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SĂRBĂTOARE A PĂCII ȘI PRIETENIEI
S1NTEM fericiți că vom putea 

să ne întrunim la Varșovia, 
oraș reclădit de poporul și tineretul 
Poloniei. Noi, tinerii finlandezi, do
rim să luăm parte la această ma
nifestare pentru întărirea prieteni
ei și colaborării dintre popoare, 
prietenie care va trece dincolo de 
barierele ridicate de diversitatea 
limbilor și a raselor și care nu va 
cunoaște nici o restricție politică 
sau de credință religioasă. Vrem 
să contribuim la consolidarea păcii, 
care înseamnă fericirea noastră, a 
tuturor".

Acestea sînt cuvinte din mesajul 
pe care tineretul țării celor 1000 
de lacuri le adresează Festivalului. 
Ele exprimă minunatele simțămin- 
te care însuflețesc nu numai pe 
tinerii finlandezi ci pe toți partici

panții !a Festival: dragostea de viață, 
de pace, dorința vie de a cunoaște 
lucruri noi, de a lega prietenii 
noi. Din aceste simțăminte s-au 
născut înseși Festivalurile Mondia
le ale Tineretului și Studenților.

Ca întotdeauna, și in acest an, 
lunile premergătoare Festivalului 
au prilejuit o largă și cuprinză
toare trecere în revistă a forțelor 
tineretului iubitor de pace din toate 
țările. Ideile Festivalului și-au croit 
drum pînă în cele mai îndepărtate 
colțuri ale lumii, găsind ecou pre
tutindeni unde domnește dorința 
de pace și înțelegere. Nici un ob
stacol n-a putut rezista în fața 
voinței tineretului de a întîmpina 
Festivalul, de a-și trimite soli la 
Festival. Represiunile colonialiștilor 
nu i-au intimidat pe tinerii din 
Camerun care au hotărît să trimi
tă 40 de reprezentanți la Festival.

Festivalul va fi nu numai sărbă
toarea celor 30.000 de tineri și ti
nere ce se vor întîlni în capitaia 
Poloniei. In întreaga lume, zilele 
primelor două săptămâni ale lui 
august vor fi zile de sărbătoare ale 
tineretului de 
Tinerii italieni 
de îndată ce 
naiul de începere 
lui, grupuri de sportivi să urce 
spre cele mai înalte culmi ale 
munților Italiei pentru a așeza a- 
colo drapele ale păcii și tinereții. 
In Japonia, va avea loc în acele 
zile, la Tokio, un mare Festival na
țional la care și-au dat întilnire 
mii de tineri, 
țări, vor fi 
Festivaluri 
manifestări 
sportive.
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pe tot globul, 
s-au hotărît ca, 

va fi dat sem- 
a Festivalu-

In zeci și zeci de 
organizate asemenea 

naționale, precum și 
culturale, competiții

este o mare manifes-

Din orașul
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — 

La 23 iulie a avut loc pe noul 
stadion din Varșovia întîlnirea in
ternațională de fotbal dintre echi
pele selecționate ale orașelor 
Varșovia și Budapesta. Jocul s-a 
încheiat cu scorul de 4-2 (2-2) în 
favoarea echipei poloneze. Intîlni- 
rea a fost urmărită de peste 60.000 
spectatori .

★
Zilele trecute a părăsit Tokio 

plecînd spre Varșovia un lot de 
18 sportivi japonezi care vor par
ticipa la întrecerile prietenești ale 
Festivalului. asemenea,

Varșovia a fostCu prilejul aniversării eliberării Poloniei de sub jugul fascist către glorioasa Armată Sovietică, 
inaugurat stadionul festivalului, „Stadionul celor 10 ani“

tare în slujba păcii. „Intîlnirea 
voastră la Festivalul de la Varșo
via este o pildă a posibilității prie
teniei între popoare. La Festival 
voi veți putea face mult pentru 
pace", spune Frederic Joliot-Curie, 
adresîndu-se participanților la Fes
tival. Acest caracter al Festivalu
lui este de data aceasta și mai mult 
subliniat de conjunctura internațio
nală în care are loc măreața în- 
tîlnire tinerească de la Varșovia. 
Festivalul se desfășoară la puține 
zile după încheierea cu succes a 
lucrărilor istoricei conferințe de la 
Geneva a șefilor guvernelor celor 
patru mari puteri. Acordul interve
nit între cele patru puteri la con
ferința de la Geneva, atmosfera 
care a domnit de-a lungul întregii 
conferințe, toate acestea au creat 
un legitim sentiment de bucurie, 
de ușurare în toate colțurile lumii. 
Conferința de la Geneva a creat 
climatul pașnic în care vor putea 
fi rezolvate problemele dificile ale 
situației internaționale. Ea a ară
tat totodată că singura cale pentru 
păstrarea pe un timp îndelungat 
a păcii este calea coexistenței 
pașnice, a înțelegerii între popoare
le tuturor țărilor. Tineretul lumii 
este cel mai îndreptățit să se bucu
re din toată inima de rezultatele 
conferinței de la Geneva. A fost 
făcut un nou și însemnat pas spre 
pace, năzuința cea mai scumpă a 
tinerilor de pretutindeni care vor 
să se întîlnească la Festivaluri, în 
întreceri sportive, în competiții lite
rare și artistice și nu pe cîmpul de 
luptă.

Apropierea Festivalului de la 
Varșovia găsește tineretul patriei 
noastre pregătit pentru marea săr
bătoare. Tinerii din toate colțurile 
țării fac bilanțul succeselor dobîn- 
dite în cinstea Festivalului. Aceste 
succese, fie ele pe tărîmul muncii 
de zi cu zi, sau pe tărîmul activi
tății culturale, sportive, artistice, 
reflectă voința de pace a tineretu
lui nostru, dorința sa de a contri
bui cu toate forțele la succesuL 
Festivalului.

In aceste zile, delegații 
Iui din țara noastră la
fac ultimele pregătiri înainte de 
plecare. Au Ioc ultimele antrena
mente ale sportivilor
Cluj. In curind solii 
nostru vor porni spre
ducînd tinerilor din lumea întreagă 
mesajul de pace, prietenie și în
țelegere al tineretului din patria
noastră.

Festivalului

tinerefu- 
Festival

aflați la 
tineretului 

Festival,

cursul acestor zile vor sosi la 
Varșovia sportivi din R.P. Chi
neză, India și R.P. Bulgaria.

★

La 24 iulie au sosit la Varșo
via primii sportivi străini care 
vor participa la cea de a Il-a e- 
diție a întrecerilor sportive inter
naționale prietenești din cadrul 
Festivalului Mondial. Aceștia slnt 
trei înotători din Mexic: Walter 
o Campo, Tomatius Gutierez și 
Mario Capilla.

La sosire, sportivii mexicani au 
fost primiți de delegații de tine
ret și sportivi polonezi.

Ieri, la Oslo, în cadrul meciu
lui de atletism dintre echi
pele R.P.R. șl Norvegiei, repre
zentanta noastră, maestra spor
tului Iolanda Balaș, a obținut 
un rezultat excepțional, trecînd 
ștacheta ridicată la 1,70 m., ceea 
ce constituie nu numai un nou 
și valoros record al R.P.R., dar 
totodată cea mai bună perfor
manță mondială a anului.

(Citiți în pagina VIII-a amă
nunte în legătură cu această 
performanță, precum și cu des
fășurarea probelor din prima zi 
a întrecerii atletice dintre echi
pele R.PR. și Norvegiei).

Așa dar, ne 
despart cinci 
de calendar 
ziua în care 
de mii de tineri 
veniți din toate col
țurile lumii vor fi 
de față, pe marele

mai 
file 
de 

zeci

stadion din Varșovia, ra deschide
rea marii sărbători a tinereții.

Puțini dintre participanții la cel 
de al V-lea Festival Mondial al 
Tineretului si Studenților pentru 
Pace și Prietenie au sosit la Var
șovia, puțini sînt și cei ce n-au 
plecat încă spre orașul Festivalului. 
Cei mai multi se află acum în drum 
spre capitala renăscută a Poloniei 
populare.

DIN ȚARA CELOR 100 DE 
FESTIVALURI

De mat multe zile, delegații tf- 
nerettrfui indian călătoresc spre 
Varșovia. Ei s-au pregătit cu mul
tă grijă pentru Festival, organi- 
zînd în diferite regiuni ale țării 
tor 100 de festivaluri locaile, din
tre care 40 pentru tineretul sătesc 
și două pentru studenți. In cadrul 
lor au avut loc numeroase con
cursuri artistice, literare și, bine
înțeles, sportive. In competiția de 
fotbal desfășurată în Bengalul oc
cidental, 112 echipe și-au disputat 
„Cupa Festivalului". La celelalte 
întreceri sportive au luat parte 
8.000 de tineri. Trebuie să spunem 
că acest festival a reunit aproape 
50.000 tineri și că succesul său 
se datorește în bună parte mun
cii neobosite depusă de membrii 
comisiei de pregătire din care au 
făcut parte, printre alții: prima
rul orașului Calcutta, rectorul uni
versității din acest oraș, celebra 
călăuză Tensing—unu! din primii 
oameni care au ajuns pe Everest— 
redactorii-șefi ai marilor ziare 
indiene.

VIETNAMUL : O SINGURA 
DELEGAȚIE

Din cele două părți ale Vietna
mului a pornit spre Varșovia o

f:

Maestra sportului Iolanda Balaș, fotografiată cu ocazia unui concurs 
atletic desfășurat pe Stadionul Republicii
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singură delegație. Faptul acesta 
constituie o nouă mărturie a dorinței 
tineretului vietnamez de a-și ve
dea țara unificată, prosperînd în 
pace.

Delegația alcătuită din 160 
persoane, cuprinde 55 delegați ai 
tineretului, 70 membri ai ansam
blului artistic și 35 sportivi. 
Sportivii au fost aleși în urma 
mai multor competiții desfășurate 
în cele două părți ale Vietnamu
lui.. Numai la Hanoi, aceste între
ceri pregătitoare au atras 30 e- 
chipe de fotbal, numeroși atleți, 
cicliști, jucători de tenis și tenis 
de masă, echipe de baschet și 
volei. Tuturor participanților li s-a 
înmînat insigna sportivă a Festi
valului.

O ECHIPA DE FOTBAL CU 
-. 7 INTERI

au 
vestea 
renăs- 
— ti- 
pentru 
a trăi

Să continuăm itinerarul nos
tru asiatic și să facem un popas 
în Indonezia. Aici, pînă în cele 
mai depărtate sate—pierdute în in-- 
sulele cu bogata lor vegetație exo
tică — studenții și elevii 
dus celor de-o vîrstă cu ei 
că la Varșovia — un oraș 
cut din ruinele războiului 
neretul lumii se va întîlni 
a-și manifesta dorința de 
în pace, de a se bucura de liber
tate și de binefacerile progresului.

In orașe ca Semarang, Bandung, 
Surabaya, Palembang ș.a. zeci de 
mii de tineri au participat la adu
nări consacrate Festivalului. Ca 
acest prilej s-au desfășurat mani
festări culturale și sportive iar cel 
mai iscusiți au plecat de câtva 
timp spre Varșovia. Delegația este 
alcătuită din 10 personalități din 
Indonezia, 10 delegați ai tinere
tului, un grup cultural de 25 per
soane și 50 sportivi. In lotul spor
tiv se află atleți, înotători și o 
echipă de fotbal care prezintă o 
particularitate interesantă: cuprin
de 7 interi 1

RAMON SANDOVAL DIN NOU 
LA START!

Din alt capăt al lumii, din Chile, 
au plecat spre orașul Festivalului 
200 de tineri: docheri din Val
paraiso, textiliști din QuiEota, 
mineri din Antofagasta, studenți 
din Santiago și un grup de spor
tivi în rîndul cărora înt'Him un 
nuime cunoscut: Ramon SandovaL 
Cei ce au urmărit concursul de at
letism desfășurat la București în 
cadrul celui de aî IV-lea Festival
l-au  văzut pe Sandoval luînd 
startul în cursa de 800 metri. A- 
Iergătorul chilian va fi prezent și 
la Varșovia unde aduce în pal
maresul său o nouă performanță I 
locul II în campionatele pan-ame
ricane de atletism. Un alt alergă-4 
tor de valoare, Luis Fonseca, face 
parte de asemenea din delegația 
sportivă a tineretului' chilian.

MARTORI LA CUCERIREA \ 
EVERESTULUI 1

Pasionații muntelui care s» 
vor afla la Varșovia în timpul 
Festivalului, vor avea prilejul să 
asiste la cucerirea Everestului^ 
una din cele mai mari performanțe 
mondiale în domeniu! alpinismu
lui. Ei vor face aceasta instalați 
comod în fotoliile unui cinemato
graf unde va rula filmul „Cuce
rirea Everestului", documentar pe 
care îl va aduce delegația engleză 
la Festival. Delegația cuprinde nu
meroși sportivi.

La concursul de canotaj vor 
fi prezenți componenții echipaju
lui de patru care a ocupat locul 
II în campionatele universitara 
engleze. Printre jucătorii de tenis 
se află Jan Loudan și campionul 
Scoției Bob Munro. Doi campioni 
se atilă printre luptători : Henry 
Hall și Jim Langley. Cea mai re
dutabilă echipă o alcătuiesc însă 
jucătorii de tenis de masă : Ellen 
Elliot, de două ori campioană în 
probele de dublu, Ken Craigie, Sim
my Love, care are la activ o victoria 
asupra fostului campion mondial 
Bergman și Betty Isaacs. Desigur,, 
nu putem trece cu vederea pe cu
noscutul campion de haltere Ren 
Mc Donald despre care se spu™ 
că deține acum o formă excelentă-

DOI CAMPIONI IN 
LOTUL AUSTRIAC

Fără a fi prea numeros, lotul 
sportivilor austrieci cuprinde spor-1 
tivi de „prima mărime". Intr-âde>- 
văr printre ei se află doi campioni 
naționali: Eva Pfarrhofer (cam4 
pioană la sărituri în apă) și Sar- 
kup (campion de lupte). Mai iau 
parte înotătorii Worish. Huber, 
Studnika și lise Albert, precum Ș* 
o echipă de handbal.



Din munca activiștilor obșteștii

' Cînd treci cu trenul de-a lungul 
cîmpiilor, ți se umple inima de 
bucurie cînd vezi holdele cu spi
cul greu, plin de rod bogat. Din 
goana „ trenului vezi combinele și 
secerătoarele-legătoare care mușcă 
adînc din întinderea aurie, lăsînd 
în loc miriște țepoasă. Pe alocuri, 
pe unde ploaia a culcat la pămînt 
grelele spice, oameni așezați în 
șiruri lungi rotesc coasele, tăind 
semicercuri largi în lan, lăsînd ce
lor din urmă grija legării snopi
lor. Iar pe ariile dinainte pregă
tite, duduie enormele batoze, în
ghițind snopi cu nemiluita. ...Par
că anul acesta bătălia strîngerii 
recoltei, este mai aprigă ca ori- 
cînd. Și așa cum muncitorii din 
fabrici dau zor pentru terminarea 
cu cît mai multe zile înainte de 
termen a Cincinalului, pentru e- 
conomii, pentru mărirea acumulă
rilor socialiste, muncitorii de pe 
ogoare luptă pentru o recoltă cît 
mai bogată, pentru ca nici un bob 
din recolta ultimului an al Cinci
nalului să nu se piardă.

FRUNTAȘI ÎN SPORT
8 ȘI IN MUNCA AGRICOLA
I Printre fruntașii în lupta pentru 
re recoltă bogată se află numeroși 
sportivi. Acești tineri, cu forțele 
călite pe terenurile de sport, înțe
leg să fie fruntași în munca pe 
ogoare, să întîmpine Festivalul de 
la Varșovia prin succese în mun
că și pe terenurile de sport. Des
pre aceste frumoase năzuințe ale 
tineretului ne vorbește corespon
dentul nostru Al. Gros, într-o scri
soare în care ne descrie succesele 
sportivilor din satele raionului Ti
mișoara. In întîmpinarea Festiva
lului de la Varșovia, peste 6.000 
de tineri din raion ,- i participat 
cu drag la întrecerile din cadrul 
Soncursurilor Sportive ale Tinere
tului. Și, cu forțele întărite pe te
renurile de fotbal, handbal și vo
lei, pe pistele de atletism și în în
trecerile de înot, ei au posrnit între
cerea în munca de sfrîngere a re
coltei. In întregul raion sînt cu
noscute succesele brigăzii nr. 1 de 
la S.M.T. Remetea Mare. Sub con
ducerea utemistului Ștefan Hondl, 
brigada și-a depășit sarcinile cu 
170 la sută, iar tractoristul Josif 
Miiller a reușit să-și întreacă de 
două ori și jumătate norma. Cam
pioana raională de anul trecut la 
săritura în înălțime, tînăra Jose
fina Hinterholz de Ia G.A.S. Si- 
nandrei, este și ea fruntașă în 
producție. Pretutindeni în raioH, la 
Cărpiniș și Orțișoara, Sînandrei, 
Giarmata sau Jimbolia, tinerii 
snortivi răspund cu cinste chemă
rii organizațiilor U.T.M. In tim
pul lor liber, tinerii din fabrici 
ajută cu drag la strîngerea recoltei. 
De asemenea, ei n-au rămas nepă
sători la chemarea de a contribui 
la strîngerea fierului vechi. Dim
potrivă, rezultatul elanului cu care 

;au pornit în această acțiune a 
fost strîngerea a 114.000 kg, de 
fier vechi...

«500 DE CONCURENȚI
' Concursurile Sportive ale Tîne- 
.retului, organizate în cinstea ce- 
!lui de al V-lea Festival Mondial al 
'Tineretului și Studenților de la 

Varșovia au constituit și pentru 
tinerii din satele raionului Nă- 
săud din regiunea Cluj un oun 
prilej de a-și arăta dragostea și 
entuziasmul cu care ei întîmpină 
măreața sărbătoare a tineretului 
lumii. Cifra totală de participant» 
la întreceri este impresionantă :
8.500 de tineri, dintre care peste
1.500 de fete. Baza acestei reali
zări o formează munca unor oa
meni ca tov. Ion Anuță, șeful sec
țiunii culturale a Sfatului Popular 
raional sau Lazăr Emil din sec
țiunea învățămînt, membrii în co
misia raională de organizare a 
Concursurilor, care au știut să 
asigure de sus și pînă jos, în co
mune, o atentă preocupare față de 
Concursuri. In fiecare comună mai' 
mare sau mai mică, sute de tineri 
și tinere au pășit cu drag pe te
renurile de sport, au primit prime
le îndrumări tehnice, s-au între
cut în toate ramurile sportive pre
văzute în regulamentul Concursu
rilor, sub îndrumarea unor oameni 
inimoși, care au înțeles pe depiin 
întreaga semnificație a marii com
petiții sportive a tineretului. In co
muna Negros, de exemplu, au luat 
parte la Concursuri 324 de concu
renți : 128 la atletism, 46 la fotbal, 
42 la volei, 40 la tir, etc. Și are 
dreptate corespondentul nostru, 
Gavril Chioreanu, atunci cînd a- 
firmă că această realizare a ce
rut multă, multă muncă profeso
rului Ion Tolabă și instructorului 
de pionieri Nicolae Pop, instruc
tori sportivi obștești în această co
mună ; mai ales că, pentru buna 
organizare a concursurilor, au tre
buit amenajate și două noi tere
nuri de sport : unul de fotbal și 
altul de volei. In comunele Rădoiu, 
Telciu ca și în marea majoritate 
a comunelor din raion, participan
ts la Concursurile Sportive ale Ti
ne; ..ului se numără cu sutele și e- 
fortid comun al activiștilor obștești 
din comisiile de organizare a dus 
la realizarea celor 8.500 de concu- 
renți, în întreg raionul. Iar ca
zuri ca acelea din comuna Zagra, 
unde sfatul popm'ar și-a adus a- 
minte tocmai în această perioadă 
că terenul de sport face parte din 
lotul zootehnic și a dispus să fie 
arat fără a mai acorda un alt te
ren pentru sport, sînt cu totul izo
late. Dar, așa izolate cum sînt, 
ar fi fost de preferat să nu exis
te deloc...

