să nu poa
tă fi concretizată în goluri supe
rioritatea de pe teren, așa cum s-a 
întîmplat duminică pe stadionul 
Republicii 1

Jocul cu First Vienna ne-a oferii 
însă și unele satisfacții, în afara 
victoriei. In primul rînd pe aceea 
a bunei comportări a jucătorilor 
tineri, proveniți din rîndul junio
rilor, Care au ajuns să joace în cele 
mai bune formații ale noastre. 
Georgescu, Copil III și Ene II s-au 
dovedit cu adevărat elemente cu 
mari perspective, elemente pe care 
se poate conta. Notăm de asemenea 
buna comportare a lui Mihai în 
postul de extrema stîngă. El a 
fost mereu un atacant periculos, 
șutind cu curaj și căutînd mereu 
poarta în acțiunile pe care le-a 
întreprins.

Echipa vieneză a avut de înfrun
tat o formație în mare vervă de 
joc și de aceea misiunea ei a fost 
extrem de dificilă. Forțați din pri
mele minute la o apărare disperată, 
fotbaliștii austrieci au refăcut cu 
greu echilibrul partidei și chiar 
atunci înaintarea lor n-a reușit să 
treacă de apărarea imediată a se
lecționatei categoriei A, foarte aten
tă și promptă în intervenții. Ceea 
ce am putut aprecia Ia First Vi
enna a fost excelenta tehnică indi
viduală a jucătorilor — de altfel 
punctul de renume al fotbalului 
austriac — și plasamentul lor 
corect, care ușurează misiunea co
echipierului în posesia mingii. In 
schimb. în ceea ce privește comba
tivitatea, forța, continuitatea și fi
nalitatea acțiunilor ofensive ale e- 
chipei -vieneze trebuie spus că a- 
cestea nu au fost deloc la înălțimea 
posibilităților cunoscute ale fotba
liștilor austriaci. Desigur, însă, că 
o părere completă asupra potenția
lului echipei First Vienna ne-o vom 
putea face după meciul de mîine.
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Motocicliștii și mașinile lor.-
In urma cu 3-4 ani, activitatea 

competiționalâ în sportul cu mo
tor devenise atît de bogată, încît 
alergătorii aproape că nu mai pri
dideau să ia startul în toate con
cursurile pe care asociațiile și co
lectivele sportive din întreaga țară 
se întreceau parcă în a le orga
niza. Din acest punct de vedere 
toate erau bune, numai că înce
puse să se cam exagereze oarecum 
în privința circuitelor de viteză.

In Capitală, aproape săptămî- 
nal, motocicliștii erau prezenți fie 
pe traseul din Floreasca, fie pe 
cel de la șosea și — bineînțeles, 
— la startul întrecerilor de viteză 
pe circuit. De la Cluj Oradea, 
Satu Mare, Tg .Mureș, Timișoara, 
Orașul Stalin, Turnu Severin, Cra
iova, Galați, Buzău, Focșani, lași, 
Piatra Neamț, de unde primeam 
corespondențe anunțîndu-ne com
petiții motocialiste, în toate, ca 
un „făcut", nu se vorbea de nimic 
altceva decît de circuite de vi
teză!

Pentru a tempera zelul exagerat 
al organizatorilor în organizarea 
circuitelor de viteză, aceasta în de
trimentul celorlalte genuri de în
treceri moto, complet abandonate, 
ziarul a luat atitudine. Comitetul 
pentru Cultură Fizică și Sport, 
sezisat și el, a luat chiar o mă
sură prin care, pentru o anumită 
perioadă de timp, a interzis orga
nizarea circuitelor de viteza. După 
aceasta lucrurile s-a normalizat.

Au trecut însă anii și iată că 
s-a căzut în cealaltă extremă. Nu 
se mai organizează circuite de 
viteză și, ceea ce este mai grav, 
nu se mai organizează nimic' sau 
aproape nimic.

In Capitală, motocicliștii nu au 
avut anul acesta posibilitatea să-și 
dispute întîietafeâ decît într-o sin
gură alergare de viteză pe circuit. 
Cît despre celelalte genuri de în
treceri moto, aproape că nu avem 
despre ce vorbi.

S-au plictisit alergătorii, se com
plac ei oare într-o totală inactivi
tate? Nu! Dimpotrivă, motocicliștii 
sînt dornici să participe în con
cursuri, dar nu li se oferă prile
jul. Că este așa, s-a văzut la 
concursul „Cupa Metalul" organi
zat la Orașul Stalin. La Orașul 
Stalin au fost prezenți duminică 
peste 100 m«4ocicliști și nu a 
lipsit nici unul din fruntașii spor
tului nostru cu motor. Au venit 
alergători din Focșani. Reșița, Cîm- 
pina, București și din alte multe 
centre. In cadrul celor 15 probe 
din programul concursului, unii 
dintre motocicliștî: M. Cernescu,
C. Nedelcu. G .Bereni, M. Anto
nescu, A. Munteanu ș. a. au par
ticipat la câte două curse. Cu toții 
erau dornici să concureze, să-și 
dispute întâietatea în cit mai mul
te probe.

Față de această situație se pune 
întrebarea justificată de ce nu se 
mai organizează concursuri?

Rezultatele concursului feminin
de orientare turistica

Concursul feminin de orientare 
turistică organizat de Direcția 
Turism și Excursii din cadrul 
Consiliului Central al Sindicate
lor a luat sfîrșit zilele trecute cu 
faza interregională desfășurată în 
regiunea Peșterii (munții Bu- 
cegi).

Reușita acestui concurs este re
levată în primul rind de înregis
trarea unei largi participări în 
faza anterioară, principalul scop 
urmărit de organizatori frind a- 
tragerea elementului feminin în 
mișcarea turistică.

Această competiție a reușit o 
„performanță" nemaiîntîloită în 
concursurile de orientare turisti
că, și anume reprezentarea tutu
ror regiunilor din țara noastră.

18 echipe feminine, reprezentînd 
cele 18 «legiuni, și-au disputat 

totîietatea într-o luptă dîrză, cin
stită și curajoasă, cele trei compo
nente ale fiecărei echipe aducîrul 
aportul lor deopotrivă de însem
nat. Concursul a constat din exe
cutarea unei teme de zi de gradul 
II, urmată de o temă de noapte 
de gradul I; de asemenea, a con
tat în punctajul general trecerea 
unor probe complexe aplicative, 
(aruncarea grenadei, trecerea 
peste o bîrni instalată ca pod 
peste o apă, primul ajutor în 

caz de accident, etc.). Traseul a 
însumat 12 km. lungime, cu dife
rența de nivel de 480 m., echi
pele au avut <te parcurs cu ajuto
rul busolei traseul indicat pe har
tă, trecînd prin 14 posturi mute 
(7 ziua, 7 noaptea) și 8 posturi 
de control vii (5 ziua, 3 noap
tea).

In tot timpul întrecerii, con-
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O primă cauză este aceea că a- 
sociațiile sportive nu se mai în
grijesc de materialul de concurs 
al alergătorilor lor. Mașinile nu 
mai corespund și aleigătorii nu 
au piese de schimb. Aceasta a și 
făcut ca întrecerile de la Orașul 
Stalin să fie complet lipsite de 
interes. Din cauza materialului, ne
corespunzător au anandonat Tra
ian Matei, Nicu Stefan, Pop Mi
hai, N. Niculici, N. Buiescu, G. 
Mormocea și mulți alții. Lui R. 
Moldovan i s-a rupt cablul de 
frînă al roții din față, chiar pe 
linia de start. In timpul cursei, 
la mașina lui D. Dumitrache s-a 
rupt cablul de accelerație. Ca să 
nu tie nevoit să abandoneze, pri
mul a trebuit să alerge cu pru
dență, iar cel de al doilea și-a 
continuat cursa cu cablul de ac
celerație înfășurat pe mînă. Înain
te de cursă N. Buiescu îl ruga pe 
Mihai Ion să-i împrumute un pi
nion pentru cutia de viteză. Gh. 
Ion+ C. Udrescu au terminat 
cursa victorioși tocmai Ia timp, 
pentru că imediat după ce au tre
cut linia de sosire, li s-a spart 
motorul. I. Spiciu + Al. Huhn au 
avut șl ei defecțiuni și, în gene
ra!, doar 5% dintre motocicliștî 
au terminat alergările cu mași
nile intacte.

