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Dumitru Titaiu a stabilit un nou record al IlSWLr 
3:52,0 pe 1.500 m.

In cadrul concursului atletic desfășurat joi pe stadionul Tinere
lului din Capitală, maestrul sportului Dumitru Tîlmaciu a făcut o 
tentativă de doborîre a recordului republican al probei de 1.500 m. 
încercarea sa a fost încununată de succes, Tîlmaciu marcînd timpul 
de 3:52,0. Vechiul record aparținea din 1953 maestrului sportului Vic
tor Pop cu timpul de 3:52,2. După cursă, Dumitru Tîlmaciu a decla
rat unui corespondent al ziarului nostru: „Sînt fericit că după trei 

* ani am reușit să redevin recordman al probei de 1.500 m. închin 
acest record celui de al V-lea Festival de la Varșovia, marea sărbă
toare a tineretului lumii".
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Pentru îmbunătățirea calității 
în munca G. M. A.

CONFERINȚA de la geneva

MI E AFLAM în plin sezon spor- 
Â’tiv de vară. De la un capăt 
9 altul al țării, stadioanele și 
erenurile de sport freamătă de 
ntuziasmul zecilor de mii de tineri 
i tinere care își dispută întîieta- 
;a în cadrul diferitelor discipline 
portive. Acum este și anotimpul 
ei mai prielnic pentru trecerea 
ormelor complexului G.M.A. In- 
•-adevăr, în aceste zile de miez 
e vară pot fi trecute norme la 
atație, atletism, jocuri sportive, 
jrism și altele. Foarte multe co- 
;ctive sportive sînt de altfel angre- 
ate in desfășurarea acestor con- 
ursuri G.M.A. Din întreaga țară 
e sosesc vești care arată o largă 
articîpare a tineretului de la 
rașe și sate la desfășurarea între
cerilor pentru obținerea insignei
l.M.A.  Colectivele sportive depun 
e cele mai multe ori lăudabile 
trăduințe pentru a aduce la 
tartul acestor concursuri un număr 
isemnat de participanți. Astfel de 
olective sînt destul de numeroase 
i printre acestea cităm colectivele : 
.ocomotiva Timișoara, Progresul 
Irașul Stalin, Metalul Independen- 
a Sibiu, Progresul I.T.B. Bucu- 
ești și altele. Unele dintre colec- 
ivele sportive care se străduiesc 
ă asigure o mobilizare deosebită 
n concursurile G.M.A. fac reale 
forturi și pentru a ridica aceste 
concursuri ia un nivel calitativ 
orespunzător.

Din păcate, numărul colectivelor 
portive care aleargă doar după 
ndeplinirea angajamentelor cifrice 
a purtători de insignă, în detri- 
nentul calității, este încă destui de 
nare. Desconsiderînd în mod inad
misibil complexul G.M.A. sau dove- 
lind preocupări cu totul superfi
ciale, în această direcție multe 
olective sportive se călăuzesc în 
ictivitatea lor pe linie G.M.A. 
lupă principiul nesănătos al muncii 
,în asalt". De pildă, unele colective 
portive din regiunea Stalin, prin- 
re care Avîntul Orașul Stalin, 
tvîntul Sibiu, Flacăra Orașul 
îtalin, Locomotiva Sighișoara și 
riamura roșie „Vasia Vasilescu" 
Mediaș, nu au izbutit să scoată 
rină acum nici un purtător de in- 
ignă, deși de la începutul anului 

ț-au scurs mai bine de șase luni. 
Jesigur că, aceste colective spor- 
ive așteaptă ultima parte a anului, 
jentru a proceda atunci la un 
idevărat „asalt" în vederea înde- 
dinirii angajamentelor anuale. A- 
emenea „metode" de muncă tre- 
tuie criticate cu toată severitatea 
;î înlăturate grabnic din obișnu- 
nța unor activiști sportivi în goană 
după cifre umflate și care^ negli
jează adeseori cu desăvirșire 
aspectul calitativ al muncii lor. 
Trebuie înțeles de către toți acti
viștii sportivi că nu poate exista 
i muncă cu adevărat rodnică în 
lomeniul complexului G.M.A. fără 
> preocupare atentă de zi cu zi 
lentru neîncetata îmbunătățire a 
jregătirii calitative a aspiranților.

S-a constatat că, în unele locuri, 
slaba muncă calitativă în cadrul 
romplexului G.M.A. își are rădă- 
•inile și în faptul că unii tehnici- 
mi sportivi, antrenori și instruc
tori, subapreciază vădit această 
problemă. Din această cauză, as
piranții nu au întotdeauna la 
lispoziție cadrele de tehnicieni 
care să le asigure o pregătire 
mrespunzătoare. Unii tehnicieni 
sportivi, cum sînt antrenorul de 
otbal Ștefan Wefzer de Ia colec- 
ivul Flacăra Moinești și antrenorul 

de box Vasile Pop de la colectivul 
Minerul Petroșani, nici nu vor să 
iudă de îndeplinirea sarcinilor 
•are le revin în mod firesc în 
cadrul activității G.M.A. Această 
ititudîne înapoiată, dăunătoare, 
rebuie să dispară cu desăvirșire.

Antrenorii, instructorii sportivi, 
sportivii fruntași și maeștrii spor
tului au datoria de onoare de a 
veni în mijlocul aspiranților G.M.A. 
pentru a-i ajuta concret, îndru- 
mîndu-le cu dragoste și atenție 
primii pași în activitatea sporti
vă. Trebuie să fim conștienți că 
participarea la antrenamentele și 
concursurile G.M.A. sînt nu nu
mai prilej de practicare a diferi
telor discipline sportive, dar și o 
însemnată datorie patriotică. De 
aceea, preocuparea pentru îmbună
tățirea pregătirii aspiranților 
G.M.A. trebuie să fie o sarcină 
dintre cele mai importante ale ac
tiviștilor și tehnicienilor sportivi.

Multe colective sportive dau do
vadă, din păcate, de o greșită orien
tare, nefolos’nd în măsura posibili
tăților prilejul de a organiza o vie 
activitate G.M.A. în timpul unor 
mari competiții de masă, cum sînt 
Concursurile Sportive ale Tinere
tului, spartachiadeie și altele. 
Este adevărat că în unele regi
uni ale țării s-au înregistrat o 
serie de succese îmbucurătoare în 
această privință, dar nu este mai 
puțin adevărat că acest prilej n-a 
fost folosit in măsura așteptată în 
multe alte locuri. De asemenea, 
numeroase colective sportive, prin
tre care se numără Flacăra 1 Mai 
Ploești, Metalul Hunedoara, Mi

nerul Lupeni, Știința Timișoara și 
Minerul Petrila, trec cu vederea 
— în mod cu totul inadmisibil — 
desfășurarea campionatului repu
blican de poliatlon G.M.A. Angre- 
nînd un mare număr de purtători 
de insignă gradul I în această 
importantă competiție cu carac
ter republican, colectivele sportive 
pot realiza nu numai angajamen
tul cifric la purtători G.M.A. gra
dul II, dar pot, în același timp, 
să asigure o pregătire corespunză
toare și o activitate continuă pur
tătorilor insignei gradul I.

Pentru îmbunătățirea calității în 
munca G.M.A., sarcini deosebite 
revin comisiilor de pregătire și 
examinare G.M.A. din cadrul co
lectivelor sportive. Acestea au da
toria de a împleti preocuparea 
pentru atragerea unui mare nu
măr de aspiranți cu preocuparea 
pentru buna lor pregătire. Acest 
lucru se poate realiza prin angre
narea tehnicienilor și sportivilor 
fruntași în munca de pregătire a 
aspiranților. Sportivii fruntași tre
buie să fie un exemplu în această 
privință, să vină pe stadion pen
tru a împărtăși tovarășilor lor 

de muncă din experiența pe care 
au acumulat-o. Comisiile de pre
gătire și examinare G.M.A. tre
buie să dovedească exigență față 
de pregătirea aspiranților, renun- 
țîndu-se definitiv la formalismul 
care este practicat încă în unele 
locuri, de dragul unor cifre ră
sunătoare. Deopotrivă, comisiile 
raionale și orășenești de control 
G.M.A. au principala sarcină de 
a veghea în permanență nu nu
mai la realizarea unui număr cit 
mai mare de purtători, ci și la 
buna lor pregătire tehnică. Exa
menele de control ale aspiranți
lor trebuie să fie organizate te
meinic, cu respectarea strictă a 
regulamentului, astfel ca ele să 
oglindească cu fidelitate felul în 
care s-a făcut pregătirea acestor 
aspiranți.

Comisiile regionale G.M.A., care 
nu depun încă o muncă corespun
zătoare, vor trebui să-și intensi
fice eforturile, mai ales în direc
ția calității muncii G.M.A. In a- 
cest scop, ele pot și trebuie să 
fie ajutate de către comisiile pe 
ramură de sport.

Să depunem toate eforturile 
pentru a ridica neîncetat nivelul 
calitativ al muncii G.M.A., pentru 
a realiza purtători de insignă cu 
o bună pregătire sportivă 1

GENEVA 22 (Agerpres). —- 
TASS transmite :

In dimineața zilei de 22 iulie mi
niștrii Afacerilor Externe ai celor 
patru puteri s-au întrunit în cea de 
a patra ședință. S-a discutat des
pre proiectul de directive al șefilor 
guvernelor celor patru puteri pen
tru miniștrii Afacerilor Externe, 
după care aceștia urmează să se 
călăuzească în viitor în examinarea 
problemelor de pe ordinea de zi a 
conferinței.

★
GENEVA 22 (Agerpres). —
Ședința din după amiaza zilei 

de 22 iulie a șefilor guvernelor ce
lor patru puteri a început cu o oră 
mai tîrziu decît ora stabilită — 
adică la ora 17, ora locală — sub 
președinția lui D. Eisenhower.

In cadrul ședinței, șefii guverne
lor au examinat lucrările ședinței 
din dimineața de 22 iulie a miniș
trilor Afacerilor Externe ai celor 
patru puteri. Miniștrii de Afaceri 
Externe au lucrat la întocmirea 
celor trei directive care urmează 
să fie prezentate șefilor guvernelor 
cu privire la problemele Germaniei 
și securității colective, cu privire la 
problema dezarmării și cu privire 
la propunerea lui N. A. Bulganin 
de a se încheia un tratat între gru
pările de state existente în Europa.

Făcind șefilor guvernelor o dare 
de seamă asupra lucrărilor miniș
trilor afacerilor externe, secreta
rul de stat Dulles a declarat că au 
fost realizate progrese în aceste do
menii. Șefii guvernelor au luat de 
asemenea în discuție cea de a patra 
problemă de pe ordinea de zi a 
conferinței : problema dezvoltării 
contactului dintre apus și răsărit.

Luînd cuvintul primul, președin
tele S.U.A., Eisenhower, a subliniat 
necesitatea înlăturării barierelor ar
tificiale dintre răsărit și apus și a 
stabilirii unei politici de schimb de 
bunuri și informații între diferite 
țări. In cursul ședinței, primul mi
nistru al Franței Edgar Faure a 
prezentat un proiect de „propuneri 
menite să ușureze libera circulație

(8 ZILE PiHA LA
502 SPORTIVI DIN REPU
BLICA DEMOCRATĂ GERMA

NA

Federațiile sportive din 
Republica Democrată Ger

mană au anunțat că vor,, tri
mite la Varșovia un lot de 502 
sportivi care vor participa 1'a 
toate cele 23 discipline. Un ni
vel ridicat au cicliștii germani. 
Lotul cicliștilor înscriși cuprin
de pe cîștigătorul celei de a 
VIII-a ediții a „Cursei Păcii” 
Adolf Schur, precum și pe 
Meister II, Zabel, Funda, Rei
necke, Grupe, Stolpe, Fiedler, 
Zimmerman, Kirchhof și Tuiler- 

Din rîndul boxerilor se remar
că Liwowski, Kaczorowski 1 și 
II precum și Karoli. Un lot

Flamura roșie Arad joacă
in R. P. Bulgaria

Echipa campioană a țării noa
stre, Flamura roșie Arad va sus
ține mai multe întîlniri în R.P. 
Bulgaria.

Primul joc al fotbaliștilor noștri 
va avea loc mîine la Sofia unde 
Flamura roșie Arad va întîlni 
Selecționata Tineretului din R.P. 
Bulgaria.

Celelalte două meciuri vor a- 
vea loc în orașele Dimitrovo și 
Stalino, cu echipele locale Minior 
și — respectiv — Spartac, ..... 

a oamenilor, ideilor și bunurilor".
Agenția France Presse transmite 

textul propunerii primului ministru 
francez Edgar Faure : „Conside
ri nd că stabilirea păcii nu constă 
numai in adoptarea unor măsuri de 
ordin militar menite să ducă la slă
birea încordării internaționale, ci 
este necesar să facem și ca popoa
rele astăzi dezbinate să reia trep
tat legături strînse și prietenești 
între ele, considerînd că dacă sîn- 
tem obligați să recunoaștem că 
astăzi există două zone de securita
te în Europa aceasta nu înseamnă 
cîtuși de puțin că acceptăm ca defi
nitivă divizarea continentului con
siderînd că, dimpotrivă, guvernul 
francez socotește că atîta vreme 
cit Europa nu-și va fi găsit uni
tatea, pacea lumii nu va fi stabi
lită pe baze solide și că condiția 
restabilirii treptate a unității Euro
pei este ca de o parte și de cea
laltă a liniei care separă astăzi 
prea riguros popoarele ei, să se sta
bilească legături mai strînse între 
aceste popoare, legături mai lesni
cioase între indivizi și schimburi 
economice mai substanțiale.

In acest scop guvernul francez 
prezintă propuneri menite să u- 
șureze libera circulație a oameni
lor, libera circulație a ideilor, li
bera circulație a bunurilor:

1. înlesnirea vizitelor turiștilor 
individuali;

2. Schimburi de grupuri profe
sionale, științifice, tehnice și ar
tistice;

3. Schimburi de profesori și 
studenți, precum și de conferen
țiari;

4. Schimburi de cărți, ziare, re
viste științifCce și filme docu-

tare;
5. Liber acces la sursele de im- 

formații din diferitele țări și în 
special acordarea de facilități 
pentru organele de presă;

6. Schimburi de statistici de 
toate felurile intre diferitele țări.

7. Dezvoltarea relațiilor comer
ciale internaționale în interesul 
reciproc al țărilor interesate;

deosebit de valoros va fi acela 
al atleților. Din echipă fac par
te: Schultz, — 21,1 pe 200 m., 
Dieckmann — 48,2 pe 400 m., 
Herman — 3:49,4 pe 1500 m., 
săritorul de garduri Schmolinsky. 
In rîndul atletefor se remarcă 
Stubnick — 11,6 pe 100 m., 
Donath — recordmana Europei 
pe 400 m., Klaussner, Karger, 
Koehler, Muller, Preuss, Leo
pold.

Dintre înotătoare vor fi pre
zente campioana Europei, Jutta 
Langenau și Fritsche.

Din rîndul sportivilor din 
R.D.Q. se mai remarcă moto- 
cicliștii, scrimerii, halterofilii, 
luptătorii, gimnaștii șa. Sporti-

A. Soțikas a primit titlul 
de maestru emerit al sportului

MOSCOVA, 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: Comitetul pen
tru cultură fizică și sport de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. a acordat titlul de mae
stru emerit al sportului, -campio
nului european de box Algirdas 
Soțikas.

Soțikas a început să practice

8. Includerea țărilor din răsări-* 
tul și apusul Europei in organi— 
zații comune, în special în dome
niul transportului de energie;

9. Crearea unui fond comun dei 
investiții în Europa pentru înce
perea unor lucrări de interes ge
neral de pe urma cărora vor pu
tea beneficia împreună diferitele^ 
țări europene.

Primul ministru al Angliei, A-. 
Eden, a declarat că, pentru a ri
dica ședința mai de vreme, sprei 
a da posibilitate miniștrilor Afa
cerilor Externe să studieze proble
ma germană și celelalte problemei 
de pe ordinea de zi, delegația. 
Marii Britanii își va prezenta în> 
scris punctele de vedere în pro
blema intensificării contactelor* 
dintre Apus și Răsărit. El a pre
zentat conferinței textul scris al 
discursului pe care urma să-1 
rostească în ședința de vineri du- 
pă-amiază și în care subliniază 
importanța desființării barierelor1 
care împiedică schimburile între 
Răsărit și Apus. Primul ministru: 
britanic a prezentat de ase
menea conferinței un memoran
dum cu textul proiectului pe cărei 
l-a prezentat joi verbal, cu pri
vire la zonele mixte de control. 
Proiectul are drept scop crearea: 
unor grupe mixte de inspecție ca
re să activeze liber intr-o zonă li-- 
mitată care s-ar extinde de o par
te și de cealaltă a liniei care se
pară Apusul de Răsărit.

N. A. Bulganin a declarat că. 
delegația Uniunii Sovietice își vat 
prezenta de asemenea în scris po
ziția în problema dezvoltării, 
contactelor între Apus și Răsărit..

Ședința șefilor guvernelor a. 
fost ridicată la ora 18,50, ora: 
locală.

In ziua de 22 iulie au avut loc- 
încă două ședințe ale miniștrilor* 
Afacerilor Externe ai celor patrui 
puteri : una la orele 15 ora loca
lă și una la 22,30 ora locală.

La 23 iulie ora 10 dimineața-) 
are loc o ședință închisă a șefilor.* 
guvernelor celor patru puteri.. .

-Ar — 
vii germani vor sosi la Varșo
via la 27 iulie.

6 ATLEȚI BELGIENI
Federația de atletism din Bel- ’ 

gia a trimis de asemenea lista 
nominai'ă a atleților belgieni 
care vor participa Ia Jocuri.

Ei vor concura la următoarele 
probe: 100 și 200 m. — Elie 
Van Thournout (22- ani). 110 
m. garduri — Luclen de Pauw 
(20 ani). 400 m. — Willy Mor- 
tier (20 
Verheuen 
Bailleux 
Christian 
Delegatul 
atletism este Emile de Clerck. 
Atleții belgieni vor sosi cu avi
onul la Varșovia la 1 august.
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boxul în anul 1948 și în 1950 
a devenit campion al U.R.S.S. la 
Categoria grea. El a luat parte lai 
numeroase întîlniri peste hotare*, 
printre care în R.P. Polonă, Fin* 
landa, Suedia, R.P. Romînă și tai 
alte țări. In anii 1953 și 1955 So* 
țikas a cucerit titlul de campionț] 
al Europei la oategoria grea^'
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dinamoviștilo?

f Numeroase sînt succesele cu 
rfeare se pot mîndri activiștii con
ciliului regional București al aso- 
hciației Dinamo, Intr-adevăr, în co- 
! lectivele dinamoviste din această 
importantă regiune a tării, zeci 
și sute de sportivi s-au avîntat 
spre culmile măiestriei sportive, 
obținînd performanțe valoroase, 
•printre care o serie întreagă de 
recorduri în diferite discipline 
sportive. De asemenea, sportivii 
(dinamoviști au fost prezenți întot
deauna la startul marilor^ compe
tiții de mase, aducînd în întrecere 
inu numai o tinerească însuflețire, 
ilar și o pregătire sportivă remar
cabilă. Exemple de disciplină, de 
atitudine prietenească față de ad
versari, sportivii dinamoviști au 
însemnat de cele mai multe ori 
« reală desfătare pentru miile de 
spectatori. Dar ctte nu s-ar putea 
Spune despre sportivii dinamoviști 
din regiunea București.

