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TRENUL Nr. 3 A PLECAT DIN CLUJi
cînd au pleca t la Amsterdam ?

Unul din numeroasele afișe ale

Abia aștept să-i văd și pe cei
lalți. Trebuie să fie printre ei și 
dintre aceia pe care i-am cunoscut 
în 47 în drum spre Praga sau 
în 51 cînd i-am dus la Festiva
lul de la Berlin.

★
Mai sînt puține ore pînă la ple

carea trenului. Camionul aduce la 
gară valizele sportivilor și 1 do
rită grijii pe care a avut-o tov. 
Pînzaru, totul decurge rapid și 
în cele mai bune condițiuni. Va
goanele și locurile sînt numero
tate, iar pe etichete speciale, a- 
tașate fiecărei valize, sînt trecute 
numele sportivilor, numărul vago
nului și al locului respectiv. A doua 
zi în z;:ri, cînd autobusele îi vor 
aduce pe sportivi la gară, aceștia 
își vor găsi valiza la locul pe 
care îl vor ocupa în timpul deplasă
rii, ceea ce va ușura și va scurta 
simțitor timpul îmbarcării.

★
Joi 28 iulie... In gara Cluj dom

nește o animație deosebită. Zeci 
de tinere și tineri puternici, arși 
de soare, cu priviri vii, îmbrăcați 
în frumoase costume gri și pur- 
tînd pe piept stema țării, forfo
tesc pe peronul gării. La linia 
principală a fost tras- un tren care 
acum ne este cunoscut și la capă
tul căruia pufăie liniștit o loco
motivă. Sute de cetățeni ai ora
șului Cluj, care a găzduit pre
gătirile din ultima vreme ale spor
tivilor noștri, sînt prezenți la a- 
ceasîă oră matinală pentru a asista 
Ia plecarea celor care ne vor re
prezenta la concursurile sportive 
ale Festivalului. O fanfară into
nează marșuri sportive. Acele cea
sornicelor indică ora 6. Șeful de 
gară ridică semnalizatorul. loco
motiva șuieră scurt și trenul se 
pune în mișcare. La ferestre s-au 
și instalat sportivii care își iau 
rămas bun de la cei veniți să i 
petreacă. Fanfara aproape că nu 
se mai aude. Acum sute de gla- 

Citind titlul acestui reportaj s-ar 
putea crede că între un tren obiș
nuit și acesta nu poate exista nici 
o deosebire. Intr-adevăr, nu este 
singurul tren cu 13 vagoane de 
persoane, care circulă pe căile noas
tre ferate. Și totuși, oricine a văzut 
trenul Festivalului și-a putut da 
seama că acesta este un tren deo
sebit și asta o spun bogatele ghir
lande de crengi de brad prinse de 
la primul și pînă la ultimul vagon, 
sutele de stegulețe ale țărilor glo
bului, uriașele lozinci scrise cu 
litere albe pe un fond azuriu, în
cadrat în minunate motive romî- 
nești multicolore. Trei trenuri ast
fel împodobite au părăsit, în ulti
ma săptămînă, țara noastră. Dar 
trenul numărul 3 care și-a luat 
pasagerii din gara Cluj a fost par
că mai frumos ca oricare. Mai 
înainte ca depoul din Cluj să ata
șeze acestei garnituri locomotiva

suri tinere au prins viață și im
nul F.M.T.D. răsună puternic la 
început, apoi se pierde odată cu 
trecerea vagoanelor rămînînd doar 
un zvon plăcut, melodios...

celui de-al V-lea Festival

care să o ducă pînă la granița 
dinspre apus a Republicii, spor
tivii care aveau să parcurgă dru
mul pînă la Varșovia și înapoi
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în aceste vagoane au ținut să 
împodobească cu mina lor trenul 
cu nr. 3. Deși veni;» în cursul 
nopții de miercuri spre joi, vred
nicii canotori s-au și deplasat la 
gară și, împreună cu antrenorul 
lor Cerhati, au prins cu îndemî- 
nare ghirlandele de brad de-alun- 
gul fiecărui vagon.

Dar, vizitînd de la un capăt la 
altul trenul sportivilor, constați că 
el se deosebește totuși și prin alte 
amănunte de celelalte. Astfel, în 
afara vagoanelor de dormit, fru
mos aranjate, cu așternuturi cu
rate care te îmbie la odihnă, a- 
ceastă garnitură are două vagoane 
restaurant cu mesele gata pregă
tite. Primul și ultimul vagon sînt 
și ele deosebite: aci se odihnesc 
deocamdată ambarcațiiTe x fine ale 
canotorilor și motocicletele de dirt- 
track. Cu bucurie ne îmîrthpină cei 
8 însoțitori ai vagoanelor și lă
cătușul ca și cei 13 tovarăși care 
deservesc vagoanele restaurante. 
Bucuria lor este explicată de fap
tul că cei mai mulți dintre ei 
iubesc sportul și pe sportivi, cu 
care au mai făcut deplasări peste 
hotare și în alte ocazii. Tovară
șul Ion Naidinov, deși în“ vîrstă, 
este un pasionat admirator al 
sportivilor și el poate vorbi orictîf cu■ 
multă pricepere despre activitatea' 
atît de dragă tineretului. „Păi 
chiar pe tovarășul Cerhati, care 
lucrează acum la împodobirea va
goanelor, ii cunosc dintr-o depla
sare. Nu cu ruine au mers aținui

Succes deplin Festivalului de fa Varșovia!
Fraga... Budapesta... Berlin... 

București... Varșovia... Flacăra 
păcii și prieteniei a poposit in 
orașul de pe malurile Vistulei, 
adusă de cei peste 30.000 de tineri 
din mai bine de 100 de țări aie 
lumii. Timp de două săptăinîni, 
Varșovia va fi gazda unei minu
nate sărbători: al V-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studen
ților.

Festivalul n-a inceput încă. To
tuși, nimeni nu se îndoiește de 
succesul măreței întilniri a tinere
tului lumii. Ideile și țelurile Fes
tivalului au făcut de mult în
conjurul lumii, găsind pretutin

deni un larg răsunet. De luni 
și luni de zile, tineri din toate cele cinci continente se pregătesc pen
tru marea sărbătoare. Stindardul pregătirilor pentru Festival a fost 
purtat de milioane și milioane de tineri, deosebiți prin concepțiile lor 
poli ace și religioase, prin rasa, prin limba pe care o vorbesc, uniți 
însă prin voința comună de pace și prin încrederea lor desăvirșită 
in ideile nobile pe care Festivalul le propagă in lume : pacea între 
popoare, prio-enia trainică între tme;ii de pretuundent. Acum, in 
aceste zile, roadele entuziastelor pregătiri le poate vedea oricine. Din 
toate colțurile lumii sosesc la Varșovia delegații de tineri, fiecare 
dintre ele aducînd solie de pace din partea a mii și mii de tineri.

încă o zi, și toți cei 30.000 de soli ai tineretului lumii vor fi pe 
„Stadionul celor 10 ani", la festivitatea deschiderii Festivalului, 
încă o zi și Festivalul — minunata sărbătoare a tinereții, cîntecului, 
sportului, va începe.

Tinerii de pretutindeni consultă cu interes programul Festivalului 
și rămin pe deplin mulțumiți. Da, un asemenea program va permite 
tineretului să facă din Festivalul de la Varșovia, așa cum arăta 
Bruno Bernini, președintele F.M.T.D., „manifestația cea mai puternică 
a voinței sale de viață, expresia cea mai bogată a capacităților sale 
creatoare, a aspirațiilor sate către pate și prietenie între popoare". 
In timpul Festivalului vor fi zile închinate marilor idei ale coexisten
ței pașnice și luptei împotriva războiului atomic. Tinerii din lumea 
întreagă își vor exprima cu acest prilej satisfacția față de rezulta
tele conferinței de la Geneva a șefilor guvernelor celor patru puteri. 
Ei vor cere guvernelor tuturor țărilor, și în primul rînd guvernelor 
marilor poteri, să folosească destinderea ivită în Situația internațio
nală pentni a rezolva pe cale pașnică toate problemele litigioase, 
pentru a instaura o pace durabilă în lume. Un loc important în pro
gramul Festivalului îl vor ocupa întîlnirile între delegații, minunat 
prilej de cunoaștere și apropiere între tinerii din diferite părți ale 
lumii. Făclia artei și culturii va străluci cu putere la Festival. Tradi
ționalele concursuri internaționale ale Festivalului reunesc și în acest 

an la marea sărbătoare forțele cele mai reprezentative ale tinerilor 
artiști de pretutindeni. Festivalul va da putința tinerilor din lumea 
întreagă să cunoască și să admire munca plină de avînt pe care po
porul polonez și tineretul polonez o desfășoară pentru înflorirea pa
triei lor renăscute.

Sportul va fi și el prezent ,a marea întîlnire a tineretului. La star
tul celei de a doua ediții a Intilnirilor Sportive Internaționale Priete
nești și-au anunțat participarea aproape 4.000 de sportivi, din rîndu- 
rile cărora nu lipsesc campioni olimpici și mondiali, recordmani 
mondiali și europeni. întrecerile care se vor desfășura la Varșovia 
și în alte orașe ale Poloniei Ia nu mai puțin de 23 discipline sportive, 
reprezintă, fără îndoială, cel mai însemnat eveniment sportiv interna
țional din acest an.

Alături de tinerii din întreaga lume, tineretul patriei noastre a 
întîmpinat cu deosebit entuziasm Festivalul de la Varșovia. Noi suc

cese în lupta pentru înflorirea indu strieî și agriculturii, noi succese 
la învățătură, un puternic avînt pe tărîmul artei și culturii, noi re
corduri și performanțe de valoare Ia toate ramurile sportive, toate 
acestea sînt înscrise cu litere de aur pe răbojul realizărilor pe care 
tineretul patriei noastre le închină Festivalului. Tinerii din întreaga 
lume vor afla despre aceste realizări, ca și despre viața luminoasă și 

fericită a tineretului din patria noastră, de la tinerii noștri delegați . 
la Festival.

Tînăra generație a lumii are privirile ațintite spre Varșovia, orașul 
unde va fi dat miine semnalul de începere a marii sărbători a păcii 
și tinereții, Festivalul. In aceste clipe, din inima milioanelor șt milioane
lor de tineri de pe Întreg globul țișnește năvalnic aceeași caldă și 
fntlicârată urare ; Succes deplin celui de al V-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților I

E. VALUREANU

Peste cjțeoa clipe, trenul vp porni cu solii tineretului nostru spre Drogul Festivalului
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Jocurile de volei din cadrul Concursurilor Sportive ale Tineretului 
au prilejuit întreceri din cele mai dirze

O măreață competiție de «ase: Concursun'e 
Sportive ale Tineretului

Au mai rămas puține ore pînă 
cînd, pe minunatul stadion 
din capitala Poloniei noi, vor 

răsuna zeci de trîmbițe, vestind 
lumii întregi deschiderea celui de 
al V-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților pentru 
Pace și Prietenie. Reprezentanții 
tineretului de pe întreg globul 
pămîntesc vor avea din nou pri
lejul de a se întîlni, de a-și strîn- 
ge mîinile, de a petrece împreună 
clipe de neuitat.

In cinstea acestei mari sărbă
tori a tineretului lumii, au fost 
organizate peste tot nenumărate 
manifestații sportive și culturale 
de o mare amploare. In Cehoslo
vacia, China, Brazilia, India, Bul
garia, Germania, Vietnam, pretu
tindeni, mii și zeci de mii de 
tineri și tinere au participat cu 
entuziasm la serbările închinate 
celui de al V-lea Festival de la 
Varșovia.

Tineretul patriei noastre a avut 
bucuria să se întreacă timp de 
cîteva luni de zile în cadrul Con
cursurilor Sportive ale Tineretului. 
Organizarea acestei importante 
competiții de masă, rezervată nu
mai tinerilor pînă la 28 de ani, 
a produs în satele și orașele pa
triei noastre un freamăt nemaiîn- 
tîlnit. Faptul că au fost închise 
în regulamentul Concursurilor 
Sportive ale Tineretului sporturile 
cele mai populare din țara noas
tră, ca fotbalul, atletismul și vo
leiul la orașe, ca trînta, înotul 
și oină la sate, a făcut ca 
numărul participanțiior în cele două 
etape ale concursului să denă- 
șească așteptările. O contribuție 
însemnată la realizarea unui mare 
număr de participanți în colecti
vele sportive sindicale, școlărești 
și sătești a adus-o faptul că în
trecerile sînt rezervate numai ti
nerilor începători și sportivilor 
neclasificati. Lucrul acesta a tă
cut ca particioanțu, în număr din 
ce în ce mai mare, să se întrea
că cu mult entuziasm, să îndră
gească una sau mai multe disci
pline sportive, să înceapă să prac
tice cu regularitate sporturile 
preferate.