Asociațiile sportive nu trebuie 
să. soluționeze lipsa de material a 
motdcicliștilor prin a nu mai or
ganiza concursuri pentru aceștia. 
Din contra, există suficiente și 
excepționale posibilități ca asocia
țiile și colectivele sportive să re
facă parcul de mașini de acum 3-4 
ani, procurând piese de schimb sau 
fabricîndu-se în țară, la uzinele 
din Orașul Stalin sau București.

Trebuie numai să-și dea intere
sul, să se preocupe cîtuși de pu
țin. Nu trebuie să se uite că la 
sfîrșitul lunii va avea Ioc cam
pionatul republican de viteză pe 
circuit și că, cu materialul exis
tent, alergătorii nu vor putea face, 
în nici un caz față acestei importan
te competiții. De altfel, în cazul cînd 
asociațiile și colectivele sportive 
nu se vor îngriji încă de pe a- 
cum să asigure piese de schimb 
pentru mașinile motocicliștilor 
lor, va fi foarte greu să știm cîți 
dintre alergătorii noștri fruntași 
vor putea să se prezinte la star
tul probelor de campionat. Tre
buie să evităm ca acest campionat 
să se desfășoare formal, iar ti
tlurile de campioni ai R.P.R. să 
revină wnor alergători care benefi
ciază numai de avantajul mașinii...

Pîtiâ la îmbunătățirea materia- 
lutoi pentru cursele de viteză pe 
cireidf, asociațiile și colectivele 
sportive au datoria să ia asupra 
lor organizarea altor genuri de 
întreceri moto, la care se poate 
participa și cu mașini de serie. 
Pînă la finala campionatului de re
gularitate și rezistență a mat ră
mas puțin și motocicliștii bucu- 

curentele au avut a comportare 
exemplară din punct de vedere 
al calităților morale și de voin
ță, aceasta evidențiîndu-se în mod 
special în timpul tem» de noapte, 
cînd lipsa completă a luminii — 
fiind lună nouă — a îngreunat 
înaintarea prin pădure. Faptul că 
nu s-a înregistrat nici un aban
don este semnificativ. înseamnă 
că turistele noastre au învățat să 
înfrunte cu curaj obstacolele și să 
rezolve cu catm problemele ee se 
ivesc in fața lor .

O mențiune speciala trebuie tă
cută asupra echipei Constanța, în 
a cărei componență au fost tinere 
care, cu ocazia acestui concurs au 
luat pentru prima oră contact cu 
mediul muntos, plasîndu-se totuși 
pe locul 10, înaintea Timișoarei. 
Venind vorba de Timișoara, nu 
putem trece cu vederea nivelul 
scăzut la itaffie s-aiu prezentat 
sportivele ce au reprezentat a- 
ceastă regiune cu veche tradiție 
turistică. De vină s-ar putea să 
fie nu numai componentele echi
pei, ci și consiliul sindical regio
nal respectiv care nu s-a mai 
preocupat de creșterea și pregă
tirea cadrelor tinere, bazîndu-ss 
pe cele vechi, care de astă-dată 
n-au fost prezente la concurs.

Iată clasamentul general-
1. Arad 727 p.; 2. Ploești 689 

p.; 3. București 679 p.; 4. Bîrlad 
608 p.; 5. Cluj 602 p.; 6. Regiu
nea Autonomă Maghiară 506 p.; 
7. Orașul Stalin 447 p.; 8. Cra
iova 407 p.; 9. Oradea 375 p.; 10. 
Constanța 347 p.; 11. Suceava
295 p.; 12. Baia Mare 277 p.; 
13. Hunedoara 250 p- 14. Iași 
250 p.; 15 Pitești 237 p.; 1«.
Bacău 217 p,; 17. Galați 134 p.: 
18. Timișoara 104 p.

M. R. 

reșteni n-au luat parte decît la 
o singură probă (faza regională a 
respectivului campionat) de la ca
re însă au absentat toți motoci
cliștii noștri fruntași.

De acum nu mai este vorba de 
lipsă de material, ci de comodita
tea antrenorilor, care nețînînd 
seama de necesitățile motocicliș
tilor, recurg la fel de fel de sub
terfugii pentru a se eschiva de a 
prezenta în cursele de regulari
tate pe alergătorii fruntași. Fiind 
vorba despre motocicliștii noștri 
fruntași, în această privință un 
cuvînt de spus îl arc și comisia 
centrală. Aceasta trebuie să ia 
măsuri ca la finala campionatului 
de regularitate și rezistență, aler
gătorii să fie cît mai bine pregă
tiți.

G. ȘTEFANESCU
★

Asociația voluntară pentru, spri
jinirea apărării Patriei (A.V.Ș.A.P.) 
organizează duminică 24 iulie, un 
concurs de regularitate și rezis
tență, deschis tuturor motocicliș
tilor începători și avansați. Moto
cicliștii pot participa cu orice ca
tegorie de mașini (solo sau cu 
ataș) și indiferent de capacitatea 
cilindrică a motocicletelor.

Regulamentul concursului și lă
muriri suplimentare pot fi luate de 
la sediile raionale A.V.S.A-P. sau 
de la A.V.S.A.P.-oraș str. Al. 
Popor nr. 52, între orele 10-14.

Multe lipsuri 
in campionatul de popice 

al orașului București
Faptul că o greșeală de arbitraj 

a făcut ca ordinea în clasamen
tul campionatului republican de 
popice pe echipe să nu poată fi 
definitivată nici oină în prezent, 
nu a Împiedicat totuși să se cu
noască formajia fruntașă a fazei 
orașului București. Metalul 1.0.R. 
care a avut o comportare con
stantă de-a lungul turului și în 
mai mică măsură în retur (a 
pierdut ultimele trei meciuri) a 
reușit să-și creeze un punctaj <50 
p.) care s-o „scutească1* de griji 
și să-i asigure primul loc în cla
sament, calificîndu-se astfel pen
tru etapa următoare a campicna- 
tutai.

Dintre celelalte echipe ca-e s-au 
evidențiat, trebuie să menționăm 
în special pe Recolta M-A.S., Lo
comotiva P.T.T. și Flamura roșie 
•comerț, care s-au dovedit omo
gene și cu o bună orientare tac
tică în joc.

Dacă întrecerile s-au bucurat 
de un succes tehnic, din punct de 
vedere disciplinar competiția a lă
sat mult de dorit. Metaiul „Boles
lav Bierut**,  echipă pretendentă 
la titlul de campioană a Capi
talei, a arătat pe lîngă o insu
ficientă pregătire tehnică și con
damnabile lipsuri de ordin dis
ciplinar. Este inadmisibil ca 
o formație cu elemente valoroase 
ca Iosif Oros, Ușer Klein, titulari 
în selecționata Capitalei, să nu se 
prezinte la întîlnirea cu Progre
sul Gospodării, iar în jocul cu 
Metalul 23 August să se prezinte 
doar cu 7 popicari. La fel, Meta
lul M.I.M.C. a „excelat" prin re
prezentări, fapt care i-a prejudi
ciat mult situația în clasament.

Un aspect negativ al competi
ției l-a constituit de asemenea 
insuficienta cunoaștere de către 
arbitri a modificărilor regula
mentului de joc, ceea ce a creat 
nemulțumiri în rândurile popica
rilor. Astfel, o serie de arbitri ca 
Eugen Hornișer și Stan Burac, 
au dat decizii eronate, ca să nu 
mai vorbim de arbitrul Ion Iacob, 
care nu s-a prezentat să conducă 
jocul la care a fost programat. 
De asemenea, din cauza necu
noașterii regulamentuiui, arbitrul 
Traian Mihăikscu a permis să se 
înceapă întîlnirea fără ca un ju
cător da la Locomotiva P.T.T. să 
prezinte legitimația, din care 
cauză meciul s-a contestat și ast- 
fef nu au putut fi desemnați ocu- 
panții locurilor 2 și 4 în clasa
ment.