Parafe! însă cu această rodnică 
activitate pentru neîncetata îmbu
nătățire a performanțelor, pentru 
sporirea numărului de sportivi di
namoviști, ca si pentru întărirea 
tbazei organizatorice a colectivelor 
sportive dinamoviste, consiliul re
gional București al asociației Di
namo manifestă un interes deoșe- 
sbit pentru întărirea bazei materia
le și — în primul rînd — pentru 
•amenajarea de noi terenuri sporti
ve și renovarea celor existente, 
ilar realizările obținute în această 
direcție nu sînt mai prejos de cele 
înregistrate în celelalte domenii.

Ca să vă convingeți, vă invităm 
■să vizitați împreună cit noi, unele 
■din noile baze sportive dinamovis- 
te, ca și „șantierele" unor con
strucții sportive care, peste puțină 
vrem^, vor cunoaște freamătul 
•primelor întreceri ale sportivilor 
dinamoviști...

TN SFIRSIT: MECIURI IN NOC
TURNA LA BUCUREȘTI !

r Să poposim mai întîi pe un 
Teren care este — de fapt — o 
•veche cunoștință a iubitorilor de 
fotbal! din Capitală. Este vorba 

«de baza sportivă din fața Gării 
■de Est. In ultimii trei ani, terenul 
căzuse în paragină. Gazonul dis- 
-păruse de mult înfățișarea exte
rioară a terenului nu era deloc 
îmbietoare, iar tribunele, dărăpă
nate și ele, priveau parcă cu nos
talgie la antrenamentele cîtorva 
puști" din cartier. Părea că a- 

-ceastă bază fusese dată uitării...
_Nu-i de aceea mică uimirea cînd 

■vizitezi astăzi această bază spor- 
rfivă. Căci, acolo unde nul de mult 
.-se întindea un teren părăginit, se 
•conturează acum din ce în ce mai 
-puternic, o bază sportivă modernă, 
înzestrată cu. toate instalațiile ne
cesare. Vechiul teren este de ne- 
-arecunoscut In locul gropilor și 

gnoroiului, care exista din' abun
dență în zilele ploioase, a răsărit 
ca prin farmec un gazon splen
did, cum puține pot fi întîlnite în 
jBucurețtî. întregul teren a fost 
(împrejmuit cu plasă de sârmă. 
TTribunele au primit, 1a rîndul lor, 
'renovări substanțiale. In imediata 
■(vecinătate a terenului de fotbal au 
fost amenajate două terenuri cu 
-.zgură pentru volei și baschet. 
ÎN-au fost citate de harnicii spor- 
’tivi nici zidurile care înconjoară 
întreaga bază și care -au acum o 
.înfățișare din cefe mai plăcute, 
’îl’erenul este utilat cu vestiare, du- 
sșpri, o sală de dktb, un vestiar 
jpentru arbitri, precum și cu o îri- 
dăpătoare magazie de materiale 

rși echipament sportiv. Dar aceasta 
mu este totul Sportivii colectivului 
iDinamo 6, care au( primit în fo
losință această frumoasă bază 
•sportivă, rezervă spectatorilor bu-

fa, ~purs. de finisare

Vechiul teren de la Obor a căpătat un nou aspect...

cureșteni o agreabilă surpriză 
pentru toamna acestui an. In ce
fe patru colțuri ale terenului vor 
fi instalate grupaje puternice de 
reflectoare, ceea ce va da posibi
litate colectivului să organizeze 
mult așteptatele întâlniri de fotbal 
în nocturnă. Iată, așa dar, că este 
vorba nu numai de o bază spor
tivă renovată, ci și de împlinirea 
unei vechi dorințe a amatorilor de 
fotbal..

TOT M/M MULTE BAZE...

De obicei, cînd apare un grup de 
sportivi pe aleea care leagă șo
seaua București—Ploești de pădu
rea Băneasa, trecătorii’ ocazionali 
știu cu precizie că aceștia sînt 
trăgători și că se îndreaptă spre 
cunoscutul poligon de la Tunari. 
Curînd însă, drumul acesta va fi 
bătut și de alți sportivi. Intr-ade
văr, nu departe de poligon, într-o 
poziție pitorească, se află în curs 
de amenajare o nouă și modernă 
bază hipică. Construită după cele 
mai moderne cerințe, avînd un 
aspect impunător și cuprinzînd 
toate instalațiile necesare, ba
za hipică din pădurea Băneasa 
se anunță de pe acrim încă 0 mîn- 
drie a sportivilor dinamoviști. 
Grajdul care va adăposti caii că
lăreților dinamoviști este aproape 
terminat. El ctnnrinde 50 de bove 
pentru cal, este dotat cu un sistem 
modern de aerisire și cuorinde, în 
general, toate amenajările necesa
re unei bune îngrijiri a cailor. 
Se mai află acolo un vestiar pen
tru călăreți, un dormitor pentru 
îngrijitorii cailor. precum și un 
bazin pentru scăldatul cailor, un 
adevărat ștrand... cavalm.

Din pădrârea Băneasa și pînă la 
Snagov este o distanță destul de 
mare. Totuși, ea merită să fie 
parcursă pentru a putea vedea 
cum se desfășoară lucrările de a- 
menajare ale centrului de sporturi 
nautice ale sportivilor dinamoviști. 
Pe malul lacului, într-un loc în 
care natura nare că și-a dat toată 
silința să fie cît mai îmbietoare, 
se vor înălța peste foarte puțină 
vreme cabanele, sala de mese și 
depozitul de ambarcațiuni. Spor
tivii dinamoviști vor avea la dis
poziție la Snagov terenuri dc bas
chet și volei și o frumoasă arenă 
de popice.

Și în timp ce, pe matul lacului 
Snag®v, se desfășoară ultimele 
lucrări pentru amenajarea centru
lui de sporturi nautice, la Bucu
rești, în imediata vecinătate a 
parcului sportiv Dinamo sînt în 
toi lucrările pentru amenajarea 

bazei sportive a colectivului Dina
mo 1. Această bază, situată pe 
aleea Tonola, va cuprinde nu nu

mai un teren de fotbal gazon at, 
două terenuri de volei și un te
ren de baschet, dar și o pistă 
de atletism cu șase culoare. De 
jur împrejurul terenului vor fi 
plantați copaci. Nu vor lipsi de
sigur nici vestiarele și celelalte 
construcții anexe.

Altă bază sportivă — ștrandul 
Dinamo de pe malul lacului Flo- 
reasca — a și intrat în funcțiune. 
Acest ștrand a funcționat și în 
anii trecuți. Acum însă, el a fost 
reamenajat, delimitîndu-se în apa 
lacului un bazin de înot cu o 
lungime de 50 m tri și o lățime 
de 20 de metri. Pentru a asigura 
desfășurarea în bune condițiwni a 
antrenamentelor de caiac și ca
noe, frecventate în deosebi de 
sportivii din cercul „Tânărul di- 
namovist", au fost construite un 
ponton și un bac pentru începă
tori. S-au făcut rastele pentru am
barcațiuni și acum sînt în curs 
de amenajare vestiarele.

NOI AMENAJARI IN PARC

Și iată-ne, însfîrșit, în parcul 
sportiv Dinamo. Această minuna
tă bază sportivă dinamovistă nu 
mai necesită desigur o prezentare 
specială. Totuși, deși fiecare col
țișor din parc este o veche cunoș
tință a sportivilor noștri, nu pu
tem trece cu vederea numeroasele 
îmbunătățiri care s-au adus aci. 
Spațiul nu ne permite să relatăm 
pe larg toate aceste îmbunătățiri 
și renovări. Vom menționa to
tuși cîteva din acestea : împrej
muirea tuturor terenurilor cu pla
se de sîrmă, amenajarea terenului 
Ilf de fotbal (cu zgură), con
struirea celor trei piste de popice, 
precum și a pistei duble de popice 
în aer liber în curs de amenajare, 
renovarea și punerea în funcțiune 
a comenzi'or automate la poligon, 
precum șl începerea lucrărilor de 
r/eamenajăre provizorie a velodro
mului care va fi redat în folosință 
probabil chiar în cursul acestei 
luni. Deci, obișnuiții vizitatori ai 
parcului sportiv Dinamo vor avea 
noi prilejuri de bucurie și de fi
rească mândrie 1

★
...Pașii ne-au purtat la cîteva 

din bazele sportive dinamoviste. 
Unele sînt bine cunoscute, altele 
însă de abia de acum înainte vor 
intra în preocupările obișnuite ale 
sportivilor bucureșteni. Ne-a im
presionat pretutindeni străduința pe 
care o depun activiștii consiliului 
regional al asociației Dinamo, cui 
sprijinul larg al conducerii de
partamentului respectiv și al con
siliului central al asociației Di
namo, pentru a grăbi darea în 
folosința sportivilor a acestor fru
moase și moderne baze. Merită să 
fie din plin subliniată preocuparea 
pentru folosirea resurselor interne 
ceea ce, cum este cazul centrului 
de sporturi nautice de la Snagov, 
duce la economii de sute de mii 
de tei. Ar fi nejust să încheiem 
aceste rînduri fără a scoate în 
evidență munca intensă depusă 
de unii activiști ai consiliului re
gional, printre cate E. Kruk, șeul 
serviciului gospodărie, Alex. Ga- 
brea, șeful atelierului de întreține
re și întregul colectiv al acestui 
atelier, responsabilii de baze spor
tive Gh. Cizmaru și C. Manolescu, 
Ion Șerban I, șef de brigadă la 
terenurile de zgură, Horia Bu- 
geanu, șeful secției materiale și 
multi alții. Și vă asigurăm că 
sportivii dinamoviști au pentru ce 
să mulțumească acestor harnici

\^ictiyhjti sportivi 1

Se desfășoară
Cu fiecare zi se apropie tot mai 

mult clipa cînd, de pe minunatul 
gazon al stadionului construit în 
numai 11 luni de către harnicii 
tineri ai Poloniei populare, se vor 
înălța mii de porumbei, vestind 
lumii întregi începerea măreței 
sărbători a lineieții, păcii și prie
teniei. Tot atunci, în orașele și 
satele patriei noastre, se vor des
fășura ultimele întreceri ale Con
cursurilor Sportive ale Tineretului, 
uriașa competiție de mase, orga
nizată în cinstea celui de al V-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților pentru Pace și Prie
tenie de la Varșovia. Sute de mii 
de tineri, care și-au măsurat pînă 
acum puterile în prima etapă a 
competiției, își vor încorda astfel 
din nou eforturile pentru a obține 
rezultate cît mai bune. Prin aceste 
rezultate ei sînt dornici să-și ma
nifeste din nou imensa bucurie cu 
care întîmpină marea întîlnire a 
tineretului lumii din capitala re
născută a poporului polon.

MULTE LUCRURI BUNE.»

...pot fi spuse despre preocupa
rea care există în cele ma.i multe 
regiuni, încă de la începutul în ■ 
trecerilor, pentru a aduce la star
tul Concursurilor Sportive ale Ti
neretului un număr cît mai mare 
de tineri și tinere. Această com
petiție a trezit un viu interes în 
rîndurile tineretului. Interesanta 
formulă de desfășurare, care dă 
tinerilor sportivi începători posi
bilitatea participării la unele spor
turi foarte populare (fotbal, atle
tism, volei etc.) ca și la unefe 
sporturi răspîndite în mediul rural 
(oină, trîntă) a contribuit din plin 
la înregistrarea unui remarcabil 
succes mobilizatoric. Astfel, în Re
giunea Autonomă Maghiară au 
luat pînă acum startul în întreceri 
peste 60.000 de concurenți, iar în 
regiunea Craiova au participat, 
numai din rîndurile tinerilor țăra
ni muncitori, peste 43.000 de con
curenți. In orașul Timișoara, nu
mărul participanților s-a ridicat Ia 
18.000. O bună mobilizare s-a rea
lizat și la Orașul Stalin: 15.000 
de concurenți. Cifrele acestea 
deosebit de îmbucurătoare se dato- 
re.se în cea mai mare măsură 
muncii intense depuse de comi
siile de organizare a competiției. 
De asemenea, faptul că între or
ganele sportive și organizațiile 
U.T.M. a existat o colaborare efec
tivă, a dus, cum era și firesc,

In întîmpinarea Festivalului
ECHIPELE BELGIENE DE FOT
BAL LIEGE ȘI BEERSCHOT LA 

VARȘOVIA

Bruxelles 22 (Agerpres). — La 
turneul de fotbal din cadrul Întâl
nirilor sportive internaționale prie
tenești ale Festivalului și-au anun
țat participarea cunoscuta echipă 
belgiană de fotbal F.C.Lifege, 
precum și echipa Beersciiot. Pe 
adresa comitetului de organizare 
a întâlnirilor a fost trimisă și lis
ta celor șase scrinuri belgieni 
care vor sosi peste cîteva zile la 
Varșovia.
FOTBALIȘTII CHINEZ! SINT IN 

FORMA BUNA
Budapesta 22 (Agerpres). — E- 

ehipa reprezentativă de fotbal a 
tineretului din R.P. Chineză, care 
se antrenează de mai mult timp 
la Budapesta, și-a anunțat partici
parea la întâlnirii? sportive de 1a_ 
Varșovia. Tinerii fotbaliști chinezi 
dețin în prezent o formă bună. 
De curînd. ei au întrecut cu scorul 
de 2-0 echipa maghiară Voros Me

Conferință de presă 
în legătură cu Festivalul
VARȘOVIA 21 (Agerpres). — 

P.A.P. transmite:
In cadrul conferinței de presă 

care a avut loc la 20 iulie, Jac
ques Denis, membru în prezidiul 
Comitetului Internațional de Pre
gătire a celui de al V-lea Festi
val Mondial al Tineretului și Stu
denților, a arătat că comitetul de 
pregătire a luat contact cu orga
nizațiile de tineret din 120 de 
țări. Tineretul din 114 țări a și 
declarat că va participa ’a festival.

In cadrul pregătirilor pentru 
festival, în diferite țări ale lumii 
au fost organizate festivaluri și 
spartachiade naționale. Delega
țiile de tineret care se îndreaptă 
spre Varșovia au un accentuat ca

racter reprezentativ. Astfel, din

ultimele întreceri
la obținerea unul remarcabil suc
ces organizatoric.
Tot datorită acestei colaborări rod

nice a fost posibilă inițierea unor 
acțiuni din cele mal importante, 
cum ar fi, de pildă, aceea de a- 
menajare prin muncă voluntară 
a numeroase terenuri sportive 
simple, pe care sa se organizeze 
întrecerile din cadrul Concursurilor 
Sportive ale Tineretului. Se poate 
spune că munca desfășurată cu 
prilejul acestei competiții sărbăto
rești înseamnă un nou pas înain
te pe drumul necontenitei dezvoltări ' 
a sportului nostru sătesc. Este a- 
cum important ca realizările ob
ținute să fie întărite prin noi și 
concludente succese cu prilejul 
viitoarelor întreceri. Să nu uităm 
— mai ales — că ultimele zile 
de desfășurare a Concursurilor 
Sportive ale Tineretului trebuie sâ 
constituie o adevărată și impună
toare sărbătoare a tinerilor spor
tivi de la orașe și sate I

...DAR ȘI UNELE LIPSURI

Nu însă (prertutindeni aceste 
întreceri s-au bucurat de cele mai 
bune condițium. Astfel, în raioa
nele Sibiu, Rupea, Sărmaș, Be- 
clean și Jibou nu s-a reușit să 
se asigure competiției un număr 
de participant corespunzător. De 
asemenea, colectivul Metalul Stea
gul Roșu-Orașul Stalin a dovedit 
că subapreciază importanța Con
cursurilor Sportive ale Tineretului. 
Uneori s-a putut observa tendința 
nejustă de a se organiza întreceri 
numai la unele ramuri de sport 
(fotbal, atletism, volei), neglijin- 
du-se alte discipline sportive (ci
clism, natație). S-au observat de a- 
semenea lipsuri pe linia colaborării 
comisiilor de organizare cu cadrele 
tehnice și, în special, cu instructo
rii sportivi obștești de la sate. 
Desigur, aceste lipsuri nu vor 
putea fi lichidate acum, în ultime
le zile de întreceri, dar este bine 
să se țină seama de ele pentru 
viitor.

Cu toate lipsurile constatate — 
și care nu au fost puține — Con
cursurile Sportive ale Tineretului 
au reușit să-și atingă scopul, în- 
semnînd cu adevărat o competiție 
sportivă sărbătorească, angrenînd 
zeci și zeci de mii de tineri 
sportivi începători, ducînd la în
tărirea activității și bazei materia
le a colectivelor sportive și ridi- 
cînd din rîndurile masei o serie 
întreagă de elemente talentate.

teor care activează în campionatul 
categoriei B al R. P. Ungare.
CAMPIOANA LUMII LA HOCHEI 
PE IARBA VA FI PREZENTA LA 

VARȘOVIA
Varșovia 22 (Ageițres) — Șap

te echipe naționale, printre care 
reprezentativa Indiei de mai multe 
ori campioană mondială și echipe
le Austriei. Finlandei, Egiptului, 
R.D.Ge.rmane, R.Cehoslovace și R. 
P. Polone și-au anunțat participa
rea la turneul de hochei pe iarbă 
organizat la Varșovia . în zilele 
Festivalului.

100 IS'PORTIVI bulgari la
FESTIVAL

Sofia 22 (Agerpres). — Sporti
vii bulgari se pregătesc cu intensi
tate în vederea celei de a doua 
ediții a întâlnirilor internaționale I 
prietenești ale Festivalului. Delega
ția sportivilor bulgari va fi alcă- . 
tuită din aproape 100 de persoane. 
Din delegație vor face parte echi
pe de baschet, fotbal și numeroși 
atleți cunoscuți.

delegația japoneză fac parte re- 
prez^ntați a 18 organizații de 
tineret, delegația chiliană esite for
mată din reprezentanți ai sindica
telor muncitorilor și funcționarilor 
și ai diferitelor organizații stu
dențești. Delegația Braziliei repre- .. 
zintă organizații de tineret din 
nouă state. Din Germania Occi
dentală vor sosi reprezentanți ai 
secțiilor de tineret ale sindicate
lor, ai organizațiilor care luptă 
împotriva recrutărilor în armată, 
ai organizațiilor protestante și ca
tolice. Delegația engleză va re
prezenta 18 organizații naționale 
și locale ctc.