LIPSURI CE TREBUIE 
LICHIDATE

An de an crește amploarea șî 
calitatea activității sportive din 
satele Regiunii Autonome Maghia
re. Astăzi, în satele și comunele 
acestei regiuni activează 16.500 
de sportivi încadrați în colectivele 
Recolta, sub îndrumarea a 230 de 
instructori sportivi obștești și a 
numeroși profesori de educație 
fizică și directori de cămine cul
turale. Secțiile de atletism, eălă- 
rie, fotbal, handbal, oină, popice, 
schi, șah, volei și tir ale coîecti- 

velor Recolta cuprind sportivi din 
ce în ce mai bine pregătiți. Iar 
rezultatele intensei munci de in
struire sportivă și de educare a 
miilor de sportivi din satele regiu
nii se văd în succesele pe care 
aceștia le obțin atît pe terenurile 
de sport cît mai ales în lupta 
pentru ridicarea continuă a pro
ducției agricole. După cum ne 
arată corespondentul nostru Nerva 
Popa, în special tinerii din raioa
nele Reghin (instructor raional Al. 
Molnar), Sf. Gheorghe (instructori 
Gh. Szigetty și Martin Sandu) .și 
Mureș (instructor Iosif Ferenczi) 
duc o activitate sportivă demnă de 
toată lauda. Consiliile raionale Re
colta din aceste raioane, au deve
nit, sub conducerea instructorilor 
respectivi, adevărate organe de 
sprijin și îndrumare a activității 
sportive din sate, au reușit să-și 
creeze posibilitățile de a îndruma 
munca sportivă pe teren și să-și 
întocmească o evidență reală, la 
zi. Și consiliul sportiv regional Re
colta a folosit o serie de metode 
bune, ca de pildă inițierea unor 
schimburi de experiență între co
lective sportive de un grad dife
rit de dezvoltare. Păcat numai că 
aceste metode sînt folosite rar, iar 
munca de teren a activiștilor con
siliului regional se oprește deseori 
la nivelul centrelor de raion. De 
aceea nu este de mirare că în ra
ioanele unde consiliile raionale ob
ștești au fost mai slabe, rezulta
tele muncii sînt mult mai puțin 
satisfăcătoare. Astfel. în raioanele 
Toplița, Miercurea Ciuc și Odor- 
hei, unde consiliile raionale duc o 
activitate formală sau nu activea
ză deloc, munca sportivă la sate 
stagnează, ea rezumîndu-se la cîte- 
va echipe de fotbal și popice. In 
comune ca Chendul Mare. Valea 
Nisnaufui (r. Sf. Gheorghe), Ghe- 
linta (Tg. Săcuiesc), Tușnadul 
Nou (M. Ciuc) etc. se poate spu
ne chiar că munca sportivă a dat 
îndărăt, numărul membrilor de co
lectiv fiind în scădere, ca și suma 
totală realizată din cotizații. In 
mare măsură, toate aceste lipsuri 
se datoresc și comitetelor sindica
le ale muncitorilor agricoli, orga
ne care dau prea puțină importan
ță muncii sportive.

Este necesar ca actîviștii consi
liului sportiv regional Recolta să 
ia neîntîrziat măsuri pentru reme
dierea lipsurilor din raioanele co
dașe în munca sportivă la sate. 
Folosind mai cu chibzuință ca pînă 
acum sprijinul efectiv pe care-1 
dau organizațiile de bază U.T.M.. 
comisiile regionale și raionale pe 
ramură de sport, comitetele C.F.S. 
ca și colectivele sportive sindicale 
care au sub patronaj un mare nu
măr de colective Recolta, intensi- 
ficînd munca de teren și acționînd 
pentru întărirea consiliilor raiona
le obștești, consiliul sportiv re
gional Recolta poate și trebuie să 
contribute în mai mare măsură la 
întărirea muncii sportive din sa
tele Regiunii Autonome Maghiare.

Cu cîțiva ani în urmă, în ora
șul Piatra Neamț nu se practicau 
decît puține sporturi. „Activitatea" 
sportivă a orașului era — în fond 
— reprezentată doar de o singu
ră echipă de fotbal. De atunci, deși 
nu a trecut prea mult timp, la 
Piatra Neamț s-au schimbat mul
te. iar acum oamenii muncii din 
acest oraș practică fotbalul, vole
iul, baschetul, șahul, popicele șî 
alte sporturi, multe dintre acestea 
cu totul necunoscute pînă acum 
cîțiva ani.

Pentru a se pune însă bazele 
unei temeinice activități sportive, 
era nevoie de cadre tehnice în toa
te ramurile de sport, iar aceste 
cadre lipseau. Atunci,, comitetul ra
ional C.F.S. a luat inițiativa orga
nizări; mai multor cursuri de in
structori voluntari, unde tinerii au 
fost pregătiți. Treptat, au luat fi
ință și comisiile pe ramură de 
sport aproape la toate discipline
le, comisii care astăzi coordonea
ză întreaga activitate sportivă din 
orașul P. Neamț.

Multe din comisiile pe ramură 
de sport muncesc bine. Ele îndru- 
mează și coordonează activitatea 
sportivă din ramura de sport res
pectivă, organizează concursuri și 
mobilizează tinerii la întreceri.

Printre comisiile pe ramură de 
sport cu o frumoasă activitate se 
numără comisia raională de fot
bal, condusă de tov. V. Grigoriu și
D. S'ecuseanu, care de la 'înființarea 
sa a depus o muncă neobosită 
pentru răspîndirea acestui popular 
sport în rînd urile oamenilor mun
cii din raion. Acum, comisia raio
nală de fotbal privește cu mîndrie 
rezultatele muncii sale: pe lîngă 
fiecare întreprindere sau uzină din 
oraș, ca și în satele raionului, ac-

Campionatul republican de poliatlon G. M. A.
In ultima vreme, au sosit la re

dacția ziarului numeroase scrisori, 
prin care corespondenții noștri ne 
informează în mod amănunțit de fe
lul cum se desfășoară întrecerile din 
întreaga țară, în cadrul campionatu
lui republican de poliatlon G.M.A. 
In valea Jiului, de pildă, ne scrie 
tov. Vasile Hlopețki, au fost an
grenați în întrecerile acestui cam
pionat peste 100 de purtători ai 
insignei G.M.A. gr. I. Cu ocazia 
primelor întreceri s-au dovedit a fi 
bine pregătiți tinerii din colectivul 
sportiv Constructorul Petroșani. O 
preocupare asemănătoare există în 
momentul de față și la o serie de 
colective sportive din Capitală. 
Printre acestea amintim colectivele 
sportive Progresul I.T.B. și Fla
mura roșie Textil Confecții.

Din majoritatea raioanelor re
giunii Stalin ne vin vești în le
gătură cu pregătirile intense efec
tuate de zeci și zeci de tineri în 
vederea întrecerilor finale ale cam
pionatului republican de poliatlon 
G.M.A. Aceeași situație îmbucură
toare se prezintă și în raioanele 
regiunii Cluj, In această regiune, 

tivează echipe de fotbal de senior^ 
juniori și pitici.

Și comisia raională de volei des
fășoară o rodnică activitate. Munca 
acestei comisii este condusă de 
tov. Petronius Halaucescu, instruc
tor la colectivul sportiv „Avîntul**. 
Ea se îngrijește permanent de ridi
carea de noi cadre. De asemenea, 
comisia raională de volei a organi
zat mai multe cursuri de instruc
tori și arbitri.

Baschetul este unul dintre spor
turile cele mai de curînd practicate 
la P. Neamț. Totuși, el a și cîști- 
gat mulți simpatizanți și aceasta 
rrt mod special după desfășurarea 
finalelor Cupei Orașelor din acest 
an. In munca comisiei de baschet 
se evidențiază tovarășii Rene Dres- 
canu, Vlascu Vladimir și M'icsa,

Șirul numelor activiștilor volun
tari din orașul P. Neamț, care 
muncesc neobosit, poate fi mult 
lungit. Printre aceștia mai găsim 
pe tov. M. Segal, din inițiativa că
ruia au fost înființate primele 
echipe de handbal din oraș, dr. 
Bedrosian și Ianocici Constantin 
„pionii" mișcării șahiste din P. 
Neamț, Ștefan Iacobai din cadrul 
comisiei de tir, Turinelli din co
misia raională de ciclism, Aslan din 
comisia raională de motociclism șî 
colectivul format din tovarășii Ion 
Zaharia, Ion Plăcintă, I. Petrucă,
V. Zaharia și I. Silter, care au fă
cut din popice un sport popular ce 
este practicat astăzi de un număr 
mare de tineri și vîrstnici.

Iată cum prin munca neobosită 
a instructorilor și a celorlalte ca
dre tehnice voluntare, în orașul P. 
Neamț au început să fie practica
te mereu mai multe sporturi.

Francisc Baciu 
corespondent

atît comisia regională G.M.A. cît 
și comisiile raionale de control 
G.M.A. au fost preocupate în per
manență de pregătirea cît mai bu
nă a întrecerilor d:n primele etape 
ale campionatului republican de po
liatlon G.M.A. Cea mai frumoasă ac
tivitate a cunoscut-o ra:onul Dej. In 
colectivele sportive din acest raion 
s-au întrecut peste 350 partici- 
panți,^ dintre care 175 femei. Suc
cese lăudabile au înregistrat și co
lectivele sportive din raionul Bis
trița. In acest raion, s-au pregătit 
cu regularitate un număr de 165 
purtători ai insignei G.M.A. gra
dul I, dintre care 80 femei.

Mai sînt însă unele raioane din 
tegiunea Cluj care au rămas mnlt 
în urmă față de raioanele amin
tite _ mai sus. Raionul Aiud, de 
pildă, cu toate că are mari posi
bilități de angrenare a aspiranți
lor G.M.A. gr. II în întrecerile 
acestui campionat, datorită muncii 
superficiale nu a reușit să mobi
lizeze decît 26 de participanți. De 
asemenea în raioanele Zalău și 
Turda se desfășoară o activitate 
nesatisfăcătoare.

Pe tot cuprinsul regiunii Plo
dești tinerii și tinerele au participat 

■ cu entuziasm și continuă să se 
întreacă și acum în etapa a doua 
a măreței competiții sportive de 
masă, Concursurile Sportive ale 

’Tineretului, cinstind astfel marea 
tsărbătoare a tineretului lumii, 
' Festivalul de la Varșovia. Datele 
'primite pînă acum de către conii- 
isia regională Ploești pentru or- 
.•ganizarea Concursurilor Sportive 
ale Tineretului dovedesc că în 

.această regiune numărul concu- 
renților care s-au întrecut în 
prima etapă depășește cifra de 

'60.000.
Larga participare a tineretului 

regmhii Ploești la Concursurile 
Sportive ale Tineretului dovedește 
pe de o parte bucuria cu care 
aceștia întâmpină marea sărbătoa
re a tineretului famii, iar pe de 
altă parte, oglindește munca rod
nică depusă pentru reușita acestei 
acțiuni. Și dacă rezultatele sînt 
fhibueurătoare, merite au desigur în 
primul rînd comisiile de or
ganizare a competiției, dar și 
organizațiile de bază U.T.M., co
mitetele raionale și orășenești
C.F.S.,  sfaturile populare și în spe
cial secțiunile de învățămînt ale 
sfaturilor populare, care au con
siderat Concursurile Sportive ale 
Tineretului ca pe o sarcină im
portantă.

In regiunea Ploești au lost or-

Succese remarcabile în regiunea Ploești
ganizate întreceri la toate disci
plinele cuprinsa în regulamentul 
competiției, inregisbrindu-se la 
toate sporturile participări nume
roase. Au fost anumite sporturi 
care s-au bucurat de o mai largă 
popularitate. Astfel, la atletism au 
luat startul' 12.000 de concurenți, 
dintre care 3500 femei, ia fotbal 
8400 concurenți, la tir 6300 concu
renți, la volei 5200 concurenți, la 
șah 4800, fer la oină 2600. Prin
tre orașele și raioanele remarcate 
pentru buna mobilizare se laflă 
orașul Ploești cu p">ste 8500 par
ticipant! și raioanele Buzău și Tîr- 
goviștj cu 7500 și — respectiv 
— 5000 participant!; iar printre
colectivele evidențiate: Flacăra 
Uzina „1 Mai“ Ploești, Progresul 
Buzău, Flacăra Uzina „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ — Tîrgoviște, Metalul 
„I. C. Frîmu" — Sinaia, Construc
torul „Vulturul" Comarnic etc. 
și colectivele sătești din comunele 
Valea Teancului, Merei, Corneștî, 
Tinosu, Glodeanu-Sărat, Săhăteni 
etc.

Concursurile Snortive ale Tine
retului au constitu't un foarte 
bun prilej p ntru trecerea norme
lor G.M A. Peste 25.000 tineri și 
tinere din regiune ș!-au trecut 
majoritatea normelor G.M.A, iar 
ttn număr de :-rcyinvFv 2400 d"* 
tiuori au devenit purtători ai in

signei G.M.A. gr. I și F.G.M.A. 
In această direcție, succese remar. 
cabi.le au obținut raionul Buzău 
(348 purtători), orașul Ploești 
(286 purtători), raionul Ploești 
(193 purtători), și consiliul sportiv 
regional al asociației Recolta, care 
a reușit să se claseze pe primul 
loc în întrecerea pentru îndeplini
rea și depășirea angajamentelor 
luate înaintea consiliilor regionale 
a:'.e asociațiilor Progresul și: Voin
ța, cucerind astfel drapelull de 
fruntaș al întrec Hi.

Tineretul din satele și orașele 
regiunii Ploești, mobilizat de co
misiile pentru organizarea C.S.T., 
a amenajat prin muncă voluntară 
172 terenuri de volei, 131 terenuri 
de fotbal, 300 gropi pentru sări
turi și 49 cînrs1 cu obstacole G.M.A. 
De asemenea, au fost înființate 227 
noi echipe de fotbal, 144 echipe 
de voter, 57 de oină șî 26 de 
handbal (fete).

Mobilizat de organizațiile de 
bază U1T.M., tineretul din Boldești, 
Băcoi, Moreni și Cîmpina a 
luat inițiativa punerii în funcție a 
unor sonde inactive. Tot ei au 
luat în foraj două sonde pe care 
le-au numit „Sonde ale tineretu
lui". T'ner'i ulenrști de la uzina 
„Gh Giieorglri’-lJ i" d n Tfrqoviș- 
te, urmînd inițiali,a muncitorilor 

de la uzina „Clement Gottwald" 
din București, au realizat pînă în 
prezent economii de material? în 
valoare de -50.000 lei. lin timpul 
liber, ei au lucrat diferite obiecte 
pe care le vor trimite în dar ti
neretului la Varșovia. Au fost lu
crat? brichete, scrumiere, cupe de 
nichel și sonde în miniatură.

Frumoasele succese obținute, 
atît pe linia mobilizării tineretului 
la întreceri, cît și în celelalte ac
țiuni (amenajări de terenuri spor
tive, confecționarea de daruri 
pentru Festival), fac desigur din 
regiunea Ploești o regiune frunta
șă. Dar este bine să airătăm și 
cîțiva din factorii care au contribuit 
la reușita organizării acestei com
petiții în această regiune, cîteva 
aspecte din munca comisiei regio
nale de organizare a Concursurilor 
Sportive ale Tineretului.

Cunoseînd importanța și aportul 
pe care-t aduce 'la reușita oricărei 
acțiuni munca de agitație și pro
pagandă, comisia regională pentru 
organizarea Concursurilor • Sportive 
ale Tiner tutui și-a îndreptat ac
tivitatea în primul rînd în această 
direcție. In întreaga regiune au 
fost confecționate sute de panouri, 
lozinci mobilizatoare și gazete de 
per te în legătură cu Concursurile 
Sportive ate Ti leretului. De ase
menea, stațiile de radioamplificare 

au fost folosite pentru anunțarea 
programelor, datelor și locurilor 
de desfășurare a întrecerilor sau 
pentru evidențierea fruntașilor. O 
altă metodă folosită a fost aceea 
a trimiterii de echipe model în 
satele și comunele din regiune, A- 
semenea echipe s-au deplasat 
în^ comunele Telega. Floreșfi, 
Păulești. Dărmănești. Cojasca, Ti
nosu, Poenarii Burchi etc. Comi
sia regională de organizare ' a 
C.S.T. a mai folosit metoda premie
rii colectivelor sportive și cadre
lor voluntare obștești evidențiate 
pentru munca depusă. Premiile au 
constat în materiale și echipament 
sportiv și cărți. Și comitet»il regio
nal U.T.M'. a răsplătit munca or
ganizațiilor și a comitetelor raio
nale U.T.M. evidențiate. Astfel, co
mitetului raional U.T.M, Cîmpina 
i-a fost înmînat drap?htl de raion 
fruntaș al întrecerii pentru mobi
lizarea tineretului la întreceri.

_ Pentru obținerea unor rezultate 
și mai bune în etapa următoare, 
etapa a doua, comisia regională 
de organizare a Concursurilor 
Sportive ale Tineretului a luat 
din timp măsurile necesare care 
să asigure succesul dorit. In a- 
cest scop au fost organizate în 
raioan1 con/ătu:ri cu cadrele teh
nice, cat? au fost repartizate pe 
centre de comună.

M. Bedrosian 
corespondent



ILE NNĂ LA Je&twa£)
Doi campioni neobîșnuiți... LA CLUJ, PRINTRE CEI CE SE PREGĂTESC PENTRU FESTIVAL

Vor veni mtslii 
campioni și record
mani în Varșovia 
celui de al V-l a 
Festival. Atleții ma
ghiari Iha ros Ko
vacs, gimnastul so
vietic Boris Șahlin, 
jucătoarea de tenis 
de masă Angelica 
Rozeanu, atleta a- 
ustra liană Shiifley 
Strickland și mulfi 
alți sportivi ale că
ror nune a făcut 
ocolul globului pă- 
mî ițesc.

Dar printre zeci
le de mii dj tineri 
care își vor afirma 
la Varșovia dorința 
de a trăi în pace 
și în relații de 
strînsă prietenie.

vor fi și doi campioni (pe care îi 
vedeți în fotografia alăturată) ai 
unei întreceri care nu s-a 
(desfășurat nici pe stadion, 
nici în săli de sport. Sînt 
doi campioni ai luptei pentru 
pace: un tinăr indian, Susii Roy,

Misnlal Jsynswal a făcut 50.000 km. pe bicicletă
înainte de a

Printre oaspeții sosiți la cel de 
al V-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților de la 
Varșovia se află și indianul Mis- 
rilal Jayaswal. Pină aici nimic 
neobișnuit. La Festival vin ti
neri și din țări mai depărtate. Și 
totuși, Jayaswal este un oaspete 
deosebiit și aceasta pentru că a 
venit din India numai pe bicicleta sa. 
Un tînăr aventuros ? Nu. Misri- 
lail Jayaswal are 32 ani și este 
de profesie inspector școlar în 
provincia indiană Bihar. El a ple
cat din patrie la 4 aprilie 1952 
cu scopul de a face înconjurul lu-

Pe acest desen făcut de E. A- 
laszewski, Mi:rilo.l Jayaswal a 
scris un salut adresat sportivilor 

oolonezi
mii pe bicicletă și totodată — 
așa cum spune ei — să „pro
page ideia frăției și prieteniei 
între popoare".

Jayaswal a avut fericitul prilej 
să asiste la demonstrațiile care 
au avut loc la Praga cu prilejul 
primei Spartachiade Naționale a 
Cehoslovaciei. De acolo, el și-a 
continuat drumul spre capitala 
Poloniei, Varșovia, locul de, des
fășurare a celui de al V-lea Fes
tival-

REALIZĂRILE
Numai peste cinci zile, pe mare

le stadion construit pe malul 
Vistulei, reprezentanții tineretului 
lumii vor fi de față la începerea 
marii sărbători a tinereții, sărbă
toare atît de mult așteptată.

In cinstea Festivalului, sute de 
mii de tineri din țara noastră au 
muncit cu mai mult spor, iar alte 
sute de mii s-au întrecut pe pis
tele de atletism, pe terenurile de 
volei, baschet, ten's ș.a. In cadrul 
șezătorilor și serilor literare, Fes
tivalul a fost, de asemenea, subi
ectul principal.