If’ i-

Ouflă trecerea celor mai tineri jucători de baschet
Continuînd seria aprecierilor de 

ordin tehnic, constatăm ca nesa- 
tisfăcătoaîe și situația la aruncă
rile libere efectuate în întrecerile 
din cadrul „Cupei Orașelor" la 
baschet. Pentru a ilustra complet 
această lipsă, dăm mai jos situa
ția aruncărilor libere din întreaga 
competiție :

Juniori

București
Galați
Cluj
Satu Mare 
Constanta

98/56 = 57,14%
89/49 = 55,05% 

108/50 = 46,35%
89/36 = 40,45%

100/36 -- 36%
TOTAL: 484/223 = 46,074/o

Junioare

Galați 63/21 = 34,90%
Or. Stalin 89/29 = 32.58%
București 78/28 = 25,21%
Sibiu 69/14 = 20,29%
Timișoara 90/19 = 20,11%
TOTAL: 389/111 = 28,57%

In ceea ce privește tactica, se 
poate spune că lipsuri mai mari 
s-au observat în apărare, care s-a 
realizat la un nivel scăzut, în 
consecință, antrenorii loturilor tre
buie să dezvolte ia tinerii baschet- 
balișri cunoștințele și puterea de 
luptă în apărare și să nu-și în
drepte toată preocuparea numai 
spre realizarea atacului, așa cum 
s-a întîmplat la Piatra Neamț. 
S-au văzut preocupări serioase cu 
privire ia efectuarea atacului, în 
spacial la reprezentativa de ju
nioare a Orașului Stalin și la 
selecționatele de juniori ale ora
șelor București, Cluj și Satu Mare, 
jucătorii acestor echipe au între
buințat gîndit blocajele, contraata
cul și încrucișările, mărind astfel 
randamentul echipelor respective. 
Și aci, antrenorii trebuie să îm
bogățească pe mai departe cunoș
tințele tinerilor baschetbaliști pen
tru dezvoltarea calităților lor în a- 
ceastă direcție.

Paralel, facem constatarea că 
antrenorii care au avut în seama 
lor laturile reprezentative de orașe 
au reușit sâ dea o îndrumare bu
nă juniorilor, atît în ceea ce pri
vește comportarea de pe teren, cît 
și în domeniul disciplinei în ge
neral. Această muncă a fost în
greunată, desigur, de faptul că re
prezentativele de orașe au fost 
alcătuite intr-un timp destul de 
scurt, cu jucători din diferite co
lective, elemente care au avut pu
țin răgaz de pregătire comună și 
cunoaștere reciprocă. Evidențiem 
pe această linie activitatea antre
norului Cucu de la Galați, care a 
obținut o frumoasă performanța : 
locul întîi la băieți și locul doi Ia 
fete. Merite deosebite are și an
trenorul Gh. Roșu (Orașul Stalin) 
care a alcătuit un lot omogen din

Rezultatele concursului
CLUJ (prin telefon de ia subre- 

dacția noastră).— Duminică a luat 
sfârșit concursul interregional or
ganizat de comisia locală de tir și 
dotat cu „Cupa Sfatului Popular al 
regiunii Cluj". La această întrece
re au participat trăgători din șase 
regiuni: Cluj, București, Timișoara, 
Arad, Iași și regiunea Stalin.

La armă serie 3x20 focuri au par
ticipat 25 de trăgători și 6 trăgă
toare. Concursul individual mascu
lin a fost cîștigat de concurentul 
Ion Tripșa (București) cu 517 
puncte. Pe locul II s-a clasat timi
șoreanul Eugen Gherman cu -514 p., 
iar pe locul 111 clujeanul Almoș 
Ciutac cu 508 p. Victoria în între
cerea feminină i-a revenit Elisabetei 
ierdănescu (Timișoara) cu 508 p., 
urmată de Elisabeta Dumitrescu 
(București) — 473 p. și Gabi Foris 
(Orașul Stalin) — 460 p. In clasa
mentul pe echipe primul loc a fost 
ocupat <fe ^reprezentativa București 
cu 2448 p. Urmează formația Clu
jului cu^fW p. și cea a Timișoarei 
cu 2422 p.

labara
In dorința de a asigura o pregă

tire științifică elementelor tinere re
marcate cu prilejul ultimelor com
petiții interne și internaționale de 
handbal, Comitetul pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lîngă Consi
liul de Miniștri, prin comisia cen
trală de handbal, organizează o ta
bără de tineret. In cadrul acestei 
tabere tinerii jucători și tinerele ju-

junioarele Orașului Stalin, cu cafe 
de altfel a cîștigat primul loc în 
turneul feminin.

Spuneam, în primul nostru arti
col, că întrecerile de la Piatra 
Neamț au confirmat și au scos în 
evidență valoarea multor tineri 
jucători. Astfel, pentru jocul, de 
bună calitate pe care l-au desfășu
rat și pentru remarcabila lor pre
gătire, menționăm în mod special 
pe juniorii Voroneanu (Galați) și 
Nosievici (București). Aceștia doi 
și-au însușit la un nivel ridicat 
elementele tehnico-tactice ale jo
cului de baschet. De asemenea, 
comparativ cu majoritatea celor
lalți jucători ei au realizat și un 
procentaj destul de ridicat în a- 
runcările libere.

Mai pot fi scoși în evidență 
juniorii Leucă, Opriță și Toader 
(Cluj), Bihan, Panek, Bay și Ja- 
kab (Satu Mare), Privache, Jianu 
și Dumitru (Constanța), Popper, 
Florescu și Cristian Popescu 
(București). Dintre junioare s-au 
impus în mod special Hanelore 
Kraus și Octavia Cucuruz (Orașul 
Stalin), Florica Coșug (Galați).

Se poate spune că, turneele celor 
mai buni juniori și junioare din 
țară au fost bine venite, ele obți- 
nînd un deplin succes. Numărul 
mare de jucători evidențiați, cali
tatea jocului lor și posibilitățile 
lor de viitor, impun concluzia că 
asemenea întreceri ar trebui să ca
pete un caracter permanent și cît 
mai general. Credem că este ne
cesar pentru dezvoltarea continuă 
a posibilităților tinerilor noștri 
practicanți ai baschetului, să se 
studieze în cadrul comisiei cen
trale de baschet posibilitatea an
grenării juniorilor într-o competi
ție de mai lungă durată în genul 
unui campionat.

Obligații imediate au însă an
trenorii, care trebuie să-i instru
iască pe acești tineri în aplicarea 
cea mai corectă a elementelor de 
tehnică și tactică, să urmărească 
dezvoltarea lor zi cu zi pentru a 
putea da baschetului nostru ca
dre de valoare și, de asemenea, 
să insiste asupra selecționării și 
pregătirii elementului feminin, ca
re, și cu această ocazie a dove
dit, o serioasă rămînere îa urmă.

Nu putem încheia constatările 
noastre asupra desfășurării „Cupei 
Orașelor", fără a sublinia aportul 
prețios pe care l-a dat fiecare din
tre organizatori pentru Teușita de
plină a competiției, modul corect 
îh care întregul corp de arbitri a 
asigurat întrecerilor o bună des
fășurare și sportivitatea publicului 
din orașul Piatra Neamț, care a 
ținut să vină în număr mare în 
toate zilele de concurs.

A. PREOESCU
antrenor

N. MARDAN

de tir de la Cluj
Proba clasică de armă liberă ca

libru redus 3x40 a prilejuit odispu- 
tă foarte echilibrată. Maestrul'spor
tului Aurel Neagu (București) a 
cîștigat în întrecerea masculină, to
talized 1116 p. Pe locul doi s-a 
clasat maestrul sportului Ștefan 
Doczi (Cluj) cu 1109 p., iar pe lo
cui' trei Mihai Biro (Orașul 
Staîin) cu 1108 p., In con
cursul rezervat senioarelor, Te
resa Quintus (Arad) a reușit să-și 
impună superioritatea, realizînd 
1106 p. Ea a fost urmată de Maria 
Roth (Orașul Stalin) — 1084 p. șî 
de Elena Ton (București) — 1077 
p. Reprezentativa Orașului Stalin a 
cîștigat întrecerea pe echipe cu 5448 
p., înaintea Bucureștiului, care a to
talizat 5440 p. și a Clujului cu 
5380 p.