Conducerea activității din ca
drul Concursurilor Sportive ale 
Tineretului au avut-o comisiile co
munale, orășenești, raionale și 
regionale de organizare. Și se 
poate afirma că majoritatea aces
tor comisii au corespuns în mun
ca lor. Toate aceste comisii de 
organizare au pus, în general, un 
accent deosebit pe popularizarea 
Concursurilor Sportive ale Tinere
tului, pe pregătirea din timp a 
cadrelor tehnice necesare bunei 
desfășurări a întrecerilor și pe 
folosirea din plin a resurselor lo
cale în acțiunea de construire de 
noi baze sportive simple. Muncind 
în felul acesta, comisiile de orga
nizare a Concursurilor Sportive 
ale Tineretului au obținut rezul
tate din cele mai bune. Astfel, 
merită să evidențiem în această 

direcție comisiile de organizare 
din raioanele Reghin, Petroșani, 
Craiova, Sibiu, Focșani, și din re
giunile Cluj, București, Ploești, 
Baia Mare etc., care au adus la 
startul întrecerilor zeci de mii de 
participanți. Acolo unde controlul 
și îndrumarea, de la centrul de 
regiune, au fost permanente, roa
dele muncii colectivelor sportive 
au fost și mai bune. Un exemplu 
de acest fel ni-1 poate oferi re
giunea Cluj. In această regiune, 
unde organizațiile de bază U.T M. 
s-au achitat pe deplin de sarcinile 
ce le-au revenit, au putut fi mobili
zați în etapa I cu concursul consiliilor 
colectivelor sportive peste 180.000 
participanți. In colectivei’e sportive 
de la sate au fost trimiși pentru 
sprijinirea acestor acțiuni peste 
250 tehnicieni dintre cei mai bine 
pregătiți.

Instructorii sportivi voluntari de 
la sate au adus și ei, cu acest 
prilej, un însemnat sprijin bunei 
desfășurări a Concursurilor Spor
tive ale Tineretului. Majoritatea 
s-au străduit să obțină rezult a ie 
care să facă cinste colectivului 
sportiv în care activează. Pe lin
gă munca de instruire sportivă, pe 
care o prestează aceștia în colec
tivele sportive sătești, instructorii 
sportivi au manifestat o atenție 
deosebită față de acțiunea de 
amenajare a noi baze sportive 
simple. In regiunea Craiova, Cluj, 
R.A.M., Baia Mare, Iași, Constan
ța, București etc. au fost con
struite sute de noi terenuri de 
sport.

Concursurile Sportive ale Tine
retului au contribuit la întărirea 
activității multor colective sporti
ve din țara noastră, care se mul
țumeau pînă nu de mult numai 
cu activitatea cîtorva secții pe ra
mură de sport. După desfășurarea 
diferitelor întreceri din cadrul 
Concursurilor Sportive ale Tine
retului, o serie de astfel de co
lective au fost pur și simplu a- 
saltate de către membrii lor, care 
au cerut înființarea unor noi sec
ții pe ramură de sport. Așa se 
«plică faptul că, în prezent, a- 
proape toate colectivele sportive 
Flamura roșie din Capitală des
fășoară o activitate sportivă mul
tilaterală.

Au mai existat însă în unele 
locuri din țară o serie de lipsuri 
care au îngreunat buna desfășu
rare a Concursurilor Sportive ale 
Tineretului. Comisiile regionale de 
organizare vor trebui să anali
zeze activitatea tuturor comisiilor 
raionale de organizare.

Astăzi, în preajma deschiderii 
Festivalului de la Varșovia, cînd 
la noi în țară vor lua sfîrșit în
trecerile din etapa a doua a Con
cursurilor Sportive ale Tineretu
lui, putem afirma că aceste con
cursuri și-au atins pe deplin sco
pul pentru care au fost organiza
te.

TEODOR ROIBU

Ne vor
La cea de a doua ediție a In- 

tîlniir ilor sportive internaționale 
prietenești care se va desfășura 
la Varșovfa în cadrul Festivalu
lui, sportivii țării noastre vor par- 
tiaiipa la competițiile din 19 ra
muri de sport: atletism, baschet, 
box, canotaj, ciclism, fotbal, gim
nastică, handbal, haltere înot, 
polo, sărituri în apă, lupte cla
sice, lupte libere, motocicliism 
(dirt-track), scrimă, tenis, tenis 
de masă, volei.

Iată componenții loturilor noas
tre, pe ramuri de sport:

ATLETISM: D. Paraschivescu, 
N. Liga, M. Babaraica, I. Ba- 
boie, 1. Barbu, P. Zîmbreșteanu,
I. Knaller, D. Petrescu, A. Deme
ter, I. Wiesenmayer, M- Pop, Al. 
Stoenescu, St. Prisiceanu, L. 
Marks, I. Savel, T. Sudrigeanu,
I. Opriș, I. Soeter, Ai. Merică, D. 
Zamfir, C. Dumitru, N. Răscă- 
nescu, Sorin Ion, Gh. Stanei; 
Fete: A. Șerban, I. Balaș, E. 
Mayer, L. ManoWu, A. Zîmbreș
teanu, A. Sicoe, I Luță, A. Roth.

CICLISM: Lotul va fi definitivat 
după disputarea campionatului 
R.P.R. de fond din următorii 
alergători: C. Dumitrescu, G. Moi- 
ceanu, L. Zanonl, N. Maxim, St. 
Sebe, V. Georgescu.

MOTOCICLISM: (dirt-tnak):
A. Munteanu, C. Radovici, D. Ni- 
culici.

BASCHET: E. Rădiucanu, L. 
Nagy, A. Folbert, Fodor, Erdogh, 
Kadar, Nedef, Cojocaru, Costes- 
cu, Nedeleia, Niculescu, Borbely.

BOX: Mircea Dobrescu, V. 
Șchiopa, C. Dumitrescu, N. Lin
ca, Serbu Neacșu, D. Ciobotaru, 
Petre Ziaharia, E. Mărgărit, Loca 
Romano.

FOTBAL: Cosma, Volnescu,
Szoko, Băcuț I-, Androviici, Pe- 
retz, Ozon, Mihai, Copil Vasile, 
Ene 11, Petschovschi, Georgescu, 
Pahonțu, Bodo, C. Toma, Băcuț
II, Călinoliu, Țîrcovnicu.

GIMNASTICA: Fr. Orendi, Ke- 
rekes, Botez, Balogh, H. Orendi, 
Focht Harko, Lakatos. Fete: E. 
Leuștean, A. Ticu, E. Vătășoiu, 
T. Băiașu, E. Mărgărit, A. Wi- 
tembeger, A. Penuhi, U. Schland, 
I. Săcălici.

HALTERE: Birău, Endu, Dan- 
cea, Cazan.

HANDBAL BĂIEȚI: $idea, 
Haberprusch, Donoa, Streiferdt, Lu- 
pescu. Thetaian, Antonescu, Schu
ler, Bota, Wagner, Sauer, Cab
man, Ligner, Meftert, Pahan 
Fete: I. Nagy, A. Stark, H. Tu
dor, Neuhror Draser, Popescu. 
Sălăgeanu, Ungron, Răaeanu, 
Jîanu, Pădureanu, Windt, Balint, 
Dobre, Scheip, Oprea.

LUPTE (clasice): Cernea, Hor
vath, Popescu, Cuc, Behișica, 
Onolu, Șuii. Libere: Sincular, 
Hari, Popovici.

NATAȚ1E, POLO, SĂRITURI: 
Meder, Hertz, Oanță, Popescu, 
Mîndoiu, Sanda Platon, Klaus și

Sport‘vii d’n R.D.G. merg cu mari sperauițe la Varșovia

In viața mișcării sportive din 
Republica Democrată Germană cea 
de a doua ediție a întîlnirilor 
sportive internaționale prietenești 
de la Varșovia ocupă un foc cu 
totul deosebit. Ele constituie cea 
mai bună ocazie pentru o confir
mare a succeselor sportului popu
lar în R.D.G. fiind un mijloc de 
a se verifica roadele date de mun
ca planificată dusă în colectivele 
sportive ale asociațiilor, sub su
pravegherea și conducerea celor 
mai capabili antrenori. De aceea, 
Varșovia este o adevărată „pia
tră de încercare" pentru dezvol
tarea noastră. Și sportivii noștri 
vor face totul pentru a se com
porta onorabil în fața privirilor 
critice ale unui public internațio
nal, în întrecere cu cei mai buni 
sportivi din lume. Această parti
cipare la întrecerife de la Varșo
via este cu atît mai prețioasă, cu 
cit aici multi sportivi din întreaga 
lume vor depune un important exa
men preoiimpic.

Pregătirea specială în toate ra
murile sportive, în vederea între
cerilor de la Varșovia, a fost pre
văzută pentru o perioadă mai 
mare de o jumățate de an din pla
nul pe 1955. Astfel, au fost fi

represents Ia
Herbert Witemterger, Deutsch, 
Marinescu, Hospodar, G. Nagy, 
Novac, MarcWțiu, Bordi, Simon, 
Zahan Both, Marica Al. Szabo, 
Hubert Bock.

CANOTAJ: M. Anastasescu: O- 
prea, Bailfat, Ismailciuc, Lipalit, 
Aghei, Rotman, Al. Ferenczi, F. 
Kapler, Vitcovici, Giurcăneanu, 
Pongratz, Sîngeac, Măoean, Bă
lan, Radu Nlculae, Rotaru, Is
pas, Barany, Slahotca, Balti, Ve
res, Sîrbu, Grigorlță, Frankl, 
Boicu, Meszaros, Bulugloiu, Bom- 
pa, G. Marcu.

SCRIMA: Hie Tudor, Uray, 
Tăpăloagă, M. Baia, BartosÂ, Olă- 
nescu, Mustață, Istrate, Orban, 
Samșudeanu, Maria Taitiș.

TENIS: Julieta Namlan, Bar- 
dan, Georgescu, Seresfor.

TENIS DE MASA: Reiter, Po
pescu Mircea, M. Gantner, P. 
Peseh, T. Hara st ost

VOLEI (bătefi): H. Nioolau, 
Răducanu, O. Botez, Rusescu, 
Roman, Ponova. Mihăilescu, Che- 
zan, Derji, Mltroi. Fete: Cor-
beaou, Popovici, Colceriu, Timo- 
șanu, Răzvanță, Natalia Cernat, 
Metopadov, Zabara, Sădeanu, 
Zama.

Înainte de a pleca la Varșo
via, maeștrii sportului St. Ro
man, căpitanul echipei de voiel 
și S. Cazan din lotul de haltero
filii; ne-au făcut următoarele de
clarații:

Maestrul sportului STEFAN 
ROMAN:

„Nu de mult, la București, zeci 
de mii de concetățeni ne-au încu
rajat și ajutat în obținerea unui loc 
fruntaș in campionatele europene 
de volei. Acum, în lumea întreagă 
se știe că echipa de volei a R.P.R. 
s-a clasat a doua din Europa. De
sigur că la Varșovia noi nu mai 
reprezentăm echipa tînără, in plină 
ascendență pornită pe drumul cu
ceririi unei consacrări, ci sîntem 
priviți prin prisma succesului obți
nut la recentele campionate euro
pene de volei, avînd deci sarcina de 
a păstra neștirbit acest prestigiu și 
de a-l consolida. In prezent, nu cu
noaștem lista completă a partici- 
panților. Oricare ar fi însă echipele, 
ele vor cuprinde tot ceea ce poate 
fi mai bun la ora actuală în volei 
și desigur că multe din învățămin
tele căpătate în campionatele euro
pene de la București își vor găsi 
aplicarea practică în alcătuirea șt 
în schemele formațiilor ce vor evo
lua la Festival.

Echipa noastră este mat tînără 
decît cea de la campionatele eu
ropene. In lot sînt jucători ca 
Botez, Derji, Chezan în vreme ce 
lipsesc Claici, Crivăț și alții.