Printre tinerii sportivi ai unei gospodării 
agiicole colective

„Eu mă prind cu tine, măi Nico
lai, că președintele o să fie de a- 
cord. O să zică: „Ei, măi frunta
șilor, la ce vă mai indeamnă min
tea ?“ iar noi, sau mai bine eu, 
am să-i arăt hirtia cu propunerea 
noastră... Stai, dar noi n-am ho
tărît încă ce anume să punem pe 
turtle. Ia să-l chemăm pe Ștefan, 
pe Ion al lui Bran, să ne sfătuim 
și cu ei". Și Gheorghe Stere, fot
balistul de nădejde al echipei din 
Constantinești, a „sprintat" ca o 
adevărată extremă, a intrat buzna 
în atelierul de tîmplărie al gospo
dăriei, l-a luat pe fratele'său Ște
fan și împreună s-au pornit să-l 
caute pe Ion Bran, alt utemist 
vrednic, despre care oamenii obiș
nuiesc să vorbească numai lucruri 
frumoase...

...In 1952, la Constantinești (în 
raionul Slatina) peste 35 de fami
lii de țărani muncitori au hotărît 
să-și schimbe felul de trai, să mun
cească și să-și gospodărească îm
preună avutul. De atunci s-au scurs 
mai bine de trei ani. Au trecut anii 
și colectiviștii, prin munca lor 
spornică, au obținut recolte bogate, 
care au vestit pretutindeni că la 
G.A.C. „Viață nouă" se muncește 
cu sîrg.

An de an colectiviștii și mai a- 
les utemiștii au căutat nu numai 
să-și sporească recoltele (ei dețin 
steagul de gospodărie fruntașă pe 
raion) ci să-și îmbogățească și fe
lul de viață. Inițiativa au luat-o 
utemiștii, în frunte cu secretarul 
lor Gheorghe Stere. Iar odată cu 
activitatea cultural-artistică a fost 
înființat și cercul sportiv „Recolta". 
Sport! Iată ce i-a atras mai ales 
pe tinerii colectiviști: o echipă de 
fotbal, o echipă de atletism, una de 
oină. Cit despre luptători (in re
giunea Pitești este foarte răspin- 
dită triata) aceștia au dus în în
treg raionul faima tineretului din 
satul Constantinești. Echipa de fot
bal a învins pe toate celelalte echi
pe din satele și comunele înveci
nate : Scorniceșii, Mogoșești, Ji- 
taru... In cadrul Spartachiadei sa
telor, satul lor a ocupat locul 2 
pe raion, la egalitate^ de puncte cu. 
primul clasat. Pe primul loc s-a 
clasat și echipa de oină din Con
stantinești. Cit despre trintă, tinerii

Trintă este cel mai popular sport t,a Constantinești. Succesele obți
nute de sportivii de aci, în cadrul Spartachiadei satelor constituie, de 
altfel, cm mai bună dovadă. In clișeu: Gheorghe Stere și Nicolai 
Cirstea sînt din nou adversari, de astă-dată într-o partidă de antre
nament, urmărită cu interes atlt de cei de o vîrstă cu ei, ca și de cei 

de-o șchioapă.

REVISTE

■ A apărut nr. 7 al revistei „Cul
tură Fizică și Sport" cu următorul 
cuprins: Pentru continua dezvoltare 
a sportului la sate; Despre exerci
țiile pregătitoare speciale pentru 
halterofili de R. Morozov; învăță
minte din cursa ciclistă Praga — 
Berlin — Varșovia de A. Balaș; 
Studii medico-sportive asupra par- 
ticipa*nților la cursa de înot mare 
fond pe Dunăre de dr. I. Drăgan; 
Indicații metodice în predarea noi
lor elemente tehnice în canotajul a- 
cademic de E. Wargha; Comporta
rea echipelor de baschet partici
pante la Premiul orașului Sofia de
O. Dimitriu; Din antrenamentul 
meu de I. Wiesenmayer; Observații 
asupra campionatelor mondiale de 
lupte de la Karlsruhe de Gh. Iaco
bini; Cum se construiește o barcă 
cu mijloace proprii de ing. T. Ni
neaca; Masajul în antrenament și 
în competițiile sportive de dr. A. 
lonescu; Recenziile nr. 2 și 3 ale 

de aci sînt cei mai buni din raion. 
Iar cel mai bun dintre ei, colecti
vistul Gheorghe Stere, este renumit 
în toate celelalte sate și comune. 
Sportul a atras mulți- ‘tineri din 
sat, nu numai dintre colectiviști ci 
și dintre fiii țăranilor cu gospodării 
individuale. împreună, aceștia au 
obținut deseori rezultate bune.

Și iată că acum, cînd secerișul 
a fost terminat, se apropie împăr
țirea avansurilor. In ziua de 1 au
gust va fi la Constantinești, mare 
sărbătoare. Se va încinge hora și 
flăcăii de prin părțile locului rM-și 
vor dezminți faima de buni jucăuși. 
Vor fi sărbătoriți fruntașii colecti
vei, va fi un festival artistic și la 
toate acestea vor fi invitați să ia 
parte țărani muncitori din toate 
satele dimprejur.

Nu puteau să lipsească însă din 
program atrăgătoarele jocuri de 
fotbal, care duminica stringeau a- 
tlta mulțime în jurul terenului de 
fotbal și nici renumitele întreceri 
de trintă. Toate acestea le-au ob
servat tinerii la timp și în sfatul 
lor au hotărît să-i propună lui 
Gheorghe Bran, președintele gospo
dăriei colective, o completare a 
programului. Vor juca cu una din 
echipele de fotbal, într-un sat ve
cin, iar luptătorii vor fi șl ei pre- 
zenți pe covorul verde al terenului.

Și fiindcă I august e aproape, 
ei au și trecut la pregătiri. Doar 
pentru ca să faci față unui luptă
tor bun, sau să obții un rezultat 
frumos în fața unei echipe de fot
bal, trebuie să te pregătești! Așa, 
că după munca cîmpuluî tinerii se 
îniîlnesc deseori pe terenul de fot
bal și-și desăvîrșesc pregătirea. Se 
îndeamnă singuri, se ajută unii pe 
alții.

In curînd, în marginea satului, 
aproape de crîngul de sălcii, va fi 
din nou veselie. De astă dată, cei 
sărbătoriți vor fi colectiviștii. Ță
ranii muncitori ii vor lăuda pentru 
faptele lor, pentru recoltele bogate 
obținute și, desigur, tinerii nu vor 
fi uitați. Sărbătoarea primirii avan
sului va fi o dovadă vie a vieții 
noi pe care o trăiesc colectiviștii, 
a traiului fericit pe care și-l fău
resc.

PETRE MIHAI

revistei „Kultura fiziczna" din R. P. 
Polonă; Poșta Redacției.

CĂRȚI

b In Editura Tineretului au apă
rut primele trei volume din ciclul 
care alcătuiește anuarul sportiv pe 
anul 1954. In cele trei volume sînt 
grupate următoarele ramuri de 
sport:

— allpinism, bob, hochei pe ghea
ță, patinaj, schi.

— natație, polo pe apă, sporturi 
nautice.

— jocuri de echipă cu excepția 
fotbalului care formează un volum 
aparte.

FILME

■ In cursul lunii august, vor fi 
prezentate la cinematograful „Ma
xim Gorki" din Capitală mai multe 
filme cu subiect sportiv, documen-

Gimnașiii polonezi ișt desăvîrșesc pregătirea în aer liber. Iată-l pe 
I. lokiel executînd o săritură peste unul din coechipierii lui
LA COMANDAMENTUL 

CELEI DE A DOUA EDIȚII 
A JOCURILOR

Organizarea unor întreceri spor
tive de talia acelora care se vor 
desfășura cu prilejul Festivalului 
Mondial al Tineretului și Studen
ților a cerut eforturi deosebite 
tuturor celor care au sarcina de 
a pune la punct amănuntele aces
tei competiții.

In fiecare disciplină sportivă a 
fost stabilit, pînă în cele mai 
rniiici detalii, programul întrecerilor, 
a fost numit arbitrul principal 
precum și reprezentantul în juriul 
de apel. In afară de aceasta se 
va urmări ca întrecerile să se des
fășoare în conformitate cu regu
lamentul federației internaționale.

Alături de comitetul de organi
zare a întrecerilor sportive, un 
ajutor prețios va da și comisia 
de organizare, care este alcătuită 
din delegații țărilor participante 
la întreceri.

Sarcinile care reveneau comite
tului de organizare au fost înde
plinite. Pentru partiicăpanții la în
treceri au fost pregătite în 12 
puncte ale Varșoviei locuințe con
fortabile, asigttrînduTi-se totodată 
transportul la bazele sportive res
pective. In același timp au fost 
amenajate toate bazele sportive pe 
care se vor desfășura întrecerile 
la cele 23 ramuri de sport. Nu a 
fost uitat nici programul cultural 
care se va desfășura cu acest 
prilej.

PREȘEDINTELE F.I.F.A.
R. W. SEELDRAYERS, 

VA FI OASPETELE 
FOTBALIȘTILOR

In afară de participa nții la în
trecerile sportive internaționale 
prietenești, au fost invitați și o 
seamă de activiști ai forurilor 
internaționale sportive. Fotbaliștii 
participa.nți la turneu vor avea 
cinstea de a saluta în mijlocul lor 
pe președintele Federației Inter
naționale de Fotbal, R. W. Seel
drayers, care o anunțat pe orga
nizatori că va da curs invitației 
acestora.

Rudolf William Seeldrayers este 
de profesie avocat la Bruxelles și 
are în urma sa o bogată carieră 
sportivă. Ca elev și apoi ca stu
dent al Facultății de Drept, el a 
practicat fotbalul, atletismul, ho
cheiul pe iarbă, natația, tenisul. 
Mai tîrziu, cînd vîrsta nu i-a 
mai permis, a practicat un sport 
mai puțin dinamic, golful. In anul 
1895 el a fost unul din inițiato
rii Federației belgiene de fothai și 
timp de 12 ani președintele sț. 
Din anul 1914 a fost ales delegat 
al Belgiei la F.I.F.A.; în anul 
1928 a fost ales vicepreședinte al 
F.I.F.A., devenind un colabora
tor apropiat al lui Juleș Rtoeț, 

președintele F.I.F.A. pentru ca în 
anul 1954 să fie ales președinte 
al acestui, for sportiv.

UrmăriÂiu-i activitatea pe care 
o desfășoară și volubilitatea cu 
care discută diferite probleme ale 
fotbalului, iți vine foarte greu să 
crezi că președintele F.I.F.A. are 
80 de anf.

ACOLO UNDE SE VA DESFĂȘU
RA TURNEUL DE BASCHET

Motoarele mașinilor duduie din 
ptim și o muncă neobosită se des
fășoară în fiecare colț al patinoa
rului artificial al Varșoviei, cu
noscut sub numele popular de 
„Tcrwar". Turneul de baschet se 
va desfășura aci și dulgherii ter
mină acum așezarea podiumului de 
12/8 m. Munca aceasta cere o deo
sebită pricepere, deoarece parche
tul trebuii® să fie făcut din 100 de 
mici scîndurele separate prin ,,oozi 
de rînidiuniică" pentru o evita oirioe 
denivelare a suppafeței. Barele me
talice .ale .acopeirișuluii .au fost înăil- 
țiate și spre partea vestică a tri
bunei', astfel că „Torwar" va avea 
o capacitate de 8.000 de locuri.

In același timp, se muncește la 
mărirea vestiarelor amenajate sub 
tribuna estică. Jucătorii și arbitrii 
vor avea loc suficient pentru a se 
echipa.

La sfîrșitul lumii vor fi termi

Nu numai sportivii
Peste cîteva zile, unul din ne

număratele trenuri ale Festivalului 
va porni spre Varșovia. Va fi tre
nul care va duce ia Festival! de
legația tineretului din patria noas
tră. 800 de tineri și tinere alcă
tuiesc această delegație. Asupra 
lor se află ațintite în aceste zile 
privirile tineretului din țara noas
tră, care dorește din tot sufletul 
ca delegația ce-I va reprezenta la 
Festival să ducă solia voinței sale 
de pace, să arate tinerilor din 
lumea întreagă largile preocupări 
și posibilități ale tineretului romîn. 
Sub semnul înțelegerii acestei înal
te răspunderi, se desfășoară pre
gătirile delegaților noștri la Fes
tival.

Din Cluj, ne sosesc zilnic vești 
despre ultimele antrenamente ale 
sportivilor care vor apăra culorile 
patriei noastre la cea de a doua 
ediție a Intîlnirilor Internaționale 
Prietenoșii ale Tineretului. Faptu'l 
că țara noastră va fi reprezentată- 
în marile întreceri sportive de la 
Varșovia de 325 de sportivi, este 
o dovadă grăitoare a dragostei 
tineretului nostru pentru sport ca 
și a avîntutui mișcării noastre 
sportive.

Sportul e o preocupare dragă 
tineretului nostru, dar nu singura. 
Pe scenele Festivalului, în piețele 
și grădinile Varșoviei vor răsuna 
minunatele noastre cîntcce popu
lare, văzduhul se va umple de 
chiuiturile dansatorilor. Grupul ar
tistic din delegația tineretului nos
tru la Festival cuprinde 325 de 
tineri și tinere. Ei vor prezenta 
20 dp programe naționale și vor,

nate și instalațiile de încălzire- Cț 
.apei, astfel ca aceste vestiare săi 
aibă în permanență apă caldă.

Se fac lucrări speciale pentmi 
schimbarea mstaliațiilor exterioarei 
și se înlocuiește în .același timțpi 
miafflgtoaa de lemn cu un grilaj me* 
talie. Străzile Lazueinkowskaij 
Przemystowa și Czeumbakowska vor, 
fi paviate și ele, .aimenajîndu-se și 
un spațiu special pentru parcarea 
Tnașiiniiltar. Terenurile care tocorw 
joară Torwarul vor fi transformate 
în splendide grădini cu noi peluzei 
și .straturi d!e flori de culorile cele 
mai felurite.

PARTICIPARE NUMEROASA/} 
LA TURNEUL I

DE LUPTE CLASICE
»

■ Un mane număr de concurcnți? 
va întruni turneul de lupte cla* 
sice. Și-au anunțat participarea? 
luptători din următoarele țări: Bel* 
gia, Bulgaria, Cehoslovacia, E* 
gipt, Finiianda, Republica Demo* 
erată Germană, Anglia, Ungaria*, 
Iran, Japonia, Luxemburg, Norve* 
gia, Republica Populară Rotnînă*, 
Elveția, Uniunea Sovietică și Tur* 
cia. |

Turneul se va desfășura între 3— 
10 august în sala „Tineretului1” 
din noul Palat al Culturii și Ști* 
imțeii. Intre 3—5 august se vor dfes* 
fășura întrecerile la lupte libere*, 
iar după o zi de întrerupere tur* 
neul va continua cu întrecerile dei 
lupte clasice. Sala în care se vor? 
desfășura întrecerile a fost ame* 
najată cu aparate electrice de? 
semnalizare care vor avea da.rull 
să ușureze munca arbitrilor.

PREGĂTIRILE GIMNAȘTILCR I
POLONEZI

Două echipe, una de băieți,, 
cealaltă de lele, vor reprezenta; 
pe gimnaștii po'onezi la Întrece
rile sportive prietenești din cadrul 
Festivalului. Sînt două echipe ti
nere. Cea feminină are media* 
vîrstei 21 ani, iar cea masculină»- 
22 ani. Totuși, ele nu sînt lipsite 
de elemente valoroase, în fruntea? 
cărora se află cunoscutul Jerzy? 
Jokiel care a cucerit medalia des 
argint la Jocurile olimpice de laa 
Helsinki.

Echipele se antrenează intense 
nu numai în sală dar și în aer li* 
ber, deoarece concursul de gim* 
nastică se va desfășura pe tfH 
stadion. j

se pregătesc..^
internaționale ale Festivalului. CB 
zi întreagă nu-ți ajunge pentru ăl 
cunoaște nregătiri'le pe care tine
rii - .ștri artiști le fac în vedereas 
Festivalului. Sălile Teatrului de? 
Operă și Balet, Arenele Liber*? 
tății, cunosc din zori și pînă sea* 
ra tîrziu freamătul acestor pre* 
gătirf.

Alături de sportivi șl de artiști* 
se pregătesc cu emoție pent ruj 
marea întîlnire de la Varșovia șij 
delegații pe oare tineretul! diioț 
orașele și satele patriei i-au aless 
pentru a-i reprezenta la Festival* 
Sînt tineri muncitori, țărani mun* 
cifori, intelectuali, studenți, elevi* 
fruntași în muncă și învățătulră* 
La Varșovia ei se vor putea întilnij 
cu tineri de aceeași pro‘esie și! 
pentru aceste înitîilniri se pregă'* 
tesc de pe _ acum Desigur că,, 
printre zecile de prieteni, peri 
care-i vor cunoaște Ia Festival^ 
vor fi mnilți cărora să le placăi 
sportul și care să dorească o în* 
trecere pe terenul de snort. Dini 
rândul delegaților noștri la Festi* 
val s-au format echipe de volei»! 
fotbal, tenis de masă, care în zi*j 
lele Festivalului vor .accepta cui 
plăcere invitațiile tinerilor din altei 
delegații de a susțin? întîlnîril 
sportive. Vor rivnl'z-’ r-esîe întîl*' 
niri cu marile corn re ti Fi la careț 
și-au anunțat pârtiei",area stwttviț 
dintre cei mai buni din lume? Nici* 
dacum. Va fi doar o nouă dovadă? 
că sportul, prietin nedespărțit alt 
tineretului, ii apropie și împriete-^ 
nește pe tinerii veniți din lumea», 
întreagă. |



Sn aceste zile la snagov...
In primele ore 

ale dUpă-amiezii o 
ploaie scurtă și vio- 
lentă, o „răpă
ială" ide iulie, a 
tulburat brusc o- 
bișnuita liniște a 
apelor și a malu
rilor Snagovului...

■1 Plajele s-au golit ca la comandă, 
[pescarii și-au strîns undițile, valu
rile înalte stîrnite de vîntul în 
rafale au năvălit peste pontoane 
■scuturînd „universalele" luntrile și 
vaporașele ancorate.!.

De pe terasa casei de odihnă 
unde locuiesc canotoarele din lotul 
nostru reprezentativ, „ofițerul de 
servici" Lia Togănel privește cu în
grijorare cînd cerul, cînd cadranul 
•ceasului de mină : peste o jumătate 
de oră trebuie să anunțe încetarea 
obișnuitului repaos de după amiază 
și trecerea la pregătirea pentru 
pistele de control, care figurează 
în programul zilei. Ori, pe o astfel 
de ploaie și cu un vînt atît de 
puternic, numai de piste de control 
nu-ți arde...

Deodată, norii parcă au înțeles, 
că pînă la 4 august nu mai sînt 
nici două săptămîni și că — pentru 
vîslașe — un antrenament amînat 
ar însemna o pagubă serioasă. 
De unde pînă nu de mult se îngră
mădiseră, negrii și amenințători, 
deasupra Snagovului, au început să 
se subțieze, să se risipească și 
.au făcut loc soarelui, seninului.