Concursul amical de pistol viteză 
între trăgătorii din București și cel 
din Cluj a arătat buna pregătire ■ 
reprezentanților Capitalei, primele 
trei locuri fiind ocupate de bucureș- 
teni: 1. Ștefan Petrescu —60/576 p., 
2 ZoItan Deak —60/575 p., 3. Th. 
Dumitrescu — 60/544 p.

de tineret la handbal
cătoare vor putea să-și ridice nive
lul tehnic, avînd la dispoziție ma
terialul tehnic necesar și antrenorii 
cei mai buni.

Tabăra de tineret pdhtru handbal 
se va deschide în ziua de joi 21 iu
lie Ia Odorhei, unde s-au făcut 
toat e pregăti rile. în vederea pri
mirii tinerilor handtxaârști.



Rolul factorilor psihici 
în realizarea performanțelor sportive
Activitatea individului este con

dusă, în general, de conștiință șt 
determinată de trebuințele de fie- 
oaire zi. In activitatea sportivă 
îndrumată de profesorii de edu
cație fizică sau de antrenori se 
pun o serie de probleme cu privire 
la alegerea cadrelor pentru for
marea echipelor ce activează în 
diferite discipline sportive. Astfel, 
cînd un antrenor caută sportivi 
pentru a alcătui o echipă sau un 
lot — indiferent de disciplina 
sportivă, — îi alege pe cei cu 
posibilități fizice mai dezvoltate, 
cu o tehnică maii avansată, însă 
ține seama neapărat de felul cum 
gîndesc acești sportivi pe teren. 
De exemplu, ' între doi sportivi cu 
calități fizice egale antrenorul îl 
va prefera pe cel mai inteligent, 
pe cel care gîndește mai mult în 
diferite acțiuni. Gîndirea îi dă 
sportivului posibilitatea să găseas
că soluția cea mai potrivită în di
feritele probleme ivite în timpul 
desfășurării unei întîlniri. La re
zolvarea acestor probleme contri
buie din plin cunoștințele pe care 
și le-au însușit sportivii din ex
periența anterioară. Acesta este 
și motivul pentru care atît spec
tatorii eîL și antrenorii sînt mult 
mai satisfăcuți, cînd sportivii cre
ează o situație de joc frumoasă, 
și totodată eficace, decît atunci 
'cînd realizează puncte prin in
trări în forță etc. Trebuie să a- 
mifttim ' că această comportare 
conștientă a sportivilor în anu
mite situații ale jocului este con
dusă de gîndire. împrejurările în 
care gîndirea sportivilor func
ționează intens sînt diferite, în 
funcție de situațiile ivite la un 

moment dat pe teren. De exemplu, 
într-un meci de fotbal jucătorul 
se gîndește cum trebuie să atace 
adversarul, cum trebuie să pa

seze mingea, cît este de obosit 
etc. Totuși, aici gîndirea nu este 
prea profundă întrucît aceste acte 
au fost gîndite și efectuate la 
antrenamente. Din punct de ve
dere anatomo-fiziofogic antrena

mentele au drept scop dezvoltarea 
calităților fizice de bază precum 
și a calităților morale și de vo
ință ale sportivului etc. Din punct 
de vedere psihologic, antrenamen
tele au rolul de a anticipa anu
mite situații care vor apare în 
timpul concursului. Sportivul re
petă la antrenamente anumite 
exerciții care formează automa- 
tisme și care sînt legate de sar
cinile precise ale sportului res
pectiv. De exemplu, la antrenament 
se face joc la două porțt. La un 
moment dat, antrenorul oprește 
jocul corectînd anumite elemente 
de ordin tehnic sau tactic, arătînd 
locul în care trebuia trimis balonul, 
unde trebuia să se plaseze — să 
zicem — centrul înaintaș într-o a- 
numită situație, cum trebuia lovită 
mingea etc.

Gîndirea în activitatea fizică este 
foarte mult ajutată și de desfășu
rarea celorlalte procese psihice. 
Trebuie să menționăm că „adevă
rata" gîndire a sportivului nu se 
manifestă în timpul meciurilor, ci 
în timpul antrenamentelor. Uneori, 
sportivul execută mișcări care n-au 
fost repetate de multă vreme și care 
sînt totuși gîndite, dar penftu 
executarea lor contribuția princi
pală o are memoria, experiența an
terioară. Pe baza experienței an
terioare gîndirea poate crea ele
mente noi, poate rezolva cu suc
ces situații inedite. Memoria spor
tivului in efectuarea acestor exer-

ciții neexersate are o importanță 
deosebită și ajută cu atît mat mult 
cu cît experiența este, mai bogată. 
In aceste situații memoria se ba
zează pe particularitatea sistemu
lui nervos de a „reține" și re
produce experiența sportivului. A- 
ceastă experiență se păstrează sub 
formă de percepții, reprezentări, 
și mai ales de noțiuni acumulate 
de-a lungul experienței noastre. De 
exemplu, dacă în cursul unui an
trenament sportivul rezolvă bine o 
situație, el își va aduce aminte de 
aceasta în timpul desfășurării unei 
partide și va căuta să acționeze în 
același fel. Memoria mai este aju-, 
tată și de îndemînare, calitate ce 
se formează în urma antrenamen
tului. Memoria mai este susținută 
și de imaginație.

In decursul activității sportive 
imaginația se manifestă sub aspec
tul tacticii pe care sportivul și an
trenorul o stabilesc înaintea com
petiției. Putem spune deci, că por
nirea tare pe care o face un aler
gător de fond nu este numai o 
chestiune de calități fizice ci și 
rezultatul unui proces de imagi
nație, indisolubil legat de posibili
tățile adversarului. Astfel, tactica 
întrebuințată de el va obosi adver
sarul pe parcurs și alergătorul va 
putea cîștiga deși finișul lui este — 
poate —«. mult mai slab decît al 
adversarului.

Realizarea bunelor performanțe 
în activitatea fizică este influen
țată în mare măsură și de alți 
factori psihici de care vom aminti 
mai jos.

Voința. In practica educației fi
zice factorii obiectivi influențează 
într-o oarecare măsură realizarea 
bunelor performanțe. Acești factori 
produc la un moment dat oboseala, 
care poate fi înlăturată de sportivii 
cu o voință bine educată. Un e- 
xemplu elocvent în această pri
vință îl constituie atletul sovietic 
L. Scerbakov, care la J.M.U. din 
1919, la Budapesta, deși avea un 

călcîi zdrobit, a găsit totuși voin
ța necesară să continue concursul 
și, așa cum nimeni nu se aștepta, 
să-l cîștige. De asemenea, între 
două echipe cu aceeași pregătire 
tehnică și tactică mal mari șanse 
de victorie le are aceea cu maî 
multă voință. In activitatea spor
tivă, pe lîngă voință mai intervin 
și emoțiile și sentimentele care 

contribuie, de asemenea, Ia reali
zarea unor performanțe bune. E- 
moțiile și sentimentele create de 
un concurs sportivului, îi pun a- 
cestuia o serie de probleme, care, 
rezolvate prin ambiția lui perso
nală, motivează dragostea față de 
patrie, față de colectivul pe care-1 
reprezintă în respectivele între
ceri.

In concluzie, gîndirea ca și cei
lalți factori psihologici, bine în
drumați și educați Ia sportivi sa
tisfac la un înalt grad rezolvarea 
în condiții bune a activității spor
tivilor și acest lucru poate fi rea
lizat cu atît mai ușor, cu cît omul 
este mai conștient.

Desigur că sfera acestei proble
me este mult mai vastă și poate fi 
tratată mult mai amănunțit. Ne-am 
rezumat totuși să arătăm numai 
cîteva aspecte ale acestei probleme, 
de care antrenorii trebuie să țină 
seama în activitatea lor de pregă
tire a sportivilor.

ION OPRESCU
D. STANCULESCU

muscăCategoriaCaricatura sportivă peste hotare

Număr nenoroeos

Reproduceri din revistele; „Tineretul lumii" (mijloc) și „Polonia" (stingă și dreapta).

400 m.
Eva Szekely, una dintre cele mai bune înotătoare din lume. Sportiva 
maghiară care a doborît recent recordul mondial la 400 m. 
mixt (5:40,8) va lua parte la probele de înot care vor avea loc la 

Festival.