A m dat aceste mttre nu . pen
tru a se trage o concluzie greșită 
în privința valorii echipei noastre, 
ci pentru că nouă, jucătorilor mai 
vechi ai echi vet reprezentative ne 
revine in actuala formulă o mai 
mare responsabilitate. De felul cum 
vom ști să luptăm, să ne drămuirn 
forțele și să-i încadrăm • pe tinerii 

— Corespondentă specială din
xate pentru atleți, i'a începutul 
sezonului, o serie de standarduri. 
Ele au fost continuu îmbunătă
țite; munca lor trebuie să-și gă
sească încoronarea în întrecerile 
internaționale de la Varșovia. Pî
nă acum, în întîlnirile lor de pe 
diferite stadioane ale Europei, 
atleții noștri și-au îndeplinit pro
iectele. Astfel, semifondistul Sieg
fried Hermann a coborît de la 3.48 
pe 1500 metri la 3.44.4, de curînd, 
la Oslo, Christina Stubnick a aler
gat de 3 ori 11.6 pe 100 metri și 
se dovedește capabilă de perfor
manțe și mai bune.

Ca și în atletism, și în celelalte 
discipline sportive s-a fixat ca o- 
biectiv atingerea celor mai bune 
performanțe în întrecerile de la 
Varșovia. înotătorii și-au început 
sezonul în aer liber cu o vizită 
pe care au primit-o din partea 
echipei de tineret a R.P. Ungare. 
Ei au susținut ultimul examen la 
Weimar, Ia mijlocul lui iulie și 
își vor folosi timpul pînă 1’a star
turile din concursuri antrenîndu- 
se în bazinul CWKS din Varșo
via. Rezultatele lor sînt în parte 
sisb așteptări; în schimb, săritorii 
de pe* trambulină sînt ‘în format 
btmă. Jucătorii de pofo pe apă so-

Festival
noștri colegi în sistemul de joc al 
echipei va depinde succesul nostru.

Și fiindcă desigur iubitorii voleiu
lui așteaptă din partea mea, în ca
litate de căpitan al echipei, un an
gajament, țin să arăt că sîntem ho- 
tărîți să păstrăm neștirbit presti
giul voleiului nostru • și să luptăm 
în cazul unei participări a tuturor 
țărilor europene, pentru locul se
cund cucerit la București și, în e- 
ventualitatea absenței de la start a 
echipei campioane a Europei, să 
forțăm cucerirea medaliilor de aur“.

Maestrul sportului SILVIU CA
ZAN:

„In viața unui sportiv unele date 
rămin înscrise cu litere de aur șl 
ele constituie nu numai un prilej 
de mândrie ci și o amintire neștear- 
să care îl însoțește de-a lungul 
anilor, făcîndu-l să înțeleagă că 
timpul nu a trecut peste el în za
dar. O astfel de dată este pentru 
mine aceea in care am reușit să 
tree peste cele 400 de kg. la ri
dicarea halterelor. Acesta a con
stituit un scop al activității mele 
sportive, dar odată atins el a 
trecut în domeniul amintirilor, 
desigur al celor plăcute, a de
venit un punct de plecare pentru 
noi realizări. Pregătirile mele din 
ultima vreme și dorința care mă 
însuflețește în vederea obținerii u- 
nei noi performanțe de valoare Iși 
așteptau un prilej d osebit penirti 
a putea deveni realități, cifre con
crete, nat recorduri. Iată de ce cea 
de a ll-a ediție a întîlnirilor Spor-’ 
tive Internaționale Prietenești din 
cadrul Festivalului de la Varșovia 
constituie pentru mine un eveni
ment de mare importanță. Este 
știut, de altfel, că pentru un spor
tiv nu numai concursurile în sine 
sînt uneori suficiente pentru reali
zarea de performanțe ci și semni
ficația specială a acestora poate 
grăbi obținerea de rezultate supe
rioare. Festivalul de la Varșovia 
reunește in capitala Poloniei noi pe 
reprezentanții tineretului lumii și 
pe cei mai buni sportivi, sub 
semnul luptei lor comune pentru 
apărarea păcii, pentru prietenia 
popoarelor.

In fața acestor tineri consider că 
datoria mea este să depun toate e- 
forturile de oare sînt capabil, toate 
cunoștințele dobîndite în sport pen
tru a cuceri un loc de frunte în pro
ba mea .pentru a întrece cea mai 
bună performanță realizată de mine 
pînă acum. Astfel, eu voi arăta tu
turor celor veniți la Festival că în 
țară la noi sportul s-a dezvoltat cu 
pași repezi în regimul de democra
ție populară. Totodată, aceasta va 
fi contribuția mea la calitatea înal
tă a concursutilor sportive și recu
noștința mea față de cei care m-au 
îndrumat, m-au sprijinit și mi au 
creat condiții bune de practicare 
a sportului.

Angajamentul cu care plec la 
Festival este deci: un nou record 
republican ia haltere categoria 
grea!"

Berlin —
cotese că, în afară de jucătorii 
maghiari și sovietici, vor avea de 
întîlnit în echipa Romîniei pe cei 
inai puternici adversari.

Handbaliștii vor căuta să reedi
teze comportările lor de fa Bucu
rești (cînd s-au clasat pe primul 
loc); ei vor avea însă un greu 
examen de trecut în fața repre
zentativei cehoslovace.

Aproape la toate disciplinele 
sportive, există un „schelet" de 
club în jurul căruia s-au grupat 
elementele cele mai bune din alte 
cluburi; aceasta, în scopul de a 
se asigura omogenitatea și un 
mai dezvoltat spirit colectiv.

Toți sportivii din R.D. Germa
nă sînt animați de gîndul de a 
ii reprezentanți cît mai demni ai 
Patriei lor la marea întrecere 
sportivă prietenească a tineretului 
din întreaga lume.

Neprimind aviz favorabil din 
partea Federației Internaționale, 

canotoarele noastre nu vor participa 
la Campionatele Europene femi
nine de canotaj academic de la 
București. Ele se vor prezenta 
însă la startul probelor din ca
drul Festivalului.

G£RKARD LERCH



Ujl

„Cu gindul alături de voi...”
Dragi tovarăși, cucinci grupuri de sudură 350 A 

kd. și 6 grupuri de compresoare 
pentru tramvaie de mare viteză; 
tot astfel s-au construit 8 dikuri 
prin muncă voluntară

Și sportivii noștri au obținut 
frumoase rezultate în întîlnirile 
organizate in cinstea Festivalului: 
secțiile ,,Prototipuri", „Construcții" 
și ,,Strmgărie" își mai dispută 
încă întlietatea în campionatul in
tersecții care poartă numele de cam
pionatul Festivalului... Boxerii noș
tri Victor famandi, Ștefan Mihăi- 
lestu și Cristian Popescu au ieșit 
de curînd învingători în întîlnirile 
cu tinerii boxeri ai altor întreprin
deri, arătînd că boxul are în fa
brica noastră frumoase perspecti
ve: echipa de volei (în cadrul că-

Dacă vă scriem aceste rinduri 
vouă, celor care afi plecat în re
născuta capitală a Poloniei, ca să 
ne reprezentări țara cu prilejul 
celei de a doua ediții a Intîlnirilor 
sportive prietenești din cadrul Fes
tivalului o facem ca să știți că 
spre voi se îndreaptă astăzi gîn- 
durile și urările noastre de suc
ces.

Tineri ca și voi, noi îndrăgim 
sportul; de aceea urmărim și vom 
urmări cu interes întrecerile voa
stre ; nădăjduim că veți realiza 
multe performanțe prin care să 
contribuiți la înălțarea prestigiului 
sportiv al patriei noastre dragi.

In ceea ce ne privește am vrea 
să vă spunem că, de săpiămîni și 
săptămini, muncitorii din fabrica reia s-au evidențiat jucătorii Con- 
noastră și-au luat frumoase anga
jamente în cinstea Festivalului.

Astfel, două brigăzi din secția 
BL.C-fiare de călcat, s-au anga
jat să execute 12.G00 de rezistențe.

Brigăzile tovarășilor N. Lazar, 
R Osiac, A. Steiner, N. Eparu din 
secția ,,Matri(erie“ s-au angajat 
să sporească calitatea produselor 
Incit pînă la Festival să nu mai 
aibă nici o lucrare rebutată. Mihai 
Cristea din secția „Strungărie" 
s-a angajat să realizeze economii 
de fier în cantitate de 25 kg. și să 
lucreze in cinstea Festivalului 2500 
ore în loc de 1800 cite fuseseră 
planificate la început.

Am mai dori să știți că, astăzi, 
în ajun de Festival, aceste anga
jamente au fost, în cea mai mare 
parte, realizate* Ca rezultat al 

îndeplinirii lor, precum și mulțu
mită -altor nenumărate angajamen
te de același fel ale tovarășilor 
noștri din fabrică, au fost montate

stantinescu, Azamfirei, Paluga, 
Cehovski și Turi), a cucerit locul 
întîi în campionatul raional...

Unul din muncitorii noștri frun
tași, tovarășul Marin Ștefănescu, 
strungar iscusit, care a economisit 
în cinstea Festivalului 85 kg. ma
teriale feroase, ne va reprezenta și 
pe noi, muncitorii de la Clement 
Gottwald, la Varșovia, la Festival.

Deunăzi, mulți dintre noi, l am 
condus la gară. Gara era frumos 
pavoazată, plină de voioșie, cîntec 
și flori. Și în timp ce trenul că
tre Festival se punea în mișcare, 
unul dintre noi i-a strigat:

„Și să le spui Marine, că toate 
glodurile noastre se îndreaptă a- 
cum spre Varșovia, și că vom lup
ta mai departe, prin munca noa
stră, pentru pace"!...

Un grup de tineri muncitori ai 
fabricii „Clement Gottwald” 

din București

Scrisoarea unor tineri sportivi
Tinerii jucători dî baschet a- 

ftați tn tabăra de pregătire de 
la Rîmnicu Vîlcea au trimis re
dacției ziarului nostru o scri
soare cu următorul cuprins: 

componenții taberei 
pentru tineret, de la 

Vîlcea, întruniiiți în * 
festivă, ne manifestăm 
dragostea și atașamen- 

de tineretul lumii întregi 
la 
ai

întregi marea dez- 
a luat-o mișcarea

a-

dorin- 
priete- 
timpul

«Noi, 
baschet 
Rîmnicu 
dunăre 
călduros 
tul față
ai cărui soli se vor întîlni 
Varșovia cu prilejul celui de 
V-lea Festival Mondial aii Tiine- 
retu-luii și Studenților pentru Pace 
și Prietenie. Urăm tuturor ceilor 
ce ne vor reprezenta în întrece
rile din cea de a Il-ia ediție a 
Intîlnirilor sportive prietenești 
muilte și frumoase succese care

să arate lumii 
voltare pe care 
noastră de cultură fizică și sport 
tn anii puterii populare.

Totodată ne exprimăm 
ța noastră fierbinte -ca 
niile care se vor lega jn
Festivalului de la Varșovia să 
însemne încă un pas înainte pe 
drumul păcii și prieteniei între 
toate popoarele lumii.

Ne luăm angajamentul ca atici, 
în tabăra de la Rîmnicu Vîlcea, 
să ne 
nic, să 
slniem 
ni s-a

Trăiască 
între popoare!

pregătim cît mai temel- 
dovedim în 
demni de 
aoordat.

pacea

scurt timp că 
încrederea ce

șl prietenia

Cu ajutorul sportivilor
„Vom avea recolte bogate. Asta 

ne bucură pe toți, și ne bucură, 
de asemenea, că voi, sportivi de la 
oraș, ați venit să ne ajutați să le 
(îngrijim sau să le stringem pe cele 
cărora le-a venit vremea...“.

Cuvintele colectivistului i-a în
suflețit mai mult pe sportivi. Și 
ei au făcut într-adevăr treabă 
bună în ziua aceea. Sportivii din 
asociația Constructorul, care s-au 
deplasat zilele trecute la Gospo
dăria Agricolă de Stat Domnești 
pentru a ajuta la strîngerea zar
zavaturilor și legumelor, au mun
cit cu mult spor și pînă spre sea
ră au terminat de recoltat varza 
de pe 7 ha. După ce au terminat 
munca, ei au făcut și demonstra
ții în cîteva ramuri de sport, fiind 
priviți cu mult interes de tinerii 
din comună. înainte de a pleca, 
sportivii, activiștii și tehnicienii 
asociației au primit mulțumiri căl
duroase pentru ajutorul dat și 
pentru demonstrația făcută.