La Tg. Mureș, ca de altfel în 
toate celelalte orașe a'e patriei 
noastre, tinerii se pregătesc in
tens. La atelierele cooperativei 
„Arta populară", utemiștii și cei
lalți tineri au executat cu multă 
tragere de inimă daruri pentru 
participanții străin: la Festival. 
Șahul de buzunar, minunatele ca
sete din lemn, care poartă culori'e 
steagurilor ce vor fi înălțate la 
Varșovia, în timpul Festivalului, 
lampa sculptată cu frumoase mo
tive naț’onale, vasul mare din 
lemn și bastonul sculptat și pic-

care timp de două luni a strîns 
41.200 semnături pe Apelul de la 
Viena, și o tînără finlandeză, 
Juulikki Terkku, care în țara sa 
a adunat cel mai mare număr 
de semnături pe Apel.

sosi ia Festi.al
Sosit la Varșovia MISRILAL 

JAYASWAL a devenit punctul de 
atracție al cetățenilor din acest 
oraș. El este mereu solicitat de 
presă, de radio și de postul de 
televiziune. O convorbire cu oas
petele indian este un lucru foarte 
greu de realizat. Ziaristul polo
nez E. Cunge povestește că a tre
buit să aștepte timp îndelungat 
în holul hot lului „Varșovia" pen
tru a putea sta de vorbă cu oas
petele indian și aceasta pentru 
faptul că JAYASWAL imprima 
pentru posturile poloneze de ra
dio un cîntec popular indian.

Fiind întrebat care țară i s-a 
părut cea mai interesantă, Jayas
wal a răspuns aîmbind : „Aceea în 
care voi pleca de aici, Uniunea 
Sovietică". El a povestit despre 
prietenia pe care a legat-o la 
Praga, în timpul Spartachiadei, 
cu gimnastele sovietice. Cunoaște 
și numele lor: Valea, Galea și 
Lealea. Pentru a fi mai convin
gător, araită o fotografie de la 
Praga în care se poate vedea un 
grup de gimnaste sovietice. Prin
tre sportivele sovietice poate fi 
văzută Galina Rudko înconjurată 
de alte tinere cu părul bălai.

_ După ce va părăsi Varșovia, 
tinărul indiian va vizita Uniunea 
Sovietică, apoi se va îndrepta 
spre apusul Europei, va trece prin 
Germania și Franța. De aici va 
pleca în Anglia iar apoi în Ame
rica, Australia, Japonia și China, 
de unde se va întoarce în In
dia.

Pînă la începerea Festivalului, 
oaspetele indian nu se odihnește. 
El a întreprins o călătorie în 
Polonia pentru a cunoaște și mai 
bine această țară despre care a 
auzit vorbimdu-se, prima oară, în 
anul 1939. Citise atunci în ziare 
că Germania declarase război Po
loniei-

„Mă bucur că astăzi sînt aici, 
în Polonia liberă, și sper că cele 
ce s-au petrecut atunci nu se vor 
mai repeta niciodată" — a decla
rat el ziariștilor polonezi.

DIN TG. MUREȘ
tat cu motive secuești, vor lua în 
curînd drumul Varșoviei. Pentru 
dragostea și sîrguința cu care .au 
lucrat aceste daruri, Victoria Na- 
ghi și Moise Imre, amîndoi tineri 
și mai ales buni sportivi, merită 
toate laudele.

întrecerile pentru buna calitate 
a produselor au angrenat de 
menea un mare număr de tir4 ri 
muncitori din Tg. Mureș. La fa
bricile „E. Mauriciu", „L. Minschi" 
și „Al. Petofi", sportivii Elisabeta 
Gego, Paul Birtalan, C. Veres, I. 
Havady și Zoltan Albert, au reu
șit să obțină frumoase rezultate 
în producție.

Și în cadrul concursurilor spor
tive ale tineretului sportivii din 
Tg. Mureș au fost la înălțime. Re
zultatele bune obținute sînt, de alt
fel, cea mai bună dovadă. Cu a
cest prilej au fost constituite noi 
echipe pe ramură de sport. De a- 
cum înainte orașul Tg. Mureș va 
avea încă 67 echipe de fotbal și 
100 de volei. Iată succesele cu 
care se mîndresc tinerii mureșeni, 
succese pe care le-au închinat Fes
tivalului de la Varșovia.

CLUJ, 25 (prin telefon di la 
trimisul nostru). — Intr-un oraș 
cu activitate sportivă atît de bo
gată — după cum dovedesc de 
altfel numeroasele afișe — nu-i 
de mirare că un meci cu totul 
neobișnuit a putut să fie popu
larizat numai în rîndurile spor
tivilor care se pregătesc aici 
pentru competițiile din cadrul Fes
tivalului. Și totuși întîlnirea ta 
care ne referim a avut loc astăzi 
pa stadionul „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej", opunînd echipei noas
tre reprezentative de handbal fe
minin o selecționată a lotului 
masculin de baschet.

încurajate de stadiul avansat 
al pregătirii lor și de forma 
bună arătată Ia antrenamente, 
handbalistele au hotărit să che
me la întrecere o echipă mas
culină. Ce-i drept, nu de specia
litate dar al cărei avantaj de înăl
țime, ca să nu mai pomenim de 
forță, putea să aibă un rod ho- 
tărîtor în obținerea victoriei.

Baschetbaliștii au jucat cu mul
tă atenție și au marcat., un nu
măr de puncte dar principalul a 
fost că handbalistele au înscris 
opt puncte, au reușit foarte mul
te intercepții deși se aflau în 
fața unor „ași" ai mînuirîi balo
nului și au trecut de apărători 
de talia lui Răducanu, pivotul 
echipei de baschet, a lui V. Po
pescu și au înșelat chiar atenția 
portarului.

Trebuie să spunem că întîlni- 
rile de acest gen nu constituie o 
raritate aici, în rîndurile celor ce 
se pregătesc pentru Festival. Nu 
de mult, luptătorii și boxerii și-au 
disputat... întîietatea pe terenul 
de fotbal. In bună condiție fizică 
și avînd un apreciabil avantaj de 
forță, Ciobotaru a realizat fru
moasa performanță de a înscrie 
trei puncte. Boxerii au cîștigat 
acel meci cu 3—1.

URMĂRIND ANTRENAMENTUL 
VOLEIBALIȘTILOR

Jucătorii de volei au rămas cre
dincioși sportului lor favorit. De 
aceea am găsit prima formație 
în care joacă de obicei St. Ro
man, Crivăț, Ponova. Mihăilescu, 
Horațiu Nicolau și Rusescu lup- 
tînd cu garnitura secundă în 
care se fac remarcați Derji și 
Minculescu.

Urmărind antrenamentul lor o- 
bișnuit ajungi la concluzia că, 
dacă vor avea și la Varșovia, 
rezerva de „bombe" și mingi 
plasate, puține echipe le vor re
zista. Parcă ceva mai slab func
ționează apărarea, în special !n 
linia a Il-a. Dar se prea poate 
că, {inînd seama de caracterul a- 
mical al întîlnirii, jucătorii să nu 
fi făcut apel la toate cunoștin
țele și forțele lor în apărare.

FORMULA NOUA IN ECHIPA 
DE VOLEI FEMININ

La voilei a început să fie fo
losită o formație nouă în care 
și-au găsit locul o serie de ele
mente noi ca Ana Zăbavă, Elena 
Răzvanță și Veronica Zama. Ele 
se înțeleg di>n ce în ce mai bine 
cu Doina Corbeanu, Rodica Să- 
deanu, Sonia Colceriu și cele
lalte jucătoare care au mai făcut 
parte din reprezentativa țării.

UN LOT FOARTE OMOGEN

Aceasta este impresia cu care 
pleci de la un antrenament al lotu
lui de tenis de masă. Odată ter

Ca și tinerii din toate celelalte 
continente, tinerii din Africa vor 
fi prezenți la Varșovia pentru a 
participa la marea sărbătoare a 
păcii și prieteniei. Ei au avut însă 
de învins diferite greutăți dar cu 
sprijinul personalităților din Co
mitetele de pregătire, organizînd 
baluri și festivaluri, ei au reușit 
să adune sumele de bani nece
sare deplasării unor loturi cît mai 
mari. Și din aceste loturi nu lip
sesc, bineînțeles, nici sportivii.

★
• In Algeria au fost organizate 

la începutul acestei luni întreceri 
în mai multe ramuri de sport. în
vingătorilor li s-a inmînat cu a- 
cest prilej insigna sportivă a 
F.M.T.D. Cei mai buni sportivi ai 
țării ca boxerul Omar Kebiși, cam
pionul de ciclism al orașului Al
ger El Bezghi Abderahman ș.a., 
au luat parte la aceste întreceri, 
care au constituit totodată un cri
teriu de selecție a celor care vor 
face deplasarea la Varșovia. 

minat programul de încălzire și 
cel tehnic—supravegheat de maes
trul sportului Nicu Naumescu — 
în sala unde se desfășoară an
trenamentele jucătorilor de tenis 
de masă au loc adevărate finale 
de campionat. Pesch e parcă mai 
impetuos ca oricînd, Mircea Po
pescu deosebit de eficace iar 
Gantner pare decis să redevină 
campion al țării. Bine înțeles, 
Reiter luptă cu toată seriozitatea 
pentru a-și păstra neștirbit pres
tigiul.

Interesant e faptul că nu e- 
xistă nici învingători și nici în
vinși pentru că antrenorul oprește 
de obicei jocurile la 1—1 sau la
2—2. Un motiv foarte serios ca 
jucătorii din lot să aștepte o 
ocazie cit mai apropiată cînd vor 
juca și... setul decisiv.

Caracteristica jocurilor este 
foarte îmbucurătoare. Deși se fo
losește paleta cu burete, se prac
tică un joc modern, ofensiv, din 
care țăcăneala a dispărut aproa
pe cu totul.

MARIN BADIN FACE APEL 
LA RESURSELE LOCALE

In mijlocul lotu'ui de tenis — 
alcătuit din elemente foarte tinere 
— antrenorul Marin Bădin pare 
un tată toarte respectat. „Copiii" 
lui? Bardan. Ștefan Georgescu — 
un tînăr mai masiv, cu o deose
bită predilecție pentru jocul de 
fileu — Vasile Serester și Juliets 
Namian.

In căutarea unor cît măi bune 
și variate soluții pentru pregăti
rea tinerilor Iui elevi, Marin Bă
din a apelat Și la resursele lo
cale în care Clujul este de altfel 
destuii de bogat. Astă?: îl a 
convins pe un vechi jucător de 
tenis din localitate, Petrovici, 
care posedă un bun joc de fund, 
să fie partenerul jucătorilor din 
lot care în general au tendința de 
a uza mai mult de jocul la fileu. 
Trebuite să știți că vîrstnicul lor 
partener le-a demonstrat cu suc
ces cît de util este și jocul la 
fund.

MUNCA PLINA DE RIVNA 
IN RINDUL BOXERILOR

Da. se muncește cu foarte mul
tă seriozitate in lotul boxerilor I

După cum se vede, Helmu'h Orendi stăpinește bine acest element 
din exercițiul la paralele

Cei ce vin din țările Africei
• In Senegal, aproape toate o- 

rașele și centrele importante : Da
kar, Rufisque, Kaolack, St. Louis... 
au găzduit pînă acum numeroase 
manifestări culturale și sportive, 
în vederea formării delegației 
pentru Festivalul de la Varșovia. 
In momentul de față, 10 tineri 
din Senegal se află în drum spre 
capitala de pe Vistula.

★
• La Khartum, capitala Suda

nului și locul unde Nilul alb și 
Nilul albastru își unesc apele, s-au 
întîlnit, acum cîtva timp, tinerii 
care au plecat apoi spre Varșo
via. Delegaț'a alcătuită în mare 
majoritate din studenți, cuprinde 
cîteva orchestre și coruri, precum 
și un grup de sportivi, printre ca
re se află o echipă de fotbal, una 
de baschet și jucători de tenis.

*
• Egiptul este una din țările 

africane, care a pus un mare ac
cent pe participarea sportiv.lor săi 
la cea de a doua ediție a întrece

Toți pugiliștii sînt hotăriți ca la 
Varșovia să cucerească locuri de 
frunte, locuri care le-au fost re
fuzate de arbitrajele necorespun
zătoare de la recentele campionate 

europene.
In primul rînd1 îți atrage a- 

tenția Nicolae Linca. Nu numai 
pentru faptul că folosește un cos
tum negru de patinator dar și 
pentru stăruința pe care o de
pune în desăvîrșirea gărzii erme
tice, a pistonului de dreapta 
care lucrează aproape fără cusur.

Antrenorii Popa și Chiriac au 
mult de lucru. Ei trec de la un 
tînăr la altul și se ocupă mai 
îndeaproape de Petru ZViaria 

care este încă puțin cam greoi. 
Mai puțin se interesează ei de 
Eustațiu Mărgărit, care pe lingă 
faiptul că este foarte conștiincios, 
are și destulă competență în ca
litatea sa de asistent în această 
specialitate la I.C-F

ÎNOTĂTORII AU AVUT AZI 
NEPLĂCERI

Nu, nu e vorba de neplăceri 
serioase! Astăzi temperatura a 
fost însă mai scăzută ca în zi
lele trecute și dacă ceilalți spor
tivi și, desigur, localnicii s-au 
bucurat, înotătorii au regretat 
arșița soarelui pentru că nu a 
mai avut cine să le încălzească 
apa din bazinul parcului Babeș, 
apă schimbată chiar azi dimi
neață.

Totuși, antrenamentele au con
tinuat, și de pe blocul de start 
au luat numeroase plecări: Felix 
Heitz, Carol Meder, Aurel Măn- 
doiu, Sanda Platon, Marica Both 
ș.a.

GIMNAȘTII AU MAI TRECUT 
PRINTR-UN EXAMEN

In sala Ianoș Herbak — la ora 
cînd telefonez — continuă con
cursul de verificare a gimnas
telor și gimnastelor din lot. Rînd 
pe rînd au trecut la diferitele 
aparate frații Orendi, M. Botez, 
Elena Leuștean, Emilia Vătășoiu, 
și alții care au fost punctați cu 
aceeași exigență ca la un auten
tic concurs.

EM. VALERIU

rilor sportive ale tineretului din 
cadrul Festivalului de la Varșovia. 
Inițial, Comitetul olimpic din E- 
gipt a selecționat 53 de sportivi 
pentru Varșovia, dar după o nouă 
ședință a acestui comitet, numă
rul sportivilor a fost urcat la o 
sută.

Una din personalitățile egipte
ne, care s-a ocupat de această 
problemă, este Adil Tahir, secre
tar general al Consiliului Supe
rior pentril bunăstarea și pentru 
pregătirea sportivă a tinerilor. El 
a declarat, în legătură cu partici
parea tineretului egiptean la Fes
tival următoarele :

„Doresc ca Festivalul care va 
avea loc în vara aceasta la Var
șovia să fie încununat de un de
plin succes și sper că tiner.i egip
teni vor avea acolo un m nunat 
prilej de a face cunoștință cu ti
nerii din alte țări și să lege prie
tenii trainice cu aceștia".
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r Cum era de așteptat, originala 
întrecere ciclistă inițiată de asocia
ția Dinamo, a constituit un sever 
examen pentru cicliștii noștri și a 
prilejuit un edificator criteriu de 
apreciere a nivelului posibilități
lor alergătorilor fruntași, în vede
rea marilor competiții care se a- 
propie. Dacă traseul pe Bran și 
Matei aș, la care s-a renunțat din 
pricina stării drumului (care ar fi 
uzat excesiv materialele), cum și 
cel de la Pîrîul Rece (schimbat în 
ultima oră din cauza ploilor), ar 
fi rămas în itinerariul initial al 
cursei, am fi asistat la o probă 
exceptional de dură.

Dar, și așa, cursa organizată în 
bune condițiuni de către Dinamo, 
a fost, în adevăr, o probă de mun- 
te și recomandăm ca urcușurile 
spre Furnica și Cioplea să fie inclu
se, în viitoarele întreceri pe cla
sica rută București-Orașul Sta
lin rută care ,de la o vreme, 
datorită pregătirii majorității ci
cliștilor, nu mai aduce prea 
mari „evenimente" în desfășurarea 
curselor.

In ceea ce privește comportarea 
alergătorilor, trebuie să subliniem 
că C. Dumitrescu, cîștigătorul pro
bei, a fost superior la urcuș și a 
ebținut, cu toată autoritatea, o vic- 
toiie pe deplin meritată. Nu vom 
mai nota cunoscutele însușiri ale 
acestui alergător complet, ci ne 
vom rezuma doar la cîteva date, 
edificatoare asupra clarei sale 
victorii. In prima etapă, a 
spart de două- ori — și cunosc- 
cînd și o zi mai slabă — a pier
dut 10 minute, ocupînd locul 26. 
După etapa a doua, îi găsim pe 
locul 16 în clasamentul general, 
îar după etapa a treia pe locul 5, 
pentru ca la capătul etapei a pa
tra să intre în posesia tricoului 
galben.

N. Vasilescu, în formă bună, 
dacă nu ar fi fost atît de Neco- 
nom"1 cu eforturile, și ar fi avat 
mai multă inițiativă, (în perioada 
cînd Dumitrescu era încă departe 
în clasament) ar fi fost un îndrep
tățit aspirant la tricoul galben, 
cunoscute fiind posibilitățile lui de 
cățărător. Ștefan Sebe a purtat trei 
zile tricoul galben, a avut o reve
nire remarcabilă (cu ajutorul lui 
Moiceanu și C. Tudose) după pana 
de cauciuc din etapa a doua, iar 
In etapa a treia fără un cauciuc 
spart, aproape de sosire, poate că 
ar mai fi păstrat tricoul galben 
și în etapa următoare. Bun tacti
cian, în formă excelentă, a cedat 
după o luptă în care nu a precupe
țit nici un efort. Gabriel Moiceanu, 
a luptat mai mult pentru Sebe.

Ludovic Zanoni, de data aceasta 
de o combativitate evidentă, a 
avut o comportare care vădește 
reala creștere a posibilităților a- 
cestui tînăr ciclist fruntaș. Cîteva 
defecțiuni mecanice l-au „tras'* pe 
locul VI în clasamentul general 
final. Nicoiae Maxim, victorios în 
prima etapă, a fost penalizat cu 
5 minute, în urma unei atitudini 
nesportive. Faptul, firește, a impri

„Cupa Metalul” la canotaj
r Pe lacul Herăstrău s-a desfău- 
rat sîmbătă și duminică o im
portantă competiție de canotaj, 
dotată cu „Cupa Metalul". La 
întreceri au participat 9 asociații 
sportive ,cu un total de 280 de 
canotori și canotoare. In afara 
probelor pentru avansați, s-au 
disputat și întreceri pentru în
cepători, pe ambarcațiuni în cli- 
nuri. Sîmbătă s-au desfășurat în
treceri de caiac-canoe, iar dumi
nică de canotaj academic.

Iată rezultatele înregistrate:
Canoe 2 juniori: Tînărul dina- 

movist (Florei, Teodorescu). Ca
iac 2 juniori: Tînărul dinamovist 
(Dinicu, Rădulescu). Caiac 1 se
niori: I. Săndulescu (T.D.). Ca
noe 1 juniori: Ion Grosu (Tină- 
nil dinamovist). Caiac 2 seniori:
1. Voința (A. Mihalache, S. Teo- 
darov). Caiac 1 juniori: A. Ver- 
nescu (Tînărul dinamovist). Ca
iac 4 juniori: (Tînărul dlinamo- 
vist) (Negrus, Ritaru, Timbul- 
maș, Popescu). Caiac 2 senioare: 
L Progresul (Herișan, Năstase). 
Caiac 1 senioare Ecaterina Ful
ger (Locomotiva). Caiac 4 se
niori: T- Dinamovist (Andreescu, 
Lazăr, Neculcc, Cengher). Ca
iac 1 junioare: Nicolle Racovită 
(lînărul dinamovist).

Schif 2 seniori: C.C.A. (Trăila, 
Pop). Schij 1 junioare: Julieta 
Boicu (Metalul). Schif 4 + 1 se-
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Din „Cursa Munților”
mat o oarecare derută în rîndul 
dinamoviștilor și a influențat apoi 
desfășurarea cursei. Este cazul ca 
acest alergător, recunoscut tacti
cian, să-și revizuiască serios atitu
dinea, și să învețe din sancțiunea 
primită.

In ceea ce-i privește pe cicliștii 
de la C.C.A., ei au avut dese acți
uni, în special în etapa a doua, 
pe care au dominat-o net. Dar, 
tocmai în momentul decisiv în 
etapa a doua (Sebe a spart, iar 
cei mai buni de la Dinamo au sufe
rit defecțiuni mecanice), cînd se 
putea schimba total clasamentul ge
neral. ei nu au mai găsit forța ne
cesară s-o facă, și nici ceilalți din 
pluton nu i-au ajutat. I. Constan- 
tinescu, Ion Vasile, C. Datcu, D. 
Țupa, I. Hora, ș.a., au muncit mult 
și ar fi avut dreptul la alte rezul
tate.