Apele Iacului sclipesc acum, li
niștite ; antrenamentul controlat 
poate începe la ora fixată I Pentru 
aceasta însă, cele aproape 30 de 
componente ale lotului trebuie să 
treacă pe malul opus, la Centrul 
nautic al CCFS, unde schiturile le 
-așteaptă, rînduite cu grijă, în ga
rajul încăpător. Trecerea lacului 
este o bună „încălzire" pentru 

■pistele care urmează I Cîteva vîs- 
îașe într-o barcă universală, altele 
într-o canoe de 10, fac un adevărat 
concurs pînă la celălalt mal. Pe 
cît de dibace în mînuirea cîrmei 
Ia concursuri, cîrmacea Angela Co- 
dreanu se dovedește tot atît de 
■neîndemînatecă în imprimarea di
recției unei bărci fără cîrmă, la 
■care vîslește chiar ea. Și cu toate 
că la cealaltă ramă vîslește maes- 
tra sportului Elisabeta Gyorgi, 
„universala" merge în zig-zaguri 
și... canoea adversă cîștigă. !

...Urmărindu-le în antrenamentele 
■ cronometrate, să facem cunoștință 
■cu vîslașele noastre care se pre
gătesc pentru campionatele euro
pene.

Iată, la pontonul de plecare se 
află acum 8 vîslașe, două cîrmace 
iși doi antrenori. Vom asista la o 
ipistă de control deosebit de inte- 
iresantă, cu aspect de veritabil con
curs : se întrec ambarcațiunile de 
4 -Ț- 1 vîsle și 4 + 1 rame. In am

barcațiunea cu rame iau Ioc cunos- 
icutele sportive de la Flamura roșie 
l'Arad Etelca Laub, Elsa Oxenfeld, 
(Elisabeta Kormoș (maestre ale 
[sportului), Ecaterina Erdoș și cîr- 
rtnacea Ștefania Gurău. In barca de

(Concursurile de mîine ale motocicliștilor bucureștenî
Mîine dimineață molocJcliiștii 

ibucureșteni au prilejul să se în- 
iireacă în mai multe competiții.

Asociația Voluntară pentru Spri
jinirea Apărării Patriei, prin comi- 
'.teliul organizatoric București, or- 
iganizează două competiții diferite : 
|o cursă de regularitate, care con
tează ca fază de regiune a cam- 
ipionatului de regularitate A.V.S. 
1A.P. și o reuniune de dirt-track, 
«care se va desfășura pe pista de 
-.zgură a stadionului Locomotiva 
•P.T.T.

In cursa de regularitate, concu- 
.renții vor lua plecarea, din minut 
In minut, începînd de la ora 6 
•dimineața, din fața stadionului 
^Locomotiva P.T.T. pe următoarea 
rută: București-Urziceni-Mizil-

T’loești-București (200 km.). Par- 
.curstil va fi străbătut cu o medie 
•orară impusă de 50 km. h. 

^pentru alergătorii avansați și cu 
40 km.h. pentru începători, pe 

5-.șoselele asfaltate și cu 30 km. h. 
^pentru 'avansați și 25 km. h. 
pentru începători, pe drumurile 
igrele. Din totalul1 traseului, drum 
.greu este doar porțiunea de șosea 
(dintre Mizil și Urziceni. Din cursa 
de regularitate, metodicii știi vor 

4 + 1 vîsle, constituită mai recent, 
se află : Stela Stanciu, Florica Bru- 
teanu, maestra sportului Maria 
Bucur, Maria Laub și, la cîrmă 
Angela Codreanu. Antrenorii res
pectivi, Zoltan Torbk și P. Dîngă, 
se urcă și ei într-o barcă... cu 
motor și se îndreaptă spre start. 
Vor urmări îndeaproape bărcile res
pective și le vor îndruma în timpul 
întrecerii.

Pe lacul Snagov, lucrările de 
pregătire a pistei în vederea cam
pionatelor europene sînt în plină 
desfășurare. Una dintre realizările 
de pînă acum este și pontonul de 
la care se dă „start fix". De aici, 
cele două ambarcațiuni pornesc 
în cursă. Cum este și normal, bar
ca cu vîsle t&sBiină cei 1 000 de 
metri ai întrecerii cu un avans de 
cîteva secunde asupra celei cu ra
me. (Se știe că o barcă cu vîsle 
are o viteză de înaintare mai mare 
decît una cu rameL la vîslașe de 
de valoare apropiată). Cele 4 com
ponente ale bărcii cu visle sînt 
mulțumite: deși sînt împreună de 
scurt timp, reușesc timpuri bune. 
Arădencele, de asemenea : „Am 
simțit că fuge barca" — spune 
Etelca Laub.

Pe terenul de baschet își fac în
călzirea componentele „optuluî": 

maestrele sportului Felicia Urzicea- 
nu și Marfa Kardoș, Sonia Bulu- 
gioiu, Rita Schob, Lia Togănel, 
Ghizela Rostaș, Emilia Rigard și 
Lucia Dumitrescu. Este o echipă 
de la care se așteaptă o compor
tare la înălțimea prestigiului, pe 
care reprezentativa noastră de 
8 + 1 și l-a cîștigat anul trecut, la 
campionatele de la Amsterdam. Se 
știe că atunci, formația țării noas
tre s-a clasat pe locul secund în 
finala campionatului european.

Stăm de vorbă cu una din com
ponentele echipajului de anul tre
cut, Marfa Kardoș. „Ne antrenăm 
cu toată sirguința — ne spune ea 
— pentru ca la startul probei să 
ne prezentăm cu o cît mai bună 
pregătire. Știm că vom avea ad
versare foarte puternice, mai ales 
că în acest an se vor prezenta la 
proba de 8 + 1 și echipaje din 
R.P.Ungară și R.Cehoslovacă, pe 
lingă cele pe care le cunoaștem 

Echipajul de 4 + 1 rame, în timpul unui antrenament. 
(Foto Gh. EPURAN)

sosi pe stadionul Locomotiva P.T.T. 
începînd de la ora 12,30. Echipele 
și concurenții individuali vor face 
un tur pe pistă, după care vor opri 
în fața controlului orar de sosire. 
(Pentru întreaga cursă au fost 
fixate 7 controale orare și două 
secrete).

Reuniunea de dirt-track, la care 
vor participa motocicliști, de la 
C.C.A., Metalul, Locomotiva, Di
namo și Progresul va începe la 
ora 9,30 și va lua sfîrșit la ora 
12,15. In cadrul claselor 125, 250 
350 și 500 cmc. prevăzute în pro
gramul concursului de dirt-track, 
motocicliști! vor avea de alergat 
sferturi de finală, semifinale și 
finale.

Pentru departajarea echipelor și 
individualilor aflați la egalitate 
de puncte în cursa de regularita
te, cei în cauză, se vor deplasa 
imediat după sosire la poligonul 
Gheorghe Vasilichi de la stadionul 
Tineretului unde vor lua parte la 
o probă de tir.

O noutate în regulamentul com
petiției de regularitale organizat 
de A.V.S.A.P. este aceea cu privire 
la formarea echipelor. Dimtr-o 
echipă de trei alergători, trebuie 
neapărat să facă parte și o moto- 
ciclistă.

de la Amsterdam. Eu și cele
lalte componente ale echipa
jului dorim din suflet să 
aducem țării un rezultat cît mai 
bun.

Antrenorul Sergiu Zelinschi dă 
ultimele indicații, cîrmacea Angela 
Codreanu dă comenzile de punere a 
bărcii pe apă și — cu o alunecare 
lină, sigură — schiful de 8+1 se 
îndreaptă spre startul uneia din ul
timele piste de control din campa
nia pregătirii pentru „europene".

De-abia a plecat „optul" și o 
nouă ambarcațiune părăsește gara
jul: barca de dublu. Maestrele spor
tului Elisabeta Gyorgi și Edith 
Schwartz vîslesc împreună de ani 
de zile. Ele au cîștigat numeroase 
concursuri, de-a lungul cărora au 
acumulat o bogată experiență com- 
petițională, și-au ameliorat con
tinuu tehnica, au căpătat o remar- 
bilă omogenitate. încurajate de ul
timul succes internațional (victoria 
din concursul internațional de la 
Bled) ele privesc cu încredere 
marea competiție pe care o găzdu- 
ește Snagovul peste cîteva zile.

Una după alta, ambarcațiunile se 
dezlipesc de ponton, își iau locurile 
în startul fix și, urmărite de zum
zetul bărcii cu motor, pornesc să 
se întreacă cu acele cronometrelor. 
Iată barca de 4 + 1 vîsle a pescă- 
rițelor de la Jurilofca (Harpena 
Belov, Evdochia Cenadircă, Nastea 
Pricop, Tasia Romanov), iată și o 
altă barcă de 4+1 rame (Iolanda 
Niculescu, Viorica .Gava, Eugenia 
Munteanu, Albina Mesaroș) 1 Toate 
componentele iotului nostru repre
zentativ sînt animate de o vie do
rință de a folosi cît mai bine timpul 
scurt care a mai rămas pînă la 
concurs.

Toate bărcile se întorc la mal. 
Pistele de control au dat rezultate 
bune, în lot domnește buna dis
poziție. Supărată este numai cîr
macea Angela Codreanu; se gîn- 
dește că și astă-seară va trebui să 
renunțe la prăjitură. Vîslașele au 
convins-o că dulciurile îngrașă și... 
ea nu trebuie (și nici nu vrea 1) 
să depășească greutatea reglemen
tară !

RADU URZICEANU

„CUPA PITEȘTI” LA VOLEI
începînd din acest an, în calen

darul competițiilor interne de vo
lei figurează o nouă întrecere: 
„Cupa Pitești". La această compe
tiție, organizată de Comitetul 
C.F.S. al regiunii Pitești, iau parte 
reprezentativele masculine și fe- 
miiinine ale regiunilor București, 
Ploeșbi, Craiova precum și două 
selecționate ale regiunii Pitești. 
Jocurile primei ediții ale „Cupei 
Piteștii" se desfășoară sistem tur
neu pînă la 24 iulie 1955 pe sta
dionul Locomotiva din Pitești.

Trofeul pus în joc va reveni re
prezentativei care se va clasa 
pe primul loc doi ani consecutiv 
sau trei ani din cinci.

Dan Budișteanu 
corespondent

Concurs popular 
de ciclism

In parcelarea Floreasca va avea 
toc mîine dimineață la ora 8 un 
concurs popular de ciclism; or
ganizat de comisia orășenească în 
colaborare cu colectivul Elamura 
roșie F.C. Gheorghiu-Dej.

Concursul se desfășoară în cin
stea Festivalului Mondial al Tine
retului și Studenților și cunrinde 
probe pentru toate categoriile, in
clusiv o cursă rezervată alorgă- 

l tarilor avansați categ. I și II.

CONCURS LA CIMPULUNG 
MUSCEL

In localitate s-a desfășurat un 
concurs atletic între selecționatele 
de tineret ale orașelor Constanța 
și Cîmpulung. Concursul a fost 
organizat în cinstea Festivalului 
de la Varșovia. Iată rezultatele 
înregistrate.

BĂRBAȚI: 800 m.: Gh. Cristea 
(C-ța) 2:03,4; Gh. Gîscă (C-ța) 
2:06,0 (acesta este junior de 
categoria Il-a); 1.500 m.: Alex. 
Arhip (C-ța) 4:16,4; lungime: Ion 
Vorovenciu (C. lung) 6,76; Pom- 
piliu Petculescu (C-ța) 6,54; Pră
jină: Ion Răuțoiu (C. lung) 3,10; 
înălfime: Emil Drăgan (C. lung) 
1,70; greutate: Ion Vorovenciu (C. 
lung) 14,20; FEMEI: greutate: 
Stela Gheorghrade (C-ța) 11,10; 
lungime: Georgeta Albu (C-ța) 

5,05. In luna august se vg des
fășura la Constanța revanșa aces
tei întîlniri.

Gabriel Dumitrescu, coresp.

DINAMOVIADA LA ATLETISM

Colectivul sportiv Dinamo Ora
șul Stalin a organizat faza pe 
regiune a dinamovladei de atle
tism. Dintre rezultatele obținute 
cele mai bune sînt următoarele: 
100 m.: E. Olotanus 12,5; 400 m-: 
E. Oloianus 58.2; 5.000 m.; I. Na- 
ghi 16:40,0; lungime: I. Oprea 
5,52; greutate M. Stianciu 10,20.

CONCURS POPULAR LA 
ORAȘUL STALIN

Pe stadionul Tineretului diin lo
calitate s-au desfășurat întrece-

Pregătirile lotului
La turnul de lansare din parcul 

,,23 August", cablul cu care înce
pătorii în ale parașutismului efec
tuează primele lor salturi se balan
sează numai în caz de furtună. 
Ceva mai încolo, la cîteva sute de 
metri, tabela de marcaj a stadio
nului indică încă rezultatul dintre 
selecționata asociației Știința și 
echipa suedeză Hammărby. Și aici, 
ca și la turn, toate au rămas în
cremenite ca și cum o mină ne
văzută le-ar fi oprit în loc. Dacă 
activitatea fotbaliștilor, ca și 
aceea a parașutiștilor este între
ruptă pentru moment, ea a fost 
înlocuită cu aceea a 'aeromodeliș- 
tilor...

De cîteva tuni, în localul școlii 
sportive de parașutism de turn 
s-a mutat și centrul experimental 
de aeromodele. In momentul de 
față, aici se află la „lucru" spor
tivii din lotul republican de aero- 
modelism, care peste cîteva zile 
vor susține prima lor întîlnire in
ternațională din acest an. Ca în
totdeauna, cel m.ai agitat este 
recordmanul țării, Anania Moldo- 
veanu, unul dintre specialiștii con
firmați ai probelor de reactoare.

II poți vedea cînd în atelier,

ANTRENAMENT DE SCHI PE ZĂPADĂ ÎN PLINĂ VARĂ...
Turiștii care urcau zilele trecute 

pe Valea Albă au avut o întîlni
re cu totul neașteptată și pe care, 
întorși la casete lor. o povestesc 
tuturor celor cu care stau de 
vorbă despre ultimul lor drum în 
munte. Intîlnirea despre care vor
bim este într-adevăr, cu totul ne
așteptată și merită să fie prezen
tată în coloanele noastre. Turiștii 
au fost față în față cu cîțiva 
schiori care continuă să se an
treneze pe zăpadă cu toate că 
sîntem în mijlocul verii. Gh. Cris- 
toloveanu, Ion Blrsan, Secui, Let
că, Lupan. Bătușaru, Roșculeț, 
membri ai colectivului Dinamo 
Orașul Statin, îndrumați de an
trenorul lor, maestrul sportului 
Dumitru Șulică, au continuat să 
se antreneze cu toate că sezonul 
de schi a luat sfîrșit odată cu 
Cupa Victoriei organizată în munții 
Făgăraș, în luna mai. De 4-5 ori 
pe săptămînă ei au urcat pe 
Valea Albă sau Valea Coștifei 
pentru a continua antrenamentele 
pe zăpadă. Sîntem convinși că 
cei șapte sportivi atît de harnici 
vor obține odată cu primele con
cursuri de la începutul iernii vii
toare, rezultate superioare dato
rită tocmai acestei munci perse
verente.

Pe de altă parte trebuie să a- 
rătăm, însă, că alți schiori fruntași 
ca cei ai Casei Centrale a Ar
matei și mai ales schiorii care 
locuiesc în diferite localități de 
pe Vatea Prahovei, n-au căutat 
să beneficieze de faptul că zăpa
da este în multe locuri încă bună 
pentru antrenament. I.ntr-o situa

atletic
rile din cadrul concursului popula 
pe anul 1955. Iată rezultatele;

BARBAȚI: 100 m.: St. Săvu" 
lesou (FI, roșie) 11,8; 400 mp 1 
Bittner (Con.) 54,1; 1.500 m.: F 
Haglauer (Con.) 4:06,4; T. Spînt 
4:06,6; lungime: St. Săvulesci
6.33; triplu: L. Păltinișeanu (Rec. 
13,11; disc: A. Coman (Din.’ 
42,96; FEMEI: 100 m.: Inge Kno 
bloch (Con.) 13,1; greutate: Ane 
li se Krauss (Con.) 9,88; Aurelii;. 
Manea (Con.) 9,73.

Gh. Rădulescu, coresp.

DINAMOVIADA DE ATLETISM 
IN CAPITALA.

Sîmbătă (de la ora 16,00) st 
vor desfășura pe stadionul Dina 
mo din Capitală întrecerile di 
cadrul etapei regionale a dinamo 
viadei de atletism. Vor particip; 
concurenți din colectivele Dinamt 
L 6 și 9.

ETAPA V-a A CONCURSULUI 
POPULAR

Pe stadionul Tineretului din Ca 
pitala s-a desfășurat etapa a V-a . 
concursului popular pe anul 1955 
Iată cîteva rezultate: BARBAȚI 
100 m.: V- Turjanski (Loc.) 12,0 
800 m : M. Pexa (C.C.A.) 2:08,7 
3.C00 m.: L. Ciuraru (Din.) 9:21,6 
lung.: I. Panaitescu (Loc.) 6,11 
înalț.: Gr. Marinescu (Prog.) 1,60. 
suliță : P. Osiac (Din.) 50,83. FEl 
MEI: 100 m.: V. Șeitan (Din.) 14,3 
lung. : A. Caloenescu (Con.) 4.75 
suliță: El. Ivanovici (C.C.A.) 30,18 
greut: An. Mateescu (St.) 9,64
Nicolae D. Nicolae, corespondent.

de aeromodelism
cînd în laborator. Pentru apro
piata înfilnire din R. Cehoslovacă 
Anania Moldoveanu constri 
ieste și un aeromodel reactoi 
dmtr-uri material excepțional cr 
i-a fost dăruit de aeromodeliștii 
sovietici. Folosirea unui astfel di 
material ca și înlocuirea sudaju- 
luii autogen cu „punctatul" elec
tric, reduce greutatea <• motorului 
de la 400 gr. la 295 gr., iar greu
tatea totală a aeromodelului cu 
aproape 40 la sută, fapt care duce 
la o sporire însemnată a vitezei.

Cu multă atenție se pregătesc 
și ceilalți aeromodeliști. G. Cra- 
ioveanu. recordmanul țării în pro- 
!>a de mecanice cu zbor captiv
2,5 cmc, este foarte preocupat de 
găsirea celei mai juste formule a 
combustibilului, întrucît la acea
stă categorie carburanții joacă un 
rol important în buna funcționare 
a motorașului. In acest timp, lori 
Georgescu (cat. planoare) și Ște
fan Purice (motomodele) verifică 
pentru ultima oară aparatele fi
xate la bord.

Pe toți îi așteaptă o mare între
cere...

B. MARICA

ție de acest fel se află schiorii 
asociației Avîntul, care locuiesc 
în Bușteni și care au încetat ori
ce antrenament imediat după fi
nalele campionatelor R.P.R., dis
putate în martie la Poiana Stalin. 
Aceasta se datorește în bună 
parte consiliului central al aso
ciației Avîntul, care a socotit că 
este potrivit să ceară la 1 aprilie 
schiorilor să depună la magazia; 
asociației materialul de antrena
ment și concurs. Trebuie criticată 
de asemenea, atitudinea cîtorva’ 
componenți al colectivului Progre- 
sufl Sinaia ca și a cîtorva mem
bri ai lotului R.P.R., ca Sergiu 
Rucăreanu, Mihai Dragomirescu, 
Petre Glinci și Mihai Bucur care 
nu s-au mat preocupat în ultimul 
timp de pregătirea lor.