Acțiuni de acest fel, organizate 
în cinstea Festivalului, de către 
Consiliul sindical al orașului 
București în colaborare cu asocia
țiile sportive, au fost primite cu 
mult entuziasm. Ca dovadă : 127 
sportivi de la Flamura roșie, 120 
de la Flacăra, 85 de la Progre- ’ 
sul, 62 de la Locomotiva și alții 
au ajutat fie la îngrijirea culturi
lor fie la recoltat legume, la 
G.A.S. Uzum, la Ferma din Pe- 
riș, Ia G. A S. Pantelimon și 
G.A.S. Mogoșoaia.

Festival — pe toate meridianele

/ucătorii de tenis de m&să vor avea ocazia, 
la Varșovia, să se întîlnească din nou ‘‘n 

cadrul unei competiții de mare amploare. Este 
vorba de concursul care va avea loc in Cadrul 
Intîlnirilor sportive internaționale prietenești or
ganizate cu prilejul celui de al V-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților pentru Race 
și Prietenie. Mulți sportivi tineri, din toate col
țurile lumii, și nu numai aceia care ocupă pri
mele locuri in clasamentul țărilor lor, participă 
la acest concurs. Jucători din toate țările, dornici 
să practice diferite discipline sportive, au fericitul 
prilej să concureze aici alături de sportivi cu 
renume mondial,

festivalul este totodată o admirabilă ocazie de 
a ne întîlni, de a deveni prieteni și de a conso
lida pe terenurile de sport 
ouie la menținerea păcii în

Urez tuturor acelora care 
întreceri ca și de pregătirea 
țină un succes cit mai mare

relațiile care contri- 
l urnea întreagă.
se ocupă de aceste 
Festivalului, să ob
lu realizarea acestei 

mărețe manifestări, unde se vor întîlni tineri din 
toate colțurile lumii. Doresc ca Festivalul de la 
Varșovia să aducă o nouă și puternică contribu
ție la consolidarea păcii și prieteniei in lumea 
întreaga".

ANGELICA ROZEANU 
maestră emerită a aportului 

campioană mondială la tenis de masă

V arșovia! De la un capăt Ia
* celălalt al orașului, drapelele 

celor peste 100 de țări care și-au 
trimis aici tinerii lor reprezentanți 
se înfrățesc într-o impresionantă 
simfonie de culori în care albul 
steagurilor F.M.T.D și ale U.I.S. 
ca și albastrul steagului păcii re
vine ca un leit-motiv plin de op
timism, de noi speranțe.

Pe marele stadion înălțat pe 
malul Vișiniei, peste 30.000 de 

tineri vor fi părtași la momentul 
solemn în care va fi declarat des
chis cel de al V-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților 
pentru Pace și Prietenie. Din tri
bune, peste 70.000 oameni vor ur
mări emoționanta festivitate care 
va fi urmată de o demonstrație 
de gimnastică executată de un an
samblu de 2.300 tineri.

Așa va începe mîine marea săr
bătoare a tineretului lumii 1 Dar 
această sărbătoare va începe nu 
numai la Varșovia. In majoritatea 
țărilor, tinerii rămași acasă vor 
sărbători și ei Festivalul asa cum 
se cuvine.

IN PATRIA NOASTRĂ

In cinstea Festivalului vor fi or
ganizate numeroase manifestări 

culturale și sportive. Finala cam
pionatului de motociclism și au
tomobilism al R.P.R. se va desfă
șura mîine în cinstea marelui e- 
veniment de la Varșovia. La Ora
dea, vor pîlpîi mîine seară în un
dele Crișului, luminile de pe băr
cile care vor lua parte la o șta
fetă nocturnă. Alte competiții spor
tive care vor avea loc mîine în 
diferite regiuni ale țării vor ii 
închinate Festivalului.

LA MOSCOVA, ARHANGHELSK. 
TBILISI...

... ca pretutindeni, pe cuprinsul 
Uniunii Sovietice, se vor orga- 
niza mari sărbători ale tineretu
lui. Vor avea loc cu acest pri
lej concursuri sportive, artistice, 
spectacole dintre cele mai varia
te, excursii, ș.a. Vor fi prezentate 
de asemenea aspecte din viața 

tinerilor din toate părțile lumii.

ASALTUL MUNltLUK

Multe din vîrfurile Apeninilor 
și Alpilor vor fi luate mîine cu 
asalt de tinerii italieni care vor 
înălța, pe crestele semețe ale mun
ților, mărturii ale celei mai nobile 
năzuinți ce-i însuflețește: drape
lele albastre ale păcii.

In taberele de tineret și în orașe 
vor avea loc festivaluri care vor 
cuprinde: focuri de tabără, baluri, 
competiții sportive, reprezentații 

cinematografice ș.a. Mii de mesaje 
vor porni în ziua de 31 iulie spre 
Orașul Festivalului.

In Franța și în Anglia se vor 
organiza de asemenea diferite ma

nifestări ale tineretului în cinstea 
Festivalului.

IN ÎNDEPĂRTATA JAPONIE

Intre 31 iulie șî 3 august, tine
retul japonez va fi prezent ia 
Tokio unde se desfășoară primul 
său Festival național. încă de la 
15 iulie două ștafete pe biciclete 
au pornit din nordul și sudul 
țării preluînd în drumul lor me
sajele de adeziune ale tinerilor din 
orașe și sate. Festivalul prevede 
întîinîri ale tinerilor muncitori, ale 
tinerilor săteni, ale tinerelor, stu
denților, copiilor, șahiștilor, fila- 
teliștilor etc.

Concursuri artistice, dansuri, 
competiții sportive, reprezentații 
cinematografice și două interesante 
festivaluri; unul al munților ce
lălalt al măriii completează boga
tul program ‘ al Festivalului tine
retului japonez.

FESTIVAL ÎN AFRICA DE SUD

Numeroase festivaluri locale 
s-au desfășurat în ultima vreme în 
diferite regiuni ale Africii de sud. 
Ele vor culmina cu un festival 
central care se va desfășura si
multan cu Festivalul de Ia Var
șovia. Tinerii sud-africani își vor 
manifesta talentele lor artistice și 
sportive și totodată dorința lor de 
trai în libertate și în prietenie cu 
popoarele din întreaga lume.

In Sudanul englez, luna august 
este consacrată festivalurilor regio
nale care constituie o etapă de 
pregătire în vederea marelui 

Festival național programat pen
tru luna decembrie.

TINERII INDONEZIENI

In ziua de 31 iulie mii și mii de 
tineri d'n Indonezia se vor întiînl 
în adunări festive pentru a-și ma
nifesta unitatea cu tinerii veniți 
la Varșovia de pe întreg globul.

In ziua de 6 august, cînd se 
vor împlini 10 ani de la lansarea 
bombei atomice asupra Hiroșimei, 
tinerii indonezieni vor organiza 
manifestații de solidaritate cu ti
neretul japonez și împotriva folo
sirii armei atomice. In sfîrșit, la 
14 august, — ultima zi a Festiva
lului de la Varșovia — numeroase 
ștafete vor brăzda insulele care al
cătuiesc această țară. Totodată se 
vor desfășura manifestări artistice 
și sportive.

★
Iată, așa dar, că Festivalul nu 

se va desfășura numai la Varșo
via. EI va prilejui clipe de bucu
rie tinerilor de pe toate meridiane
le globului pămîntesc. Festivalul 
este cea mai mare sărbătoare a 
tineretului lumii și de aceea el nu 
cunoaște hotare.



Spartachiada militară
r Azi 30 iulif, la ora 17. pe 
Stadionul Republicii va avea 

Joc festivitatea de deschidere a 
Spartachiadei militare de vară pe 
«nul 1955.

Spartachiada se va desfășura 
între 30 iulie — 7 august pe dife
rite stadioane ale Capitalei. Iu 
cadrul spartach'adei vor avea loc 
întreceri sportive la fotbal, hand
bal. atletism, volei, înot, tir, 
cros, pistă cu obstacole etc.

l.a spartachiadă participă cef 
mai buni sportivi care s-au clasat 
pe primele locuri în etapa premer
gătoare.

Prin aceste concursuri se vor 
desemna campionii militari de 
inasă pe armată la probele dia 
concurs.

. Spartachiada se va închide în 
ziua de 7 august pe Stadionul 
23 August, printr-o mare demon
strație sportivă care va cuprinde: 
ansamblu de exerciții libere, an
samblu de gimnastică la aparate, 
ansamblu de exerciții cu pușca, 
demonstrații de călărie, un tablou 
final care va reprezenta solidari
tatea țărilor participante la Con
ferința de la Varșovia și un con
cert compus din Rapsodia Romînă 
de George Enescu și „Uvertura 
solemnă 1812“ de P. I. Ceakov- 
schi.

Spartachiiiadia militară de vară 
este o expresie a grijii partidului 
și guvernului față de tinerii mi

Vești din fotbal...
1 ■ Echipele noastre fruntașe de 
fotbal continuă să susțină întîlniri 
internaționale. După Flamura roșie 
Arad, o nouă echipă va pleca în 
;R.P.Bulgaria. Este vorba de echi
pa asociației Locomotiva care va 
juca la 7 august la Sofia cu Lo
komotiv, la 10 august la Plovd'v 
■cu echipa locală Lokomotiv și la 
13 august la Staira Zagora, cu Lo

komotiv.
■ La 7 august se desfășoară a 

HI-a etapă a returului campiona
tului republican de juniori.

■ Returul campionatului catego
riei B va începe odată cu cel al 
categoriei A, adică la 21 august.

■ Singura restanță a turului 
campionatului categoriei A, jocul
Locomotiva Tfmișoara-Dinamo 

București, va avea loc miercuri 
31 august la Timișoara.

■ Joi, echipa care va reprezenta 
tctibailuil nostru Ia Festivalul de la 
Varșovia a susținut ultimul antre
nament înaintea plecării.

m Pînă ia începerea campiona
tului nu mai sînt prea multe zi
le. De aceea majoritatea echi
pelor au trecut la intensi
ficarea antrenamentelor. Unele 
dintre echipe, cum sînt Flamura 
roșie Arad, Dinamo Orașul Stalin, 
Știința Cluj au avut de altfel o 
activitate prelungită după termi
narea turului, așa că pentru ele 
problema pregătirii nu se prezintă 
chiar așa de dificilă. Altele însă 
itrebuie să insiste în aceste zile 
pentru a se prezenta în deplmă 
formă la prima etapă a returului, 
fată cîteva știri în legătură cu an
trenamentele desfășurate pînă 
«cum...

w DINAMO BUCUREȘTI a în

Mî ’ne Flamura roșie Arad
întîluește pe

Mâine, echipa Flamura ro
șie Arad Intîlnește pe Spartak 
StaIJino, una dintre cele mai viaio- 
roase formații aJe fotbalului bul- 

litari pentru călirea lor fizică și 
crearea celor mai bune condiții de 
dezvoltare a aptitudinilor sportive.

Intrarea la bazele sportive se face 
pe bază de invitații care se vor 
difuza prin întreprinderi și insti
tuții

★
Primele întreceri se vor desfă

șura după următorul program: 
sîmbătă 30 iulie a. c. stadionul Re
publicii ora 17 festivitatea deschi
derii Spartachiadei militare de va
ră pe anul 1955; ora 17.30 meci 
de fotbal (sferturi finală). In pau
za meciylui se va desfășura o 
demonstrație de ciclism „Cursă de 
urmărire". Duminică 31 iulie pe 
stadionul Republicii ora 8 dim. 
handbal (sferturi de finală); ora 
10.30 fotbal (sferturi de finală) : 
ora 16,30 atletism: 100 m. plat,
5000 m. plat, înălțime, lungime, 
grenadă, disc, ștafeta 4 X 400 m. 
Teren Știința ora 8 dim.: volei e- 
taipa I, ora 16,30: volei etapa a 
H-a; bazinul de înot Progresul 
Finanțe Bănci ora 16.30: înot,
100 m. liber (serii), 200 m. bras 
(serii), 300 m. liber (serii). Poli
gonul de tir Cotroceni ora 9,30: 
tir (trtatlon), centrul de antrena
ment C.C.A. ora 17: handbal 
(sferturi de finală), fotbal (sferturi 
de finală). Luni 1 august stadi
onul ,,23 August" : repetiție de an
samblu.

ceput de mai mult timp pregăti
rile. La ședințele de antrenament, 
conduse de antrenorii Angelo Nî- 
culescu și Colea Vîlcov, participă 
întregul efectiv, cu excepția ju
cătorilor care participă la întrece
rile de la Varșovia (Băcuț I și 
II, Călinoiu, Szoko) și a celor 
doi accidentați: Ene_ I și Suru. 
Miercuri după amiază, de pildă, 
dinamoviștii au jucat o repriză cu 
echipa de tineret și alta cu se
lecționata regiunii București, care 
se pregătește pentru întrecerile 

finale ale dinamoviadei. La antre
namentele de pînă acum o formă 
bună au arătat în deosebi Nicu- 
șor și Neagu.