APROAPE 200 de SPORTIVI MA
GHIARI VOR VENI LA VARȘOVIA

Republica Populară Ungară va 
prezenta un Iot de aproape 200 
de sportivi la cea de a II-a edi
ție a Infîlniritor Sportive Inter
naționale. Prietenești organizate 
cu prilejul Festivalului de la Var
șovia. Alături de iineri sportivi, 
participă și numeroși fruntași ai 
sportului maghiar, cunoscuți în 
întreaga lume. Sportivii maghiari 
vor participa la următoarele dis
cipline: atletism, fotbal, caiac, ca
noe, natație, tenis, handbal fe
minin.

Din lotul atleților fac parte 34 
de sportivi printre care se nu
mără campionul european la să
ritura în lungime Foldesy, cam
pionul olimpic la aruncarea cio
canului Csermâk. cunoscuții fon- 
diști Iharos și Tabori, sprinterul 
Goldovany, mărșăluitorul Antal 
Roka, săritorul cu prăjina Hotno- 
nay, Olga Gyarmati, Vigh, Orban 
și altele.

Echipa de fotbal va fi alcătuită 
din tinerele talente care s-au a- 
firmat în ultima vreme: Tichy, 
Gulyas, Matrai, Ilku, Szabo, 0- 
rosz, Kertesz, Szigeti, Csernai, 
Kocsis (Pecs) etc.

In rîndurile înotătorilor se vor 
număra campionii olimpici Nyeky, 
Kadas, Tumpek, Iar la fete re
cordmanele mondiale Eva Szekely 
și Szoke Kato. Tenisul maghiar 
va fi reprezentat de tinerii Ko- 
maromi, Gulyas la bărbați iar la 
femei de Kormoczi și Kovăcs. 
Sportivii maghiari s-au pregătit 
intens, cu grija și seriozitatea

— Alergătorul Am-ie 
distanța de 880 yarzi

Pe
PITTSBURGH. 

Sowell a alergat 
(804,67 m.) în 1:47,6 stabilind un nou 
record mondial. Vechiul record 1:48,6 
(Mel. Whitfield și Gunnar Nielsen).

• Echipele de atletism ale R.D. 
Germane au întrecut reprezenta
tivele Danemarcei cu 200:118.

0 Echipa de atletism a Londrei a 
întîlnit recent la Stockholm repre
zentativa orașului Stockholm. Vic
toria a revenit atleților din capi
tala Angliei, cu scorul de 09-84. In 
cadrul acestui concurs au participat 
și cîțiva atleți din S.U.A. și Nor
vegia. Iată cîteva rezultate: 800 m.; 
Boysen (Norv.) 1:48,0, D. Johnson 
(L.) 1:49,3; 2000 m.: Chattaway (L.) 
5:10,5; 5000 ni.: NUaynard (L.) 14:20,8; 
înălțime : Nilson (Suedia) 2,10; Shel
ton (S.U.A.) 2,05; greutate ; Wick
(S.U.A.) 16,79; 400 mg.î Kulbreath
(S.U.A.) 52,1.

• Echipa feminină de atletism a 
R.P.F. Jugoslavia a întrecut repre-

caracterizează, fiind dor-care-i ___ __ _
nici să realizeze noi victorii de 
valoare internațională,
ÎNTRECERILE de ciclism vor 
REUNI CONCURENT! DEOSEBIT 

DE VALOROȘI
Una din cele mai importante 

competiții din cadrul jocurilor 
sportive ale Festivalului, va fi 

fără îndoială cea de ciclism. A- 
ceasta, pentru că la startul pro
belor, atît al celor pe echipe cît 
și al celor individuale vor figura 
cicliști de valoare din toate col
țurile lumii. Se vor organiza două 
probe de fond, ambele pe o dis
tanță de 100 km. Prima, va avea 
loc la 7 august și va fi rezervată 
echipelor, iar cea de a doua la 
11 august, și va reuni pe concu- 
renții probei individuale. Pînă în 
prezent și-au anunțat participarea 
un număr de 18 țări; U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Belgia, Bulgaria, 
Austria, Danemarca, Egipt, 
landa, Marea Britanie, R.D. 
mană. India, Irlanda, Liban, 
xemburg, Norvegia, Polonia, 

■ mînia și Suedia. Iată cîțiva 
cicliștii cei mai cunoscuți din 
glia și Polonia care vor participa 
la aceste întreceri: Brittain, clasat 
pe locul al III-lea la Cursa Păcii, 
ediția 1955, B. /. Ring, campionul 
Angliei, polonezii Klabinski 
Krolak.

RECORDUL MONDIAL 
DOBORIT DE EVA SZEKELY
După cum se știe, în cursul săp- 

tămînii trecute cunoscuta înotătoa
re maghiară Eva Szekely a doborît 
recordul mondial la 400 m. mixt, 
obținînd timpul de 5:40,8. Această 
performanță întrece cu aproape 7 
secunde vechiul record mondial de
ținut de înotătoarea olandeză Mary

Fin- 
Ger- 
Lu- 
Ro- 
din 

An-

ȘÎ

de atletism din străinătate
zentativa regiunii Saar cu 61:45 
Atleta jugoslavă Usenik a obținut 
un nou record al țării sale la arun
carea greutății: 13,89 m.; iar atleta 
Kfatej (R.P.F.J.) a aruncat discul la 
44.16 m

• Atletul Weber (R.D. Germană) 
a obținut recent trei recorduri ale 
țării sale la diferite probe de marș: 
15 km. lh09:02,8 , 20 km. lh34;01,6 iar 
într-o oră. el a parcurs 13.115 m.
Alte rezultate ale atleților din R.D. 
Germană: 5000 m.: Janke 14:29,0; 80
m. g. femei: Smoger 11,4; înălțime 
femei: Haase 1:57 m. (record de ju
nioare); disc femei: D. MUtler 44,19 
m.

• Iată cele mai bune rezultate 
înregistrate la concursul internațio
nal de
200 m.:
Lukman
Shelton

1----------

la Saarbrtlcken: BARBARI: 
Lea (S.U.A.) 21,3; prăjină: 
(R.P.F.J.) 4,20 m.; înălțime.: 
(S.U.A.) 2,09 m.; FEMEI: 80

fi prezenți la Festiva!
Kok. La 100 m. spate Szekely a 
înotat 1:31,2. La 100 m. fluture 
1:17,3, la 100 m. bras 1:30,5, iar la 
100 m. liber 1:21,8. După termina
rea cursei, recordmana mondială a 
declarat următoarele: „Mă bucură 
nespus de mult această strălucită 
performanță și în timpul probei am 
făcut tot posibilul să obțin un re
zultat cît mai bun. Nu speram să 
realizez un nou record mondial și 
mai cu seamă cu o asemenea perfor
manță. Această întrecere a consti
tuit pentru mine o excelentă verifi
care în vederea întrecerilor spor
tive din cadrul Festivalului de la 
Varșovia, unde sînt convinsă că se 
vor înregistra rezultate de valoara 
mondială

Stanislav Krolak, unul din pârtiei- 
panții polonezi care va lua startul 
în probele cicliste din cadrul Festi

valului.

FOTBAL1ȘTII ALBANEZI 
SE PREGĂTESC PENTRU 

FESTIVAL

In ultimele săptămîni fotbaliștii 
albanezi au susținut numeroase 
întîlniri internaționale. Aceste par
tide au constituit o bună verificare 
în vederea turneului de fotbal, care 
se va desfășura In R. P. Polonă. 
In ultima întîlnire, jucînd sub titu
latura de Dinamo Tirana, reprezen
tativa tinerilor fotbaliști din R. P. 
Albania a susținut mai multe jocuri 
cu echipa Dozsa Budapesta. După 
cum scrie ziarul „Nepsport" fotba
liștii albanezi nu s-au întrebuințat 
prea mult în aceste jocuri și, cu 
toate acestea, ei au arătat o bună 
pregătire tehnică și fizică. Din lo
tul albanez, în afară de cunoscuții 
jucători Vogli, Ginali, Borici <ve- 
chi internaționali), fac parte o se
rie de jucători iineri talentați ca : 
funcfașii Dasi, Redli, Haluni, mij
locașii Satiri, Veria și înaintașii 
Racali și Resni.

m.g.: Kohler (R.D.G.) 11,1; Sander
(Germ. Occ.) 11.2

• Pe stadionul olimpic din Berlin
a avut loe un concurs internațional. 
Iată cele mai bune rezultate: 
1080 m.: Nielsen (Dan.) 2:20,5 (record 
danez); Lueg 2:20,8 (record vest- 
german); prăjină: Preusger (R.D.G.) 
4,20 m.; 200 m.: Ffitterer (Germ.
Occ.) 21,4; 110 m.g.: Stelnes (Germ. 
Occ.) și Lorger (R.P.F.J.) 14,6. Atleta 
Ltltge (R.D.G.) a aruncat greutatea 
la 14,65 m., stabilind un nou record 
al țării sale.