In general, trebuie spus că exis
tă încă mulți schiori fruntași care 
nu sînt convinși de valoarea an- 
trenamelnului de-a lungul întregu
lui an și care în perioada aceasta 
tiu fac absolut nici un antrena
ment. In situația aceasta se află 
Nicolae Iovici, Magdalena Maro‘- 
tineanu, fondisteSe Iuliana Șimon 
și Ștefania Botcariu etc.

Este momentul ca toți aceșt'a, 
precum și antrenorii diferitelor 
colective, ca de pildă maestrul 
sportului Ion Cojocaru, Elena 
Tampa, Vasile Ionescu, să încea
pă o muncă temeinică și organi
zată. Ne întrebăm de ce oare dife
ritele asociații sportive care au 
antrenori de schi angajați, nu 
controlează munca acestora și nu 
se preocupă din timp de activita
tea membrilor secțiilor de schi ?,



Alpinista Lina Vasiliu (Știința) invingătcare 
in campionatul republican de cățărătură

CABANA RARAU, 22 (Prin te
lefon). — După o serie de zile 
ploioase care au împiedicat in
trarea concurentelor în trasee, 
campionatul republican de cățără- 
tură-individual a început astăzi cu 
proba feminină. Cele 13 alpini
ste au efectuat în primul rînd 
„traseul clasic din Piatra. I-a“ 
iar .apoi ,.traseul dolinei cu apă".

Titlul de campioană a revenit 
sportivei Lina Vasiliu (Știința) 
care a totalizat 4:22.5 min. 
(2:20,5+2:02,0 min.). Pe locul doi 

s-a clasat Nicoleta Saragerf (Ști
ința) cu timpul de 4:57,5 min. 
(2:43,1 — 2:14,4 min.). Al treilea 
loc a revenit tot unei reprezentan
te a asociației Știința, Magdalena

Campionatele la polo pe apă
Duminică în Capitală și în pro

vincie sînt programate întîlniri în 
cadrul campionatului republican 
de polo pe apă. ■

In prima etapă a returului cate
goriei ~A se dispută o singură 
partirfă. La Cluj, Metalul întilnește 
Flamura roșie Timișoara. Aceas
tă situație — programarea trun
chiată a etapelor — se va 
menține pînă la 24 august cînd îno
tătorii și reprezentativa noastră 
de polo se vor reîntoarce din capi
tala R.P. Polone. Deplasarea lor 
a descompletat patru formații: 
C.C.A., Progresul Tg. Mureș, Di
namo București și Tînărul dina- 
movist București. Pînă la data de 
24 august etapele returului se vor 
desfășura după următorul pro
gram ; 24 iulie: Metalul Cluj — 
Flamura roșie Timișoara; 31 iu
lie: Cons truc torul Oradea — Pro
gresul București; 7 august: Meta
lul Cluj—Constructorul Oradea; 
Știința București—Progresul Ora
dea ; Știința București — Pro
gresul București ; 11 august;
Progresul București—Flamura ro
șie Timișoara, Știința Cluj— Con
structorul Oradea; 14 august: Fla
mura roșie Timișoara — Știința

Activitatea Ia
Pe tot cuprinsul țârii, in aceste 

luni călduroase, activitatea la no
tație cunoaște o vie animație. Au 
loc primele etape ale campionatu
lui republican, pentru juniori, co
pii și seniori- școlarii îșl dispută 
întîietatea în cadrul campiona
tului rezervat lor, iar începătorii în 
acest sport participă la diferite 
competiții cu caracter popular.

Astfel, corespondenții noștri Eu
gen Ursit și Arley Moscovici din 
Iași ne .anunță că de curînd bazi
nul Progresul Finanțe Sfaturi din 
localitate, a găzduit concursuri de 
natație. In cadrul fazei de zonă 
a campionatului școlăresc au par
ticipat elevi și eleve din regiunile 
Iași, Bîrlad și R.A.M. S-au obți
nut următoarele rezultate: 50 m. 
bras băieți: Vozno Tamas
(R.A.M.) 41,1; 50 m. liber băieți: 
Carto Szas (R.A.M.) 33,4; 100
m. liber fete: Maria Meder 
(R.A.M.) 1,24.0.

In aceeași zi, ștrandul din Io-' 
calitate a găzduit și întrecerile 
campionatului regional de copii. 
Gheorghe Pancu (Roman) a ieșit 
învingător în probele pe distanța 
(Te 50 m. liber și spate, Iar Paul 
Link (Iași) la 50 m. bras.

■ Premiul special — o motoci
cletă — de la concursul nr. 27 (e- 
tapa din 10 iulie) a revenit lui 
Vasile NaciU din București str. 
Colonel Orero nr. 7 care a avut 64 
buletine cu 0 rezultate.

■ Luni 25 iulie la ora 19 va a- 
vea Ioc la grădina teatrului de 
vară „Boema” din Capitală trage
rea din urnă a celorlalte buletine 
cu 0 rezultate de la concursul din 
10 iulie. Premiile speciale vor • fi 
acordate pe loc.

Participanții care posedă bule
tine cu 0 rezultate la concursul din 
10 iui'ie vor avea acces la grădina 
Boema pe baza invitațiilor speciale 
ce pot fi ridicate azi și mîine de 
la agențiile noastre.

După distribuirea premiilor spe
ciale, va avea loc un spectacol 
dat de Ansamblul de Estradă al 
R.P.R.

Ertl cu 5:11,4 min. (2:29,1 —-
2:32,3 min). Pe locurile urmă
toare s-au clasat: 4. Maria Po
pescu (Voința) 5:12,1 min. 5. 
Mioara Ștefănescu (Metalul) 
5:31,3 min. 6. Georgetâ Arpadi 
(Metalul) 5:43,2 min. 7. Viorica 
Canarache (Știința) 5:50,2 min. 
8. Rodica Drăgușin (Știința) 
5:54,4 min. 9. Eoaterina Rasu 
(Voința) 5:58,7 min. 10. Maria 

Picu (FI. roșie) 6:06,9 min. 11. 
Agnes Gehan (Voința) 6:12,5 min. 
12. Suzana Roth (FI. roșie) 6:34.4 
min. 13 Rada Slujitoarea (Meta
lul) 6:35,2 min.

Proba masculină va începe sîm- 
bătă dimineață. Participă 40 al- 
piniști.

București, Știința Cluj— Metalul 
Cluj; 18 august: Știința Cluj — 
Progresul București, Știința Bucu
rești—Constructorul Oradea.

★
In campionatul categoriei B, 

după un început mai slab în ceea 
ce privește organizarea, s-a intrat 
in normal. Acum etapele se des
fășoară în întregime oferindu-ne 
posibilitatea de a urmări în bune 
conditiuni evoluția echipelor parti
cipante.

Mîine, la Timișoara, Lugoj și 
Oradea se dispută ultima etapă a 
turului, care nu poate aduce mo
dificări esențiale clasamentului. 
Locomotiva Cluj a scăpat în clști- 
gător al acestei prime părți de 
campionat odată cu trecerea ob
stacolului opus de Voința Timi
șoara iar Progresul Cluj va în
cheia deocamdată plutonul celor 
opt echipe participante. Mîine, ul
tima etapă programează jocurile: 
Timișoara: Voința — Progresul
Cluj, Locomotiva—Voința Tg. Mu
reș; Lugoj: Flamura roșie — Lo
comotiva Cluj; Oradea : Voința — 
Știința Timișoara.

natație in țară
ȘTRANDUL TINERETULUI DIN 

BACAU ESTE GATA

40 de tineri sportivi au efectuat 
300 de ore muncă voluntară ter
minînd ultimele amenajări în ve
derea deschiderii sezonului de na
tație. In mod deosebit s-au eviden
țiat utemfotii C.~ Vasluianu. I. 
Vasiliu, C. Urcaru, C. Drăghici, 
care au lucrat atît la amenajarea 
bazinului cît și la amenajarea te
renului de volei din incinta ștran
dului.

BAZIN FRUMOS. 
ACTIVITATE SLABĂ

Deși colectivul sportiv Metalul 
108 dispune de un minunat bazin 
cu 8 culoare, trambulină și două 
bazine pentru copii și începători, 
secția de natație a acestui colec
tiv este inexistentă. Consiliul co
lectivului sportiv trebuie să treacă 
de îndată la activitate. Copiii 
muncitorilor din localitate așteap
tă cu nerăbdare sprijinul său.

In timpul care a mai rămas este 
necesar ca instructorul care pri
mește salariul pe linie de natație 
să le îndrume primii pași în acest 
sport.

I. Șușman, coresp.

INFORMAȚII (^onospoit
PROGRAMUL PRONOSPORT

Nr. 68
Mîine apare Programed Pronos

port Nr. 68 cu următorul cuprins:
Premii... premii... premii... (un 

reportaj despre premiile de la ul
timele concursuri).

Buletinul săptămînii... de Eftimie 
Ionescu.

Ce doriți să știți din fotbal.
Scurt istoric al campionatului 

mondial de fotbal.
Curînd din nou pe stadion
E bine să știți că...
Rezultatele oficiale ale concursu

lui Nr. 28. •
PROGRAMUL CONCURSULUI PRO

NOSPORT nr. 30
Etapa din 31 iulie 1955

I. Bîrlad-Tași („Cupa Orașelor”).
II. Bacău-Galați („Cupa Orașelor”).
III. Constanța-Ploești („Cupa Ora

șelor”).
IV. Orașul Stalin-Bucureștl („Cupa 

Orașelor”),

Elementele tinere au meritat încrederea acordată!
Programul întîlniritor internațio

nale de fotbal organizate în țara 
noastră în cursul lunii iulie a 
fost încheiat cu turneul pe care 
campioana Austriei, echipa First 
Vienna l-a întreprins în țara noas
tră. După cum se știe, 'fotbaliștii 
austrieci au susținut două meciuri 
cu selecționate ale categoriei A. 
In ambele jocuri fotbaliștii noștri 
au terminat învingători, înscriind 
7 goluri și neprimind decît unul.

Pentru fotbaliștii noștri aceste 
partide au constituit un prilej de 
verificare a stadiului lor de an
trenament deși ele, trebuie s-o 
spunem cu destul regret, Gu s-au 
ridicat la nivelul pe care îl aș
teptam. Și asta nu din pricina 
comportării reprezentanților noștri 
ci din aceea a replicii mai mult 
decît mediocre, pe care le-aii dat-o 
fotbaliștii vienezi.

Esențialul este că _ întîlniriile cu 
First Vienna au evidențiat două 
aspecte pozitive — privind pe fot
baliștii noștri — și anume :

1. Succesul obținut în acțiunea 
de promovare a jucătorilor tineri 
în selecționatele categoriei A.

2. îmbunătățirea evidentă a 
preciziei în trasul la poartă.

1. Anul acesta s-a socotit că a 
venit momentul introducerii celor 
mai talentate elemente din cadrul 
echipelor de juniori (în special 
din formația Progresul CPCS) în 
echipele ide frunte ale țării, tn- 
cepînd cu reprezentativa țării și 
terminînd cu diferite selecționate, 
cum a fost cazul echipelor între
buințate în meciurile cu First 
Vienna. Semnalul a fost dat odată 
cu introducerea lui Georgescu în 
meciul R.P.R.—R.P. Polonă, acțiu
nea continuînd cu utilizarea ace
luiași Georgescu șî, în plus, a 
lui Ene II, în turneul naționalei 
noastre în țările scandinave pen
tru ca să se contureze puternic 
în partidele de care ne ocupăm 
cînd, alături de cei doi juniori 
amintiți mai sus au apărut în 
selecționatele categoriei A, mijlo
cașul Bodo, interul Țîrcovnicu și 
extremul Copil III. Inițiativa teh
nicienilor noștri, sprijinită deCCFS 
și comisia centrală, a dat — tre
buie s-o spunem răspicat — sa
tisfacție totală și ea dovedește că 
atunci cînd acțiunea de împros
pătare a cadrelor este făcută cu 
atenție și, mai ales, cu MODERA
ȚIE, rezultatele nu pot fi decît 
pozitive.

Vrem să ne ocupăm acum, pe 
scurt, de comportarea juniorilor 
utilizați în turneul lui First Vien
na. Despre Georgescu s-a îziaî 
scris. El este elementul care s-a 
încadrat cel mai repede în jocul 
echipelor de seniori, dove<lindu-se 
un element cu reale calități. Ii 
recomandăm însă să se preocupe 
acum de îmbunătățirea jocului de 
apărare. Georgescu este prin ex
celență un inter de pătrundere, 
un înaintaș care joacă, cu predi
lecție pe poziția de al doilea cen
tru atacant. Dar pentru a ajunge 
un jucător complet, așa cum îi 
dau dreptul calitățile și pregăti
rea lui actuală, Georgescu trebuie 
sf-și îmbunătățească elementele 

tehnice specifice defensivei (ata
cul la om, acroșajul batonului etc.) 
fiindcă, nu trenuie să uite că spe
cificul nostului său îi cere ca 
adeseori să ajute efectiv apărarea. 
Cu aceste corectări, Georgescu va 
ajunge ceea ce sperăm cu toții, 
unu! din cei mai valoroși înaintași 
ai țării. Ene II, un jucător de 
subtilități tehnice, face însă toc
mai greșeala de a abuza de ele. 
Și dacă, așa cum s-a petrecut 
miercuri, primele încercări de a- 
cest fel nu reușesc, Ene II dă

V. Craiova-Arad („Cupa Orașelor”).
VI. Timișoara-Reșița („Cupa Ora

șelor”).
VII. Cluj-Tg. Mureș („Cupa Ora

șelor”).
VIII. Oradea-Baia Mare („Cupa O- 

rașelor”).
IX. Kinizsi Dohanygyar-Szlkra Bu

dapesta (R.P.U.).
X. Gyărepitok Budapesta-VOros Lo- 

bogo Kispest (R.P.U.).
XI. Chemle Karl Marx Stadt-Mo- 

tor Zwickau (R.D.G.).
XII. Chemie Halle Leuna-Dynamo 

Dresden (R.D.G.). .
A. Aktiwist Brieske Senftenberg- 

Vorwarts Leipzig (R.D.G.).
B. Rotation Leipzig-Wissenschaft 

Halle (R.D.G.).
C. Știința Cluj-T. dinamovist Buc. 

(Camp, polo cat. A.).
D. Progresul Tg. Mureș-Metalul 

Cluj (Camp, polo cat. A.).

Pentru acest concurs consultați
Programul Pronosport Hr. 98

Ene 11, unul dintre tinerii jucători utilizați in cadrul turneului echipei 
First Vienna, execută o spectaculoasă săritură pentru R intercepta 

balonul centrat de un coechipier.

un randament scăzut, probabil din 
pricina că se Emoționează. Ce tre
buie să facă Ene II ? Să nu pună 
accentul numai pe realizarea u- 
nor artificii de tehnică, e drept 
uneori foarte folositoare pentru 
echipă și derutante pentru adver
sar. El poate să îmbine acțiunile 
acestea de subtilitate, cu altele 
efectuate în forță, în care elemen
tele de tehnică să fie simple, cu
rate. In felul acesta jocul va de
veni și mai surprinzător pentru 
apărătorul care îl marchează și se 
va evita producerea unor acciden
te ca acel de miercuri cînd Ene II 
nu a dus la bun sfîrșit decât 
foarte puține acțiuni, în care 
a intervenit. Cerem deci de la 
Ene II o îmbinare a acțiunilor 
subtile cu cele de viteză, forță 
și pătrundere. Copil III, o ex
tremă care a dovedit că știe toată 
gama elementelor tehnice specifi
ce postului lui, nu va putea da 
randamentul normal, dacă nu va 
lucra pentru îmbunătățirea forței. 
La ora actuală, Copil III pierde 
prea multe mingi în lupta direc
tă cu adversarul, fără ca acesta 
să întrebuințeze mijloace neper- 
mise. Țîrcovnicu, un jucător cu 
multă sobrietate Și o bună orien
tare tactică, trebuie să devină 
mai agresiv, să nu ezite să pă
trundă atunci cînd are „culoar" 
liber în față. Pentru aceasta este 
necesar să-si îmbunătățească vi
teza. In sfîrșit Bodo 'care tinde 
să devină un mijlocaș complet — 
trebuie să se preocupe mai mult 
în privința corectei serviri a îna
intării, mai ales a utilizării mai 
dese a deschiderilor în cruciș. In 
afară de jucătorii de mat sus, an
trenorii selecționatelor noastre au 
utilizat o serie de jucători noi care 
nu apăreau pînă acum în selec
ționatele celor mai buni jucători 
de categoria A. Dintre aceștia a 
dat totală satisfacție Mihai. Boi- 
toș și Lazăr, încercați și ei, nu au 
corespuns integral la prima veri
ficare, dar aceasta nu însemnează 
că verificarea tor nu poate fi re
petată, ca și aceea a altor ju
cători tineri din echipele de ca
tegoria A, care nu au fost scoși 
încă „la lumină” de o partidă in
ternațională importantă. In ceea 
ce privește aceste verificări de ju
cători ar mai fi ceva de comple
tat : felicităm pe antrenorii se-

A doua etapă a „Cupei Orașelor” la Fotbal
Mîine se dispută a doua etapă 

a competiției „Cupa Orașelor" la 
fotbal.
Iată programul jocurilor de mâine:

Seria I: Iași—Galați; Bacău — 
Bîrlad.

Turneul de șah de la Bușteni
Szabo a trecut in fruntea dasamentului

Bușteni 22 (prin telefon). In ca
drul turneului de șah care se 
desfășoară în localitate, s-au dis
putat partidele întrerupte în run
dele IX și X. Bălănel a cîștigat la 
Radovici, iar Radovici la Radu
lescu.

Miercuri, conourenții s-au întîl- 
nit din nou în fața pieselor de 
șah pentru a-și disputa întîlnirile 
din runda XI. In cadrul acestor 
partide s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Szabo-Reicher 1—0. 
Rădulescu-GaviSlă 1—0. Bălănel- 
Soos 1—0. Meciurile Alexandresct- 
Naclit și Erdely-Costea s-au în

(Foto MAX BANUȘ)
lecționatel categoriei A, că au 
urmărit cu răbdare șî încre
dere pe jucătorii nou introduși 
în formații, fără să se lase 
influențați de cererile unora din
tre spectatori care doreau scoa
terea din echipă a fotbaliștilor 
„debutanți" dacă aceștia inter- 
veneau uneori greșit la primele 
mingi. Acestor spectatori le amin
tim că un jucător care trăiește 
emoțiile primului său joc inter
național important nu poate în
vinge, firește, urmările acestei emo
tivități chiar din primele minute. 
Și tocmai de aceea antrenorii îi 
iasă în echipe o perioadă mai 
mare de timp, în care descătușați 
de trac ei pot arăta într-adevăr 
ce știu. înainte de a încheia pri
mul capitol al articolului nostru, 
care a cuprins și cea mai mare 
parte a lui. ținem să facem jucă
torilor tineri sincera recomandare 
de a nu „ridica nasul” după pri
mele srfccese. Ingînifarea îi va 
arunca sigur în greșeala neglijării 
pregătirii, a desconsiderării an
trenorilor și coechipierilor. Șî as
ta nu va însemna altceva decît 
irosirea mu leii pe care au de
pus-o pînă acum.