Ținem să subliniem comportarea 
în această cursă a unor tineri, o 
parte din ei cu frumoase perspec
tive. vorba, în primul rînd,
de Calin Tudose. Excelent om de 
echipă, rezistent, combativ, curajos, 
bun în cursele de unul singur, el 
a pierdut în etapa a IlI-a- la 3 km. 
de sosire, o victorie, pe care ar fi 
meritat-o din plin, — după ce a- 
lergase, detașat de pluton', zeci de 
kilometri.

Ion Sima, M. Kamer, M. Gher
man, M. Zinz, S. Salai, P. Ganea 
și R. Klein, sînt tineri cărora 
„Cursa Munților", le-a dat prilejul 
să se afirme categoric. Alți tineri, 
V. Milea, A. Făniciu, I. Keller, G. 
Calcișcă, au știut să iasă din ano
nimat prin acțiuni meritorii. O se
rie de defecțiuni materiale au făcut 
ca elemente în plină dezvoltare ca 
V. Militaru, V. Buzbulaș, V. Do- 
brescu, I. Costan, Miknevici, E- 
mil Duțu, L. Popov, ș.a. să ocupe 
locuri care nu exprimă just reale
le lor posibilități. Alți doi tțflpri, 
cu reale calități, Gabriel PetrÂcu 

Ultimii metri din „CURSA MUNȚI LOR": sprintul final de 
la București, care a prilejuit o luptă deosebit de strînsă și spec
taculoasă. (Foto: MAX BANUȘ)

niori: C.C.A. (Ostaia, Bojar, 
Kiss, Cureșca + Dațiu). Schif 2 
junioare; Metalul (Vîlceanu, 
Sfîrlea). Schif 2 senioare: Lo
comotiva (Aloman, Georgescu). 
Schif 4+1 /uniori Voința (O. 
Nicolau, P- Nicolau G. Ionescu, 
Gristescu+Constantinescu) Schij 
2 juniori: Metalul (Filipschi, 
Dinu Scarlat). Schif 1 juniori: 
Mihai Negulici (Progresul). Schif 
8+1 juniori: Metalul (Dumitre
scu, Paraschiv, Simionesou, Am- 
bruș, Ungureanu, Săndulache, 
Odăiașu, Constantinescu + Bar- 
cani). Schif 4 + 1 senioare: Me
talul (Sălceanu, Tutaru, Pop, 
KalmarJ- Bănică). Schif 1 se
niori: N. Navasart. Schif 4+1 
senioare rame: 1. Constructorul. 
Schif 4+1 junioare rame: Voin
ța. Schif 8+1 seniori: Tînărul 
dinamovist.

Pe echipe, concursul a fost cîș- 
tigat de Metalul (104 puncte) 
fată de ce'e 100 realizate de Tî
nărul dinamovist. O mențiune 
bună pentru organizare și arbi
traj.

Inițiative ca cea a colectivu
lui Metalul Energo-Trust nr. 1, 
organizatorul acestui concurs, 
sînt foarte bine venite și ar tre
bui repetate și de alte colective 
bucureștene. Prin concursuri de 
acest fel se face o bună propa
gandă sporturilor nautice și se 
oferă prilej de afirmare la zeci 
și zeci de tineri practicanți ai 
canotajului- 

și E. Mihăilă, au ocupat locuri bune 
în clasament (8 și 16). Insă, ca 
mulți alții, mai tineri sau mai 
vîrstnici, nu prea au avut acțiuni 
personale. D. Glodea, foarte bun 
la urcuș, face deseori risipă de 
efort. Desigur, ne-ar trebui mult 
spațiu să vorbim de fiecare partici
pant, precum și de o serie de cicliști 
cu experiență, dintre care unii au 
avut o comportare sub așteptări 
(Schuster, Georgescu, Istrate, Fol- 
bert).

Publicăm, în continuare, clasa
mentul general individual : 21. Șt. 
Poreceanu (C.C.A. II) 20:56,44; 22.
R. Schuster (Dinamo I) 20:59,50; 
23. V. Georgescu (Dinamo I) 
21:00,25; 24. G. Caicișcă (Voința) 
21:00,26, 25. Ion Hora (C.C.A. I) 
21 :03,44, 26. C. Istrate (Progre
sul) 21 : 04,50 ; 27. F. Wittman 
(C.C.A. II) 21:05,08; 28. P. Gane 
(Constr) 21:07,18; 29. M. Zinz 
(Voința) 21:11,33; 30. A. Făni
ciu (Metalul) 21:17,53; 31. 1. 
Keller (Voința) ; 32. N. Stepanian 
(C.C.A. II); 33. D. Glodea (Dina
mo Orașul Stalin) ; 34. 1.
Minulescu (Avîntul); 35. M. Ștefă- 
nescu (Metalul) ; 36. I. Moraru 
(Progr.) ; 37. V. Miknevici (Dina
mo Or. Stalin) ; 38. S. Gignavo- 
rian (Dinamo II) ; 39. T. Hagiu 
(Avîntul) ; 40. V. Buzbulaș (Dina
mo II) ; 41. G. Socaci (Recolta) ; 
42. E. Engelman (Voința) ; 43. V. 
Militaru (Metalul) ; 44. A. Folbert 
(Dinamo II) ; 45. L. Popov (Dina
mo II) ; 46. V. Dobrescu (Cons
truct.) ; 47. E. Duțu (Voința) ;
48. R. Klein (Dinamo Or. Stalin) ;
49. I. Costan (Metalul) ; 50. D. 
Ionescu (Flacăra) ; 51. S. Zosima 
(Flacăra) ; 52. Dan Dumitrescu 
(Constr.) ; 53. M. Ciliru (Flacăra). 
Clasamentul pe echipe: 7. Voința 
63:08,10; 8. Dinamo II 63 : 40,40; 
9. Avîntul 63 : 46,45 ; 10. Construc
torul 63:57,54; 11. Metalul 64:00,32; 
12. Flacăra 69 : 38,46.

Campionatele de natație 
ale școlilor medii

De curînd s-a desfășurat la Ora
dea, faza de zonă a campionatelor 
de natație ale școlilor medii, la 
care au participat peste 75 de elevi 
din regiunile Timișoara, Arad, Cluj 
și Oradea.

Corespondentul nostru G. Dumi
trescu ne relatează printre altele, 
lipsa nejustificată de la aceste în
treceri a elevilor din regiunile 
Hunedoara și Baia Mare, regiuni 
cu o frumoasă activitate în această 
ramură de sport. De asemenea a- 
ceastă competiție a scos Ia iveală 
o serie de lipsuri organizatorice 
(întîrzierea începerii concursului, 
lipsa unui megafon, cronometrori 
necompetenți etc.) fapt care a um
brit buna desfășurare a concursului.

Iată cîștigătorii probelor :
ELEVE : 100 m. spate : Maria 

Kaszovitz (Oradea) 1,33.1; 50 m. 
liber: Viorica Matei (Cluj) 39,5 
sec.; 4x50 m. Timișoara 3 09.2 ; 50 
m. bras : Emiko Naghi (Cluj) 45,7 
sec. ; 100 m. liber : Kaszovitz Ma
ria (Oradea) 1,25.1 ; 100 m. bras : 
Emiko Naghi (Cluj) 1,36 8 ; 50 m. 
spate: Pia Rădulescu (Timișoara)
44.4 sec.; 4x100: (Timișoara) 
6,46 0.

ELEVI : 400 m. liber : Gh. Selek 
(Cluj) 6,15.4; 50 m. spate: Carol 
Kalko (Arad) 43 9 sec. 100 m. 
bras : V. Frank (Arad) 1.29.0; 50 
m. liber: A. Lehrer (Timisoara)
33.4 sec. ; 50 m. bras : A Fulop
(Cluj) 39,0 sec : 4x100 m.: Cluj 
6.10.0; 100 m. liber: A Selek 
(Cluj) 1,17 0, 100 m. spate: E. 
Kiss (Oradea) 1,31.6; 4x50 mixt: 
Cluj 2.41.4.

Mai multă atenție activității baschetului 
în colectivele asociației Flamura roșie

In urmă cu cîtăva vreme a 
avut loc, în cadrul comisiei cen
trale de baschet, analiza acti
vității de baschet în colectivele 
asociației Flamura roșie. Cu a- 
cest prilej, consiiilîul central al 
acestei asociații a prezentat un 
raport asupra modului cum se 
desfășoară munca secțiilor de, 
baschet în colectivele care-i apar
țin. Lăsînd la o parte faptul că 
raportul a fost întocmit formal, 
în grabă, trebuie subliniat că 
atît datele cuprinse în raport cît 
și discuțiile au arătat deficiențele 
deosebit de prave ale activității 
baschetbalist^ în cadrul aso
ciației Flamura roșie.

In primul rînd s-a constatat că 
conducerea asociației nu sprijină 
această ramură sportivă. Ea este 
codașe în activitatea asociației. 
Neglijența consiliului central al 
asociației s-a manifestat în în
suși faptul că la ședința de a- 
nailiză au participat diin partea 
conducerii tovarăși care nu cu
noșteau situația existentă în co
lective. Așa se face că datele 
formării unei imagini concrete 
asupra situației actuale a bas
chetului în cadrul asociației Fla
mura roșie au fost procurate n»al 
mult de discuțiile susținute de 
membrii biroului comisiei cen
trale și de oei invitați la ședință.

Astfel s-a dovediit că în marea 
majoritate a colectivelor Flamura' 
roșie nu sînt înființate secțiile 
de baschet sau dacă există, ele 
sînt formale ne avînd o existență 
și activitate proprie. Ca urmare 
a acestui fapt numărul baschet- 
baliștilor este extrem de redus, 
asociația Flamura roșie fiind 
printre asociațiile care dau cele 
mai puține echipe de baschet în
trecerilor oficiale. Deosebit de 
gravă apare constatarea că nu
mărul tinerelor care practică 
baschetul în echipele Flamura ro
șie este inadmisibil de mic, deși 
— prin specificul întreprinderilor 
pe lîngă care sînt constituite colec
tivele sportive — aceasta ar 
trebui să devină principal re
zervor al baschetului nostru în 
pregătirea și ridicarea elemen- 
mentelor feminine. Nu este po

Reorganizarea colegiului central al antrenorilor 
de baschet

De curînd biroul comisiei cen
trale de baschet a analizat acti
vitatea desfășurată de colegiul cen
tral al antrenorilor pe primul se
mestru al anului 1955.

Această analiză s-a dovedit a fi 
binevenită, deoarece în cadrul ei 
s-a făcut o serie de constatări 
și s-au tras concluzii folositoare 
pentru viitoarea activitate a cole
giului de antrenori. Biroul Comi
siei Centrale a constatat, de pildă, 
eă în această activitate au fost 
unele realizări, dar, din cauza 
muncii sporadice, superficiale, ea 
a avut un caracter consultativ, 
lipsind complet controlul și îndru
marea în munca antrenorilor din 
întreaga țară. Planul de muncă a 
fost întocmit formal și nu a con
stituit un îndreptar în muncă. 
Colegiul antrenorilor, cu excepția 
cîtorva membri, nu și-a îndeplinit 
sarcinile și, în plus, nu s-a afirmat 
ca un important organ tehnic. In 
privința activității metodice (pro
grame, instructaje, etc.) în această 
perioadă nu s-au realizat obiecti
vele propuse.

In afara lipsurilor arătate mal 
sus, s-a ob ervat că discuțiile din 
sînul colegiului nu au fost întot
deauna principiale, aceasta din 
cauza subiectivismului și interese
lor personale. Președintele colegiu
lui, Al. Popescu, n-a contribuit cu

ACTIVITATEA LA BOX
GALAȚI. In cinstea Festivalului 

Mondial al Tineretului s-a desfă
șurat pe stadionul Locomotiva, in 
fața a peste 5.000 spectatori, întîl- 
nirea de box Constructorul Galați - 
Selecționata Constanța. Iată rezul
tatele tehnice. Cat. muscă: FI. Uțu- 
lică (Constanța) b.p. T. Ionescu 
(Galați), G. Popa (G) b.k.o. tehnic 
repr. Ill-a pe Tudor Costache (C). 
Cat cocoș : Costel Sloian (G) e 
învins la puncte de Petre Panait 
(C). V. Filiuță (G) b.p. I. Răi- 
leanu (C). Cat. semiușoarâ: D. 
Grădinaru (G) b.p. Gh. Bîtlan (C). 
Cat. ușoară: V. Gasparodi (G) 
b.p. G. Agofian (C). Cat. semi- 
rnijlocie. P. Sighinaș (G) b.p. M 
Ionescu (C). Cat mijlocie mică: 
A. Prunescu (G) b.p. Gh. Catană 
(C). Cat. mijlocie: I. Cocoș (G) 
face meci nul cu 1. Bîrzoianu (C).

G S'efănescu V Pclad sca 
corespondent

SIBIU. Duminică a început în 
incita Școlii Medii campionatul 

sibil ca marile întreprinderi te
xtile în care muncesc atîtea 
tinere să nu aibă mai multe 
echipe de baschet, să nu orga
nizeze, prin colectivele respec

tive, puternice ' secții de baschet.
Ca urmare a faptului că bas- 

chetul nu este privit la justa 
lui valoare în asociație, cadrele 
de tehnicieni de baschet nu sînt 
corespunzătoare nici ca număr, 
nici ca pregătire- Antrenori ca
lificați de baschet aproape nu 
există în asociație, >ar instruc
torii au o activitate întîmplă- 
toa.re, sporadică.

Nu este deci de mirare, că 
din punct de vedere al perfor
manței, baschetbaliștni și bas

chetbalistele asociației Flamura 
roșie nu sînt la un nivel cores
punzător. Dacă în campionatul 
feminin al categoriei A Flamura 
roșie are două echipe (la Ora
dea și Tg. Mureș) — de o va
loare scăzută însă — în campio
natul masculin ea nu este nici 
măcar reprezentată. Se ștfe că 
anul trecut a retrogradat din 
categoria A echipa masculină 
Flamura roșie Cluj ca urmare a 
neglijențelor manifestate de con
ducerea colectivului, dar și a 

lipsei de interes arătată de condu
cerea .asociației față de nevoile 
și bunul mers ale secției.

Enumerînd aceste aspecte ne
gative, cele mai principale, ne 
putem da ușor seama că actual
mente baschetul este un sport 
neglijat în asociația Flamura ro-' 
șie. Lucrul este cu atît mal 
condamnabil cu cît, așa cum am 
arătat, în cadrul asociației există 
toate posibilitățile pentru ca 
baschetul să înregistreze un se
rios salt cantitativ și calitativ. 
Repetăm că în special baschetul 
feminin din țara noastră poate 
primi un serios sprijin prin or
ganizarea cît mai multor echipe 
din membrele asociației Flamura 
roșie. Este cazul ca. în sfîrșiț, 
conducerea asociației Flamura roșie 
să treacă la energice măsuri pen
tru curmarea actualei situații.

nimic la rezolvarea acestei situații, 
neavînd autoritatea necesară con
ducerii activității colegiului central 
de antrenori.

Biroul comisiei centrale de bas
chet, ținînd seama de lipsurile 
constatate a hotărît reorganizarea 
conducerii colegiului, care, actual
mente are următoarea compo
nență: prof. Leon Teodorescu (pre
ședinte), Stela Rusu, Aristea Hriș
că (secretari), Vasile Popescu, 
Aurel Predescu, Emil Manea, Mi
hai Bercuș, Ilie Gheorghe, Octa
vian Dimitriu, Ferencz Sigis
mund. membri.

Noua conducere a colegiului 
central de arțtrenori de baschet 
are datoria să aducă contribuția 
pe care antrenorii din întreaga 
țară o așteaptă de la ea. In a- 
ceastă direcție, trebuie întărită 
munca colegiilor din diferite orașe 
ale țării, ca și colaborarea dintre 
colegiul central și aceste colegii. 
In același timp colegiul trebuie să 
se îngrijească de efectuarea mun* 
cii de pregătire în cadrul colecti
velor la. un înalt nivel, efectuînd 
pentru îndeplinirea acestui obiec
tiv cît mai multe controale de 
sprijin la antrenamente și îngri- 
jindu-se de procurarea și punerea 
la dispoziția antrenorilor a unui 
material documentar cît inai va
riat și actual.

de box al asociației Progresul. 
Organizarea a fost bună. La aceas
tă importantă competiție au lipsit 
reprezentanții asociației Progresul 
din orașele Brăila, Mediaș, Con
stanța și Galați.

Iată rezultatele tehnice înregi
strate în prima reuniune. Cat. mi
nimă: N. Marinescu (Cr) b.k.o. 
repriza l-a pe M. Aniței (iași). 
Cat. hîrtie: N. Moșuc (Cr) b.p. 
St. Bucur (Iași). Cat. muscă: V. 
Mahu (Iași) b.p. Jean Marin (Cr). 
Cat. cocoș: N. Stanca (Cr) b.p.
I. Ghencea (Iași). Cat. pană: D. 
Burlaș (Iași) b.p. C. Dobrescu 
<Buc). D. Prunoiu (Cr) b.p. V. 
Teodorescu (Sibiu). Cat. semiușoa- 
ră • loan Ene (Buc) b.p. I. Mantu- 
(Sibiu). Cat. semimijlocie: V. Pîr- 
jo! (Buc.) b.p. loan Iancu (Cri.

Finala competiției se dispută 
astă seară

M. Vlădoumu. C Pitaru 
corespondenți



CU JUNIORII POLfflKZl Șl ROMINI 
IN TABĂRA COMUNĂ UI LA POIANA STALIN

Peste două zile sosesc primii 
oaspeți participanți la campiona
tele europene de canotaj academic 
(feminii-n), pe care lacul Snagov 
le găzduiește între 4 și 7 au
gust.

Ne aflăm la numai o săptămî- 
nă și cîteva zile de primul start 
al acestei importante competiții 
și „febra" pregătirilor se simte 
pretutindeni unde se lucrează în 
vederea acestui campionat. Ar
bitri, organizatori, tehnicieni, ca 
să nu mai vorbim de antrenori 
și concurenți, lucrează — în 
aceste zile — cu toată sîrguința 
pentru ca ziua de 4 august să 
găsească, la Snagov totul cît 
mai bine pus la punct, să-i gă
sească pe toți bine pregătiți.

In acest timp, la sediul comi
siei de organizare sosesc scrisori 
și telegrame din numeroase țări 
europene, prin care sînt anun
țate sosiri, sînt comunicate lo
turi, se fac înscrieri.

AMENAJARI LA SNAGOV

Pe lacul Snagov se lucrează 
intens pentru amenajarea în Cît 
mai bune condițiuni a pistei de 
întreceri-

De aproape o săptămînă, a 
fost instalat startul fix. Actual
mente se lucrează la fabricarea 
și instalarea, diferitelor pontoane 
care vor deservi pista. Foarte a- 
vansate sînt lucrările de constru
ire a tribunei pentru spectatori. 
Tribuna (prin construirea că
reia se îndeplinește un mai vechi 
deziderat al amatorilor de cano
taj care asistă la concursuri pe 
Snagov) a fost fixată la punctul 
numit „malul tăiat", foarte a- 
proape de linia de sosire. Cea 
mai mare parte din treptele tri
bunei au fost deja așezate, ră- 
mînînd de făcut doar anumite 
lucrări de finisare. De pe această 
tribună, sute de spectatori vor 
putea urmări în bune condițiuni 
desfășurarea întrecerilor, ei pu- 
tînd cuprinde cu privirea toată 
lungimea pistei de 1000 metri.

De zilele trecute au început la 
Snagov și lucrări de curățire a 
lacului. De asemenea, s-a trecut 
de pe acum la lucrările de pa
voazare și amenajare a vilelor care 
vor găzdui pe concurente și diferi
tele servicii ale campionatelor.

JOI SOSESC SPORTIVELE 
SOVIETICE

Primul lot care sosește este 
cel al U.R.S.S. Joi 28 iulie, cu 
avionul, vor sosi primele 21 de 
persoane din delegația sovietică, 
urmînct^ ca la 29—30 iulie să 
sosească alte 9 persoane care 
fac parte din delegație.

In ziua de 1 august sosește 
cu avionul, delegația sportive
lor din Republica Cehoslovacă. Fac 
deplasarea 21 de persoane.

Cu o zi în urma sportivelor 
din R. Cehoslovacă vor sosi con
curente din Franța și Olanda. 
Lotul francez este compus din 
10, iar cel olandez din 7 per
soane.