■ Echipa C.C.A. se pregătește și 
ea intens. Participă la antrena
mente tot lotul, în afară de 
Voinescu și Toma care pleacă la 
Festival — Aoolzan și Zavoda II, 
încă nerestabiliți de pe urma ac
cidentelor pe care le-au suferit de 
curînd. De notat că Zavoda L 
complect refăcut, va juca în 
retur. Este probabil ca echipa 
CCA să-și continuie antrenamen
tele pentru un timp, la munte, la 
Predeal.

■ La munte și-a început pregă
tirile și a treia echipă bucureștea- 
nă din campionatul categoriei A, 
PROGRESUL. Sînt prezenți toți 
jucătorii cu excepția lui Ozon. 
Pentru moment se insistă asupra 
pregătirii fizice. Se va trece apoi 
la antrenamentele de tehnică și 
tactică.

■ Alături de aceste echipe șl 
altele au început pregătirile în 

vederea reluării celei mai impor
tante întreceri interne a fotbalu
lui nostru : campionatul categori
ei A.

Spartak StaLuio
gar. De notat că Spartak a învins 
în actualul campionat echipa cam
pioană a R. P Bulgaria, Ț.D.N.A.

Primul campionat republican de box pe ecbipe
O veche dorință a fost împli

nită : în toamna acestui an se va 
desfășura primul campionat repu
blican de box'pe echipe. Vestea a- 
ceasta va fi desigur primită cu 
multă bucurie de boxerii și antre
norii de box din țara noastră. In
tr-adevăr, organizarea unui cam
pionat republican de box pe echipe 
înseamnă un eveniment foarte im
portant din mai multe puncte de 
vedere. In primul rînd, fiind vorba 
de o competiție care se desfă
șoară în mai multe etape, după 
sistemul turneu, pot fi atrase în- 
tr-o activitate continuă element;!? 
fruntașe ale boxului nostru, nece
sitate care s-a ivii încă de mai 
multă vreme. In al doilea rînd, 
campionatul republican de box pe 
echipe va duce cu siguranță la o 
largă popularizare a „sportului cu 
mănuși" în numeroase orașe ate 
țării. In sfîrșit, în al treilea rînd, 
dat fiind că nu sînt admiși să 
participe decît boxerii care au ti
tlul de maestru al sportului sau 
clasificare de categoria I, această 
competiție va stimula interesul «• 
soci ații'or și colectivelor sportive 
pentru a-și pune la punct clasi
ficările boxerilor, înaintea începe
rii campionatului.

Campionatul republican de box 
pe echipe se va desfășura între 
16 octombrie și 11 decembrie, in 
cinci etape, fără retur. Participă 
la această importantă întrecere pu- 
gilistică 6 echipe reprezentative 
de asociații: Casa Centrală a Ar
matei, Dinamo, Combinata Flamu
ra roșie-Voința, Combinata Loco- 
motiva-Constructorul, Metalul și 
Combinata Progresul-Știința. După 
cum se poate lesne vedea, cele 
șase echipe participante au fost 
astfel alcătuite, încît între ele să 
existe un sensibil echilibru de for
țe. Dacă s-ar fi procedat altfel, 
s ar fi riscat ca între unele echipe 
și altele să se creeze o diferență 
netă de valoare, ceea ce ar fi 
dus, fără îndoială, la o diminuare 
a interesului stîrnit în jurul aces

Boxai, sport dinamic și specta culos, va avea în toamna acestui 
an primul său campionat republican pe echipe. (Un aspect din meciul 

Lupa Romano-C. Ocneanu)

tei întreceri. Este interesant de a- 
rătat că boxerii fruntași care fac 
parte din alte asociații vor putea 
fi împrumutați asociațiilor parti
cipante, dar numai cu asentimen
tul boxerilor în cauză și cu apro
barea comisiei centrale. Echipele 
participante la campionatul republi
can de box vor avea la dispoziție 
loturi numeroase de pugiliști frun
tași. In acest sens, toate colecti
vele sportive din țară ale asocia
țiilor participante la competiție vor 
trebui să-și pregătească cu atenție 
boxerii de frunte, pentru că, ori- 
cînd, aceștia vor putea fi chemați 
să reprezinte culorile asociației din 
care fac parte. După cum e și 
normal, echipele vor putea suferi 
schimbări de componență de la o 
etapă la alta.

Meciurile vor fi în 3 reprize a 3 
minute. Stabilirea rezultatelor se 
va face în felul următor: pentru 
o victorie se va acorda 3 puncte, 
pentru o înfrîngere 1 punct, pentru 
un meci egal 2 puncte, iar pentru 
o neprezenta re 0 puncte.

Desigur că organizarea unei a- 
semenea competiții, între echipe 
reprezentative de asociații, ridica 
o problemă foarte importantă : lo
cul de desfășurare a întîlnlrilor. 
Pentru a rezolva cît mai bine 
această problemă, comisia centra
lă de box a hotărît ca asociațiile 
participante să fie obligate să or
ganizeze cel puțin cîte o înlîînire 
într-un oraș din țară. Cum însă 
fiecare etapă va cuprinde cîte trei 
întîlniri, este de la sine înțeles 
că nu vor putea fi toate organizate 
la București și că astfel va crește 
numărul întîlnirilor organizate în 
țară, peste obligațiile incluse in 
regulament. Acesta este de altfel 
și în interesul dezvoltării boxului 
nostru, lucru de care asociațiile 
vor trebui să țină seama...

M. G.

INFORMAȚII Uonosport

Activitatea turistică
Concursul de orientare turistică 

„Cupa Regiunii 
Autonome Maghiare”

Faza a doua a concursului de 
orientare turistică pentru „Cupa 
Regiunii Autonome Maghiare" s-a 
desfășurat pe traseul Demieni-Că- 
lugăreni - Bedieceania-Sovata-Săcă- 
dat (raionul Sîngiorgiu de Pă
dure) reunind 20 echipe dintre care 
14 masculine și 6 feminine. Con
cursul a fost de gradul II avînd 
o temă de zi (traseu 18 km. cu, 
5 posturi vii și 12 posturi mute 
de control) și o temă de noapte < 
(7 km. cu trei posturi vii și 4 
posturi mute de control). In cursul, 
temei de npapte, participanții au 
înfruntat o puternică furtună, dar 
nu s-a înregistrat nici un aban
don. Clasament: 1. Avîntul „Simo 
Geza" din Tg. Mureș (cond. Mag
dalena Varga) 1008 pete din 1.111 
posibile; 2. Voința Reghin 998 pte. 
3. Constructorul Tg. Mureș 985, 
pte. 4. FI. roșie „Bernath Andrei" 
(echipă feminină, condusă de Iu-1 
liana Both) 981 pte. 5. FI. roșie 
„Petofi Sandor" 967 pte. 6. Recol
ta G.A.S. „1 Mai” Tg. Mureș 950 
pte. ș. a.

De remarcat că procentajul ge
neral este cu 10o/o mai bun ca 
în primul concura. După două e- 
tape, clasamentul se prezintă ast
fel : 1. Voința Reghin 1809 pte. 
2 Recolta GAS „1 Mai" 1792 pte. 
3. FI. Roșie „Petofi Sandor” 1747 
pte. 4. FI. roșie „Enczel ’Mauri- 
ciu“ 1662 pte. 5. Constructorul Tg. 
Mureș 1.642 pte.

Etapa a III-a complexă se> va 
desfășura în zilele de 22--24; au
gust în munții Gurghiului. (Co- 
resp. Ioan Păuș).

Concursul de fotografii turistice
Reamintim celor ce vor să ia 

parte la concursul de fotografii 
turistice organizat de C.C.S. că 
pot depune lucrările lor (fotografii 
alb-negru, format 13X18), în 
București la Consiliul sin
dical orășenesc (Bd. 6 Martie 
nr. 25), iar în țară, la Consi
liile Sindicale Regionale.

Campionatul! de bes 
al asociației Locomotiva

O nouă competiție pugilistic i 
îșî începe astăzi desfășurarea. Este, 
vorba de campionatul de box (se
niori) al asociației Locomotiva. 
El are loc la numai două săptă-' 
mîni după terminarea campiona
tului asociației^ pentru juniori1,’ 
care s-a bucurat de un succes 
deosebit. întrecerea seniorilor are, 
loc la Brăila și va dura pînă Ia 
7 august. Participă boxeri din i 
centre cunoscute pentru intensă 
activitate pugilistică (București, 
Brăila, Cluj, Constanța, Craiova, 
Galați, Timișoara, Tr. Severin și! 
altele), alături de centre mai „ti
nere" în această privință (Giur-‘ 
giu, Bîrlad, Lugoj, Aîăcin).

Printre boxerii care își dispută 
i, îtrtîietatea în cadrul acestei compe

tiții 6e numără: Gh. Tomescu, 
Dobre Pavel, (București), 1. Bu
cea, D. Cristea, N. Legrade, St. 
Voican (Brăila), V. Vintilă, Tr. 
Ioidache (Tr. Severin), M. Pînza- 
ru (Galați), I. Chendreanu (Ciyj), 
Gheorghe Simion (Orașul Stalin) 
și alții.

0 nouă etapă în „Cupa Orașelor" la fotbal
. Ultima etapă <hn cadrul se 

riiloc competiției -.Cupa Orașe
lor" La fotbal are loc mîine. După 
disputarea acestei! etape. 12 din 
«ele 16 echipe vor termina între- 

-eerea, restul de 4 (prima clasa
tă din fiecare serie) urmînd s&- 
și dispute semi-finalele. Medu- 

Tile de mîine prezintă deci im
portanță deosebită pentru obți

nerea calificării. Lunta se anun
ță foarte interesantă, mai ales 
In seriile III și IV, unde între 
prima și a doua clasată est>? o 
diferență de numai un punct. D>n 
acest „puirtît" de vedere, mat si
gure de calificare par a fi re
prezentativele orașelor Bacău și 
Constanța — actualele fruntașe 
a’e seriilor I și II — care au 
avantaj de 2 puncte față de e- 
chipetic care le urmează în cla
sament.

Trecînd la prezentarea parti
delor, trebuie să insistăm asupra 
ce1 or de la Cluj și Timișoara. La 
Cluj, reprezentativa focală în- 
tîlnește echipa Tg. Mureș care 
în caz de victorie, obține drep
tul de calificare în semi-finafl. 
La Timișoara, reprezentativa Re- 
șlței> aflată și ea la un punct 
de fotbaliștii timișoreni, va lupta 
pentru o victorie care să-l asi
gure participarea la semi-finală.

Interesant este însă că în a- 
reastă serie, a IlI-a, poate veni 
pe locul I echipa Aradului, dacă 
obține o victorie categorică în 
meciul cu Craiova și... dacă la 
Timișoara se înregistrează un re
zultat de egalitate.

Iată programul etapei: Seria I: 
Bîrlad-Iași; Bacău-Galați; Seria 
II: Cnmstamța-fPloeșAi'; Onașul 
Stalm-Bm^rești; Seria III: Cra- 
lova-Arad; Timișoaira-Reșița; Se
ria IV: Cluj-Tg. Mureș; Oradea-
B. Mare.

PROGRAMUL CONCURSULUI nr. 31
Etapa din 7 august 1955

I. Min. Petroșani—Minior Dimîtrovo 
II. Lokom. Plovdiv—Loc Buc. 
UI. Met. B. Mare—Tatran R. Ceh.
IV. Din. Bîrlad-Din. Bacău (C. jun.)
V. Voința Fălt.—Loc. Iași (C. jun.)
VI. Loc. Gal—Din. Gal. <C. jun.)

VII. Flac. 1 Mai Pl.-Flac. Mtoreni
(C. jun.)

VIII. Tîn. Din. Pitești — Locomo*
tiva T Severin (C. jun.)

IX. Loc. Craiova—Progr. F.B. Buc.

(C. jun.)
X. Loc. Cluj-Știința Cluj (C. jun.)
XI Met. C. Turzii — FI. roșie Cluj

(C. jun.)
XII. Din. Orașul Stalin— Met Uz. 

tract. Orașul Stalin (C. jun.* 
MECIURI DE REZERVA

A. FI, Mediaș—progr. Sibiu <C. jun.Jr

B. FI. Cîmp.—Știința Buc. <C. jun.)
C. Met, Arad—Min. Lupeni <C, jun.)
D. Av. Reghin—Met. St. r. Or. Stafin

(C. jun.)
PROGRAMUL PRONOSPORT 

Nr. 69
Mîine apare Programul Prono

sport Nr. 69 cu un bogat 
materiali documentar și infor- 
matw asupra concursului Nr. 31 
(etapa din 7 august) care cu
prinde 16 meciuri de fotbaâ, lin- 
fcrnaț tonale și din campionatul 
dk? junfcri).