2. In cele două meciuri cu fotba
liștii austrieci. înaintașii noștri au 
tras mult mai precis la poartă. 
Chiar șuturile care nu au găsit 
poarta, nu au mai „mers”’ca al
tă dată la distanțe... kilometrice 
de bare, ci au trecut — de cele 
mai multe ori — razant cu ele. 
In această privință merite speci
ale se cuvin lui Georgescu, Mi
hai și Ozon (in al doilea joc) 
care au încercat des și cu bune 
rezultate poarta. Evidenta îmbu
nătățire a „tirului” dovedită du
minică și miercuri arată că prin 
exerciții șî o. permanentă corec
tare a poziției corpului în momen
tul șutului, rezultatele nu pot fi 
decît favorabile.

înainte de a încheia trebuie să 
subliniem că, echipa First Vienna 
a dezamăgii în cea mai mare 
măsură. In special sub raportid 
comportării atacului, fotbaliștii 
austrieci s-au arătat slabi, riereu- 
șind decît rareori să închege o 
acțiune periculoasă. Numai efor
turile susținute ale apărării în 
frunte cu Rockl, Schleger și Sch
weiger au salvat echipa de la în- 
frîngeri de mat mari proporții.

Seria II: Ploeșfi — București; 
Constanța — Orașul Stalin.

Seria III: Arad —Reșița; Cra
iova—Timișoara.

Seria IV: Oradea — Cluj; Baia 
Mare—Tg. Mureș.

cheiat cu rezultate de remiză, iar 
partida Crețulescu-Radovici a fost 
întreurptă.

Joi s-a desfășurat penultima run
dă. In prima partidă s-au întîlnit 
Szabo și AJexandrescu. Szabo a 
terminat victorios această partidă 
trecînd în fruntea clasamentului. 
Costea l-a învins pe Reicher, iar 
Soos pe Radulescu. Bălănel și-a 
văzut micșorate șansele de a ter
mina învingător acest turneu, ob- 
ținînd numai jumătate din punct 
la Șuta. Tot cu un rezultat re- 
mii'ă s-a încheiat și meciul Ga-’ 
vrilă-Crețulescu.



Pentru ridicarea 
de performanță

Orașul Constanța, nu de mult 
prea puțin cunoscut pe plan spor
tiv, cunoaște în ultimul timp o 
bogată activitate competițională. 
Ca urmare a succeselor înregistrate 
de colectivele sportive constănțene, 
atît în domeniul muncii de instrui
re sportivă, cit și a dezvoltării 
bazei materiale (stadioane, terenu
ri etc.) regiunea Constanța a 
ajulns să fie reprezentată la unele 
discipline sportive chiar în catego
ria A, așa cum este la fotbal, te
nis de masă, handbal! și box. In 
aceiași timp, colectivul Construc
torul din Constanța participă cu 
o echipă în campionatul categoriei 
B la rugbi. Privită însă sub rapor
tul calității, activitatea sportivă 
din Constanța este departe tie a 
fi mulțumitoare. O analiză oricît 
d= sumară poate releva nivelul 
scăzut al sportului de performanță 
din Constanța. Este suficient să 
privim clasamentele respective și 
vom constata că toate echîpelle ca
re reprezintă acest oraș în campio
natele republicane dețin locuri 
codașe. Care sînt cauzele care au 
dus la obținerea unor rezultate 
atît de slabe ?

Iată întrebarea care a frămîntat 
și frământă încă pe cei mai mulți 
dintre iubitorii sportului d'in orașul 
Constanța.

ECHIPA DE FOTBAL..

Ca și în alte părți, șl la Con
stanța fotbalul este sportull care a 
cunoscut o mai rapidă dezvoltare. 
Așa, de pildă, echipa colectivului 
Locomotiva D.R.N.C. a ajite ca, 
în numai doi ani, să parcurgă 
drumul de la. campionatul regional 
la categoria A. Se știe cu cîtă 
bucurie au așteptat miile de oame
ni ai muncii din acest oraș, înce
perea campionatului. După prima 
parte a campionătuTu', echipa, din 
Constanța nu a reușit să realizeze 
decît 3 victorii și două meciuri 
nule, totalizând doar 8 puncte, fant 
ce o situează în zona retrogradării. 
Analizînd cauzele care au determi
nat slaba comportare a echipei, 
observăm că e vorba de mai multe 
lacune. Prima și cea mai mare la
cună o constituie lipsa de cadre 
cu nivel corespunzător categoriei 
A. Datorită acestui lucru, echipa 
a fost și este lipsită de omogeni
tate, înaintarea și halfii dînd a- 
proape întotdeauna un randament 
scăzut. Lipsa aceasta s-a făcut cu 
atît mai mult simțită, cu cît echi
pa a avut de suportat indisponibi
litatea unor jufcători titulari ca 
Retezan și Ispas. Un alt factor 
care a influențat asupra compor
tării slabe a acestei formații i-au 
constiutit abaterile de la viața spor
tivă ale unor jucători ca : Manole, 
Vultur și Cristof care, n-au mai 
putut da tot aportul de care sînt 
capabili, echipei. Trebuie arătat cu 
acest prilej și faptid că munca 
educativă n-a constituit o preocu
pare de seamă pentru consiliul co
lectivului Locomotiva. Acest lucru 
s-a vădit în atitudinea nesportivă 
a unor jucători ca Doicescu, Sever, 
și Nebelea, care au fost eliminați 
și suspendați pe mal mult timp, 
adtrfnd astfel prejudicii echipei. 
O parte din vina insucceselor îi 
revine desigur și antrenorului Mla- 
din, care s-a preocupat în insufi
cientă măsură de progresul! tehnic 
al echipei. Jucători ca Manote și 
Cădariu nu au mai progresat de 
la începutul campionatului, echipa, 
în general și înaintarea în special, 
e. lipsită de coeziune, iar insufi
cienta pregătire fizică a jucători
lor și-a spus cuvîntuU aproape la 
fiecare meci.

ANTRENAMENTE PE FUGA...

Echipa feminină de handbal 
Flamura roșie ține și ea „isonul" 
echipei de fotbal Locomotiva. A- 
ceasta n-a câștigat pînă acum de
cît un singur meci, în rest fiind în
vinsă rînd pe rînd. la scoruri mari. 
Insuccesele se datoresc. bineînțeles, 
insuficientei pregătiri tehnice a 
jucătoarelor. Și cum ar putea fi 
altfel, când antrenamentele acestei 
echipe se desfășoară în condiții cu 
totul anormale? Deseori, jucătoa
rele din echipă au fost nevoite să 
renunțe chiar la masă, pentru a 
putea folosi singura oră disponibi
lă între 14,30 și 15,30 cînd maga
zinele la care lucrează erau închi
se. Este limpede de ce antrenorul 
nu a putut să realizeze din a- 
ceastă cauză individualizarea an
trenamentelor. Acceptînd efectuarea 
antrenamentului „printre picături", 
antrenorul Eugen Nemțeantt s-a 
făcut și el vinovat de a nu fi 
„trezit" la timp conducerea colec
tivului, peniru a se curma această 
stare de lucruri care dăunează 

echipei în clasament.

caPtâții sportului 
din Constanța

UN DEMN URMAȘ...

a.l celor două echipe arătate mai 
sus se dovedește a fi și tînăra 
formație de tenis de masă a ace
luiași colectiv, Flamura roșie, 
participantă de asemenea și ea în 
campionatul categoriei A. Această 
formație a pierdut toate jocurile 
susținute pînă acum. Și aceasta, 
datorită în primiă rînd lipsei de 
sprijin din partea colectivului 
sportiv respectiv, în ceea ce pri
vește asigurarea condițiilor de 
antrenament Astfel, echipa nu are 
nici în prezent o sală corespunză
toare pentru antrenament și, ceea 
ce este mai grav, nici măcar o 
masă de joc corespunzătoare. Pe 
de altă parte, datorită lipsei de 
disciplină, echipa a pierdut la ea 
acasă meciul cu Constructorul Bu
curești prin... neprezentare, iar 
antrenorul secției de tenis de masă 
este mereu încărcat cu tot felul de 
munci organizatorice și adminis
trative, luicru care a dus la slăbi
rea procesului de instruire a echi
pei respective.

ABOCIAT1A DA, COLECTI
VUL BA...

O frumoasă activitate desfășu
ra la un moment dat echipa de 
rugbi din categoria B Constructo
rul Constanța. Sprijinită îndea
proape de către asociație, această e- 
cbipă se situase chiar printre echi
pele fruntașe ale seriei respective. 
Și desigur că s-ar fi menținut și 
în continuare, dacă acolo unde a 
puls asociația mâna ar fi pus și 
colectivul umărul I Lucrurile s-au 
petrecut însă cil totul altfel. Atît 
vechiul cît și 'noul consiliu al co
lectivului sportiv nu s-au îngrijit 
din vreme de amenajarea sau în
chirierea unui teren unde această 
echipă să-și poată face antrena
mentul. In același timp, o parte 
din fondurile destinate deplasări
lor au fost cheltuite pentru procu
rarea de materiale și echipament, 
astfel că uneori echipa era pusă 
în situația să nu se poată pre
zenta la întâlnirile programate. 
Mai mult, conducerea administra
tivă a Trustului 10 Construcții 
nu s-a îngrijit mult timp de asi
gurarea unor condiții materiale 
corespunzătoare pentru jucători, 
astfel îneît echipa nui a putut da 
randamentul ncrmal.

★
Aceasta este în prezent situația 

sportului de performanță din ora
șul Constanța. Fără îndoială că, 
de acest lucru se fac vinovate în 
primul rînd consiliile colectivelor 
sportive respective, ca și comite
tele de întreprindere pe lîngă care 
ele activează.

O vină serioasă în această di
recție o au însă xi forurile snor- 
tive ne plan regional cum sînt : 
consiliile sportive regionale ale 
asociațiilor respective, consiliul 
sindical! regional și comitetul re
gional pentru cultură fizică și 
sport. Față de asemenea situație 
este nevoie ca factorii de mai sus 
să acționeze cu toată energia. 
Măsurile ce se impun a fi iuiate 
în cazul fiecărui colectiv citat 
mai sus trebuie să urmărească 
același scop: lichidarea lipsurilor 
existente și asigurarea tuturor 
condițiilor necesare dezvoltării pe 
mai departe a sportului de per
formanță. Consiliile colectivelor 
sportive au datoria să intensifice 
munca edulcativă cu sportivii și în 
primul rînd cu cei fruntași, luîrid 
de fiecare dată atitudine hofărîtă 
față de abaterile săvîrșite de unii 
dintre el

La e lectivul Locomotiva, la Fla
mura roșie, ca și la Constructorul 
va trebui să existe în viitor mai 
multă preocupare pentru îmbunătă
țirea continuă a muncii de instruire 
sportivă. Comitetul de întreprin
dere, consiliul colectivului sportiv 
și direcțiunea întreprinderii O.C.L. 
industrial vor trebui să dea dova
dă de ma multă înțelegere pentru 
ceea ce reprezintă fala sportivă 
a orașului Constanța.

Organizațiile sportive din orașul 
Constanța au datoria de a-și uni 
toate eforturile în vederea lichi
dării lipsurilor semnalate pentru 
ridicarea nivelului calitativ al 

’sportului de perfoirmanță. Reali
tatea ne arată că se pot crea 
condiții pentru atingerea acestui 
țel, lucru pe care oamenii muncii 
din Constanța îl doresc cît mai 
cuirînd realizat.

P. ENACHE 
corespondent pentru regiunea 

Constanța

Pentru o cotitura în sportul calare de performanța
Concursul internațional de călă

rie, ca de altfel și toate cele
lalte concursuri republicane de că
lărie din acest an, au prilejuit 
constatări care duc la concluzia 
că, deși valoroase, performanțele 
călăreților noștri fruntași nu s-au 
ridicat încă la nivelul posibilită
ților lor și al condițiilor ce le-au 
fost create.

Pentru a putea face fată cu suc
ces viitoarelor întîlniri internațio
nale și, în general, pentru a atin
ge un mai ridicat nivel tehnic în 
comportarea lor, călăreții noștri au 
nevoie de o mai temeinică pregă
tire, de un mai intens sprijin din 
partea antrenorilor. In ceea ce îi 
privește pe călăreți, considerăm că 
obiectivele principale vor trebui să 
fie următoarele: aplicarea tuturor 
învățămintelor izvorîte din între
cerile din acest an, intensificarea 
.lucrului" cailor pe lărgime și 
înălțime (s-a constatat că uneori se 
pune accentul prea mult pe viteză 
în detrimentul preciziei), formarea 
unei condiții fizice corespunzătoare 
prin practicarea unor sporturi com
plimentare cum ar fi de pildă na- 
tația, gimnastica etc. Călăreții noș
tri vor trebui să se preocupe mai 
mult de pregătirea lor teoretică 
studiind literatura de specialitate, 
organizînd discuții tehnice la care 
vor trebui să participe activ toți 
călăreții fruntași și, firește, toți 
antrenorii. De altfel, lipsa unei 
suficiente pregătiri teoretice, avînd

In concursul international de la București Tatiana Kulikovscaia 
(U.Ff.S.S.) a concurat cu succes in cele mai grele probe de obstacole.

1 (Foto MIHAICA)

Un regulament cam neregulamentar...
In ultima vreme au fost înre

gistrate numeroase abateri în 
desfășurarea jocurilor din cadrul 
campionatului republican de po
pice. O serie de echipa au recurs 
la contestații (cu sau fără temei), 
altele au protestat în mod ne
sportiv pe arenă la deciziile juste 
ale unor arbitri, însfîrșit au fost 
observate o serie de acte de in
disciplină care, firește, au influen
țat negativ desfășurarea întrece
rilor. In cele mai multe dintre 
aceste cazuri, hotărîrile au fost 
greu de dat pentru că actualul 
regulament, cu toate modificările 
care i-au fost aduse, lasă multe 
„uși deschise" pentru discuții 
contradictorii.

Pe scurt: unele articole „se 
bat cap în cap“ cu altele. De 
exemplu, art. 41 prevede urmă
toarele : ,,La jocurile oficiale, co
lectivele sportive sînt obligate ca 
la ora fixată pentru începerea jo
curilor să prezinte echipele com
plete. Pentru ca în articolul urmă
tor să se arate : „In mod cu totul 
excepțional și din motive bine 
întemeiate, ora fixată pentru în
ceperea jocului poate fi amînată 
cu 15 minute; în acest caz arbi
trul. va nota în foaia de concurs 
motivul întîrzierii" (!) Mai departe, 
în art. 44 se precizează: „Dacă 
din motive verificate ca întemeiate 
un colectiv sportiv nu poate pre
zenta Ja ora fixată echipa com
pletă. jocul poate începe dacă de 
pe arenă lipsește doar unul din 
juca tonii titulari pentru echipele 
de șase jucători, 2 pentru echipele 
de opt jucători și 3 pentru echi
pele de 10 și 12 jucători" (111).

In ultimele articole, nu se spe
cifică după cum se vede, cauzele 
obiective care pot aduce motivări 
echipelor întîrziate, lucru care du
pă părerea noastră creează multe 
confuzii și dă unor jucători posi
bilitatea să nu se prezinte la timp 
pe arenă invocând bineînțeles fel 
de fel de „justificări". Nu e deci 
de mirare dacă unii arbitri, care 
respectă litera regulamentului și • 
nu pot, pe buțnă dreptate, ve-.* 

la bază cele mai noi metode de 
antrenament, s-a făcut resimțită și 
la antrenorii noștri care au con
siderat suficientă experiența lor 
proprie pentru buna pregătire a 
călăreților. Tot în legătură cu ac
tivitatea viitoare a antrenorilor 

trebuie soluționată definitiv și pro
blema acelor călăreți care, în ace
lași timp, sînt și antrenori, chiar 
dacă ei îndeplinesc funcția de an
trenor în altă ramură a echitației 
decît în aceea în care activează 
ca sportivi. Aceasta, peniru că s-a 
putut constata că uneori antreno
rii sînt mai preocupați de probele 
la care vor participa ei, decît de 
îndrumarea înainte de concuirs a 
sportivilor pe care îi antrenează. 
Antrenorii noștri de 5a obstacole, 
ca de altfel și cei de la dresaj, 
trebuie să consacre mai mult timp 
ridicării nivelului lor profesional 
pentru a-i putea ajuta pe sportivi 
să urce cu mai mult succes treo- 
tele măiestriei. Pentru aceasta 
însă, ar fi recomandabil să se re
nunțe la desfășurarea unei ’munci 
în cadrul strict al prevederilor re
gulamentare și să se accentueze 
și acele laturi ale muncii de cu
noaștere a fiecărui sportiv, de înțe
legere a tuturor stărilor sufletești 
prin care trece aceste etc. Deci: 
nu numai o pregătire tehnică, ci și 
o atentă supraveghere a pregătirii 
morale și de voință a sportivului, 
o legătură mai puternică între 
sportiv și antrenor, factor hotărî- 

rifica exactitatea motivelor reale 
ale întîrzierii susținute de ju
cătorii întîrziați (art. 44) vor 
aplica în mod normal art 45, 
care prevede: „Dacă la ara fixată, 
una din echipele care concurează 
se prezintă cu mai mult de un 
jucător lipsă dintre cei titulari 
sau absentează, arbitrul consemnea
ză acest lucru în foaia de con
curs, declară învingătoare echipa 
prezentă care va trage, însă, pen
tru determinarea rezultatului".

Jocul dintre Locomotiva P.T.T. 
și Voința Metalo-Chirnic, care a 
fost contestat pe motivul că ar
bitrul Traian Mihăilescu nu a 
acceptat să mai aștepte cele 15 
minute, ■ și nici înlocuirea jucăto
rului absent la ora fixată, (lucruri 
prevăzute în regulament) dovedeș
te cu prisosință că formularea 
contradictorie a unor articole din 
regulament poate să defavorizeze 
echipa care a cîștigat și, bineînțe
les, acordă posibilități învinșilor 
să interpreteze în favoarea lor 
greșita formulare a condițiilor re
gulamentare de începere a întâl
nirii.

AZI.

Atletism. — Stadionul Tinere
tului, ora 17: etapa alll-aa cam
pionatului de atletism pe echipe 
al orașului București.

înot. — Ștrandul Tineretului, 
ora 17: campionatul școlar (faza 
de zonă).