• La Anvers s-au întîlnit echi
pele feminine ale Italiei și ale Bel
giei. — : 
tivet Italiei cu scorul de 73-34. Cî
teva rezultate 
Leone (I) 11,0 (record egalat); disc: 
Paternoster (I) 42,87 m.

PRAGA. — In cadrul unui concurtl 
atletic organizat de ziarul Rude Pra- 
vo, au fost înregistrate cîteva rezul
tate excelente: Karel Merta a arun
cat discul Ia 54,31 m. stabilind un, 

—— nou record al R. Cehoslovace la a- 
ceastă probă. Olga Modrachova a să
rit 1,65 m. la înălțime, iar Stanislav. 
Jungvlrth a alergat 800 m. în 1:51,1,

PARIS. — Recent s-a desfășurat 
întîlnirea internațională între echi
pele feminine ale Franței și Olandei. 
Victoria i-a revenit echipei Franței 
cu 57:49 puncte. Iată cîteva dintre , 
rezultate : 100 m.: Capevielle (F.)
12,0 record francez egalat: 200 m.t 
Van Duyen (O.) 25,4; 800 m.: Gouil- 
leux (F.) 2:16,5; 80 m.g.: Laborie (F.ț 
11,5; înălțime: Hobers (O.) 1,53; lun
gime: Lambert (F.) 5,60; greutate: 
Brettele (F.) 12,10; disc: Hugens (O.) 
40,80; suliță: Tinard (F.) 42,38 nou
record francez; 4 x 100 m.: Franțti
47,6.

LONDRA. — Pe 'White City Sta
dium atleta Diana Leather a alergat 
distanța de o milă în 4:50,8 stabilind 
un nou record englez și totodată cea 
mal bună performanță mondială po 
această distanță.

Victoria a revenit reprezenta-

mai bune: 1009
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9 La Erevan, echipa de fotbal 
Spartak din localitate a întrecut re
prezentativa Libanului cu scorul 
de 9:0.

O Iată cîteva rezultate obținute 
îi. ul.ima vreme de înotătorii ma
ghiari: 100 rn. liber bărbați Kârpati 
58,4; 100 m. liber femei: Szoke Kato 
1:06,4; 100 m. spate: Pajor Eva 1:15,9.

• Echipa de polo și na4ație a aso- 
ciajlei Honved din R.P. Ungară a

I susținut mai mul c întîlniri în R.P.F. 
Jugoslavia. La polo, Partizan a în
trecut Honved cu 3-2, iar în meciul 
revanșă în.îlnirea s-a terminat la 
egali ate: 1-1. In al treilea meci 
susținut la Split. Honved a termi
nat la egalitate 3-3 cu reprezentativa 
orașului Split. Iată cîteva rezultate

Atletele sovietice au obținut un nou record mondial Ia ștafeta 3x800 m.
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite: La 17 iulie în întreaga 
Uniune Sovietică a fost sărbătorită 
Ziua unională a sportivului. In ca
drul serbărilor care au avut loc cu 
acest prilej, milioane de tineri și ti
nere aa demonstrat pe stadioane 
sau pe terenurile de sport măiestria 
lor sportivă.

O mare «erbare a avut loc pe 
stadionul Dinamo din Moscova. 
După defilarea sportivilor. în fața 
zecilor de mii de spectatori, gim- 
naștii asociațiilor sportive volunta
re, precum și cei mai buni atleți so
vietici și-au arătat înalta lor pre
gătire. Cu acest prilej, echipa selec
ționată feminină de ștafetă a 
LLR.S.S. a obținut un succes stră
lucit stabilind un nou record mon
dial în proba- de ștafetă 3x800 m. 
cu timpul de 6’32“6/10. Vechiul re
cord era de B^^IO și aparținea 
de asemenea sportivelor sovietice. 
Din echipă .au făcut parte atletele 
A. Lapșina, L. Lîsenko și N. Otka- 
lenko.

Cu mult interes au urmărit spec
tatorii intilnirile prietenești de bas
chet dintre echipele masculine și fe
minine ale Uniunii Sovietice și 
R.P. Chineze. Pe pista stadionului 
și-au făcut apoi apariția cicliștii 
care au acoperit peste 2.000 km. în 
cursa unională Moscova-Minsk-Kiev- 
Harkov — Moscova, in clasamen
tul general, victoria a revenit re
prezentantului asociației „Avan
gard" Pavel Vostriakov, iar pe echi
pe cicliștilor Clubului sportiv cen
tral al Ministerului Apărării al 
U.R.S.S.

Mari serbări sportive la care au 
participat sute de mii de tineri și 
tinere au avut loc în toată țara. Iu 
orașul Frunze, sportivii din Repu
blicile Kazahă și Kirghiză s-au în
trecut la fotbal, box, lupte, călă
rie și la alte sporturi. O interesantă 
serbare hipică a avut loc în ora
șul Nalcik. Cu acest prilej călăreții 
cabardini și-au dovedit măiestria 
și curajul lor în acest sport.

In taberele turistice, în această 
zi, sute de alpiniști încercați au 
efectuat ascensiuni dificile pe ver
sante greu accesibile ale munților. 
O echipă de alpiniști alcătuită din 
studenți ai Universității din Mos
cova a făcut o ascensiune în defi
leul Baksans pînă la poalele El- 
brusului.

Zeci de mii de sportivi din Chi- 
șinău — capitala R.S.S. Moldove-

A luat stirșit turneul de tenis 
de la Praga

PRAGA 18 (prin telefon). Tur
neul international de tenis de la 
Praga a luat sfîrșit luni dimă- 
amiază prin desfășurarea probelor 
de simplu bărbați și dublu mixt. 
In finala de simplu bărbați s-au 
întîlnit jucătorii Javorsky (R. Ceh.) 
și Adam (R. P. Ungară). După 
un ioc deosebit «de spectaculos, 
victoria a revenit jucătorului Ja-

FOTBAL PESTE HOTARE
D.S.O. BANIK — BOTAFOGO 1-1

In dorința de a da minerilor de 
ia Ostrava posibilitatea de a vedea 
pe fotbaliștii brazilieni, comite’ui 
pentru Cultură Fizică și Sport din 
R. Cehoslovacă a invitat pe condu
cătorul delegației sportivilor brazi
lieni să accepte un al patrulea Joc 
pe care Botafogo urma să-l susțină 
la Ostrava. Brazilienii au fost de 
acord șl astfel la Ostrava s-au în
tîlnit sîmbătă, reprezentativa aso
ciației sindicale Banik și echipa fot
baliștilor brazilieni.

Cei 40.000 de spectatori au fost pe 
deplin satisfăcuți de jocul prestat 
de ambele echipe, joc terminat cu 
un rezultat de egalitate: 1-1. Cele 
două puncte ale întîlnlr.ii au fost 
marcate în primele minute de joc. 
Astfel în min. 2 de joc atacantul 
echipei cehoslovace, Hovorka deschi
de scorul. In min. 7 de joc oaspeții 
egalează prin Neivaldo.
GUSTAV SEBEȘ VA ALCĂTUI 
LA PARIS ECHIPA REPREZEN
TATIVĂ A CONTINENTULUI
Paris. — La 18 iulie, au început 

la Paris lucrările Comitetului exe
cutiv al F.I.F.A. Cu ace-t prilej, 
vicepreședintele CC.F.S. din R. P. 
Ungară. Gus* *av  Sebeș va prezenta 
corni‘etului echipa reprezentativă a 
continentului pentru meciul cu An
glia care se va disputa Ia 18 august 
la Belfast

PREGĂTIRI ÎN VEDEREA ME
CIULUI GERMANIA OCCIDEN

TALA — U.R.S.S
tn legătură cu apropiata în'îlnire 

internaționtlă de fotbal dintre re
prezentativele Republicii Federale 

nești — au participat la competiții 
organizate în diferite ramuri de 
sport. Pe stadionul principal al ora
șului au avut loc întrecerile la 
sportul național moldovenesc 
„trînta“.