Programul Pronosport Nr. 69 
are următorul cuprins:

— Tragerea din urnă a bufet 1- 
nelcr cu „0" rezultate a de
semnat primii cîștigători.

i r—. Calculul variantelor cu „O-- 

rezultate pe un bulefen co
lectiv.

— Tabele de variante (cheia 
Pronosport). ■. .

— Buletinul săptămânii &s 
I. Dulâmifă.

— Rezultatele obținute de echi
pele programate în concurs.

— Clasamentele ‘ oampion-atelui 
juntori.

— Date care nu trebuie uitate
— Tănăsache Pronosport
— Rezultatele oficiate ale con

cursului din 24 iulie.
Premiul special o motocicletă de 

la concursul Pronosport nr. 28 din 
17 iulie a revenit lu.i Marinescu 
Constantan din Buoureuti Theodbr 
Speranță 26, oare a avut 110 bu
letine cu 0 rezultate.



se 
găz- 
des-

organizare a campionatelor

Note
Rolul cinnaciuhii..

„Snagovui este pregătit să-și primească oaspeții
Declarația vicepreșsdintehii F.I.S.A. S. Baram,

de
țările participante 

prezența la startul 
un
De remarcat, că o

număr sporit

Uniunea Sovie-

echipaje la 
iar Franța, 
anal trecut, 
campionate

toate cele 
spre deose- 

deplasează 
și echipaje 
vîsle.
campiona-

președintEile comisiei de
Ne mai despart 

doar cîteva zile de 
data începerii ce
lei de a doua edi
ții a campionate
lor europene fe
minine de cano
taj academic.

Du.pă cum
știe aceste campionate vor fi 
duite de țara noastră și se vor 
fășura între 4-7 august pe lacul 
Snagov.

In legătură cu această compe
tiție S. BARANI, vicepreședinte 
al F.I.S.A. și președwrte al Co
misiei de organizare a campio
natelor europene feminine de ca* 
notaj academic, a făcut următoa
rea declarație unui corespondent 
al Agenției „Agerpres":

Ediția din acest an a campio
natelor europene se bucură de o 
participare mai numeroasă decît 
edlți.a precedentă, care a avut loc 
în 1954 la Amsterdam. Față 
anul trecut, 
și-au anunțat 
probelor cu 
de concurenți. 
serie de țări
tlcă, R.P. Ungară, R. Cehoslovacă 
și bineînțeles, țara noastră 
prezintă 
5 probe, 
bire de 
ia aceste
de 4+1 rame și 4+1

La această ediție a 
telor europene sînt prezente vesti
tele echipaje aile Uniunii Sovietice, 
care anul trecut au adus patriei 
lor toate titlurile de campioane 
europene, precum și puternicele 
vîslașe ale Olandei, Austrie», R- 
Cehoslovace, Franței, Republicii 
Federale Germane și Belgiei, care 
au ocupat locuri fruntașe în edi
ția precedentă a campionatelor.

Totodată, reprezentantele R.P.F. 
Iugoslavia și R.P. Ungare 
startul pentru prima dată 
campionatele feminine de 
taj academic ale Europei.

Alături de toate aceste valoroase 
sportive vor participa și reprezen
tantele țării noastre, de la care, 
față de atenția cu care s-.au pre
gătit și față de ultimele rezultate 
internaționale, așteptăm o bună 
comportare.

iau
în

cano-

De cîteva luni, comisia de or
ganizare special alcătuită în ve
derea acestor campionate urmă
rește cu atenție îndeplinirea tu
turor amănuntelor realizării u.nm 
condiții optime. Snagovul este a- 
cum pregătit să-și primească oas
peții. O pistă de 1000 m. lungime 
și 90 lățime cu 6 culuape de con
curs a fost special amenajată. 
Ea este înzestrată cu o serie de 
noi instalații tehnice: ponton pen
tru plecare fixă, ponton 
control la 500 m., ponton 
arbitri și secretariat, turn 
arbitri, mijloace tehnice 

fotografierea sosirilor și : 
municarea cronometrajelor, 
asigură cea mai perfectă desfășu
rare a probelor. Cazarea și între
ținerea laturilor participante, pre
cum și a ambarcațiunilor 
fost asigurate la Snagov 
mai bune condiții. Cu 
atenție au fost organizate 
ciile de presă, de fotografiere și 
de filmat.

Trenuri speciale vor fl puse în 
circulație, asigurînd deplasarea 
spectatorilor de la București la 
Snagov și înapoi.

La locul de concurs o tribună 
cu 1000 de locuri amenajată spe
cial, va sta la dispoziția specta
torilor care vor putea urmări cu 
ușurință disputarea probelor.

Cu ocazia campionatelor vom 
avea din nou în mijlocul nostru 
pe președintele Federației interna
ționale de canotaj academic 
(F.I.S.A.), d. Gaston Mullegg 
(Elveția) o veche cunoștință a 
țării noastre. Cu ocazia întîlni- 
ri'lor sportive internaționale prie
tenești. din 1953, Gaston Mullegg 
a constatai preocuparea noastră 
pentru progresul neîncetat al ca
notajului academic și condițiile de 
care dispunem pentru o organi
zare superioară. La ultimul con
gres al Federației Internaționale, 
președintele F.I.S.A. a susținut 
organizarea campionatelor femi
nine din acest an în țara noastră, 
tarta recentul concurs internațional 
<fe la Bled (R.P.F. Iugoslavia) și-a 
exprimat convingerea că întrece
rile din august de la Snagov vor 
însemna u>n succes al canotajului 
academic internațional.

pentru 
pentru 
pentru 
pentru 
teleco- 

, care

lor au 
în cit 
multă 
servi-

(A ger preș)

Cititorilor noștri le-a devenit, de
sigur, familiară expresia atît de 
des uzitată în canotaj : „plus
unu!". Se cunosc schituri de 2+1, 
4 + 1, 8+1 și se știe, fără îndoia
lă, că acest „unu", totdeauna „în 
plus", este. , cîrmaciul ambarcațiu
nii, un sportiv care are un rol 
special, altul decît acela de a vîsli. 
Ar fi greșit însă să se creadă că 
acest cîrmaci este un simplu ba
last, cu un rol redus doar la ține
rea cîrmei ! Dimpotrivă : Atribu- 
țiunile cîrmaciului sînt foarte va
riate și complexe. Trecînd peste 
rolul cîrmaciului în timpul antre
namentelor, vom arăta că în în
trecerile de concurs el are impor
tanta misiune de a alinia cît mai 
bine ambarcațiunea la start, de a^R- 
da comenzile premergătoare cele 
mai juste. Ezitarea, neatenția, sau 
uluiala cîrmaciului la start poate 
compromite șansele întregii echi
pe 1 In cursă, el trebuie să menți
nă bine direcția, să aibă și o jus
tă orientare tactică, comunicîrid 
strocului (vîslașul din fața sa) po
ziția celorlalte echine față de pozi
ția proprie, să aplice la timp în- 
tăriturile sau momentul finișului 
stabilit în prealabil cu întreaga 
echipă, să caute să imprime cu 
vocea cadența loviturilor (avtnd 
însă grijă să nu strice ritmul), să 
contribuie la menținerea echilibru
lui. Cîrmaciul trebuie să cunoas
că bine atît tehnica vîslitului, cit 
și posibilitățile fiecăruia din cotnpo- 
nenții echipajului său. In acest fel, 
el își dă seama de greșelile și gra
dul de oboseală al fiecăruia, se 
orientează în cursă, știe cărui vîs- 
laș și ce să-i ceară.

In lotul nostru feminin sînt cîr- 
mace Angela Codreanu și Ștefania 
Gurău, studente la Institutul de 
Cultură Fizică.

... și al șefului de ramă
Postul de șef de ramă (stroc) 

este cel mai important într-o am
barcațiune. In canotajul pe echi
pe, vîslașul care este așezat pe pri
mul loc (de la pupă) — în fața 
cîrmaciului — sg numește șef de 
ramă. El este cel care asigură păs
trarea ritmului și tempoului uni
form și imprimă restului coechipie
rilor întreaga mișcare. Șeful de 
ramă trebuie să fie uri yîslaș care 
stăpînește bine tehnica de vîsiit 
adoptată - de ambarcațiunea -respec
tivă. Toți vîslașii din spate, sînt 
cu ochii la rama lui ! De aseme
nea, șefului de ramă i se cere 
să aibă un desvoltat simț al rit
mului, pentru a menține cît mai 
constant strocul propus înainte de 
cursă. El trebuie să aibă și orien
tare tactică, simțind în cursă ce 
„poate" adversarul și solicîtîndu- 
și coechipierii în momentele cele 
mai indicate. Insfîrșit, „strocul" 
impune startul și finișul.

In lotul feminin al R.P.R., locu
rile de stroc (șefe de ramă) sînt 
deținute de sportive cu experiență 
ca : maestra sportului Elisabeta 
Gyorgyi (ambarcațiunea de dublu), 
maestra sportului Etelca Laub 
(4 + 1 rame), maestra sporrului 
Felicia Urziceanu (8+11) și 
Stanciu (4+1 vîsle).

echipă,

Stela

Cele mai noi știri
SOSIREA UNUI GRUP DE SPOR

TIVE SOVIETICE

In cursul zilei de ieri a sosit în 
Capitală, pe calea aerului, un 
prim grup de vîslașe sovietice care 
vor participa la cea de a doua ediție 
a campionatelor europene feminine 
de canotaj academic. La aeropor
tul Băneasa, sportivele sovietice 
au fost întîmpinate de reprezen
tanți ai C.C.F.S. și ai Comisiei de 
organizare a campionatelor.

Au sosit: Nina Opalenco șl Eca- 
terina Zemleanțkaia (componente 
ale echipajului de schif dublu) și 
Maria Zantova, Galina Copîlova, 
Evghenia Cerpacova, Liubovi Da
nilova din formația 4-ț-l vîsle. 
Totodată a mai venit și antreno
rul Mihailovici,

i< In cursul zilei de azi sînt aștep
tate și celelalte componente ale 

: lotului U.R.S.S., precum și un grup 
de însoțitori.

Uniunea Sovietică va mai fi repre
zentată și în probele de simplu, 
4+1 rame și 8+1. lată, după ulti
mele comunicări, componența aces
tor echipaje:

Simplu: Roza Ciumakova (deți
nătoarea titlului pe anul trecut).

4+J rame: Olimpiada Mihailova, 
Galina Puterscaia, Ludmila Blajco, 
Natalia Morazova + Vera Savri- 
movici.

8+1: Ludmila Mateeva,. Nina
Corobcova, Vera Mihailova, Zi
naida Karatova. Zinaida Trofimo
va, Alexandra Afanîchina, Tamara 
Stolearova, Nadejdea Baranova + 
Maria Foniceva.

Conducătorul întregii delegații 
va fi Evghenii Sizîi.

ALTE ANUNTARI DE PARTICI
PARE a.

Paule Micheîine Meunier.
— In afara concurentelor 

anunțate, din Franța mai sosește 
și o vîslașă la simplu: Schwall 
Jacqueline Saranda.

— La aceste campionate și-a 
anunțat prezența și un reprezentant 
al Danemarcei: arbitrul Hansen 
Frederic Aage.

SOSIRI

LOTUL COMPLET AL U.R.S.S.

In afara cei'or două ambarca
țiuni de care am scris mai sus,

— Comisia de organizare a pri- 
. mit știrea că Belgia va fi repre- , 
zentată la aceste campionate de un 
echipaj de dublu, compus din Re
nee Gulhelaine Bodart și Lucie . cu avionul, v.

deja

Pentru mîiine, duminică 31 iulie, 
și-au anunțat sosirea în Capitală 
Joturn’e Austriei și R.P.F. Jugo
slavia.

Cele 11 persoane care compun 
delegația austriacă vor sosi în Ga- . 
ra de Nord la orele 8.48, iar cele 
7 persoane din delegații» jugoslavă 
sînt așteptate, tot în Gma de Nord, 
la orele 10.55.

Luni 1 august sosesc două loturi
■ masive : 30 de persoane din R. P. 