R.P.F. Jugoslavia va fi reprezen
tată la Campionatele europene 

de canotaj academic (feminin) de 
la București de o ambarcațiune 
de 4+1 rame. Din delegația ju-

AMĂNUNTE DESPRE CON
CURSUL PRONOSPORT Nr. au 

(etapa din 31 iulie)
I. BIRLAD — IAȘI („Cupa Ora

șelor") (1954: 3-1). Rezultatele 
de pînă acum: Bîrlad cu Galați: 
1-6, cu Bacău: 0-6; Iași cu Bacău: 
1-3, cu Galați 6-1. In clasament:
4. Bîrlad 2 0 0 2 1:12 0
2. lași 2 1 0 1 7: 4 2

II. BACĂU — GALAȚI („Cupa
orașelor") (1954 : 4-1). Rezulta
tele de pînă acum: Bacău cu Iași:
3-1,  cu Bîrlad: 6-0. In clasament:
1. Bacău 2 2 0 0 9:1 4
3. Galați 2 1 0 1 7:7 2

HI. CONSTANȚA — PLOEȘTI 
(„Cupa Orașelor”) (1954: 1-2). Re
zultatele de pînă acum: Constanța 
cu București: 2-1, cu Orașul Stalin: 
1-0; Ploești cu Orașul Stalin: 
1-1, cu București: 0-0. In clasa
ment-
1. Constanța 2 2 0 0 3:1 4
2. Ploești 2 0 2 0 1:1 2

IV. ORAȘUL STALIN — BUCU
REȘTI („Cupa Orașelor”) (1954: 
8-2). Rezultatele de pînă acum; 
Orașul Stalin cu Ploești: 1-1, cu 
Constanța: 0-1, București cu Con
stanța: 1-2, cu Pi’oești: 0-0. In cla
sament;

De cîteva zile, pe străzile Bu cureștiului a apărut afișul Cam
pionatelor europene feminine de canotaj academic

goslavă fac parte: Baranovici
Ivisa și Vaci Ștefan (conducă
tori), Liubica Sarcevic, Vera 
Ștefanov, Zora Bancak, Katica 
Rihstic și Genei Krunoslava (vîs- 
lașe).

La începutul săptămînii vi
itoare va sosi în Capitală Dl. 
Gaston Mulleg (Elveția), pre
ședinte al Federației Internațio
nale de Canotaj Academic 
(F.I.S.A.). Dl. Gaston Mulleg va 
fi însoțit de Walter Biaser, se
cretar al F.I.S.A.

CUPA CHALLANGE 
„BUCUREȘTI"

Cu ocazia marei competiții 
sportive nautioe care se desfă
șoară pe lacul Snagov, Comisia 
Centrală de Sporturi Nautice din 
țara noastră a luat hotărîrea de 
a oferi Cupa chalLange „Bucu
rești".

Trofeul va reveni echipajului 
de 8+1 care va reuși să cîștige 
de 3 ori consecutiv sau de cinci 
ori alternativ titlul de campion 
al Europei la această probă.

PROGRAME CULTURALE 
ȘI ARTISTICE

PENTRU PARTICIPANȚI
Pentru ca participantele și 

participanții la campionate să-și

INFORMAȚII
3-4. Orașul Stalin 2 0 1 1 1:2 1
3-4. București 2 0 1 1 1:2 1

V. CRAIOVA — ARAD („Cupa 
Orașelor”) (1954: 1-3). Rezultatele 
de pînă acum: Craiova cu Reșița:
1- 2, cu Timișoara: 1-1; Arad cu 
Timișoara: 0-1, cu Reșița: 2-1. In 
clasament:
4. Craiova 2 0 11 2:3 1

2- 3. Arad 2 1 0 1 2:2 2
VI. TIMIȘOARA — REȘIȚA 

(„Cupa Orașelor”) (1954: 2-1). Re
zultatele de pînă acum: Timișoara 
cu Arad: 1-0, cu Craiova: 1-1; Re
șița cu Craiova: 2-1, cu Arad: 1-2. 
In clasament:

1. Timișoara 2 1 I 0 2:1 3
2-3. Reșița 2 1 0 1 3:3 2

VII. CLUJ — TG. MUREȘ 
(„Cupa Orașelor”) (1954 : 0-8). Re
zultatele de pînă acum: Ci'uj cu 
Baia Mare: 2-0, cu Oradea: 2-1; 
Tg. Mureș cu Oradea: 1-1, cu Baia 
Mare: 2-1. In clasament:
1. Cluj 2 2 0 0 4:1 4
2 Tg. Mureș 2 1 1 0 3:2 3 

petreacă în mod cît mai plăcut 
timpul la Snagov, comisia de 
organizare a prevăzut asigurarea 
unui bogat program artistic care 
va fi prezentat în zilele campio
natelor. Pentru aceasta, pe ma
lul lacului se amenajează o scenă 
de 12/16 metri, înaltă de 1 me
tru și jumătate, pe care vor evo
lua diferite formațiuni artistice. 
Sînt astfel programate: Ansam
blul Sfatului Popular al Capi
talei, Ansamblul de cîntece șl 
dansuri al Armatei, Ansamblul 
Edmond Deda, etc. Se vor re
prezenta și o serie de filme artistice 
și documentare romînești și stră
ine.

In holul uneia din cele mai 
mari vile de la Snagov se va 
amenaja un stand special tu 
obiecte de artă populară romî- 
nească-

PROGRAMUL

Programul principial al cam
pionatelor a fost stabilit astfel :

4 august: eliminatorii
5 august: recalificări.
6 august: semi-finale.
7 august: finalele, in urmă

toarea ordine: 4 + 1 rame, sim
plu, 4+1 cu vîsle, dublu, 8+1.

Probele se dispută numai după 
amiaza.

onosport
VIII. ORADEA — BAIA MARE 

(„Cupa Orașelor”) (1954: 6-2). Re
zultatele de pînă acum: Oradea 
cu Tg. Mureș: 1-1, cu Cluj: 1-2: 
Baia Mare cu Cluj: 0-2, cu Tg. Mu
reș: 1-2. In clasament:
3. Oradea 2 0 1 1 2:3 1
4. Baia Mare 2 0 0 2 1:4 0

IX. Kinizsi Dohanygyar — Szi- 
kra Budapesta. Meci din cadrul 
„Cupei de Vară” — R.P.U. In cla
samentul campionatului R.P.U. 
(cat. secundă) au ocupat următoa
rele locuri: 16 Kinizsi cu 15 4 1 10 
15:27 9. iar Szikra 8, cu 15 5 3 7 
14:13 13.

X. GYAREPITOK BUDAPESTA- 
VOROS LOBOGO KISPEST Meci 
din cadrul „Cupei de Vară"— 
R.P.U. In clasamentul campionatu
lui R.P.U. (cat. secundă) au ocu
pat umătoarele locuri • 11. Gyare- 
pitok loc.- II 15 5 3 7 13:20 13 iar 
Voros Lobogo foc. 7 cu 15 5 4 6 
21 21 14

XI. CHEMIE KARL MARX

— Vitalie I
La chemarea antrenorului polo

nez Gorski răspund doi tineri
voinici și plini de voie bună: Pie- 
chowiak din lotul de juniori al
R.P. Polone și... Nedelcu din
lotul secund de juniori al R.P.R.
De fapt Vitalie îl cheamă pe 
Piechowiak, iar pe Nedelcu, Ște
fan ; dar, oaspeții noștri, văzîn- 
du-i tot timpul împreună, i-au 
numit pe amîndoi... Vitalie.

Numele acesta se poate spune 
că a simbolizat prietenia care s-a 
cimentat între juniorii polonezi 
și cei romîni în cele 14 zile de 
tabără comună la Poiana Stalin, 
minunata noastră stațiune de 
care s-au îndrăgostit oaspeții 
polonezi. Juniorii celor două lo
turi au fost nedespărțiți: la masă, 
pe teren, în excursii, în orele de 
repaus sau seara după cină, ei 
s-au cunoscut din ce în ce mai bine 
au devenit tot mai buni prieteni. 
Graiul lor diferit n-a fost o piedică. 
Micile acțiuni comune, printre 
care și un reușit foc de tabără 
și o gazetă de perete lucrată de 
un colectiv redacțional alcătuit 
din juniori polonezi și romîni, au 
prilejuit legarea unor sincere 
prietenii între viitorii fotbaliști 
Iruntași din R.P.R. și R.P P-

„Șederea noastră^ aici în fru
moasa dvs. Poiană, a spus la 
plecare conducătorul lotuluii polo
nez Matliasky, ne-a lăsat amin
tiri din cele care nu se uită așa 
de ușor".

★
T+ăra comună de la Poiana 

Stai n a constituit _ un rodnic 
schimb de experiență romîno-po- 
Icinez. mai ales, pentru antrenorii 
oaspeților,

„Colaborarea bună cu antre
norii romîni, spunea Cazimir 
Gorski, antrenor de stat pentru 
juniori și tineret, ne-a ajutat 
mai ales în ce privește organi
zarea activității juniorilor și 
munca de instruire cu juniorii 
în tabără, precum și ca plani
ficare a activității în această 
direcție. Din acest punct de ve
dere am învățat mult. Un ast
fel de schimb de experiență s-a 
dovedit foarte util și ar trebui 
organizat într-un mod mai larg".

Antrenorii polonezi au ținut 
ședințe cu antrenorii lotului se
cund al R.P.R- de la care s-au 
informat despre documentele de 

planificare folosite; ei s-au in
teresat îndeaproape de cercetă- 
râile științifice în domeniul fotba
lului, de medicina sportivă, pre
cum și de organizarea taberelor 
de juniori, care la noi au deve
nit tradiționale.

„Tabăra este o bună metodă 
de educare a tinerilor fotbaliști" 
a spus ca o concluzie la cele 
constatate, antrenorul Gorski. 
Ceea ce Învață aici un junior 
într-o lună nu învață în șase 
luni și mai mult la colectivul

Clasamentele „Cupei
După două etape situația în 

oele patru serii ale „Cupei Ora
șelor este următoarea:

SERIA I

1. Bacău 2 2 0 0 9:1 4
2. Iași 2 1 0 1 7:4 2

STADT-MOTOR ZWICKAU. Meci 
amical din R.D.G. In campionat : 
1-3 și 1-0 (1954-55).

XII. CHEMIE HALLE LEUNA- 
DYNAMO DRESDEN. Meci amical 
din R.D.G. In cam>pt>natul 1954-55,

In urma trierii celor 397.994 bu
letine depuse la Concursul Pro
nosport nit. 29, etapa 24 iulie a.c., 
au fost găsite:

2. buletine cu 12 rezultate
26 buletine cu 11 rezultate

370 buletine cu 10 rezultate
Omologarea concursului are Ioc 

astăzi după-amiiază.
Premiile speciale decernate pen

tru concursul 27 etaipa din 10 iulie 
a. c. au revenit prin tragere din 
urnă următorilor participanți :

Apara'ul de radio „Melodia" cu 
pikup și discotecă a revenit lui 
Băloiu Staicu din Lupeni, str. Gh. 
Gheorghiu-Dej, nr. 29.

Cele două aragazuri au revenit 
lui Sălă-an Iosif din București str. 
Fîntînica nr. 7 și lui Preda Petre 
din Hîrsova-Constanța str. Cae
sium nr. 26- Cele două biciclete 
au revenit lui Pescaru Grigore din 
Bușteni, str. Nestor Ureche nr. 14 
și lui Constantinescu Andrei din 
București, str. Principatele Unite 
nr. 6.

său sportiv. Juniorii sînt sub un 
permanent control și pregătiți în 
mod sistematic. Este foarte bine 
că de pregătirea unor echipe se 
ocupă 2,3 și chiar 4 antrenori. 
Acest fapt, legat de acela al 
unei munci după un plan care 
se realizează, constituie o rezol
vare ideală. Mi-a plăcut mult 
că antrenorii lucrează după un 
plan alcătuit pe baze științifice, 
în care teoreticul este îmbinat cu 
practicul.

„De asemenea, trebuie să mai 
remarc un lucru reușit: cursul 
de antrenori din cadrul taberei. 
Viitorii antrenori au posibilita
tea să se pregătească pe con
cret și să aplice în practică cele 
expuse în orele de curs. De 
aceea taberele de juniori sînt 
toarte utile".

*
Antrenorii polonezi au putut 

face aprecieri juste asupra tabe
rei de la Poiana, pentru că au 
participat sau au asistat la an
trenamentele celor 65 de juniori-. 
Mai mult chiar, lotul polonez a 
susținut trei întîlniri la Poiana: 
cu lotul „Minerul" — din ca
drul taberei de juniori — pe 
care l-a întrecut cu 6—1, cu lo
tul secund al R P.R. de care a 
dispus cu 3—1 și din nou cu 
lotul secund a! R.P.R. în fața 
căruia a cedat de data acea-' 
sta cu același scor: 1—3. Toate 
Jocurile au fost frumoase și mai 
ales ultimul care a întrecut ca 
factură pe cele precedente.

Aceste întîlniri au permis po
lonezilor să remarce printre ju
niorii noștri cîteva elemente de 
valoare cu largi perspective, c-a 
mijlocașii Jenei și Mihăilescu, 
portarul Szilagy și atacantul Ne
delcu la dezvoltarea . cărora a 
contribuit tabăra de juniori.

„O metodă de pregătire a ti
neretului este bună atunci cînd 
dă rezultate, spunea în continua
re antrenorul Gorski. Dovadă: 

cei cîțiva juniori din actuala 
echipă de juniori a R.P. Romîne 
care vor fi promovați în repre
zentativa țării".

★

fn ziua plecării oasf>eților a 
fost agitație în tabără. Fiecare 
junior din loturile romîn și po
lonez își nota adresa prietenilor 
săi: Schweilinger .pe a lui Kolc 
(cei doi stoperi deși nu s-au îtH 
tîlnit în joc erau veșnic îm-i 
preună în afara terenului), Je
nei pe a lui Liberda, Nedelcu — 
firește — pe a lui Piechowiak... 
Iar cînd mașina a pornit ura- 
lele au izbucnit de o parte și 
de alta și au răsunat pînă 
cînd mașina s-a pierdut printre 
brazii care străjuiesc drumul 
Poienii. Din depărtare însă s-a 
mai auzit odată:

— La revedere Vitalie, în Po-* 
lonia 1

P. GAȚU

Orașelor” la fotbal
3. Galați 2 1 0 1 7:7 S
4. Bîrlad 2 0 0 2 1:12 0

SERIA A II-A
1. Constanța 2 2 0 0 3:1 4

2. Ploești 2 0 2 0 1:1 2
3-4 Bucureștii 2 0 1 1 1:2 1
3-4 Orașul Stalin 2 0 1 1 1:2 1

SERIA A III-A
1. Timișoara 21 1 0 2:1 3
2. Arad 2 1 0 1 2:2 2
3. Reșița 2 1 0 1 3:3 2
4- Craiova 2 0 1 1 2:3 1

SERIA A IV-A
1. Cluj 2 2 0 0 4:1 4
2. Tg. Mureș 21 1 0 3:2 3
3. Oradea 2 0 1 1 2:3 1

4. Baia Mare 2 0 0 2 1:4 0

tonci-rs republican
de călărie la Brăila

Intre 29--31 iulie vor avea Iod
pe hipodromul din Brăila între-<
cerile din cadrul concursului re-
publican de obstacole. Program

mul concursului cuprinde diferite
probe de obstacole, ștafete, cu.se
de trap, de atelaje etc. Cu pri-
lejul acestor întreceri călare{iil
noștri fruntași care vor participa
la concursul de la Brăila, vor
avea posibilitatea să aplice prac-i
tic învățămintele trase după d-es-
fășurarea concur sv 'ui internați»-
nai de ; la Burir-
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DUPĂ ÎNTRECERILE motocicliste de duminica CARNET ATLETIC
DumlnicK" motocKliștff țucu.eș- 

teni nu s-au mai putut piinge că 
nu li s-a oierit ocazia să-ți încerce 
forțele în competiții I Asociația vo
luntară pentru sprijinirea apărării 
patriei a avut frumoasa inițiativă 
de a organiza doua concursuri des
chise at.t motocicliștilcr avansați, 
cît și celor începători: o competi
ție de dirt-track și o cursă de re
gularitate.

La alergările de dirt-track nu au 
participat însă decît 15 motocicliști. 
Lăsînd la o parte faptul că în ciu
da acestei participări reduse, com
petiția s-a bucurat de succes, este 
totuși inadimisibil ca la un astfel 
de concurs și după o lungă perioa
dă de inactivitate, starturile pro
belor să fie atît de nepopulate. 
Este drept că motocicliștii noștri 
fruntași se găsesc în preajma unei 
mari întreceri. Duminica aceasta 
ei vor concura în Capitală în corn- 
petiția care va desemna noii cam- 
pioni ai țării pentru cursele de vi
teză pe circuit și mulți și-au moti
vat absența la concursurile de du
minică prin timpul scurt care le-a 
mai rămas la dispoziție în vederea 
pregătirii mașinilor.

Motivul este valabil, însă este 
firesc să ne întrebăm : cîți dintre 
alergătorii din Capitală vor concu
ra duminică în probele campionatu
lui de viteză pe circuit ? Desigur 
că nu toți. Și chiar în ipoteza că 
duminică toți motocicliștii bucureș- 
teni vor fi prezenți la starturile pro
belor de campionat, parte dintre ei 
•r fi putut totuși găsi răgaz să se 
întreacă alături de ceilalți 15 mo
tocicliști, în competiția de dirt- 
track, sau, alături de cei 8 motoci
cliști avansați în cursa de regula
ritate. Aci se vădește însă dezinte
resul antrenorilor, dezinteres des
pre care de altfel am mai vorbit în 
coloanele ziarului nostru. Mulți 
dintre antrenorii colectivelor spor
tive. nu privesc cu ochi buni curse
le de dirt-track și totodată au im
presia că alergătorii pe care îi au 
in pregătirea lor sînt... mult prea 
buniț 1?) pentru a-i lăsa să parti
cipe într-o cursă populară de re
gularitate...

In mentalitatea acestor antrenori 
va trebui să intervină o schimbare. 
Cursele de dirt-track, în afara fap

„Pietrenii” iubesc drumeția
„...Pietrenilor" le place să mear

gă pe munte1*, îmi spunea — nu cu 
multe zile în urmă — tovarășul 
Aurel Balmuș, responsabilul Birou
lui de Turism și Excursii din Piatra 
Neamț. Și ca să-mi dovedească 
aceasta începu a scoate din sertar 
mape cu situații rapoarte și tăie
turi din ziare. Intr-adevăr, din 
toate acestea, se desprindea faptul 
ță valea Bistriței. Cheile Breazu
lui, Ceahlăul, etc., atrag la fiecare 
sfîrșit de săptămînă, în zilele de 
concediu sau de vacanță, numeroși 
localnici. Nici nu-i de mirare. 
Orașul Piatra Neamț se află în pli
nă regi ~e muntoasă. De o parte 
Cozla, de alta Cemegura și, ca o 
strajă în calea celor care urcă pe 
valea Bistriței, Pietricica.

In anii puterii populare, turis
mul s-a dezvoltat puternic și pe 
aceste meleaguri. Duminica trecută, 
de exemplu, au fost la Ceahlău si 
In împrejurimi peste 700 de 
excursion ști organizați. Acestora 
trebuie să li se adauge numeroa
sele gruouri mici venite din dife
rite centre, din regiune.

„La sfîrșit de săptămînă cabare
te abia mai fac față vizitatorilor, 
țle informează tov. Balmuș; Și 
avem acum patru cabane în re
giunea Ceahlăului : „7 Noiembrie" 
ca 120 locuri. „Izvorul muntelui" 
cm 120 locuri. Dochia" cu 45 locuri 
șl „Durau" cu 40 locuri. La 
„Izvorul muntelui" sînt in curs de 
efectuare lucrări de mărire a capa
cității. Așa ceva ar fi necesar și 
la cabana ..Dochia" unde vin mulți 
vizitatori ai Ceahlăului".