MIINE:

Atletism. — Stadionul Tinere- 
țujp.i, .o® 9;_etapa a IlI-a a cam- 

tor în obținerea unor rezultate su
perioare. Multe dintre aceste cons
tatări sînt valabile și pentru călă
reții și antrenorii de dresaj. In 
plus, poale ar trebui amintită și 
necesitatea intensificării muncii de 
pregătire individuală. Călăreților 
pentru probele de dresaj trebuie să 
li se asigure nu numai condiții 
materiale (cai manej etc.) dar și 
îndrumările tehnice necesare și, în 
același timp, să fie mai mfîlt încu
rajați, ajutați să-și sporească în
crederea în forțele proprii.

Printre măsurile care vor asi
gura, fără îndoială, 6 importantă 
cotitură în sportul călare de per
formanță trebuie să fie și cele le
gate de selecționarea echipelor re
prezentative, de înscrierea în dife
rite probe, de repartizarea cailor în 
raport direct cu necesitățile echita
ției noastre, dar și cu posibilitățile 
călăreților respectivi.

Ca în oricare alt sport, și în că
lărie, sportul de performanță este 
strîns legat de dezvoltarea spor
tului de masă. Iată de ce se im
pune, fără a neglija pregătirea că
lăreților fruntași, să asigurăm noi 
condiții de dezvoltare a călăririide 
masă, să sprijinim efectiv concursu
rile organizate ih diferite centre 
ale țării și să stimulăm necontenit 
inițiativa organizării diferitelor în
treceri hipice. Cu aceeași atenlie 
trebuie privită problema juniorilor 
și a elementului feminin. In sfîr- 
șit, credem că vor trebui luate 
măsuri pentru promovarea elemen
tului feminin și în probele de 
dresaj.

In activitatea viitoare o deose
bită. atenție trebuie acordată ter
minării ultimelor amenajări ale 

noii baze hipice din Capitală, ca 
și bunei sale întrețineri. Această 
bază va asigura sportivilor noștri 
fruntași condiții excelente de an
trenament și concurs. In același 
timp, ea poate deveni și un puter
nic centru de pregătire a tinerelor 
cadre. In această direcție, reco
mandăm Comitetului orășenesc 
CFS București să studieze intere
santa propunere făcută în cadrul 
analizei concursului internațional 
și anume aceea ca la baza hipică 
să ia ființă o școală sportivă de 
tineret la călărie. Va fi fără îndo
ială' o importantă contribuție la 
popularizarea și dezvoltarea sportu
lui călare.

D. GIRLESTEANU 
O. GINGU

La capitolul „înlocuirea popi
carilor" autorii regulamentului au 
arătat în art. 48 : „jucătorii tre- 
cuți pe lista nominală nu mai pot 
fi înlocuiți după ce lista a fost 
predată arbitrului; de asemenea, 
nu se poate schimba 'nici ordinea 
înscrierii jucătorilor pe feta no
minală". Această literă de regula
ment frînează dezvoltarea sche
melor tactice în jocul de popice 
Este bine știut că în întîSnirile pe 
echipe are o mare însemnătate e- 
voluția popicarilor pe pistă, care 
deobicei se schimbă de la meci la 
meci în funcție de jocul prestat 
de echipa adversă, de numărul 
popicelor doborîte de ea.

Regulamentul actual mai cuprin
de încă o serie de articole con
fuze și necorespunzătoare. Colegiul 
central de arbitri a definitivat un 
nou proiect de regulament, însă de 
mai muilt de două luni se așteaptă 
ca biroul comisiei centrale să-și 
dea cuvenita aprobare.

Iată deci, cine are ultimul cu- 
vînt—

TRAIAN IOANIȚESCU

pionatului de atletism pe echipe 
aii orașului București.

Fotbal. — Terenurile Giulești, 
C.C.S., Constructorul 1, Dinamo 
II, Progresul Finanțe Bănci, me
ciuri în cadrul campionatului re
publican de copii.

înot. — Ștrandul Tineretului, 
ora 9: campionatul școlar (faza 
de zonă).

Moto. — Pista Locomotiva 
P.T.T. ora 9,30 reuniune de dint- 
tnack, y



Despre situația echipelor feminine in probele de caiac
Trecînd în revistă rezultatele 

obținute de echipele noastre femi
nine de caiac în ultima vreme și 
comparind timpurile realizate în 
ultimii cinci ani — observăm o 
creștere simțitoare a nivelului per
formanțelor.

Astfel, în proba de caiac sim
plu 500 m., s-a reușit — prin co
rectarea treptată a celor mai bune 
timpuri — obținerea unei diferen
te de 28” între rezultatul cel mai 
bun din anul 1950 — adică 2’52”
— și cel din acest an — 2’24”.

In acest an, echipele feminine 
de simplu au dat un adevărat a- 
salt timpului de 2'30” la care s-au 
oprit în anul 1953 — reușind să 
ajungă la timpul arătat mai sus.

De asemenea, în proba de caiac 
dublu 500 m. echipele noastre, ple- 
cînd de la timpuri destul de slabe
— 2’30” — 2’34” în 1950, au reu
șit să ajungă actualmente la tim
pul de 2’ 12”5/10.

In munca pentru atingerea aces
tor rezultate un serios imbold l-a 
constituit introducerea normelor 
pentru obținerea titlului de maes
tru al sportului — norme care la 
început au părut extrem de greu 
de realizat — dar care, prin an
trenamente sistematice, au putut 
fi atinse, atît la proba de dublu, 
cît și la simplu.

In probele de fond — 3000 m. — 
lipsa unei piste oficiale, care 
să nu se mai schimbe ca lungi
me și număr de turnante, a făcut 
să nu avem un criteriu de com
parație pentru timpurile realizate 
în ultimii ani, însă putem spune 
că există un real progres ținînd 
seama de vitezele medii înregis
trate.

Din punct de vedere tehnic, e- 
chipele noastre feminine utilizează 
același stil ca echipajele masculine.

Pentru îmbunătățirea rezultate
lor, însă, trebuie aduse anumite 
modificări care să permită obți
nerea unei viteze mai mari.

Astfel, în primul rînd trebuie ca 
trecerea prin apă a padelei să 
se facă mult mai rapid, lucru care 
cere și mărirea vitezei la dega
jare și o mișcare mai energică la 
atacul apei. Pentru aceasta însă 
trebuie insistat extrem de mult 
asupra îmbunătățirii forței și re
zistenței canotoarei, calități nece
sare unei execuții cît mai eficace 
a loviturilor.

Pentru dezvoltarea nivelului per
formanțelor în probele feminine 
de caiac trebuie acordată o mai 
mare atenție de către asociațiile 
sportive pentru angrenarea ele
mentului feminin în această ra
mură.

O altă deficiență care se re

marcă este lipsa de continuitate 
în pregătirea lotului de sportive 
fruntașe, pregătire care s-a făcut 
în acc"t an cu mari întreruperi. 
Acest fapt a făcut ca drumul pen
tru obținerea de timpuri mai bune 
să fie îngreunat.

Astfel, trebuie arătat că, cu toa
te că au existat taberele de pre
gătire necesare, echipele feminine 
de caiac nu au putut face pregă
tirea de iarnă — nefiind incluse 
în aceste tabere. Ieșirea pe apă 
s-a făcut în condițiuni grele (de- 
abia la 1 mai), în timp ce echi
pele masculine, deplasate la Timi
șoara, singura localitate care per
mite ieșirea pe apă mal din timp 
— au început antrenamentele încă 
din luna martie.

Acest lucru a dus la parcurge
rea unui număr prea mic de kilo
metri și depi la o decalare a antre
namentelor.

In pregătirea echipelor feminine 
a existat anul acesta o deosebită 
preocupare pentru pregătirea fizică 
generală, avînd ca obiectiv special 
dezvoltarea forței și rezistenței, 
elemente care lipseau în mare mă
sură.

De asemenea, roade bune a dat 
colaborarea cu medicul, colaborare 
prin care au fost obținute date 
prețioase pentru dozarea efortului, 
pentru planificarea antrenamente
lor etc.

In prezent, după cele două în- 
tîlniri internaționale pe care le-am 
susținut, putem spune că munca 
noastră a avut rezultate mulțumi
toare. Timpurife trebuie însă a- 
meliorate prin mai multă perseve
rență în muncă, prin încredere în 
forțele proprii și în rezultatele vii
toare.

Pentru dezvoltarea acestui sport 
și pentru îmbunătățirea rezultate
lor în aceste probe sînt necesare 
o serie de acțiuni, printre care 
amintim :

— Alărirea numărului de spor
tive practicante ale probelor de 
caiac.

— Asigurarea posibilităților pen
tru echipele fruntașe de a face an
trenamente în decursul întregului 
an.

— Predarea tehnicii celei mai 
corecte.

— Participarea la concursuri ma
ri — și mai numeroase.

— Continuarea și intensificarea 
muncii pentru obținerea unei pre
gătiri fizice multilaterale.

In acest fel, în viitor vom pu
lsa obține rezultate din ce în je 
mai bune.

MARIA NAVASART 
maestră a sportului

Cu gîndul Ia Spartachiada

Pe șantierul de construcție de la Lujniki, activitatea este in toi

Aproape un an mai desparte pe 
sportivii sovietici de uriașa com
petiție de mase, Spartachiada po
poarelor din U.R.S.S. care va a- 
duna la startul întrecerilor sute 
și sute de mii de tineri.

La prima vedere, răstimpul aces
ta de 12 luni pare suficient de 
lung și nu justifică, poate, febrili
tatea cu care au început să se des
fășoare de pe acum pregătirile 
pentru marea întrecere. Dar celor 
care le sînit familiare numeroasele 
probleme ridicate de o competiție 
de o asemenea amploare, li se va 
părea cu totul natural faptul că 
organele de conducere ale mișcării 
sportive din U.R.S.S. depun de pe 
acum o activitate atît de intensă. 
Pentru că, fără îndoială, pregăti
rea acestei competiții, care nu cu
noaște egal în istoria sportului 
din U.R.S.S. necesită o muncă 
organizatorică uriașă și minuți
oasă.

Spartachiada popoarelor din 
U.R.S.S. va fi o trecere în revistă 
a succeselor realizate de cultura 
fizică din Țara constructorilor 
comunismului. Ea va deschide sf>or- 
tivilor sovietici căi noi de dezvol
tare pentru sportul de mase, pen
tru ridicarea măiestriei și cuceri
rea de noi victorii în lupta pentru 

marile recorduri și performanțe de 
valoare mondială.

In această perioadă de un an 
care îi desparte de Spartachiadă, 
sportivii sovietici a>u în față o sea
mă de probleme dintre cele mai 
importante. In primul rînd, așa 
cum a fost subliniat în comunica
tul Comitetului pentru Cultură 
Fizică și Sport din U.R.S.S., se 
impune lărgirea necontenită a ba
zei materiale a sportului sovietic. 
Spartachiada cere noi stadioane, 
noi terenuri șl săli de sport care 
să poată satisface volumul deose
bit de ridicat al întrecerilor. Și 
tineretul sovietic va primi aceste 
construcții care îi sînt necesare.

La Moscova, în parcul Lujnjki, 
se amenajează cel mai mare com
binat sportiv diin lume, care va 
avea un stadion uriaș cu 140.000 
locuri, o sală de sport cu 15.000 
locuri, două bazine de înot, tere
nuri pentru jocuri sportive, velo
dromuri etc.

Ritmul lucrărilor ce se desfă
șoară la Lujniki este impresio
nant. Intr-o singură săptămînă, de 
pildă, au fost aduși 35.000 metri 
cubi pietriș și s-au turnat 3.600 
metri cubi beton armat. De la în
ceputul lucrărilor au fost transpor

tați aproape 150.000 metri cubi pă- 
mînt care au asanat partea mlăști
noasă a terenului. 50.000 comsomo- 
litști din Moscova lucrează în orele 
libere pe „Șantierul tineretului” de 
la Lujniki.

In vederea Spartachiadei se 
construiește un nou stadion pe 
malul fluviului Amur, care va ti 
cel mai mare din Orientul înde
părtat Terenul pe care se va în
tinde stadionul de la Celeabinsk 
măsoară 30 hectare. Construcția 
centrală o va alcătuii terenul de 
fotbal cu pistă de atletism, încon
jurat de tribune cu o capacitate 
de 30.000 locuri. In parcul care 
va împrejmui stadionul vor fi con
struite un teren de fotbal de an
trenament, un bazin de înot de 50 
m., terenuri de volei, tenis, bas
chet și gorodki. Pe lacul artifi
cial ,aflat în apropiere, se va ame
naja o bază nautică.

Și aici lucrările cunosc amploa
rea marilor construcții din U.R.S.S. 
Pînă la venirea iernii constructorii 

s-au angajat să ridice un perete de 
4—7 m. pe malul fluviului Amur, 
aducînd în acest scop un milion 
metri cubi pămînt, pietriș și nisip.

Un nou stadion complex amena
jează comsomoliștii din Novosi
birsk, ca și vrednicii topitori de 
metal din Magnitogorsk, al căror 
exemplu a tost urmat de crescăto
rii de animale din Kazahstan.

întreaga activitate sportivă din 
U.R.S.S. pulsează mai puternic 
sub imboldul pregătirilor pentru 
Spartachiadă. Pretutindeni, sporti
vii își iau angajamente să atragă 
noi tineri spre practicarea educa
ției fizice, să-și ridice măiestria, 
să obțină noi recorduri. Răspun- 
zînd chemării la întrecere a spor
tivilor din Leningrad, comsomoliș- 
tiii din Moscova s-au angajat să 
atragă în competițiile sportive ale 
sezonului 1955/1956 peste două 
milioane partioiipanți, să pregă
tească 100 000 purtători ai insignei 
G.T.O., 250 maeștri ai sportului, 
2.500 sportivi de categoria I. 
10.000 de categoria a Il-a, 30.000 
de categoria a IlI-a, și 15.000 ju
niori, să amenajeze 2.500 terenuri 
sportive simple și să presteze pe 
șantierele de construcții sportive 
4 milioane ore muncă obștească.

Se apropie Spartachiada! Cu 
gîndul la această mare sărbătoare 
tinerii sportivi ai Uniunii Sovie
tice munoeșc tot mai cu spor.

PE PISTELE DE ATLETISM
■ Praga 22 (prin telefon). Joi 

pe stadionul Strachov s-a desfă
șurat un concurs atletic la care 
au participat și cîțiva atleti ame
ricani. In probele la care au par
ticipat numai atleții cehoslovaci 
s-au înregistrat următoarele re

La concursul atletic desfășurat la Oslo atleții polonezi au realizat
Sitllo.se pregățeșțg șa afțțLce sulița

zultate: 80 m. garduri: Trkalova
11,4 (nou record cehoslovac). 5.000 
m.: Zatopek 14:36,4, 2. Koler
14:44,8. înălțime: Kovar 1,95. 2. 
Mătejka (junior) 1,90 m. 110 m. 
garduri: Veselsky 14.8. Disc: Mer- 

ta 51,32. Greutate femei: Tislerova 
14,05.

In probele la care au participat 
și atleții americani s-au înregistrat 
următoarele rezultate: 100 m.:
Blair (S.U.A.) 10,4. 2. Mandlik
(R. Ceh.) 10,8. 3. Janecek (R. 
Ceh.) 10,8; 200 m.: Blair (S.U.A.) 
21,2 2. Janecek 21,5. 800 m.: I.
Koutny 1:49,8. 2. Liska 1:49,9.
l. 500 m.: Jungwirt 3:51,8. 2. Zvo-
lensky 3:52,4. 3. Seaman (S.U-A.) 
3:52,4. 3.000 m. obstacole: I.
Brlica 8:55,0. 2, Slavicek 9:03,2. 
Pe locul 5 s-a clasat atletul ame
rican Rieser cu timpul de 9:19,0. 
Lungime : Benett (S.U.A.) 7,62. 2. 
Martinek 7,17. 3. Fikejz 7,14.
Ciocan: Maca 59 m. 2. Bachus 
(S.U.A.) 57,55. 3. Engel 56,11 m.

a La Oslo, s-a desfășurat un 
concurs atletic internațional, cu 
prilejul sărbătoririi a 100 de ani 
de la înființarea clubului atletic 
„Turn”. La aceste întreceri au 
participat atleți din R.P. Polonă, 
Finlanda, Danemarca, Suedia, Re
publica Democrată Germană, Repu
blica Federală Germană și Nor
vegia. întrecerile s-au desfășurat 
pe stadionul Bislet. Dintre rezul
tate se remarcă performanța înre
gistrată de atletul finlandez Pent- 
ti Karvonen care a stabilit un re
cord mondial la proba de 3.000 m. 
obstacole, înregistrînd1 timpul dc 
8:45,4. In felul acesta, el și-a îm
bunătățit propriul său record pe 
care îl stabilise la 1 iulie la Hel
sinki, cu timpul de 8:47,8.

Un nou record al țării sale a 
stabilit atletul polonez Chromlk 
care în proba de 1.500 m. a obți
nut timpul de 3:44,8.

Celelalte rezultate au, fort: 100
m. : Marsteen (Nor.) 10.8. 2, Stei- 

-nes (Germ, occ.) 10,9. 3. Nielsen
(Nor.) 10,9. 110 m. garduri: Ol- 
ssjJ.Nor-l 11-7 2. Snipes (Germ,

In cadrul aceluiași concurs de la 
Oslo, atletul Chromik (în clișeu) a 
stabilit un nou. record al țării sale 

la proba de 1.500 m.

occ.) 14.8. 3. Kongsrud (Nor.)
15,7. 800 m.: Anderssen (Nor.) 
1:50,6. 2. Herman (R.D.G.) 1:50,6.
3. Lindgren (Sued.) 1:53,1. 5.000 
m.: Tuomala (Fin.l 14:20,6. 2.
Havenstein (R.D.G.) 14:34,2, 3.
Aabraaten (Nor ) 14:38,8. Disc: 
Hagen (Nor.) 48,09. 2. Arwdson 
(Sued.) 45,83. 3. Vangen (Nor.) 
43.26

La proba de aruncare a suliței 
atletul polonez • Janusz Sidlo 
a reușit o aruncare de 79,07 m. La 
proba de săritură în înălțime, at
letul suedez Nilsson a trecut 2,07 
metri.

■ Atleții turci care se pregătesc 
în vederea Jocurilor Țărilor me- 
diteraniene au înregistrat cîteva 
rezultate bune. Proba de 10.000 m, 

a fost cîștigată de Cosgiil care a 
înregistrat timpul de 30:52,8. In 
proba de 1.500 m. atletul Kocak a 
realizat 3:52,8, iar atletul Turan 
a stabilit un nou record al țării 
sale la proba de aruncare a discu
lui cu o performantă de 47.61 m.

■ Un record francez la săritura 
în lungime femei a fost stabilit 
de atleta Glottin. Performanța ei 
este de 5,77 m.

■ PRAGA 18 (prin telefon). La 
Karlsruhe, în Germania occiden
tală, s-a desfășurat duminică un 
mare concurs atletic la care au 
participat atleți din R. Cehoslovacă. 
Luxemburg, Republica Demo
crată Germană, Elveția, S.U.A., 
Germania occidentală. Delegația at- 
leților cehoslovaci a cuprins pe ur
mătorii sportivi: Zatopek, Zvolcn- 
sky, Skobla, Pichal Janecek și 
Dana Zatopkova.