Ungară și 21 
Cehoslovacă.
vin cu trenul,

de persoane din R. 
Sportivele maghiare 
iar cele cehoslovace

Echipa de schif dublu a tării noastre.
In față, maestru sportului Elisabeia Gyorgyi .^trocul" ambarca

țiunii; în spate maestru sportului Edith Schwartz.

Învățăminte după întrecerea de pentatlon modern * 
R. Cehoslovacecu reprezentativa

internațională deInt Unirea 
pentatlon modern dintre echipe
le reprezentative ale R. Ceho
slovace și R. P. Romîne s-a în
cheiat — după cum se știe — 
cu o frumoasă victorie a spor
tivilor romîni, atît individual cît 
și pe echipe. Deoarece, în gene
ral, pe plan internațional și in
tern, se organizează destu.l de 
puține concursuri, penta tloniștii 
noștri fruntași au așteptat cu 
deosebit interes această întîlnire 
care reprezenta o temeinică ve
rificare a componenților celor 
două reprezentative- înainte de 
campionatele mondiale din acest 
an (20 octombrie. Berna).

Desfășurarea celor cinci probe 
ne-a dat posibilitatea să tragem 
o serie de concluzii importante de 
care va trebui să se țină seama 
pentru realizarea de noi rezulta
te înalte în concursurile inter
naționale.

Rezultatele obținute de pentat- 
lonștii noștri reprezintă un bi
lanț pozitiv al întregului proces 
de antrenament; în același timp 
însă ele au scos în evidență și 
o serie de lipsuri care vor tre
bui lichidate.

CALARIA. Este necesar ca pen* 
tatloniștii noștri să învețe să 
stăpînească cu mai muiltă repe
ziciune și precizie orice cal, mai 
ales câ de obicei, calul este pus 
la dispoziția concurențiilor cu 
numai 15 minute înainte de start. 
Va trebui ca în antrenamentele 
viitoare să se facă sărituri peste 
combinații de obstacole mai gre
le, pe un teren și mai accidentat 
decît cel pe care s-a lucrat pînă 
în prezent. De asemenea, cum 
parcursul este cunoscut de con
curenți abia în ajunul startului, 
este bine să se lucreze pentru 
dezvoltarea simțului de orientare 
în teren, evitîndu-se astfel gre
șelile de parcurs. De asemenea, 
trebuie ca pentatloniștil să în
vețe să aprecieze forțele calu
lui pe parcurs, pentru a putea 
face față unei întreceri care se 
desfășoară pe 5 km. și cuprinde 
30 de obstacole.

SCRIMA. Pentatloniștii noștri 
vor trebui să-și înfrîngă timidi
tatea care-i caracterizează, mai 
ales la primele asalturi. Există 
încă lipsuri destul de serioase 
de tehnică, ca și de tactică.. De
ficiențele de care pomenim mic
șorează libertatea mișcărilor spor
tivilor noștri pe planșă. Penta
tloniștii noștri trebuie să devină 
mai dinamici, mai îndemînatecil. 
să acționeze cu maii mult sînge 
rece și inventivitate, cu mai mul
tă precizie precum și cu o mat 
mare dorință de a învinge. Este 
o mare greșeală faptul că nu toți 
pen ta ti ani știi folosesc ..fleșa", 
știut fiind că aceasta este un mij
loc fanportant pentru obținerea 
victoriilor. De asemenea, sportivii 
noștri trebuie să renunțe la aran
jarea echipamentului în timpul 
luptei, fără a cere oprirea asal
tului. Cum este probabil ca în
trecerile la care vor mai participa 
pentatloniștil noștri să fie de mai 
lungă durată, este absolut ne
cesar să se insi-ste la antrena
mente asupra dezvoltării 
stenței. Să nu uităm că la ma
rile întreceri internaționale 
cursurile de spadă pot dura 8-10 
ore, în care timp un concurent 
trebuie să susțină peste 50 de 
atacuri. Știind de asemenea că 
în concursuri pentatloniștii tre
buie să se prezinte cu materia
lul propriu, este necesar să se 
pună la dispoziția sportivilor 
noștri un număr corespunzător de

rezj-

con-

spade electrice ou vîri de oprim 
ogival.

TIRUL. Este___________
dificile probe ale pentatlonului^ 

Din cauza puținelor antrena
mente efectuate conform ce
rințelor pentatlonului și datorită 
faptului că majoritatea reprezen
tanților noștri participau pentru 
(Mima oară la un astfel de con
curs, ~ rezultatele obținute la a* 
ceasta probă au fost mult infe
rioare posibilităților sportivilor^ 
Noul antrenor de tir (M. Prescu
ra) va trebui să depună o muncă 
perseverentă pentru a face ca 
echipa să poată obține în con
cursuri mari o medie de 188' 
puncte. In această direcție este 
util să fie educate voința, calmul 
și capacitatea de concentrare.

Concurenții trebuie să-și dez
volte simțul ritmului mișcării mîi- 
nii în funcție de timp, în așa 
fel ca mîna să înceapă mișca
rea aproape o dată cu întoarce
rea siluetei. Această coordonare/ 
a mișcării, care trebuie dusă pi
uă la automatizare, se poate ob
ține numai prin exerciții înde» i 
lungate. Cu unii dintre penta- i 
tloniști va fii necesar să se reia I 
chiar învățarea elementelor teh^ 
nice care stau la baza tragertter. | 
De aisemersa este bine să se In- ' 
siste la antrenamente as-apra 
momentujuî declanșării focului,, 
știind că acesta reprezintă, fac
torul primordial în obținerea re- 
zuMiaituiul. In antrenamentele ce 
vor urma, pentatloniștil vor tre
bui să învețe să folosească W 
maximum răgazul de trei .sccun- 
<ie. Pentru a ohișnui pe sportivii 
noștri cu atmosfera de concurs, 
cu încordarea întrecerilor, cu pre
zența spectatorilor etc., este bine 
ca ei să participe la concursu
rile obișnuite de tir, indiferent 
de probele pe care acesteia le au 
în program (pistol viteză, armă 
etc.)

NATAȚIA. Pentru realizarea 
umor rezultate sub 4 min. 30 
sec. este folositor ca, pe lîngă 
perfecționarea tehnicii, să se a- 
corde o atenție mărită dezvoltă
rii rezistenței în regim da vi
teză. Pentatlonlștii noștri nu-și 
dozează încă just forțele. Un® 
dintre ~ — **--*;. 4“ 
dreaptă și fac Întoarcerile destuii 
de lent. * ' J 
bule să fie scos din alte munoL 
pentru a se putea ocupa îh mod 
nemijlocit de pregătirea penta» 
tloniști lor. , l

ATLETISM. Este necesar să s* 
pună accentul pe alergarea în* 
tirnin teren și mai accidentat de
cît cel pe care s-au făcut pjoă 
acum antrenamentele. Trebuie să 
se insiste asupra schimbărilor 
de direcție și asupra tehnicii a-: 
tergării in funcție de natana so+ . 
lului. (bălți, mlaștini, pante ab+ 
rupte, arături, etc.). In1 antrena^, 
mentele viitoare va trebui + să4® 
obișnuim pe pentatloniștii noștțjs 
să alerge individual, să se orientez*,j 
cu mai mare ușurință după mar* 
caj, și să-și dozeze cît mas edit* 1 
librat forțele. rit ■

Ținînd seama de toate constări . 
țările întMnirii cu cei mai bună 
pentaitaiiștl cehoslovaci, vomi 
putea obține succese pe ■ măsor®' • 
posibilităților pentatloniștilor . noti J 
știri fruntași, aducînd astfel noi 
victorii patriei noastre.

ION MUREȘEANU 
antrenor coordonator 

al lotului de pentatlon 
modern )j

—----------------------------------- S*'

una din cele maț

ei nu înoată în linie

Antrenorul de.‘înot tre*



Două competiții la tenis
Pasionații tenisului nu au de ce 

să se plîngă la acest sfîrșit de 
săptămînă I Intr-adevăr, astăzi și 
mîine, în numeroase orașe din 
țară se desfășoară meciuri în ca
drul a două competiții deosebit de 
interesante : campionatul de cali
ficare și categoria A.

BAMPIONATUL DE CALIFICARE 
A INTRAT ÎN FAZA FINALA

‘v

;M'i

Faza finală a campionatului de 
calificare începe astăzi în orașele 
Timișoara, Galați și Arad. S-au 
calificat echipe din București 
(Constructorul și Progresul Gos
podării), Cluj (Flamura roșie), 
Oradea (Flamura roșie). Orașul 
Stalin (Metalul Steagul roșu), 
Craiova (Locomotiva), Timișoara 
(Locomotiva), Sf. Gheorghe (Pro
gresul), lași, Galați și Arad. In
teresant este faptul că în această 
etapă echipele — alcătuite din cei 
mai buni jucători ai campionatu
lui — se califică direct în turul 
Următor. Este vorba de echipele co
lectivelor Constructorul București, 
Flamura roșie Oradea, Flamura

r-/«r

■

3-

roșie Cluj și Metalul Steagul roșu 
din Orașul Stalin. In aceste echipe, 
joacă printre alții Tudorel Bădin, 
Kisselef, Stan Florea, Gh. Florea,1 
Racoviță, Turușanco, Dogariu, Be- 
nedek, Liska, Sopa și Kendeffi. 
Prezența acestor jucători valoroși 
ridică interesul competiției. In ori- 
Ce caz, trebuie subliniat faptul că 
lupta care se duce pentru califi
carea în categoria A este deosebit 
de dîrză. Intr-adevăr „premiul" 

care îl vor căpăta primele două 
ț formații este foarte valoros: drep- 
țtul de a participa în anul 1956 la 
«campionatul categoriei A.
ț Astăzi se dispută următoarele 
țneciuri:

' ț s TIMIȘOARA: Locomotiva Timi
șoara — Progresul Gospodării Bu- 

rești.
SF. GHEORGHE: Progresul St. 

rghe — Metalul 108.
Î1ARAD: Arad — Locomotiva 

iova.
dJJALAȚl: Galați — Iași, 

eciurile din cadrul acestui cam- 
t de calificare pe echipe se 

ășoară în mod asemănător cu 
din cadrul campionatului ca
lei A. Deci, se vor desfășura 

fiecare partidă 11 meciuri 
iduale. Conform regulamen- 

■imele două echipe din a- 
npionat se califică în cam- 

categoriei A din care vor 
ittMfanda ultimele două.

(•MIIMUNATUL CATEGORIEI A

Mg tampionatul categoriei A con- 
flNMjh clasament reprezentativa 
JJKm Centrale 
pa ae astăzi

tampionatul categoriei A con- 
■jiÂ $n clasament reprezentativa 

Centrale a Armatei. In eta- 
'a de astăzi și mîine, CCA se 
Intîlnește cu Progresul Tg. Mu
reș, una din ultimele clasate ale 
campionatului. Rezultatul normal 
nu poate fi decît în favoarea echi
pei bucureștene.

Cel mai echilibrat meci al eta-
pel se desfășoară la Arad, între 
Flamura roșie Arad și Progresul 
F.B. București. Evoluează în cadrul 
acestui meci: Grunwald, Cristea, 
Rodica Andreescu, Glatt etc.

In sfîrșit, la Timișoara, Metalul 
din localitate joacă împotriva for
mației dinamoviste din București.

întrecerea celor
mai tineri luptători
Ieri a început la Timișoara fi

nala campionatului republican de 
lupte al juniorilor. La întrecere 
participă campionii regionali cali
ficați în urma desfășurării faze
lor pe raion, oraș și regiune.

Competiția prezintă un interes 
deosebit pe linia ridicării de noi 
elemente în sportul luptelor, mai 
ales că în etapele de pînă acum 
s-au remarcat o serie de luptă
tori cu frumoase perspective.

Campionatul se termină mîine 
seară.

Campionatul
de viteză pe circuit

Mîime dimineață, pe traseul 
șos. Riselef—Arcul de Triumf — 
Bd. Mareșal Voroșilov — strada 
Porumbacu — strada Alexandri
na, se va desfășura o nouă mare

SPORTUL POPULAR
■fag. 6-a JMr. 2663 

întrecere motociclistă: campionatul 
republican de viteză pe circuit.

In vederea acestei importante 
competiții, Comitetul pentru Cul
tură Fizică și Sport, prin comi
sia central5 de auto-moto și zia
rul „Scînteia tineretului", orga
nizatorii întrecerii, au luat toate 
măsurile ca alergările de cam
pionat de mîine dimineață să se 
poată desfășura în cele mai bune 
condițiunii. Astfel, au fost con
struite două tribune spațioase, —- 
de o parte și de alta a Anoului 
die Triumf —, s-au instalat mega
foane prin oare spectatorii să 
poată fi ținuți în curent ou tot 
oe se întîmpilă pe traseu.