Bine înțeles, aceste cabane nu 
sînt vizitate numai de locuitorii din 
Piatra Neamț sau centrele apropia
te. Cercetînd tăieturile de ziare 
strînse cu grijă de activiștii B.T.
E.-ului  am aflat, de pildă, că, re
cent, 150 membri ai cooperativei 
meșteșugărești „Ceahlăul" din 
Bacău și 80 de salariati ai Sfatu
lui Popular Bacău au făcut 
excursii la Cheile Breazului, 
Ceahlău, Lacul Roșu, Gheorghieni 
ș.a. La sfîrși’ul săptămînii trecute, 
100 oameni ai muncii de la Trustul 
14 constructr din Iași au fost oas
peții cab"n°lcr de ne Ceahlău. In 
sfîrșit, pînă la jumătatea lunii aces
teia 180 oamuni ai muncii din 

tului că s-au dovedit excepțional 
de spectaculoase (dovada a făcut-o 
și concursul de duminică, cînd doar 
15 motocicliști au reușit să țină 
încordată atenția a peste 3fX)0 spec
tatori) ele sînt și utile, deoarece 
în lipsa bazelor sneciaîe de pregă
tire, o pistă de zgură este ideală 
pentru formarea și desăvîrșirea ca
lităților de conducere ale motoci- 
cliștilor.

Pentru alergătorii noștri frun
tași, un exemplu la cursa de regu
laritate organizată de A.V.Ș.A.P. 
l-a dat maestrul sportului Nicolae 
Buescu, care nu a considerat că 
își știrbește faima de fruntaș al 
sportului cu motor, dacă ia startul 
in acest concurs mai puțin impor-

Revenind la succesul alergărilor 
de dirt-'treck, trebuie să arătăm c_ 
la aceasta au contribuit nu num 
C. Radovici, N. Niculici, Armand 
Munteanu și C. Leibner, specialiștii 
probei, ci și o seamă de concu-

A apărut:
Revista „FOTBAL"

cu următorul cuprins:

— Marea sărbătoare a tineretului 
lumii;

— Oboseala și tratamentul el de Dr. 
Șerban Florian;

— Considerații tehnice asupra turu
lui campionatului categoriei A de 
Colea Vîlcov;

— Despre jocul cu capul de Iablocl- 
kin și Besov;

— Un cuvint către tineret de S. Ilin;
— Exerciții pentru pase Ia distanță 

mare de Braun Colman;
— Lovirea mingii cu piciorul de N- 

Petrescu:
— Uniformizarea semnalărilor de la 

Nr. 8 al revistei STADION
cu următorul sumar:

„Drumul echipelor" de Petre Gatu. 
„Petsehowschl despre campionat". 
„O școală a înotului” de I. Habot. 
„Fruntașii categoriei B” de I. Glu- 
ran, „Cu puțin înainte de Festival”, 
„9 campioni mondiali au concurat la 
Snagov” de Radu Urzlceanu. „Vă 
recomandăm excursiile la cabana Su- 
hard”, „Duritatea este o caracteris
tică a handbalului modern?" de Că
lin Antonescu, „Performanța Filof- 
teii Linte” schiță literară de Maria 
Irimie, „Lupte libere la Montreal", 
„2 curse — 8 recorduri”, „ștafeta 
Festivalului”, „In luptă cu obstaco
lele”’ de Marllena Roserr și Ileana 
Holban. „Marea sărbătoare a tinere
tului cehoslovac", „Planorlstul Mir
cea Finescu” de B. Marica șl .JVote” 
de Max Bănuș.

Numărul 8 al revistei sportive ilu-

București au vizitat Cheile Breazu
lui, Ceahlăul și împrejurimile.

Pentru a cinsti Festivalul și cu 
o acțiune pe plan turistic, condu
cătorii B.T.E. Piatra Neamț, (tov. 
A. Balmuș și I. Grigoraș) au 
organizat o excursie cu cei 24 elevi 
ai școlii de turism din localitate. Cu 
această ocazie excursioniștii au 
trecut norma GMA la turism iar 
unii au făcut fotografii pentru con
cursul inițiat de C.C.S.

Se cuvine să spunem cîteva cu
vinte și despre școala de turism 
(pentru conducători de excursii) 
organizată în Piatra Neamț de că
tre B.T.E. cu ajutorul colectivului 
său obștesc. Dintre cei 24 de elevi 
ai cursului care a constat din 17 
lecții — incluzînd 5 practice — 
s-au evidențiat : Gh. Lupoaia, in
spector la I.C.M., operatoarea 
Maria Lăzărescu de la Oficiul
P.T.T.R. P.-Neamț, felcerul Ion 
Asmarandei, tehnicianul M. Vulcă- 
nescu și N. Cojocaru. Acesta din 
urmă face parte din cercul literar 
„Slova nouă" și pregătește o lu
crate despre valea Bistriței ca re
giune de interes turistic.

In perioada actuală se organi
zează și aci — ca în întreaga 
țară — excursii pentru elevi. Caba
nele de pe Ceahlău au și găzduit 
pînă acum 221 elevi urmînd ca în 
zilele următoare să mai poposească 
la „Dochia", „Durău" ș. a. încă 70 
elevi din Bacău.

Concursurile de orientare turis
tică sînt o preocuprare mai nouă 
a iubitorilor drumeției din aceste 
părți. Primul concurs s-a desfășu
rat în noiembrie 1954 iar de atunci 
s-au mai organizat alte patru. 
La faza regională a concursului 
feminin, din cele 9 echipe partici
pante șase erau din Piatra Neamț.

Nici concursul de fotografii turis
tice nu este neglijat aici. La faza 
regională, turiștii din Piatra Neamț 
sînt reprezentați de 8 fotografi 
amatori, printre care sudorul D. 
Ignat, electricianul M. Leibovici, 
avocatul C. Pitaru ș.a.

S. BONIFACIU 

renți tineri. Este vorba de Octavian 
Baicu (Loc.) Gheorghe Croitorii 
(Prog.) C. Marinescu (Met.) și 
Costache Florin (C.C.A.), ultimul 
învingător chiar în proba de 125 
cmc. Toți motocicliștii citați mai 
sus au dat mult de lucru specialiș
tilor probei, entuziasmînd publicul 
spectator prin curajul și tenacita
tea cu care au luptat.

De asemenea, trebuie evidențiați 
și motocicliștii începători care au 
participat în cursa de regularitate. 
Deși lipsiți de experiență, cea mai 
mare parte dintre motocicliștii care 
au alergat pe traseul București — 
Urzicani — Mizil — Ploești — 
București, au fost penalizați cu un 
număr minim de puncte, șapte din
tre ei reușind chiar să termine 
cursa fără penalizări. V. Chirilă, 
A. Neagu, P. Mihăilescu, T. Abe- 
leanu, N. Sițu, I. Predatu, O. Cri- 
șan, merită toate laudele pentru 
performanța obținută

O. STEFANESCU

margine de St. Alexandrescu;
— Un prieten de S. Marian;
— Gazonarea și întreținerea terenu

rilor de fotbal de J. Făinaru șl I. 
Istrâtc*

— Film și fotbal de M. Weiser;
— Fotbal peste hotare;
— Contestațiomania de St. Socaciu:
— Un popas la Rîmnicu Vîlcea de C. 

Stmionescu;
— Turneul selecționatei Locomotiva 

în U.R.S.S. de Altbuh Leonard;
— Umor de Matty.

★
Abonamentele se primesc la toate 
oficiile poștale și difuzorii din între
prinderi și instituții- 

strate STADION mai conține foto- 
reportagii de la meciul de fotbal 
R. P. Romînă — R. P. Polonă, de la 
întîlnirea internațională de tir dintre 
R. P. Romînă — R. P. Ungară, de 
la întîlnirea internațională dZitre 
halterofilii noștri și cei ai Danemar
cei, de la meciul de natație 
R. P. Romînă — R. P. Bulgaria, de 
Ja partida de handbal dintre handba
listele romîne și echipa vieneză Ad
mira, precum și de la meciul de bas
chet dintre Știința București și re

prezentativa universității Oxford din 
Anglia. De asemenea în același număr 
există o chinogramă a maestrului 
sportului MUrcea Anastasescu (execu
tată de foto D. Kahane) și pagina 
de caricaturi cu titlul „ACVATICE” 
semnată de Matty.

Citiți revista sportivă ilustrată STA
DION care apare de două ori pe 
lună.

• CANOTAJ. — Intreoarile de 
schif și caiac desfășurate la Ti
mișoara în cadrul fazei regionale 
a campionatului republican de ju
niori și junioare s-au bucurat d? 
lin frumos succes, atît prin numă
rul mare de participanți, cît și 
prfn buna pregătire dovedită de 
aceștia. întrecerile, care s-au des
fășurat pe o distanță de 700 m. 
pentru băieți și 450 m. pentru fețe 
(împotriva curentului apei) au reu
nit 120 de concurenți (47 am
barcațiuni) reprezentînd 7 colec
tive. Cele mai bune rezultate le-au 
înregistrat canotorii de la Progre
sul care au cucerit 5 locuri I, 
totalizînd 41 puncte. Juniorii de la 
Locomotiva au realizat 37 puncte, 
cei de la Constructorul 18, de la 
Voința și Metalul cîte 14, de la 
Flamura roșie 11 și cei de la Ști
ința 7.

• ATLETISM. — Etapa Vl-a a 
concursului popular va fi organi
zată în Capitală, pe stadionul Ti
neretului, în ziua de 27 ittlie (ora 
16,00).

Mircea Finescu 
la campionatele
Recent s-au încheiat campiona

tele naționale de planorism ale 
R.P.Ungare, la care a participat în 
calitate de invitat și cunoscutul 
nostru pilot sportiv Mircea Fines
cu. L-am rugat pe Mircea Finescu 
să ne spună cîteva impresii de 
la aceste întreceri.

..Nu voi începe a povesti despre 
fiecare probă în parte, deoarece 
această enumerare nu prezintă nici 
o importanță, față de un aspect 
al întrecerilor de care mă voi ocu
pa în special. Așadar, voi vorbi 
despre peripețiile prin care am 
trecut la proba de viteză 200 km. 
dus-întors, socotind că aceste 
„amănunte" sînt mult mai intere
sante pentru cititori.

Efectuasem mai mult de jumă
tate din distanța inițială cînd — 
în înălțimi — s-a ivit pe neaștep
tate o furtună năpraznică de cre
deai că toată atmosfera clocotește, 
ca un imens caza,n cu smoală.

CONCURSURI... REZULTATE...

BACAU. — in cadrul concursului 
inter-regional Bacău-Bîrlad, Alex. 
Brasat a alergat 100 m. în 11.0 sec. 
stabilind un nou record republican 
de juniori cat. Il-a (15—16 ani).

BUCUREȘTI. — In cadrul unui 
concurs desfășurat vineri pe stad. 
Tineretului a avut loc o tentativă 
de record pe distanța de £5.000 m. 
plat. Tentativa a fost reușită de 
Mihail Babaraica (Recolta M.A.S.) 
care a realizat timpul de 1.28:28,8 
stabilind astfel un nou record ai 
R.P.R.

TIMIȘOARA. — In cadrul fazei 
pe orâș a campionatului republican 
de juniori pe anul 1955, desfășurată 
pe stad. 23 August au fost înre
gistrate 4 noi recorduri republicane 
de juniori : 1000 m. (cat. Il-a) : I.
Holerbach (S.M.T.C.F.) 2:42,8;
1000 m. (cat. I-a) : Z. Vamos 
(S.M.T.C.F.) 2:32,8; 4x80 m. (cat. 
11-a) : echipa S.M.T.C.F. (Valeria 
Rădășan, Elena Dumitru, Elisabeta 
Bernatzki, Irina Vaida) 42,3; 
4+3+2+100 m. (cat. Il-a); echi
pa S.M.T.C.F. (Ana Vanciu, Elisa
beta Bernatzki, Elena Dumitru, 
Valeria Rădășan) 2:29.3.

CIMPIA TURZII. -* In locali
tate a avut loc meciul între echipele 
Flamura roșie Cluj și Metalul C. 
Turzii. BARBAȚI : 100 m.: N. 
Bustan (M) 11,6; lungime: V.

CU OCHII LA TINERET...
Dacă boxul nostru s-a afirmat 

puternic în ultimii ani, cucerin- 
du-și un binemeritat prestigiu în 
arena pugiiistică internațională, 
nu-i mai puțin adevărat că și în 
activitatea de mase din cadrul a- 
cestei discipline sportive s-au în
registrat progrese remarcabile. In
tr-adevăr, numărul boxerilor și al 
secțiilor de box a crescut într-o 
măsură considerabilă. Activitatea 
competițională destinată boxerilor 
cu clasificare inferioară a devenit 
mai intensă. S-a inițiat o serie 
întreagă de întreceri oficiale cu 
scopul de a scoate la iveală ele
mentele cele mai talentate din 
masa de tineri boxeri existentă 
actualmente. I

Acum puține zile ne mai deșpart 
de începerea unei alte competiții 
de mare însemnătate. Este vorba 
de campionatul școlilor de tineret 
care se va desfășura de-a lungul 
lunii august. In această nouă și 
interesantă întrecere sînt angre
nate 11 școli de tineret, printre 
care cele din Timișoara, Iași, 
Constanța, Salonta și altele. Im
portanța acestei competiții reiese 
cu claritate dacă ne gîndim că, 
în ultimul timp, din rîndurile bo
xerilor de la școlile de tineret 
s-au ridicat multe elemente cu 
frumoase perspective. Astfel, nu
mai de Ia școala de tineret din 
Timișoara, aflată sub conducerea 
antrenorului Ludovic Ambruș, s-au 
afirmat pugiliști ca Martin și An
drei Farkaș, Maximilian Biedl, 
Francisc Pazmanv. Iosif Dura, Ion 
Cizmărie, V. Mariuțan și alții.

Dar nu numai pe plan competi- 
țional există preocupare pentru 

angrenarea tinerilor boxeri într-o 
activitate susținută. La începutul 
lunii august, cei mai buni tineri 
boxeri vor urma un program de 
pregătire metodică în tabăra pen
tru tineret de la Sibiu. Tineri bo
xeri, cu o activitate totuși mai 
îndelungată, printre care se numă
ră E.Cișmaș, D.Boiangiu, Mihai 
Trancă, C.Gheorghiu, Petre Deca 
și maestrul sportului Otto Bos- 
tiog, se vor antrena alături de

a obținut o bună performanță' 
de planorism ale R. P. Ungare

Socotind că e ceva trecător am 
„despicat" primul turn de nori și 
m-am afundat tot mai adînc în 
hăul întunecos și nemărginit. Pla
norul, asemenea unui cal nărăvaș, 
aci se lăsa antrenat de 
masele vijelioase de curenți, 
aci se domolea, pentru ca din nou 
să devină o simplă jucărie în hora 
norilor. Aparatele de bord funcțio
nau însă cu precizie și aceasta mă 
ajuta nespus de mult, mă încu
raja. Uneori, cu mîna strînsă ne 
manșă, încercam să-mi amintesc 
de cîtă vreme dura această hîr- 
țuială, dar nu reușeam. In tot 
cazul trecuseră multe, multe mi
nute. Cîte ? Asta nu puteam ști 
fiindcă uitasem să privesc crono- 
metrul cînd s-a „zbîrlit" atmos
fera. De-abia aproape de bază am 
putut însfîrșit să-mi dau seama 
că > această luptă aprigă, din în- 
cinsoarea căreia reușisem să ies 
Învingător, se desfășurase pe o 
distanță de 60 km.

Plăcintaru (M) 6,62 ; triplu : N. 
Bustan (M) 13,00; prăjină: , C.
Cotor (M) 3,40; înalț.: N. Bustan 
și C. Cotor 1,70; FEMEI: lung.: 
E. Ștefănescu (M) 4,52; greut.: 
Maria Mureșan (M) 10,26 ; 400 m.: 
Ana Tuli (FI. r.) 65,8 ; 800 m.: 
EL Arion (FI. r.) 2:43.4.

BUCUREȘTI. — Sîmbătă și du
minică a avut loc etapa 111-a a 
campionatului pe echipe al orașu
lui București, lată rezultatele : Lo
comotiva — Progresul 118:76; Lo
comotiva — Metalul 117:67; Pro
gresul — Metalul 98:85; Flacăra 
— Știința + Șc. tineret ■ (Giurgiu) 
106:73; Flacăra — Dinamo 91:90 ; 
Dinamo — Știința + Șc. tineret 
(Giurgiu) 104:65; echipele Voința 
și Constructorul nu s-au prezentat 
pierzînd meciurile cu minus 102 p. 
Cîteva rezultate: BARBAȚI : 100 
m. M. Ursac (L) 11,6; 800 m. : 
D. Constantinescu (D) 2:03.3 ; 3000 
m.: V. Weiss (D) 8:55,0 ; 110 tn. g.: 
M. Ursac (L) 15,8; lung.: G. Ia- 
mandi (D) 6,34 ; înalț.: C. Stă- 
nescu (F) și V Cincă (D) 1,81 ; 
greut. : D. Stoian (P) 13.53; FE
MEI : 100 m. C. Sergie (D) 13,5; 
500 m.: D. Roseti (L) 1:26.0; 80 
m. g.: M. Buzdugan (M) 13,3; 
lung.: I. Marin (P) 4,59; Inălț.: 
C. Grigorescu (F) 1,38; greut.: V. 
Guzgan (L) 11,54; disc: V. Guz
gan 32,50.

pugiliști care de abia urcă trep\2? 
afirmării : G.Popa, Manon Fio- 

„rescu, Ion Militaru, L.Halmagy, 
M.Miclăuș, Pu:u Nicolae, Tîrz'u 
Ivancea etc. Desigur că pentru a 
conduce această tabără este ne
cesar un colectiv de antrenori cu 
experiență și cu pregătire deose
bită. In consecință, acesta a fost 
alcătuit astfel: Ion Doculescu, 
Lucian Popescu, Traian Ogrin- 
geanu, C.C:onoiu și Gh.Lungu. In 
această componență, colectivul de 
antrenori al taberei de tineret de 
la Sibiu are posibilitatea de a 
obține rezultate din cele mai 
bune, lată, așa dar, cu cîtă aten
ție sînt privite tinerele cadre ale 
boxului nostru. Aceasta se referă 
însă, în mare măsură, la cadrele 
fruntașe de tineri boxeri. Este ne
cesar de aceea să se întreprindă și 
unele acțiuni pentru angrenarea ce
lorlalți tineri pugiliști într-o activi
tate susținută. Rolul acesta revine 
colectivelor sportive, prin secțiile 
respective de box, care pot și tre
buie să organ:zeze numeroase re
uniuni cu participarea boxerilor 
juniori și începători, întilniri cu 
caracter propagandistic, precum și 
folositoare schimburi de experi
ență în. privința desfășurării șe
dințelor de antrenament. Aceasta 
nu înseamnă însă totul. Antrenorii 
sînt cei cărora le revine răspun
derea pentru felul în care se dez
voltă acești tineri boxeri. Preo
cupările de ordin educativ vor tre
bui deci legate stîns cu cele tehnice 
și tactice. In unele locuri din țară 
se observă o practică dăunătoare: 
unii antrenori, în goană după rezul
tate imediate, consimt ca boxerii lor 
juniori, care dovedesc frumoase 
perspective, să întîlnească boxeri 
seniori, crezînd că aceasta nu le va 
dăuna. Realitatea este însă con
trarie: eforturile tinerilor boxeri 
trebuie gradate cu multă atenție 
iar, asemenea „aventuri" pot 
compromite o întreagă carieră. 
Problema tinerilor boxeri este 
foarte importantă. Deci, cu ochii 
Ia tineret...

MARIUS GODEANU

Pe aeroport am încercat să în- 
tîlnesc și pe ceilalți concurenți cu 
care luasem startul. Nu am zărit 
însă pe nici unul. Cu toții ate
rizaseră pe drum, prin lanuri de 
grîu sau porumb.

Și acum un singur lucru aș 
mai avea de spus : La aceste în
treceri am concurat pe un 
„Iunius-18“, planor de mare per
formanță construit în R.P.Ungară, 
pe care l-ați putut vedea în de
licioasa comedie cinematografică 
„2 X 2 fac cîteodată 5“...

Iar ca încheiere noi am mai 
avea de adăugat că la campiona
tele naționale de planorism ale 
R.P.Ungare, Mircea Finescu a ocu
pat locul III în clasamentul ge
neral. Și să_nu uităm părerile 
mai multor specialiști care au ur
mărit concursul : pilotul romîn a 
fost de fapt cîștigătorul moral al 
acestor interesante întilniri spor
tive.