In Ziua unională a sportivului 
în orașul Kurgan-Tiube (Tadjikis
tan) a fost inaugurat un nou sta
dion al asociației „Kolhoznik“. Pe

Componenții loturilor pentru Festival au sărbătorit 
ziua unională a sportivului

Duminică dimineața, la Cluj, în 
tabăra de pregătire a sportivilor 
noștri pentru întreceri'e prietenești 
ale celui de al V-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților 
pentru Pace și Prietenie de la 
Varșovia._ Voleibaliștii, luptătorii, 
handbaliștii, jucătorii de po'.o, îno
tătorii se pregătesc să plece la 
antrenament, iar atleții își fac ul
timele pregătiri pentru întrecerea 
de după-amiază. Boxerii se vor 
odihni, făcînd o pfiimbare prin 
grădina botanică, ținînd se«ama că 
tiu au trecut multe ore de la gala în 
care aproape toți au urcat pe ring. 
S-ar părea o zi obișnuită, ca Ș*  
celelalte în care fiecare clipă este 
folosită din plin pentru antrena
mente. întrecerile sînt aproape, 
eforturile vor fi mari.

Și totuși, astăzi este o zi deo
sebită. înainte de a porni la mun
că, înainte da a se pregăti pen
tru întrecerile zilei, membrii tu
turor loturilor, împreună cu antre
norii lor, se reunesc pentru a săr
bători Ziua unională a sportivului.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
profesorul Emil Ghibu, care a vor
bit despre loctfl important pe ca- 
re-1 ocupă spartul în viața oame
nilor sovietici. Terminîndu-și de 
curând studiile în Uniunea Sovie
tică, profesorul Ghibu a putut cu
noaște pînă în amănunt organiza
rea si felul în care se desfășoară 
activitatea de cultură fizică și 
spart în Uniunea Sovietică.

„Zeci de milioane de oameni 
sovietici — a spus vorbitorul — 
socotesc de mult sportul ca o ne
cesitate la care nu pot renunța 
niciodată. De la tinerii pionieri 
pînă la oamenii în vîrstă toarte 
înaintată, indiferent de profesiune, 
fiecare își consacră o bună parte 
a timpului liber practicării, în 
mod organizat, pe baze științifice,

vorsky c«u scorul «de 6—2; 6—3:
5—7; 6—2.

In fina'la probei de dublu mixt 
s-au î>nttîlnit perechea cehoslovacă 
Javorsky+ Puzejova și perechea 
■maghiară Sikorski+Kormozi. Și 
în această probă victoria a reve
nit jucătorilor cehoslovaci în trei 
seturi : 3—6; 7—5; 6—1.

Germane și Uniunii Sovietice, meci 
ce se va desfășura la Moscova, 
Friedelberg Becker, redactorul șef 
al ziarului de specialitate „DER 
KICKER” scrie: „Antrenorul echipei 
Germaniei occidentale Herberger ar 
fi avut multe nopți albe, dacă ar 
fi urmărit la S ockholm întîlnirea 
de fotbal dintre reprezentativele 
Suediei și Uniunii Sovietice. Ceea 
ce am văzut acolo n-a fost un meci 
ci o îneîn are greu de descris. 
Echipa Uniunii Sovietice a fost al
cătuită din 11 atleți, fiecare pose- 
dînd parcă plămîni dubii și arcuri 
de oțel. în picioare. Toate acestea 
au făcut ca jocul echipei suedeze 
să pară un joc de începă ori. în 
comparație cu jocul magnific prestat 
de jucătorii sovietici. Am văzut cu 
ochii mei ceea ce mulți „spec’a- 
liști” nu vor să recunoască și anu
me că, rușii au ridicat o nouă ge
nerație de adevărați artiș i în jocul 
cu balonul rotund. Actuala echipă 
a Uniunii Sovietice nu poate fi com
parată nici pe departe cu eclîfna 
care a reprezenta Uniunea Sovie
tică la Jocn’îl? Olimpice din *952  
de la Helsinki. Din echina de a*HTi  
au rămas do?r 3 jucători: B^șașiiin, 
N^Hn și I’in EcVna sov*e  ică a ex
cela la Stockho’m prin: viteză, 
agilitate și rezistentă”.

honved — vnnns i.oboga 5—2 
(3—2) IN SEMIFINALA C.E.C.

Budapesta 18 (prin radio). Tn remi- 
final?ie ..Cuoei Europei Centrale” li 
fntbal, ecb inele Honved si Veros Lo- 
bos*6  au desfășurat un joc de înalt 
nivel tehnic. In special, HonvM a 
fost într-o dispoziție excelentă de joc, 
întrecînd de o manieră categorică cu 
5—2 (3—2) pe actuala fruntașă a cla

stadioanele din orașul Tașkent — 
capitala Uzbekistanului — a înce
put o competiție a sportivilor asoci
ațiilor sindicale ale republicii.

Ziua unională a sportivului s-a 
desfășurat în întreaga țară sub 
semnul intensificării pregătirilor în 
vederea Spartachiadei popoarelor 
U.R.S.S., care va avea loc în vara 
anului 1956.

a sportului preferat. Toți aceștia 
fac ca cifrele care vorbesc de nu- 
măirui sportivilor diferitelor aso
ciații să fie intr-adevăr conside
rabile. Dintre aceștia, milioane și 
milioane, se ridică campionii și 
recordmanii pe care-i cunoașteți, 
îi apfeciați și cu c*re  cei mai 
mulți dintre dumneavoastră ați 
legat adevărate prietenii".

Urînd noi succese sportivilor 
sovietici, felicitîndu-i, profesorul 
Ghibu a arătat că sportivii țării 
noastre sînt alături de prietenii 
lor în această zi de ‘frumoasă săr
bătoare.

A luat apoi cuvîntul maestrul 
sportului Eustațiu Mărgărit, din 
lotul reprezentativ de box al țârii 
noastre. Acesta și-a amintit de 
una din însemnatele întreceri 
sportive la care a luat parte și 
ta care erau prezenți și boxerii 
sovi tici. E vorba de Jocurile 
Mondiale Universitare de la Buda
pesta, din anul 1954, cînd spor
tivii sovietici au realizat frumoase 
performanțe.

„Dar nu despre aceste perfor
manțe vreau să vorbesc acum — 
a spus Mărgărit — ci despre vizi" 
ta pe care ne-au făcut-o boxerii 
sovietici cu acest prilej la cămi
nul în care locuiam la Budapesta. 
Adevărați prieteni, ei au discutat 
timo îndelungat cu noi, ne-au 
împărtășit sistemul lor de pregă
tire, ne-au vorbit despre felul în 
care își desăvîrșesc tehnica și 
tactica. Chiar dacă unii din noi 
înțelegeam mai greu limba rusa, 
Zasuhi-n, Darabaiseli și Soțikas fă
ceau eforturi pentru a se face în
țeleși. , Bineînțeles că discuțiile 
noastre tsu s-au redus numai la 
problemele fportive, astfel că am 
putut face un bogat și variat 
schimb de păreri. Această întîlni- 
ic a noastră a luat sfîrșif intr-un 
fel care vine să întărească afirma
ția mea în legătură cu adevărata 
prietenie care-i leagă pe sportivii 
sovietici de sportivii noștri : re-am 
despărțit abia după ce am jucat 
o horă strașnică".

In încheiere, maestrul sportului 
Eustațiu Mărgărit a arătat că 
sportivii noștri care se pregătesc 
pentru a lua parte la întrecerile 
sportive prietenești din cadrul ce
lui de ai V-lea Festival Mondial 
al TinereMui se bucură că vor 
avea prilejul să se întîlneascâ la 
Varșovia cu prietenii lor sportivii 
sovietici, pe care acum cu ocazia 
Zilei unionale a sportivului îi fe
licită, asigurîndu-i de prietenia 
și recunoștința ce le-o poartă.

samentului maghiar, echipa Voros 
Lobogo. Scorul este deschis de Ma
chos în min. 9 apoi, în min. 11 Czi- 
bor înscrie din nou, iar cu un minut 
mai tîrziu Kocsis marchează al treilea 
gol pentru militari. Voros Lobogo are 
o puternică revenire și reușește să în
scrie pînă la pauză două goluri prin 
Moinâr min. 19 și Kărâsz min. 41. 
După pauză Honvdd continuă să ata
ce și după o combinație Czibor-Bo- 
zsik ultimul înscrie al patrulea gol 
pentru echipa Honved (min. 53). Al 
cinci! ra gol al învingătorilor este 
înscris în min. 59 prin Machos după 
un schimb spectaculos de pase cu 
Czibor.