Rezultatele înregistrate cu acest 
prilej ati fost următoarele : 110 m. 
garduri: Steines (Germ, occ.) 
15,2. 100 m.: I. Backer (S.U.A.)
10,7. 2. Futterer (Germ, occ.) 10,8. 
Pe locul 4 sia clasat Janecek cu 
un rezultat de . 10,8; 800 m.:
Strackc (Germ, occ.) 1:53.4; 1.500 
m. : Ritznein (R.D G ) 3:57,9 ; 200 
m.: 1. Backer* (S.U.A.) 21,2, 2.
Futterer (Germ, occ.) 21,4; locul 
4, Janecek 21,7; 5.000 m.: Zatopek 
14:31,2. Greutate: Skobla 16,65 m. 
La probele feminine s-au înregis
trat rezultatele: 100 m.: Stubnik 
(R.D.G.) 12,0; 200 m.: Stubnik 25.1; 
Suliță: Zatopkova 49,02. 2. Muller 
(R.D.G.) 38,38 m.

■ La concursul atletic ^desfășu
rat în localitatea Toornio Finlanda, 
la p-roba de 800 m. atletul ameri
can Courtney: a realizat timpul de 
1:46,8, rezultat care este cu 2 ze
cimi de secundă maii slab decît re
cordul mondial la această probă, 
deținut de atletul german Harbig.

Sitllo.se


După trei probe
Echipa R. P. R. I și V. Teodorescu conduc m întîlnirea 

de pentatlon modern cu echipa R. Cehoslovace

DUNf Șl MARȚI E-A OSLO

Intilnirea internațională de atletism 
între echipele Norvegiei șî R. P. Romîne

In întrecerea internațională de 
pentatlon modern de Ia Sibiu nu 
s-a făcut încă „lumină". Deși 
sîntem după trei probe lupta pe e- 
chipe și individual continuă să fie 
foarte strînsă.

Dacă prima noastră echipă mai 
păstrează un avantaj de 382,5 pct. 
fată de echipa R- Cehoslovace I, 
aceasta se datorește faptului că, 
component» ei au stabilit rezultate 
remarcabile. V. Manciu, a obținut o 
performantă excelentă (190 pct.) 
la tir care i-a adus de altfel locul I 
în probă și l-a urcat pe locul II în 
clasamentul general individual. Pri
mele locuri sînt serios asaltate de 
cei trei componenti ai primei echipe 
a R. Cehoslovace (Novotny, Bartu și, 
în special, Cerny). Acesta din urmă, 
a făcut în ultimele două zile un 
salt concludent în clasamentul 
general ajungînd pe locul IV.

Revenind la comentariul probe
lor desfășurate în ultimele două 
zile iajă un scurt film al desfă
șurării lor și, bineînțeles, rezul
tatele.

Ștefan Sebe (Progresul) continuă să conducă 
în întrecerea ciciistă „Cursa Munților”

ORAȘUL STALIN 22 (prin tele
fon). — Caracteristica generală a 
etapei a HI-a: Orașul Stalin — Fă
găraș —- Orașul Stalin, cu sosirea 
în Poiana Stalin a constat în ac
țiunile pline de curaj ale unor ti
neri cu reale perspective de dez
voltare, în frunte cu Călin Tudose, 
Faniciu, Calcișcă, I. Sîma, Țint, că
rora li s-a alăturat Dobre Glodea, 
combativ ca și în etapa precedentă.

Mai trebuie eă menționăm că a- 
ceastă etapă cu un sfîrșit deosebit 
de dur (urcușul spre Poiană) a pri
lejuit frumoasa afirmare a unor ta
lente tinere ca Mircea Gherman, 
Gabriel Petrescu, Kamer și Keller 
(ciclist care abia a împlinit 18 ani).

Aproape de Făgăraș plutonul a- 
junge compact. Aci, Faniciu fuge 
din pluton șj ajunge primul în oraș. 
Din grup se mai desprind Calcișcă, 
Călin Tudose și apoi la întoarcerea 
de la Făgăraș Keller și ceva mai 
tîrziu Zanoni.

Primii patru se grupează și go
nesc acum avînd în ajutor și vîn- 
tul, cu peste 40 km./h. Aproape de 
urcușul Perșani, Călin Tudose se 
distanțează de ceilalți. De-a lungul 
a zeci de kilometri el rulează puter
nic reușind la un moment dat să ai
bă un avans de aproape 4 minute 
față de plutonul din care acum e- 
vadează C. Dumitrescu și Moicea- 
nu porniți în iureș în urmărirea 
celor cinci fugari notati mai sus.

Marele efort făcut de tînărul Că
lin Tudose, ca și eroarea de a utili
za un pas prea mare pe ultimii ki
lometri, cînd vîntul bătea acum din 
nou din față, își spuncuvintui. Astfel 
că, la jumătatea urcușului spre 
Poiana Stalin, Călin Tudose este a- 
juns de C. Dumitrescu pierzînd ast
fel șansa de a cuceri o victorie la 
care ar fi avut tot dreptul.

Etapa este cîștigată de C. Dumi-

SCRIMA. Pentatloniștii ceho
slovaci au forjat în această probă 
pentru a înlătura diferența de 
puncte care îi separa de echipa 
noastră. Ambiția lor s-a lovit în
să de dîrzenia reprezentanților 
noștri, care au reușit să obțină 
victoria individuală și cea pe e- 
chipe. Foarte bine s-au comportat 
Manciu, Bruja și Roman și, bine
înțeles, cîștigătorul probei, Teodo
rescu. Cerny a acumulat cel mai 
mare număr de puncte pentru e- 
chipa sa, deși în manșa Il-a n-a 
putut obține nici o victorie în fața 
componenților primei noastre e- 
chipe. Victoria sportivilor romîni 
este cu atit mai prețioasă, cu cit 
a fost obținută intr-o întrecere de 
valoare superioară. Iată primele 
locuri în clasamentul individual:
I. V. Teodorescu (R.P.R.) 1054 
pct.; 2.-3. V. Cerny (R. Ceh.) 
și V. Manciu (R P.R.) 892 pct.; 4.
J. Novotny (R. Ceh.) 838 pct.; 5. 
A. Bruja (R.P.R.) 676 pct.; 6. C. 
Vena (R.P.R.) 623 pct.

TIRUL. A fost a III-a probă a 
concursului și a avut darul să

trescu, care a parcurs cei 140 km. 
cu timpul de 4:15,17 (medie orară 
33,300 km.). In urma acestuia 
s-au clasat în ordine: 2. N. Vasi- 
lescu 4:17,10; 3. Moiceanu 4:17,59;
4. Ion Sima 418,06; 5. Călin Tudo
se 4:18,22; 6. Glodea 4:18,53; 7.
Gherman; 8. Maxim; 9. Sebe; 10. 
Wittman; 11. Gabriel Petrescu etc.

Pe echipe, etapa a lost cîștigată 
de formația asociației Progresul 
urmată de cea de la Dinamo Orașul 
Stalin, Dinamo București, C.C.A. și 
Recolta.

Clasamentul general individual 
după trei etape arată astfel: l.Șt. 
Sebe (Progresul) 13:17,58; 2. N. 
Vasilescu (Dinamo București) 
13:18,44; 3. Gabriel Moiceanu (Pro
gresul) 13:19,30; 4. Călin Tudose 
(Progresul) 13:20,03; 5. C. Dumi
trescu (C.C.A.) 13:20,38; 6. Gabriel 
Petrescu (Recolta) 13:24,05; 7. Ni- 
colae Maxim (Dinamo București) 
13:24,28; 8. C. Datcu (C.C.A.); 9. I. 
Vasile (C.C.A.); 10. Kamer (Dina
mo Orașul Stalin); 11. I. Sima (Di
namo Orașul Stalin).

In clasamentul general pe echipe 
conducerea a fost preluată de aler
gătorii de la Progresul (40:00,21) 
urmați de cei de la Dinamo Bucu
rești 40:03,12, C.C.A. I 40:07,39, Di
namo Orașul S'talin, Recolta.

Vineri, participanții în Cursa 
Munților au avut zi de repaus, iar 
azi vor alerga în etapa a IV-a: O- 
rașul Stalin — Pîrîul Rece — Pre
deal —- Orașul Stalin (traseu pe 
care cicliștii îl vor acoperi de două 
ori).

Duminică la ora 13, cicliștii vor 
lua plecarea din Orașul Stalin în 
cea de a V-a și ultimă etapă: Ora
șul Stalin — București. Sosirea în 
București este așteptată în jurul 
orei 17,30, în Piața Scînteii. 

restabilească echilibrul forțelor 
atît în întrecerea individuală, cît 
și în cea pe echipe. Trăgătorii 
cehoslovaci s-au comportat foarte 
bine, d-emonstrînd o pregătire 
specială pentru această probă de 
mare tehnicitate. Ei au terminat 
cu efectivul complet pe primele 
locuri, superioritatea fiindu-le 
știrbită însă de V. Manciu, care, 
cu un rezultat excelent s-a clasat 
pe primul loc. Bine s-a comportat 
în această probă și V. Țintea, 
care a dovedit un progres conclu
dent ca și C. Vena, în reală as
cendență față de campionatele 
mondiale din 1954. V. Teodorescu 
a concurat sub valoarea lui. Echi
pa noastră secundă s-a dovedit 
nepregătită pentru această probă, 
fiind net întrecută de echipa R. 
Cehoslovacă II. lată rezultatele:
1. V. Manciu (R.P.R.) 900 pct.;
2. K. Bartu (R. Ceh.) 900 pct.; 3. 
J. Novotny (R. Ceh.) 860 pct.; 4. 
V. Cerny (R. Ceh.) 820 pct.; 5. 
D. Țintea (R.P.R.) 760 pct.

După trei probe clasamentul pe 
echipe este următorul : 1. R.P.R. 
I 8263 pct.; 2. R. Cehoslovacă 1.
7880.5 pct.; 3. R. Cehoslovacă II. 
6804 pct.; 4. R.P.R. II 4702 pct.

Clasamentul general individual: 
1. V. Teodorescu (R.P.R.) 2984 
pct.; 2. V. Manciu (R.P.R.) 2807 
pct.; 3. J. Novotny (R. Ceh.) 
2768 pct.; 4. V. Cerny (R. Ceh.!
2599.5 pct.; 5. K. Bartu (R. Ceh.) 
2513 pct.; G. C. Vena (R.P.R.) 
2472 pct.

Azi are loc proba de natație și 
mîine ultima întrecere, cea de cros.

RENATO ILIESCU

Viitoarele întîlniri 
internaționale 

ale sportivilor noștri 
In zilele care urmează noi 

întîlniri internaționale vor a- 
vea Ioc în țară și peste ho
tare. La 25 și 26 iulie va avea 
loc Ia Oslo dubla întilnire in
ternațională de atletism dintre 
echipele masculine și feminine 
ale R.P.R. și Norvegiei. Cu 
mare interes așteaptă sportivii 
romîni intilnirea internațională 
de atletism de la 20 și 21 au
gust dintre echipa R.P.R. și 
echipa Franței, care se va dis
puta pe stadionul Republicii.

O mare delegație de sportivi 
din R.P.R. va pleca zilele aces
tea la Varșovia, pentru a par
ticipa la cea de a Il-a ediție 
a Intîlnirilor sportive interna
ționale prietenești din cadrul 
Festivalului Mondial. In ziua 
de 28 septembrie la București, 
amatorii jocului de fotbal vor 
avea prilejul să urmărească 
întîlnirea internațională dintre 
echipele reprezentative ale 
R.P.R. și Belgiei, iar în luna 
octombrie va avea loc la Bucu
rești și Sofia dubla întilnire de 
fotbal dintre reprezentativele l 
R.P. Romîne și R.P. Bulgaria. I 

(Agerpres) |

In primele zile ale săptămînii vii
toare se va desfășura la Oslo 
prima întîlnire internațională de 

'atletism dintre echipele reprezen
tative (masculine și feminine) ale 
Norvegiei și Republicii Populare 
Romîne.

In vederea acestui meei, atleții 
și atletele noastre au părăsit Bu- 
cureștiul în cursul zilei de ieri, 
pe calea aerului. Acestora li se 
vor adăuga și cei șase atleți, care 
ne-au reprezentat în întrecerile in
ternaționale de la Londra și care 
sosesc în capitala Norvegiei, venind 
direct de la Londra.

Pentru acest meci internațional 
echipele noastre vor fi alcătuite 
din următoarele loturi de atleți și 
atlete: BARBAȚI: 100m., 200 m., și 
4 x 100 in.: Ion Wiesenmayer, Ale
xandru Stoenescu, Mircea Pop, 
Lothar Marks, Ștefan Prisiceanu; 
400 m.: Ilie Savel, Traian Su- 
drigean; 800 m.: Aurel' Palade
Ursu, Ștefan Mihaly; 1.500 m.: 
Ferdinand Moscovici, Dumitru Bîr- 
dău ; 5.000 m. și 10.000 m. : Dinu 
Cristea, Victor Pop; 110 m.g.: 
Ion Opriș, Gh. Stanei ; 400 m.g.: 
Ilie Savel, Gh. Stănel; lungime 
și triplu : Traian Chitul și Sorin

CUPA EUROPEI CENTRALE
PRAGA 22 (prin telefon). — 

Vineri s-a desfășurat la Bratisla
va întîlnirea de fotbal din cadrul 
Cupei Europei Centrale dintre e- 
chipele Slovan Bratislava și 
U.D.A. Praga. Meciul a luat sfîr
șit cu un rezultat de egalitate 
2-2 (0-2). Ținind seama că și

NOU RECORD DE
MOSCOVA, 22 (Agerpres). — 

TASS transmite: Pe stadionul Di
namo din Moscova s-a disputat 
la 21 iulie un concurs de atletism, 
la care au participat cei mai buni

Turul ciclist al Franței
PARIS, 22 (Agerpres). —
Vineri s-a desfășurat cea dea 

15-a etapă a turului ciclist al 
Franței. Cei 75 de cicliști care au 
mai rămas în competiție âu avut 
de parcurs distanța de 151 km. 
între Narbonne și Aix Ies Ther- 
mes. învingătorul etapei a fost

PE SC
■ întîlnirea internațională de gim

nastică dintre reprezentativele Iugo
slaviei și Danemarcei desfășurată la 
Ljubliana, a revenit echipei gazde 
cu scorul de 331,95—331,75. De la în
vingători, cei mai buni au fost: Ca- 
kiec, Urbane și Cerevicki, iar de la 
oaspeți: Jensen și Gronne.

■ Federația Internațională de Volei 
nefiind de acord cu hotărîrea Co
mitetului Olimpic Internațional — 
care nu a admis ca voleiul să fie 
introdus în programul J.O. din anul 
1956 — a trimis tuturor membrilor 
Comitetului Olimpic Internațional, 
adrese cu date privitoare la marea 
popularitate a acestei discipline spor
tive.

Totodată, a hotărît să invite la 
campionatele mondiale de volei, care 
se vor desfășura în anul 1956 la Pa
ris pe Avery Brundage — președin-

loan; înălțime: Ion Soter, Alex. 
Merică; prăjină: Zeno Dragomir, 
Mircea Dumitrescu; greutate: 
Mihai Raica, Constantin Crețu; 
disc : M. Raica, Romeo Coveianu ; 
suliță : D-tru Zamfir, Iuliu Iordan ; 
ciocan: Constantin Dumitru, Nico- 
lae Rășcănescu; 3.000 m. obst.:
Grigore Cojocaru, Tadeus Strzel- 
bicki. FEMEI : 100m., 200 m„ ,și 
4 x 100 m.: Alexandra Sicoe, 
Letiția Bardaș, Ioana Luță, Dora 
Copîndear.u ; 800 m.: Maria Miclea, 
Valeria Tălmăceanu ; 80 m.g.: Ana 
Șerban, Maria Domocoș ; lungime : 
Sanda Grosu, Maria Mariș: înăl
țime : Iplanda Balaș, Eva Ma
yer ; greutate: Ana Roth, Mela
nia Velicu ; disc: Lia Manoliu, 
Mela,nia Velicu; suliță: Aneliese 
Zîmbreșteanu, Ilona Miklos.

Din echipa Norvegiei nu vot 
lipsi cunoscut» atleți : Audun 
Boysen (800, 1,500 m.). Svere
Strandli (ciocan), Egil Danielson 
(suliță), Tor Olsen (110 m.g.),
Ernst Larssen (3.000 m. obst.), 
Oelstein Saksvick (5.000 m) etc. 
Este interesant de arătat că în 
ultimul său meci echipa Norvegiei 
a întrecut la Oslo echipa R.P.F. 
Jugoslavia cu 105 : 103 p.

primul meci s-a terminat tot la 
egalitate (0—0), urmează ca du
minică, sau luni aceste echipe 
să-și dispute un al treilea joc.

Meciul al doilea dintre Honved 
și Voros Lobogo se dispută as
tăzi.

ATLETISM AL U.R.S.S.
atleți sovietici. Cu acest prilej echi
pa selecționată de ștafetă 4x200 
m. a U.R.S.S. a stabilit un nou 
record unional cu timpul de l’25”0. 
Vechiul record era de l’26”2/10.

i'talianul Pezzi care a realizat 
timpul de 4h 32’53”, învingînd la 
sprintul final pe olandezul Nolten.

In clasamentul general primul 
loc continuă să fie ocupat de 
francezul Antonin Rolland urmat 
la 4’53” de Louis Bobet.

URT
tele C.O.I. — ca să se convingă per
sonal de frumusețea acestui joc.

■ Turneul internațional de tenis de
masă desfășurat în localitatea Bor
kum din Germania occidentală a fost 
cîștigat de următorii jucători: sim
plu bărbați: Freundorfer (Germ, occ.) 
care a învins în finală pe Vogrinc 
(Jugoslavia) 19-21, 22-20, 17-21, 21-16,
21-15. La proba de simplu femei, 
victoria a fost repurtată de Rosalind 
Rowe (Anglia) care a dispus în fi
nală de Diana Rowe cu scorul de 
14-21, 21-9, 21-19, 21-19.

■ Cu prilejul cursei motocicllste de 
6 zile care se va desfășura în loca
litatea Gottwaldov din R. Cehoslova
că fabricile de motociclete din Ce
hoslovacia au construit noi motoci
clete E.S.O. 350 cmc., care vor fi fo
losite de concurenții cehoslovaci.

xx xx»1

I.E.P. Ploești a plasat în imediata 
apropiere a terenului de fotbal din str. 
Radu de la Afumați o imensa' ladă de 
gunoi. Ce părere are Sanepidul din 

Ploești ?

Lumina asigurată turneului 
de fotbal desfășurat la Te
cuci, în nocturnă, a fost a- 
proape inexistentă.

Baschetbaliștii din Agnita nu se pot antrena 
în sala de sport pentru că mecanicul interna
tului din localitate — posesorul cheii — nu o 
deschide decît contra unui... rachiu.
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