Despre importanța particularităților individuale
In munca de educare a tinerei 

generații, profesorii și antrenorii 
trebuie să țină seama, în afară de 
particularitățile de vîrstă, și sex 
și de particularitățile individuale 
ale elevilor, să le cunoască, să le 
educe și să le folosească pentru a- 
tingerea scopului propus. Pedago
gia și psihologia pun mare preț 
pe respectarea particularităților in
dividuale ale sportivilor în tot 
cursul desfășurării procesului de 
instruire și antrenament.

Vorbind despre particularități in
dividuale trebuie să avem în ve
dere că nu toate deosebirile exis
tente intre oameni stat cuprinse 
în sfera particularităților. Cu
loarea părului sau timbrul vocii, 
constituie o notă individuală, dar 
stat numai însușiri și nu pot fi 
considerate particularități ale indi
vidualității. Particuilaritătile indi
viduale nu constituie ceva gata 
foirniat. ci se formează în decursul 
vieții. Unele se schimbă mai re
ped», altele mai încet dar nici una 
dintre particularități nu rămîne 
neschimbată sau nu este neschim
bătoare. Cele spuse se referă atît 
la particularitățile psihice cît și Ia 
cele ainatomo-fiziologice. Este drept 
că particularitățile anatomo-fizio- 
logice par a fi inăscute, dar subli
niem că înăscute nu stat particula
ritățile, ci predispozițiile care 
formează bazele deosebirilor native 
dintre oameni. In sens larg parti
cularitățile anatomo-fiztalogice pri
vesc nu numai forma nativă ci și 
gradul de dezvoltare la care au a- 
jmrus anumite predispoziții anato
mice sau fiziologice.

Este cunoscut faptul că siste
mul nervos este baza fiziologică 
a proceselor psihice și a deosebi
rilor individuale. I. P. Pavlov a 
arătat că deosebirile de tip de sis
tem nervos se referă la procesele 
nervoase care au loc in scoarța 
creierului omului. El a descoperit 
trei caracteristici principale după 
care se desfășoară procesele ner
voase și anume : a) Forța sistemu
lui nervos, adică puterea de mun
că a celulelor din scoarța creieru
lui putere care se referă atît 1a pro
cesele de excitație, cît și la cele 
de inhibiție; b) Echilibrul sau ra
portul dintre intensitatea proce
sului de excitație și intensitatea 
procesului de inhibiție. Cînd cele 
două procese sînt egal dezvoltate, 
se vorbește despre un sistem ner
vos echilibrat, iar cînd unuî dintre 
cele două procese — de obicei cel 
excitant — este mai evident, se 
vorbește despre un tip neechilibrat; 
c) Mobilitatea funcțională a celu
lelor scoarței cerebrale permite în
locuirea raipidă a unui proces de 
excitare cu unul de Inhibiție sau 
invers.

Experiențele făcute au arătat că 
cele trei caracteristici <te cane am 
amintit mai sus se grupează și 
formează patru tipuri temperamen
tale după cum urmează :

a) Colericul (tipul puternic, ne
echilibrat, nestăptait), care este un 
om vioi, uneori impetuos, cu sen
timente puternice care izbucnesc cu 
ușurință și care se oglindesc viu 
în limbaj, mimică, gesturi. Uneori 
este impulsiv tnclin'nd spre ex
plozii afective furtunoase.

b) . Sangvinicul (tip puternic, e- 
chilibrat, mobil, vioi), reacționează 
activ la toate impresiile. Senti
mentele lui se reflectă direct ta 
condiuita-> exterioară, dar ele nu

MARATON PE APA

Recent a avut loc pe Marea 
Mediterană, între Said și Beirut, 
tradiționala cursă de înot de 50 
km. la care au concurat sportivi 
din Egipt, Siria și Liban, care au 
participat și la maratonul pe Nil 
desfășurat cu puțin timp înaiinle. 
Clubul sportiv libanez „Djazira", 
organizatorul întrecerii, spera 
să-și ia cu această ocazie re
vanșa pentru înfrîngerea suferită 
de înotătorii din Liban în cadrul 
susamintitei întreceri de pe Nil.

Duminică dimineață, la ora 9, 
participants au luat startul în 
această grea întrecere. De la în
ceput sportivii egipteni au impus 
cursei un ritm deosebit de puter
nic. Neputînd rezista cei trei 
înotători sirieni abandonează 
unul după altul. Participanții au 
avut de întîmpinat cele mai mari 
greutăți în raionul Damur, unde 
au trebuit să învingă un curent 
deosebit de puternic. Din nouă 
concurenți. cîți plecaseră în cursă, 
mai rămîn doar patru. Primul 
termină întrecerea printr-un 
sprint putern'c egtata-nn' Hassan 
Marey — „Crocodilul" sau „gi

sînt puternice, inlocuindu-se ușor 
unele pe altele.

c) . Flegmaticul (tip puternic, e- 
chilibrat, inert, liniștit), este omul 
care nu se grăbește, pe care il tur
buri cu greu din punct de vedere 
afectiv și nu-1 poți scoate din sta
rea lui. Sentimentele lui se exterio
rizează greu.

d) . Melancolicul (tip slab), se 
distinge printr-o gamă relativ re
dusă a stărilor afective, care au 
însă o mare putere și durată ; el 
nu reacționează la tot ce se ta- 
tîmplă, dar atunci cînd reacționea
ză, trăiește puternic, deși își exte
riorizează puțin sentimentele.

Este lesne de înțeles că aceasta 
clasificare nu este decît un indi
ciu, un îndrumar, pentru cunoaș
terea tipurilor temperamentale. Prac
tic, aceste tipuri nu sînt pure, ci 
există o serie de tipuri interme
diare. De asemenea, tipurile nu 
sînt invariabile și ele se modifică 
sub influența mediului și a educa
ției.

Particularitățile psihice își au 
izvorul în felul sistemului nervos 
al individului, dar sînt în cea mai 
mare măsură rezultatul educației. 
Referindu-ne la procesele psihice — 
grupate în procese psihice de cu
noaștere afective și volitive — vom 
constata că la fiecare din proce
sele aflate în una din cele trei 
grupe există deosebiri însemnate 
între oameni. De pildă, la proce
sele cunoașterii, felul în care este 
percepută lumea înconjurătoare de 
către un om diferă de felul în 
care este percepută de altul. Se 
spune despre unii oameni că sînt 
lipsiți de spirit de observație, de
spre alții că au memorie bună sau 
că au imaginație bogată. Despre 
a Iți oameni se spune că au gîn- 
dire clară sati atenție bună, con
centrată sau distributivă. De ase
menea, în sfera proceselor psihice 
afective, față de aceeași situație, 
unii oameni sînt mai emotivi, alții 
mai puțin emotivi, unii sînt senti
mentali, alții Indiferenți, unii fri
coși, alții îndrăzneți, ș.a.m.d. In 
ceea ce privește particularitățile 
voinței unii oameni se caracterizea
ză prin voință fermă, alții prin 
voință slabă, unii prin dîrzenie și 
perseverența, alții prin nehotărîre.

Mai este oare necesară sublinie
rea importanței cunoașterii acestor 
particularități de către antrenori ? 
Este clar că profesorul sau antre
norul nu trebuie să se mulțumească 
să constate ce fel de atenție, me
morie, gîndire sau voință au spor
tivii pe care-i educă, ci, tocmai 
bazat pe aceste cunoștințe, el tre
buie să-și propună ca prin măsuri 
concrete să educe particularitățile 
care caracterizează sportivul res
pectiv.

A ține seama de aptitudinile și 
de temperamentul sportivului este 
una din problemele cele mai im
portante, dar și cele mai grele în 
munca de educare a sportivului. 
Pentru aceasta se cere multă stă
ruință în observarea sportivului, 
timoașterea vieții lui psihice, ur
mărirea în evoluție. Educînd inte
resele și convingerile, dezvoltînd 
în grad înalt aptitudinile, schim- 
bînd în bine felul de manifestare 
d.'terminat de tipul de sistem ner
vos al sportivului, antrenorul edu
că un caracter ferm, o personalita
te în înțelesul real al cuvîntului, 
un om folositor colectivității.

gantul Nilului" cum îî supranume
ște presa arabă. Rezultatele teh
nice au confirmat dta nou înalta 
măiestrie a înotătorilor de fond 
din Egipt. învingătorul a par
curs distanța în 14 ore și 17 mi
nute.

,,fn momentul de față — au 
scris ziarele arabe — egiptenii nu 
au adversari tn cursele pe distanțe 
lungi. Anul acesta ei au obținut 
victorii aproape pe toate apele lu
mii. Ei au cîștigat cu timp record 
traversarea canalului Mînecii, au 
învins detașat tn maratonul de 
pe Loire apoi în cel de pe Nil și 
insfîrșlt pe clasica distanță Said- 
Beirut, una dintre cele mai difi
cile în înotul de durată"-

In viitorul apropiat înotătorii 
egipteni vor cvo'.ua într-o serie 
de importante întreceri. Curînd 
îi așteaptă cursa da 50 km. pe 
Sena, apoi două întreceri, pe 35

Actualități
întreceri internaționale

A hiat sfîrșit turneul interna
țional de tenis la care au partici
pat sportivi din U.R.S.S. și Re
publica Democrată Germană. În
trecerile finale au dat ioc unor in- 
iîlniri deosebit de interesante. 
In meciul final din cadrul pro
bei de simplu bărbați s-au în- 
tîlnit campionul U.R.S.S. 8. An
dreev și a doua rachetă a țării M. 
Korceaghin. Cu un joc din tund 
extrem de precis, combinat cu a- 
tacuri îndrăznețe la fileu, Andreev 
a cîștigat în trei seturi: 6-3, 7-5, 
6-2. In finala feminină s-au întîl- 
nit campioana R.D.G. E. Mann- 
scliatz și tînăra jucătoare sovieti
că V. Kuzmenko. Jucînd variat, 
cu lovituri puternice pe ambele 
părți, Kuzmenko a repurtat o vic
torie convingătoare în două se
turi: 6-2, 6-2. In felul acesta ea a 
devenit învingătoarea turneului 
feminin. Proba de dublu mixt a 
revenit perechii Andreev-Preobra- 
jenskaia care, deși jucau prima 
dată împreună, au învins ușor pe
rechile Emelianova-Gager, Mann- 
schatz-Sturm și Filipova-Markow 
în finală. La dublu bărbați au cîș
tigat campionii țării Andreev-Be- 
litz Heiman, iar la dublu femei 
Peobrajenskaia-Kuzmenko.

★
De mai multe zile Moscova găz

duiește un grup de înotători din 
Republica Populară Chineză. După 
o serie de antrenamente comune 
cu sportivii sovietici, înotătorii 
chinezi și sovietici au luat parte 
la un concurs.

Cu deosebit succes a concurat 
sportiva sovietică U. Voog. In 
proba de .100 m. liber ea a aco
perit distanța în timpul de 1:07,9 
stabilind un nou record unional. 
Vechiul record (1:08,2) aparținea 
din anul 1941 înotătoarei I. Ko- 
cetkova. La bărbați, în cadrul ace- 
leeași probe, a învins Lev Balan
din în 59,0 sec.

Foarte interesant au decurs pro
bele masculine de 100 și 200 m. 
bras. In ambele, primul loc a re
venit înotătorului chinez Mu 8ian- 
siun, care cu 1:11,8 și respectiv 
2:44,0 a stabilit două noi recor
duri ale R. P. Chineze. V. Struja- 
nov a cîștigat proba de 200 m. 
fluture cu timpul de 2:35,8. In pro
ba de 100 m. liber înotătorul chi
nez Lin Tin-țu a stabilit un nou 
record al țării cu timpul de 1:00,3.

SE ÎNTREG STUDENȚII

La Leningrad, pe marele stadion 
Kirov, a început cea de a treia 
spartachiadă unională a studenților. 
Un lot de participant deosebit 
de puternic s-a adunat la startul 
probelor de atletism. La proba de 
săritură în lungime, un succes

Campionatul mondial de șah 
pentru juniori

BRUXELLES 25 (Agerpres).— 
TASS transmite :

Campionatul mondial de șah 
pentru juniori a continuat cu dis
putarea partidelor din runda 4-a. 
Șahistul sovietic Boris Spasski a 
jucat cu albele împotriva lui Kla- 
ges (Germania occidentală). Spas
ski a jucat bine deschiderea, ob- 
ținînd un atac puternic, dar la 
mutarea 24 a făcut un sacrificiu 
inexact de figură și la mutarea 
30 a cedat.

După 4 runde, în grupa A. 
Spasski, Klages, Halstroem și 
Van Oster au cîte 3 puncte.

și 12 km., în Suedia, cursa In
sula Capri-Neapole, traversarea de 
toamnă a canalului Mînecii și, în- 
sfîrșit, maratonul de pe lacul On
tario din America de Nord

„PRINCIPALUL IL CONSTITUIE 
VITEZA SI FORȚA"

Cunoscutul săritor cu prăjina, 
suedezul Ragnar Lundberg a vi
zitat în acest an Statele Unite, 
participînd 4a cîteva întreceri ală
turi de atleții americani. Cel 
mai bun rezultat obținut de 
Lundberg ta S.U.A. a fost de 
4,27 m. In cursul călătoriei sale, 
Lundberg s-a întîlnit de mal 
multe ori cu Bob Richards, cam
pion olimpic și cel mai bun să
ritor cu prăjina din lume.

Iată ce povestește Lundberg 
desore antrenamentele 'ui Richards:

La trei săptămtai după ce

sportive din U. R. S. S.

Vn moment ,,acrobatic'1 din întîlnirea de fotbal Dinamo 
Moscova — Dinamo Tbilisi. La capătul unui meci care a abundat 
tn astfel de faze spectaculoase, au cîștigat dinamoviștii din 

Moscova, cu scorul de 1—0.
strălucit a repurtat studenta din 
Leningrad G. Vinogradiva. In fi
nală, cea mai bună săritură a sa 
a măsurat 6,16 m. performanță 
cu care a obținut titlul de cam
pioană a celei de a IH-a Sparta- 
chiade. Galina Vinogradova este 
antrenată de cunoscutul maestru 
emerit al sportului D. lonov. In 
cadrul aceleea.și finale s-au remar
cat M. Tiurki ha și G. Ermolenko, 
'•are au terminat întrecerea cu a- 
celași rezultat: 5,92 m.

De la încercare la încercare 
și-a îmbunătățit performanțele 
Nina Ponomareva, care a partici
pat la proba de aruncare a discu
lui. Prima sa aruncare a măsu
rat 49,48 m.; cea de a doua 51,74 
m. iar cea de a treia 53,67 m., 
performanță superioară normei de 
maestru al sportului. Pe locul 2 
s-a clasat V. Zbitneva (45,67 
m.), pe locul 3 I. Cigrina (45,43 
m.).

• Intîlnirile de tenis din cadrul 
Cupei Davis (zona europeană) se 
apropie de sfîrșit. In semifinale Ita
lia a învins Anglia cu 5-0. Echipa 
statului Chile, după ce a întrecut 
echipele Jugoslaviei, Ungariei și 
Belgiei a pierdut in fața echipei Sue
diei. In urma acestor rezultate în fi
nala zonei europene se vor întîlm 
Italia și Suedia. In zona ameri
cană, Australia a dispus de Me
xic cu 5-0 și urmează să întîi- 
nească în semifinale echipa Bra
ziliei.

• Ciclistul cehoslovac Foucek a 
stabilit un nou record mondial 
în proba de 200 m. realizînd tim
pul de 11,8 sec. In anul 1954 ita
lianul Pinarello a realizat pe a- 
ceastă distanță timpul de 12 sec., 
iar anul acesta ciclistul sovietic 
Hmel a înregistrat pe pista velo
dromului din Irkutsk timpul de 
11,9 sec.

am sosit în S.U A., Bob Ri
chards mi-a spus că nu alerg su
ficient de repede, motiv pentru 
care nu voi putea obține perfor
manțe superioare. Bob m-a con
vins că la săritura cu prăjina 
principalul îl constituie viteza și 
forța. Campionul olimpic însuși 
acordă o deosebită atenție dez; 
voltării acestor calități. După 
părerea lui, tehnica se află pe 
planul doi. Iată ce mi-a spus el 
în această privință: „Nu poți 
pierde prea mult timp cu studiul 
deta'iilor de tehnică, pentru că 
astfel săriturile te vor plictisi cu
rînd- După ce nu pui multă vre
me mina pe prăjină, capeți O 
poftă deosebită pentru competiții. 
Dar, trebuie să fii rapid si să 
alergi mult pe dUanțe scurte. 
Aceasta este esențiMa, tn timpul 
antrenamentelor"

Lundberg a povestii că Bob

Relativ ușor a obținut victoria 
în cursa de 890 m. recordmana 
mondială a probei Nina Otkalenko. 
Timpul înregistrat de învingătoare 
este 2:11,.3. întrecerile studenților 
continuă.

NOI RECORDURI ALE 01- 
CL1STELOR

Pe noul velodrom din IrfcuțM 
cicliștii au stabilit noi recorduri 
ale țării. Maestra sport:.tal L. 
Brovina a îmbunătățit de două ori 
cea mai bonă performanță unio
nală în proba de 1000 m. lansat. 
Ea a parcurs distanța în 1:14,1 
iar apoi în 1:12,9. Maestra spor
tului L. Razuvaeva a îmbunătățit 
recordurile țării în cursele de 200 
m. și 500 m. lansat, cu timpu
rile de 12,3 și respectiv 32,8 sec. 
In cursa dî 25 km. cu antrena
ment mecanic, V. Fedin a stabilit 
un nou record unional cu timpul 
de 21:38,8.

• In localitatea Szczecin atle
tul Lewandowski a stabilit un 
nou record polonez în proba de» 
1000 m. Timpul realizat de el este 
de 2;22,7.

• De curtau s-au desfășurat la 
Lisie Katy (R.F. Polonă) campio
natele țării de planorism. La pla
nor cu un loc titlurile de campioni 
au revenit Inj Jerzi Wojnar (băr
bați) și Lucyna BajewSka (femei). 
La planor cu două locuri titlurile 
au fost cîștigate de:Adam Brzoza 
și Maksymiliana Czmielowna.

• La 27 și 28 iulie se va des
fășura la Helsinki un mare concurs 
internațional de atletism la care 
vor participa atleții maghiari. In 
cadrul concursului se va desfă
șura meciul dintre reprezentativele 
Finlandei și Ungariei. Aceasta este 
a 5-a întîlnire dintre atleții ce
lor două țări.

Richards l-a învățat special pri
za pe prăjină. In timpul tentati
vei la 4,80 m. făcută de sărito
rul american, el avea priză la 
3,60 m. Toți săritorii americani, 
cu excepția lui Laz, preferă a- 
ceastă priză joasă. Avîntul rapid 
și priza joasă dau o mare vi
teză în înălțare, factor hotărîtor 
in trecerea înălțimilor mari. îm
pingerea pe prăjină se realizează 
pe socoteala forței atletului Iar 
trecerea peste ștachetă se face în 
poziția îndoită a corpului.

Lundberg a ajuns la concluzia 
că înălțimea de 4,30 m. ar putea 
fi trecută de o duzină de săritori 
americani. Dar, după părerea lui 
Richards, majoritatea dintre ■»- 
cești tineri nu dispun de sufi
cientă forță și viteză

Am învățat multe de la cam
pionul olimpic, a spus în Înche
iere Lundberg. Acum, toată pro
blema stă în aplicarea practică a 
celor împărtășite de Bob Ri
chards.
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' OSLO 25 (prin telefon de la tri
misul nostru). Stadionul Bislet 
este uniul din stadioanele cele mai 
cunoscute. Aci s-a desfășurat în 
anul 1946 cea die a treia ediție a 
campionatelor europene de atletism. 
Tribuna centrală a acestui stadion 
se aseamănă uimitor cu majorita
tea caselor din orașul de pe fiordul 
Oslo, fie că acestea sînt așezate pe 
strada principală sau pe străzile 
întortochiate care urcă spre~ Hol- 
memkoleti, centrul schiului. Cărămi
zile roșii pe care s-a așezat, de 
acum patina vremii, se îmbină mi
nunat cu tribunele de beton, din 
jur. Acesta este locul pe care a 
început astăzi (n. r. ieri) prima 
întîlnire dintre atleții norvegieni 
ș: atleții romîni. Atleții noștri care 
au sosit la Oslo chiar în diminea
ța zilei de concurs, după o călăto
rie obositoare cu avionul în tot 
cursul nopții,și-au folosit cele cîte
va ceasuri pînă la începerea con
cursului pentru a se odihni. Tim
pul scurt a fost însă insuficient 
pentru a le reda în întregime for
țele.