PE... TEREN!
Numele: Roșea.
Pronumele: Iosif.
Ocupația (sau mai bine zis... 

„fosta ocupație") : instructor 
sportiv la Consiliul regional 
Cluj al asociației „Recolta".

Și acum, după ce am făcut... 
prezentările, să vedem despre 
ce e vorba.

Pe linie sportivă, losif Roșea, 
„luase in primire", cum se spu
ne, raionul Turda, li revenea 
sarcina de a merge prin raion 
și de a... da ghies tinerilor ță
rani muncitori să formeze co
lective sportive tn satele lor. 
Bineînțeles, trebuia să-i șl în-
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drume, să-i ajute, așa cum 
șade bine unui instructor spor
tiv...

Deci losif Roșea a pornit la 
drum și... la treabă. S-a dus 
glonț la Școala Zootehnică din 
Turda, l-a găsit acolo pe pro
fesorul de educație fizică Ăna- 
tolie Hobeț și a început să 
trăznească și să bufnească:

— Ascultă, tovarășe, d-ta îți 
dai seama de importanța co- 
vîrșitoare pe care o are azi miș
carea de cultură fizică șt sport 
din (ara noastră? Ce înseamnă 
neregulile care există tn acea
stă școală ?

— Tovarășe Instructor...
— Nu vreau să aud nimic! 

De ce nu aveți un colectiv spor, 
tiv ? Ce-ați păzit pini acum ?

— Tovarășe instructor...
— N-am nevoie de explicații! 

Mai bine să spuneți „mersi" 
că eu sînt om cumsecade șt am 
venit să vă ajut. O să vezi șl 
d-ta ce înseamnă să lucrezi o- 
perativ ! Hai cu mine „pe te
ren".

Zis și făcut. Umbltnd din bi
rou în birou, instructorul Roșea 
se oprea 5 secunde la cîte o 
masă, tocmai timpul necesar ca 
să întrebe pe cetățeanul respec
tiv ce sport îi place și să-l trea
că — automat — pe o lista ca... 
responsabil al ramurei de sport 
pe care și-a ales-o. Toate as
tea cit ai bate din palme! Cî
teva minute mai tîrziu (treaba 
fusese de mult terminată!) 
Roșea satisfăcut, dicta procesul 
verbal: „Azi... data... anul... în 
cadrul unei ședințe cu toți mem

TURUL FRANȚEI
PARIS 18 (Agerpres).
Cea «de a 11 -a etapă a turului 

■ciclist al Franței, disputată luni pe 
ruta Marsilia-Avignon (198 km.), 
a fost cîștigată de francezul Loui
san Bobet, care a acoperit «distan
ța în 5h. 42’32“ Bobet a cîștigat 
în această etapă și premiul de că-

PE SCURT
din cadrul în Unirilor de natație: 
100 m. liber bărbați : Nyeki 57,8, 100 
m. fluture: Tumpek 1:03,6; 200 m. 
bras: Kunsâgi 2:43,7; 200 m. liber: 
Nyeki 2:15,3.

• Echipa de hochei pe iarbă a 
Australiei, de cinci ori campioană 
mondială, va susține în cursul lunii 
august, mai multe întîlniri în Eu
ropa.

• Echipa masculină de handbal a 
R.P.F. Jugoslavia, care a participat 
la campionatele mondiale din Ger
man a Occidentală, a susținut o în- 
tîlnire cu reprezentativa orașului 
Augsburg. Victoria a revenit hand- 
baliș ilor jugoslavi cu 16-13.

• In cadrul campionatelor femi
nine de atletism ale Angliei s-au 

brii acestui colectiv sportiv, s-au 
pus bazele unui puternic colec
tiv sportiv: „Recolta Zooteh- 
nie-Turda".

In timp ce tși așternea pre
țioasa semnătură pe procesul 
verbal, losif Roșea părea totuși 
muncit de gînduri... Și deodată 
se întoarse către profesorul de 
educație fizică:

— la spune, la voi în școală 
aveți miei ?

— Sînt... îngăimă prof. Ana- 
tolie Hobeț, neînțelegînd ce le
gătură poate fi între... miei și 
activitatea sportivă din școală.

„Legătura" avea s-o afle însă, 
imediat:

— Mi-ar trebui unul mal 
gras. Și avînd în vedere că 
v-am dat o mină de ajutor, 
sper că n-o să mă coste prea 
multi..,

...Și iată-l pe losif Roșea, pă
răsind Școala de Zootehnie tn 
tovărășia unui miel dolofan, 
care behă'la fericit că e scos la 
plimbare. Instructorul Roșcaîși 
încheiase cu deplin succes „mi
siunea".

Dar asta a fost prima „misi
une". II așteptau „examene" 
grele și în alte părți. Iată-l in- 
trînd, de pildă, val-vîrtej pe 
ușa Comitetului C F.S. orășe
nesc și raional, situate în a- 
ceeași clădire. Nici una nici 
două — ne relatează corespon
dentul nostru regional E. Bo- 
coș — viforosul vizitator își 
trînti servieta pe masă și... se 
porni:

— Cine este Pogăceanu? Dar 
Edaru ?

Cei doi președinți se fîsticiră. 
„Instructorul" se... dezlănțuise:

— Vă înt'eb ce înseamnă ne
regulile care există la Dv. ? Ce 
însemnează comoditatea asta ? 
De ce nu sînteți pe teren? De ce 
nu luați măsuri ca activitatea 
sportivă să meargă bine în 
orașul și raionul Turda... De ce... 
(...si așa mai departe!)

Cum era și firesc, după epui
zarea acestor puncte, „instruc
torul" Ro.sca a ajuns și la... 
„concluzie :

— Tovarășe Pogăceanu, d-ta 
cunoști bine orașul. Te duci la 
fabrica de sticlă sirmi alegi 
vre-o doi-trei „pești" multico
lori. Iar d-ta. tovarășe Edaru. 
dai o raită prin piață. îmi tre
buie vre-o 50—60 ouă. D-ta 
mergi „pe teren" și cunoști ță
ranii. O să ți le dea mai ief
tin!

Asta este povestea, iar sflrși- 
tul e că, aflînd de această ori
ginală „muncă pe teren" a in
structorului Roșea losif, consi
liul regional Cluj al asociației 
Recolta a renunțat (și bine d 
făcut) la „serviciile" lui.

A umblat Roșea după... „ief
tin", dar... l-a costat scump!

JACK BERARIU 
GEORGE MIHALACHE

țărare, sosind primul în vîrful 
muntelui Vontoux,înalt d’e 1912 m.

După 11 etape, Antonin Rolland 
continuă să ocupe primul loc în 
clasamentul general imdivWual, 
urmat die Bobet ’.a 4’50" și Forma
ră (Italia) la 6’15”.

înregistrat cîteva rezultate bune. La 
100 yarzi, (91,44 m.): pe primul loc 
s-a clasat Francis cu 10 8, la 220 
yarzi (20117 m.): Skrivens cu 24,9 
la 830 yarzi (804.67 m.): Lea h r
2:09,7; 80 m.g.; Francis 11,3; înăl
țime: Hopkins 1:65,2; lungime: Hop
kins 5.76 m

• Iată cîteva rezultate înregistrate 
în întîlnirea dintre reprezentativele 
de natație ale Germaniei Oceiden- 
tale și Suediei, întîlnire c2ș igată! 
de germani cu scorul de 131-82: băr
bați 160 m. liber Voii 58,7; 400 m. 
liber: Kbhler 4:50,2; 290 m. bra-:
Bodinger 2:45 2, sărituri artist ce: 
Reichman 133,55 p.; 1500 m. 1 ber
Fugger 19:36,5; sărituri artistice din 
turn Haase 156,41. La polo repre
zentativa Germaniei Occ. a întrecut 
Suedia cu 7-4.
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