La ora 19, ora locală. în tribu
nele stadionului Bislet nu se mai 
găsește nici măca.r un singur loc 
liber. La această oră intră pe sta
dion cite 16 atleți și atlete dtin par
tea fiecărei echipe. La această oră, 
termometrul indică 32 de grade la 
soare. Aceasta, așa cum povestesc 
cei mai bătrîni dintre norvegieni, 
este o raritate în această țară, în 
care de peste 30 de ani nu a mai 
fost înregistrată o asemenea tem
peratură. După ce s-au aliniat în 
fața tribunei, căpitanii echipelor 
noastre Zeno Dragomir și Lia 
Manoliu au oferit fanioane adver
sarilor lor. Apoi, a luat cuvîntul 
Arne Mollen. președintele federa
ției norvegiene de atletism. Din 
partea lotului nostru a răspuns 
Andrei Săvescu. După intonarea 
imnurilor de stat și ridicarea stea
gurilor, atleții noștri i-au luat la 
braț pe adversarii lor, gest, care 
a stîrnit un adevărat ropot de a- 
plauze din partea spectatorilor.

Apoi au început întrecerile, prin 
desfășurata cursei de 800 m. Pe 
primii '350 metri conduc reprezen
tanții noștri Ursu și Moscovici, 
pentru ca apoi în frunte să treaeji 
Boysen care acoperă 400 m. în 
56,4. Pe ultimii 80 de metri se dă 
o luptă foarte strînsă. REZULTA
TE : 1. Audiun Boysen (N.) 1:52,3;
2. Aurel Ursu (R.P.R.) 1:53,2; 3. Fer
dinand Moscovici (R.P.R.) 1;53,5;
4. Arne Hammarsland (N.) 1:53.7. 
110 m. GARDURI : pe primele trei 
garduri Opriș și Olsen se află la 
egalitate, dar de aci reprezentantul 
nostru sie detașează terminind în
vingător. REZULTATE : I. Ion O- 
ptiș (R.P.R.) 14,6; 2. Tor Olsen 
(N.) 14,8; 3. Qh. Stânei (R.P.R.) 
15,1; 4. Jan Borgersen (N.) 15,3. 
200 m. FEMEI: Alexandra Sicoe 
are un start bun' și obține avantaj 
chiar de la plecare. Ușurința aler
gării ei a fost călduros aplaudată 
de spectatori. REZULTATE: 1. 
Alexandra Sicoe (R.P.R.) 25,0 re

U D A. PRAGA ESTE CEA 
DE A DOUA FINALISTA 

IN CUPA EUROPEI CENTRALE 
LA FOTBAL

PRAGA 25, (prin telefon de la 
corespondentul nostru). — Cel de 
al treilea meci dintre echipele 
U.D.A. Praga și Slovan Bratislava 
pentru desemnarea celei de a 
doua finaliste în Cupa Europei 
Centrale s-a desfășurat luni la 
Brno și s-a terminat cu vie-' 
toria meritată a echipei U.D.A. 
cu scorul de 2—I (0—0).

In prima repriză ambele echipe 
joacă nervos și nu reușesc să des
chidă scorul. In repriza secundă 
U.DA. prestează un joc mai orga
nizat, iar înaintarea construiește 
numeroase atacuri periculoase. Sco
rul este deschis în nfln. 60 de către 
centrul atacant Prada. Cinci minu
te mai tîrziu, extrema dreaptă Hla- 
vacek înscrie oel de al dodilea gol. 
Mulțumiți de rezultat militarii se 
retrag în apărare. Este rîndul echi
pei din Bratislava să atace și Te- 
gelhof înscrie unicul gol al echipei 
Slovan. In urma acestui rezultat, 
echipa U.D.A. s-a calificat în finala 
competiției urmînd să întîlnească 
sîmbătă sau duminică la Budapesta 
echipa Voros Lobogo.

JINDRICH PEJCHAR

P. Eomîne conduce cu 91,5:75,5 p. în 
de atletism cu Norvegia, de

cord al R.P.R. egalat; 2. Ioana 
Luță (R.P.R.) 25,9; 3. Reidum 
Buer (N.) 26,3; 4. Anelise Thorsen 
(N.) 26,6. GREUTATE FEMEI ; 
tînăra noastră atletă Ana Roth a 
obținut din prima aruncare un 
nou record republican cu 13,54 m. 
Cealaltă reprezentantă a țării noas
tre Melania Velicu a fost elimina
tă, pentru trei aruncări depășite. 
REZULTATE: 1. Ana Roth
(R.P.R.) 13,54 nou record al R.P.R. 
(13,54—12,54— 13,25—12,78—13,17 
—12,92); 2. Jorun Tangen (N.) 
10,88; 3. Johaties Greibrok (N.) 
10,31; 3000 m. OBSTACOLE: L 
Erms Larsen (N.) 9:04,2; 2. Ta- 
deus Strzelbicki (R.P.R.) 9:14,0;
3. Endire Gaasemyr (N.) 9:22,8; 4. 
Grigore Cojoca.ru (R.P.R.) 9:40,8- 
200 m.: 1. Lothar Marks (R.P.R.) 
21,9; 2. Birger Marsteen (N.) 22,0;
3. Bjorn Nielsen (N.) 22,1; 4. Al. 
Stoenescu (R.P.R.) 22,4. 400 m.: 
de la plecaire, Sudrigean porneșje 
puternic și conduce pînă aproape 
de 300 m. dar Boysen are o reve
nire puternică și termină învingă
tor în 47,7 stabilind un nou re
cord al țării saliREZULTATE : I. 
Aud un Boysen pf.) 47,7 nou re
cord norvegian; 2. Ilie Savel 
(R.P.R.) 48,3; 3. Traian Sudrigean 
(R.P.R.) 48,4; 4. Svein Oseid (N.) 
49,7. LUNGIME : 1. Sorim Ion 
(R.P.R.) 6,97 (6,83-6, 86—6,97
— 6,95 — 6,79 —6,66); 2. Roa.r
Berthelsen (N.) 6,91; 3. Traian Chi
tul (R.P.R.) 6.77; 4. Lars Gaase
myr (N.) 6,54.

ÎNĂLȚIME FEMEI : a fost proba 
care ne-a adus cea mai frumoa
să satisfacție prim comportarea 
excepțională a tinerei noastre atle
te Iolamda Balaș care șărind 1,70 
m. a stabilit nu numai un valoros 
record, dlar în același timp și una 
dintre cele mai bune performanțe 
obținute vreodată în lume. In orice 
caz trebuie să subliniem faptul că 
nici una dlintre săritoarele care au 
obținut pînă acum o asemenea 
performanță nu a făcut-o la 18 ani 
cît are Iolamda Balaș. REZULTA-

„Cupa Petrolul” la tir
In zilele de 23 și 24 Iulie s-a 

desfășurat la Ploești un important 
concurs de tir organizat de aso
ciația Flacăra la care au partici
pat reprezentanți ai următoarelor 
colective: Progresul București, Fla
căra București, Flacăra Ploești, 
Voința București, Constructorul 
București, Minerul București, Lo
comotiva Ploești.

întrecerea, rezervată atît trăgă
torilor cît și țrăgătoarelor, s-a des- 
fășurat <a proba de 3x20. Organi
zarea foarte bună a asigurat, și 
din acest punct de vedere, con
cursului un deplin succes.

Iată acum rezultatele :
INDIVIDUAL GENERAL BĂR

BAȚI: 1. Iulian Constantinescu
(Progresul București) 508 puncte;
2. Paul Loghin (Flacăra Bucu-

• La Praga s-a desfășurat în- 
tîlnirea internațională de iotbal 
dintre echipele Spartak Sokolovo 
și echipa olandeză G. V. A. V. Gro
ningen. Fotbaliștii cehoslovaci au 
cîștigat cu categoricul scor de 8-0 
(3-0).

• La Sofia a avut loc meciul de 
fotbal dintre echipele Septemvri 
care activează în clasa B și e- 
chipa jugoslavă Vardar din Sko
plje care a retrogradat anul aces
ta în divizia secundă a Jugosla- 
vigi. In min. 60 de joc scorul era 
de 3-1 pentru Septemvri. Oaspeții 
au avut o revenire puternică și au 
cîștigat întîlnirea cu 4-3.

• După cum se știe, echipa ma
ghiară de fotbal Dozsa Budapesta 
a întreprins de curînd un turneu 
în R.P. Albania. In drum spre 
țară, fotbaliștii maghiari se vor 
opri la Belgrad unde vor întîlni 
după toate probabilitățile echipa 
jugoslavă Partizan.

• La Wroclaw, în fața a 10.000 
de spectatori, echipa Ruda Hvezda 
Brno a susținut cel de al doilea 
meci din cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în R.P. Polonă, în-' 
tîlnind echipa Gwardia Bydgoszcz. 
Meciul s-a terminat cu victoria fot
baliștilor cehoslovaci cu scorul de 
2-0.

• Echipa suedeză Djurgarden 
și-a încheiat turneul fn Africa de

întîlnirea
la Oslo

TE : 1. Iolamda Balaș (R.P.R.) 
1,70 m. nou record; 2. Eva Mayer 
(R.P.R.) 1,50; 3. Berigt Aulic (N.) 
1,45; 4. Synove Rejkvam (N.) 1,45. 
SULIȚA FEMEI: 1. Anelise Zîm- 
ibreșiteairuu (R.P.R.) 45,95 (45,95— 
41,95—43,86—38,12—41,81—42,15);
2. Ilona Miklos (R.P.R.) 38,87; 3.
Alfhild Naerlamd (N.) 35,51; 4.
Bjwg Myhre (N.) 33,77. CIOCAN : 
1. Svere Strandly (N.) 59,80; 2.
Constantin Dumitru (R.P.R.) 57,60;
3. Nicolae Rășcănescu (R.P.R.)
56,45; 4. Magne Foleide (N.) 50,32. 
5000 m. : 1. Oelstein Saksvik (N.) 
14:37dk 2. Martim S token (N.) 
14:46® 3. Crtetea Dinu (R.P.R.) 
15:17$ 4. Victor Pop (R. P. R.) 
15:39,0. DISC: 1. Kristian Johan
sen (N.) 47,81; 2. Reidar Hagen 
(N.) 46,13; 3. Romeo Coveianu 
(R.P.R.) 45,72; 4. Mihai Raica 
(R.P.R.) 45,37. ÎNĂLȚIME: 1. Ion 
Soter (R.P.R.) 1,96; 2—3. Alexan
dru Merică (R.P.R.) și Bj3rn 
Thorkildsen (N.) 1,96 (acești sări
tori au trecut înălțimea die 1,96 m. 
din a treia încercare, în tmiD ce 
Soter a trecut din prima încerca
re); 4. Bjorn Gunderson (N.) 1,80. 
4x100 m. FEMEI : Echipa R. P. R. 
(Sicoe, Copfrideanu, Luță, Bardaș)
47,4 nou record; 2. Norvegia (Buer, 
Sari Mo, Tangen, Thoresen) 49,6 
nou record norvegian. 4x100 ; 1.
Echipa R.P.R. (Prisiceamu, Marks, 
Stoenescu, Pop) 41.8; 2. Norvegia 
(Sanen, Olsen, Nielsen, Marsteen) 
42,2.

După prima zi de concurs echipa 
de atletism a Republicii. Populare 
Romine conduce în întîlnîirea cu 
echipa Norvegiei cu 91,5—75,5 p. 
In clasamentele separate situația 
este următoarea : BARBAȚI: Nor
vegia—R.P.R. 59,5—57,5; FEMEI: 
R.P.R.—Norvegia 34:16.

Ziua a doua a concursului se 
desfășoară astăzi de la ora 19 (ora 
locală).

TUDOR VORNICU

rești) 491 puncte; 3. Dumitru Pa- 
nait (Flacăra Ploești) 483 puncte;
4. Grigore Nicolau (Flacăra Bucu
rești) 483 puncte; 5. Robert Ma- 
zilu (Constructorul) 481 puncte.

Iată acum rezultatele :
INDIVIDUAL GENERAL FE

MEI: 1. Ioana Sotir (Progresul 
București) 471 puncte; 2. Ecate- 
rina Panait (Flacăra Ploești) 470 
puncte; 3 Eugenia Bivolaru (Fla
căra București) 446 puncte; 4. Ta
tiana Enciu (Constructorul Bucu
rești) 437 puncte; 5, Nadia Fînciu 
(Minerul) 408 puncte.

„Cupa Petrolul” a revenit echi
pei Progresul București, clasată 
prima. Pe locurile următoare, Fla
căra București și Flacăra Pi’oeștî.

Constantin Toader 
corespondent

HOT ARC
Sud cu meciul de fotbal desfășu
rat în orașul Johannesburg, unde 
a întîlnit echipa reprezentativă a 
țării. Victoria a revenit echipei 
Africeî de Sud cu scorul de 5-2.

• Cel mai bun jucător de fotbal 
al Jugoslaviei, Ceajkovsky care a 
făcut parte de nenumărate ori din 
echipa națională a țării sale își 
va încheia anul acesta activitatea 
competițională. El va pleca să stu
dieze la un Institut de Cultură 
Fizică din străinătate, urmînd ca 
după absolvire să devină antrenor.

» In Canada, jocul de fotbal 
este la un nivel foarte scăzut. Pen
tru a da mai mare amploare a- 
cestei discipline sportive, forurile 
sportive au hotărît să organizeze 
cît mai multe turnee de fotbal la 
care să participe echipe din Eu
ropa.

In cel mai scurt timp vor sosi în 
Canada echipa engleză Newcastle 
United și echipa germană S. V. 
Solingen.
• Ultimele două meciuri desfă

șurate în cadrul campionatului re* 
publican de fotbal din R.P. Bul
garia s-au terminat cu următoa
rele rezultate: T.D.N.A.-Torpedo 
1-0. La interval de cîteva zile
T.D.N.A. a îstîlnit echipa D.N.A. 
Plovdiv cu care a terminat la ega
litate: 1-1. Returul campionatului 
va începe în a doua jumătate a 
lunii august.

DOUĂ TERENURI...
Ploești... Terenul de volei al co

lectivului svortiv Flacăra Trestul 
III...

Ploești... Terenul de volei al co- 
colectivului sportiv Locomotiva 
Complex-..

Deși cele două terenuri se gă
sesc in același oraș și amindouă

adăpostesc meciuri oficiale, totuși, 
după cum ne informează corespon
dentul nostru Albu Flortan, există 
o mare deosebire între ele, sau 
mai bine z'S între... conducătorii co
lectivelor care gospodăresc aceste 
două terenuri de volei. Cei de la 
colectivul Flacăra Trestul III sînt 
de părere că are importantă dacă 
o bază sportivă este bine îngri
jită. Ceilalți cred că lucrul a- 
cesta nu contează... Simplă deo

Meci ca... cintec și cu
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...Vă închipuiți bucuria tine
rilor din Petrila, cînd au dat 
ochi cu aceste două afișe așe
zate unul lingă altul. Nici că se 
putea o duminică mai plăcută. 
La început să-ți zbirnie inima 
de emoție urmărind întrecerea 
dintre fotbaliști și apoi să te a- 
vînți pe aripile dansului cu fata 
care ți-e dragă. Și toate astea, 
în „nocturnă", in aer liber, sub 
clar de lună, cu stele în dreao- 
ta, cu stele în stingă, ascultînd 
concertul greedtor șl valsurilor 
săltărețe ale orchestrei D.G-S.M...

Față de asemenea... perspecti
ve, nu e deloc de mirare că în 
seara cu pricina, peste 2.000 de 
tineri din Petrila se adunaseră 
pe stadionul Minerul.

N-a trecut mult și a început 
primul meci de fotbal „în noc
turnă". Nu știm cum or fi ară- 
tînd in alte părți „nocturnele", 
dar la Petrila, nocturna e... noc
turnă- Nu vezi la doi pași! Era 
șt greu de altfel, să gonești în
tunericul, numai cu 3 reflectoare 
așezate pe gardul ce împrejmuia 
terenul și cu alte două montate 
în soațele porților, reflectoare, 
care, într noi fie vorba, — după 
cum ne relatează de-altfel și co
respondentul nostru Al. Papaia- 
nopol — nu furnizau mai multă 
lumină decît becul pe care îl 
aveți și dvs. în pivniță sau în 
bucătărie...

Așa slînd lucrurile, meciul de 
fotbal se transformase mai de 
grabă într-un joc de-a „v-ați as-1 
cunselea". La un moment dat, 
cînd balonul dispărut în întu
neric, fusese însflrșit dibuit în- 
tr-un ungher al terenului, se au- 
ziră cîteva acorduri de trompetă, 
urmate imediat de intervenția 
masivă a celorlalte instrumente.

Medul de șah
VARȘOVIA 25 (Agerpres).
La 24 iulie a început în orașul 

Lodz întîlnirea dintre echipele de 
șah ale U.R.S.S. și R.P. Polone 
contînd pentru semifinalele cam
pionatului european.

Meciul se joacă la 10 mese. Din 
cele 10 partide 5 au fost între
rupte, 4 cîștigate de șahiștii so
vietici, iar una s-a terminat re
miză. La prima masă s-au întîlnit 
Smîslov și Sliwa. Campionul po
lonez a jucat foarte bine în fața 

sebire de... păreri, care se reflec
tă, insă, bineînțeles, in aspectul 
celor două terenuri...

Totuși, cum un singur, teren nu 
poate cuprinde toată activitatea 
„oficială'1, de voie de nevoie, 
unele meciuri de campionat sînt 
programate pe terenul Locomo
tiva care, din punct de vedere 
al dimensiunilor (și numai din 
acest punct de vedere!}, mă rog. 
corespunde.-.

Deci, hai să jucăm volei pe 
terenul Locomotiva I

Dar... intră, dacă po(i I Nu 
odată, echipele au găsit poarta 
încuiată! Așa s-a întlmplat și 
deunăzi, cînd echipele programate 
de forurile de resort să joace 
pe terenul Locomotiva Complex, 
au găsit la poartă un-., lacăt ctt 
toate zilele. Oamenii au așteptat 
un ceas-două, au așteptat odată 
cu ei și delegajii de teren Gheor- 
ghe Manta și Vasile Mușat, dar 
cum numai în „1.001 de nop(i“ 
era suficient să spui ,Sesam, 
deschide-te", ca porțile să se dea 
într-o parte, ce erau să facă? Au 
făcut cale întoarsă.

...Numai să nu ne pomenim cu 
un răspuns al țovarășilor din 
conducerea colectivului sportiv Lo
comotiva Complex, în care să ni 
se argumenteze cu indignare că 
„sportivii n-aveau cum să afle 
dacă terenul este îngrijit sau 
nu, din moment ce el fiind mai 
mult închis, nici nu l-au văzut l"

cintece !..•
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organizat de O.C.L. Petrila 

Concertează orchestra 
D.G.S.M-

Orchestra D.G.S.M. intrase în 
acțiune...

Meciul a continuat citva timp 
în acompaniamentul orchestrei, 
pînă ce, in min- 35, arbitrul, is
tovit de atita alergătură pe un 
teren cufundat în întuneric, flue- 
ră sfirșitul primei reprize. Am
bele echipe o zbughiră spre ca
bine, îmbrăcară la repezeală 
niște treninguri și reveniră pe

teren, pentru a nu pierde turul 
de dans. Timp de un sfert de 
oră, fotbaliștii au dansat, vorba 
aceea, de le scăpărau.. cram
poanele.

Apoi, cu tot regretul, au fost 
nevoiți să relnceapă meciul...

...Dacă ar fi fost să ni se tri
mită o cronică a acestei ,,inte
resante" manifestații sportive, ar 
fi fost cazul să se sublinieze 
mai puțin cine s-a remarcat la 
fotbal, evidențiindu-se în schimb 
jucătorii care au dat dovadă 
de..- combativitate și bună pregă
tire fizică la vals, foxtrott, „bă
tuta" și „perinița"!...

JACK BERARIU 
GEORGE MIIIALACHE

U.R.S.S- — R.P. Polonă
marelui maestru sovietic și are un 
pion în plus la întrerupere. Flohr 
a cîștigat la Dwerzynski și Bon- 
darevski la Gromek. Korcinoi l-a 
învins pe Doda care a depășit 
timpul de gîndire. Cea de a 4-a 
victorie a echipei U.R.S.S. a fost 
realizată de Vasiukov în fața lui 
Plater. Partida Taimanov — Gav- 
likovski s-a terminat remiză.

După primul tur, scorul este de 
4*/2—V2 în favoarea echipei
U.R.S.S.
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