Pe copaci, pe stîlpii de telefon 
și electrici, în porțiunile care stat 
considerate ca periculoase, au 
fost montate saltele de paie Șl 
sad cu nisip pentru protecția 
alergătorilor în caz de derapa] 
sau răsturnare.

Motocicliștii s-au pregătit și ei 
șl aceasta s-a putut vedea la an
trenamentul oficial care a avut 
loc ieri dimineață, antrenament 
în cadrul căruia alergătorii au 
realizat timpuri bune.

Trebuie să arătăm că la ac
tuala ediție a campionatului de 
viteză pe circuit 6-au înscris un 
număr record de concurenți. Ast
fel, mîine vom putea urmări în- 
trecîndu-se în cadrul celor opt 
probe moto, alergători reorezen- 
tînd 13 centre importante din 
țară: Reșița, Oradea, Timișoara, 
Arad. Tg. Mureș. Galați, Foc
șani, Medias, Ploești, Cluj, Ora
șul Stal ta, T. Severin și Bucu
rești.

Prin aceasta, starturile probe
lor vor fi deosebit de popu
late. Numai la clasa 125 cmc 
își vor disputa îrstîiefaatea 20 

concurenți, la 250 și 500 cmc 
cite 16 și aproape tot la fel șl 
în restul probelor.

Dar, interesul ne care-I sus
cită întrecerile de mîine ale 
mo'tocicliștilor nu rezultă atît 
din numărul mare ai partld- 
panților, cît din valoarea celor 
care se vor întrece. La atașa 
125 cmc îi vom putea urmări 
pe Romano Moldovan (C.C.A.)
C. Nedelcu tDinamo) Popa Tu
dor (Dinamo) Costache Florin 
(C.C.A.) Nicu Ștefan (Voința) 

etc.
La 250 cmc. D. Dumitnache 

(C.C.A.) Traian Matei (Dina
mo) loniță Gh. si N. Nioulid 
(C.C.A.). Al. Teodorescu (Voin
ța) etc.

La 350 cmc. G. Bere.nl și V, 
Szabo (Dinamo) M. Antonescu, 
P. Iordăchescu și Gh. Vaiculescu 
(CCA.). La 500 cmc. M. Cer. 
nescu (Dtaiaimo) N. Buiescu (Lo
comotiva) Al. Lăzăresou șl N. 
Sădeanu (C.C.A.), M. Alexan- 
drescu (Met) G. Mormocea 
(C.C.A.) etc.

In campionatul de mîine un 
deosebit interes îl stîrnește șl 
proba rezervată alergătoarelor. 
La aceasta vor concura 12 mo- 
tocicliste din orașele București, 
Arad, Tg. Mureș și Timișoara.

Iată acum probele și numărul 
de ture pe care vor trebui să le 
acopere motocicliștii în alergă
rile de mîine: 100 cmc. — 8
ture 125 cmc, —- 19 ture. 150
cmc. (femei) — 10 ture, 250
cmc. — 28 ture 350 cmc . 30
ture, 500 cmc. — 35 ture, aitaș
500 cmc. — 23 ture, ataș 750
cmc. — 23 ture, auto — 2 ta
10 ture. auto ’+ 2 L. 10 tu re.

Intrările pe traseu se vor face 
astfel: pentru publicul spectator, 
prin șoseaua Kiselef, prin piața 
Seînteii și prin strada Ștrandu
lui. Pentru posesorii de invitații 
și bilete la tribună prin strada 
Mînăstirea Cașin. Concurenți! 
vor intra în parcul de mașini 
prin strada Popa Savu. Cursele 
încep la ora 9.

Campionatul ciclist 
de fond

Mîine se desfășoară, în organi
zarea comisiei centrale de ciclism, 
faza finală a campionatului de fond 
al R.P.R. Proba masculină mă
soară 200 km., și se aleargă pe 
ruta București—Breaza—București, 
iar proba feminină se dispută pe 
o distanță de 50 km., pe șoseaua 
Ploești.

Adunarea participanților se face 

la ora 7,30, ta piața Victoriei, ple
carea dîndu-se la ora 8. Sosirea 
din proba masculină va avea loc 
în Piața Scânteii, ta jurul orei 13,30 
iar sosirea din alergarea pentru 
fete, în același loc, către ora 9.30.

Traseul cursei de 200 km. nu 
este de loc dificil: aproape 90 la 
sută plat și cu șosea asfaltată. 
Doar 25 km. cuprind traseu oare
cum muntos : Cîmpina—Breaza— 
Cîmpina. O porțiune destul de 
scurtă și, mai ales, prea puțin ac
cidentată, pentru a putea aduce 
o serioasă fărâmițare a plutonu
lui Dar, după cum s-a constatat 
în probele de fond din ultimul 
timp, nu este nevoie neapărat de 
urcușuri pentru destrămarea pluto
nului, ci, în primul rînd, de ac
țiuni curajoase, puternice, ceea ce 
animă întrecerea și o face mai 
dificilă. Dacă mai notăm și faptul 
că regulamentul prevede realiza
rea mediei orare pentrj norma de 
categoria I, fără de care cam
pionatul nu este valabil — ne pu
tem aștepta la o întrecere dîrză 
viu disputată. Și, așa trebuie să 
fie, de altfel, o probă de cam
pionat !

Lotul de participanți, este al
cătuit din cicliștii care s-au ca
lificat în campionatul regiunii 
București, cărora li se alătură și 
campionii diferitelor regiuni. Ma
joritatea concurenților de certă va
loare stat din Capitală. Iată cîteva 
nume: Gabriel Moiceanu (Progre
sul), deținătorul titlului, C. Dumi
trescu (CCA), cîștigătorul „Cursei 
Munților", Ion Constant! nescu 
(CCA), campionul regiunii Bucu
rești pe 1955, N. Maxim (Dinamo) 
cîștigătorul primei etape din 
„Cursa Munților", clasat al doilea 
ta faza regională. Dumitru Doncu 
(Metalul), fondist cu experiență, 
clasat pe locul 4 în faza de re
giune. Acestora li se alătură : C. 
Datcu (CCA), Călin Tudose (Pro
gresul) revelația ultimei curse de 
lung kilometraj, G. Văleanu (Di
namo), Ion Hora (CCA), Eugen 
Mihăilă (Construct.), Niță Efti- 
tnie (Metalul), V. Georgescu (Di
namo), Șt. Poreceanu (CCA) și 
alții.

In proba feminină, se întrevede 
un duel strîns între Aurelia Dră- 
ghici (Dinamo) campioana regiu
nii București, și Maria Iliescu 
(Metalul). Aci, însă, stat foarte 
posibile unele surprize prilejuite 
de elementele dim provincie, care 
recent, în cadrul „Cupei Orașelor", 
•u arătat un real progres.

Azi și miine la Lugoj, finala 
campionatului școlar 

de natație
Școlari din întreaga țară se 

vor întîlni azi și mîine la Lu
goj cu ocazia finalelor campio
natului republican de natație re
zervat lor. Vor participa nume
roase elemente tinere, talentate.

Reprezentativa regiunii Bucu
rești — de exemplu — este for
mată din o serie de elevi și e- 
leve care s-au evidențiat cu pri
lejul ultimelor concursuri desfă
șurate în Capitală. Printre aceș
tia amintim pe Cornel Dumitres
cu, Alexandru Botez, Felix Neu
man, Artur Horacek, Ivonne Fîl- 
coveanu, Eva Sandor, Maria 
Ouatu, Rodica Pescaru, etc.

Cu acest prilej, Secția sport 
din Ministerul Invăț5mîntului, 
organizatoarea competiției, va îo- 
mîna elevilor merituoși la învă
țătură și sport numeroase pre
mii.

Categoria A și B 
la polo

In categoria A de poto pe 
apă se dispută mîine o singură 
partidă. La Oradea, Constructo
rul primește vizita echipei Pro
gresul București. In perspectivă 
un meci extrem de disputat al 
cărui învingător este greu de 
prevăzut. Cele două puncte puse 
în joc stat în egală măsură ne
cesare ambelor formații: atît o- 
rădenii cît și bucureștenii au a- 
cumulat pînă ta prezent (înain
tea etapei a doua a returului) 
numai patru puncte, fiind se
rios amenințați de retrogradare.

• Tot mîine echipele din ca
tegoria B sînt programate înca- 

drul primei etape a returului.
Fruntașa clasamentului Locomo

tiva Cluj se deplasează la Ti
mișoara unde va întîlni echipa 
feroviarilor din localitate .O par
tidă în care clujenii sînt favoriți. 
Voința Oradea are o sarcină deo
sebit de dificilă ta fața 
Voinței Timișoara. Deși se de
plasează, timișorenii — mai ru- 
tinați — au prima șansă.

învinși categoric în turul cam
pionatului cu scorul de 12-2 stu
denții din Timișoara vor căuta 
să scoată un rezultat mai strîns 
ta partida pe care o vor susține 
cu Voința Tg. Mureș, pe teren 
propriu. In sfîrșit, la Lugoj textl- 
liștii din localitate sînt favoriți - 
în meciul cu Progresul Cluj, 
pentru că ta partida susținută 
în tur la Cluj și-au întrecut 
partenerii. (3-2).

întreceri ale juniorilor 
la natație

Joi și vineri după-amiază au 
avut loc la ștrandul Tineretului 
din Capitală întreceri de înot în 
cadrul fazei regionale a campio
natului republican de juniori și 
junioare și fazei regionale din 
campionatul republican rezervat 
copiilor. Inlrecerile au fost deose
bit de disputate obținîndu-se, în 
general, rezultate îmbucurătoare.

Iată acum rezultatele tehnice 
obținute în prima zi de concurs: 
100 m. liber juniori cat. I: 1. 
Ștefan Ionescu (C.C.A.) 1:03,6; 2. 
Andrei Banc (T.D.) 1:08,4; 3. F. 
Mălin (T.D.) 1:08,8; 100 m. liber 
junioare cat. I : 1. Marina Vasiliu 
(Voința) 1:27,0; 100 ta. fluture juni
ori cat. II: 1. C. Țintea (Metalul) 
1:28,6; 2. A. Crințescu (C.C.A.) 
1:28,6; 3. Ion Trușcă (Prog.) 
1:29,1; 200 m. bras Juniori cat. I: 
1. Alex. Schmaltzer (C.C.A.) 
3:00,1; 2. Cristian Vlăduță (T.D.) 
3:00,1; 100 m. fluture junioare cat. 
I: 1. Eiisabeta Bratu (Progr.) 
1:33,6; 100 m. spate junioare cat. 
II: 1. Rodica Pescaru (Voința) 
1:40,0; 4 x 200 liber juniori cat. I:
1. Ttaărul Dinamovist 10:32,6; 2.
Progresul 10:44,4; 3. C.C.A.
10:44,7; 4x100 junioare cat I: 1. 
Progresul 5:53,6; 4 x 50 mixt co
pii : 1. Locomotiva 3:02,6; 2. Pro
gresul 3:04,5; 50 m. liber copii: 
Artur Horacek (Avîntul) 32,3 sec.; 
50 m. fluture fetițe: Gabriela 
Vasiliu (Șc. sportivă de tineret) 
46,4 sec.

Ziua a If-a de concurs : 400 m. 
liber juniori cat. 1: 1. S. Ionescu 
(C.C.A.) 5:23,9; 100 m. bras ju
niori cat. H-a: 1. C. Țintea (Me
talul) 1:30,5; 2. V. Livadă (FI. 
roșie) 1:31,6; 100 m. bras juni
oare cat. H-a: 1. M. Ionescu
(Progr.) 1:35,1; 2. E. Ghinea 
(Progr.) 1:38,1; 100 «1. fluture ju
niori cat. I: A. Banc (T.D.) 
1:18,3; 100 tn. spate juniori cat. 
Il-a: C. Ionescu (T.D.) 1:22,6;
200 m. Huture junioare cat. I: 
E. Bratu (Progr.) 3:39,0; 4x100 
mixt juniori cat. I: C.C.A. 5:16,1;
2. Ttaărul Dinamovist 5:17,1; 
4 x 100 liber junioare cat. Il-a: 
1. Șc. sportivă de tineret 6:11,4; 
50 m. spate fetițe: S. Iordan 
(T.D.) 52,6 sec.; 50 m. bras copii: 
G. Anghel (Metalul) 45,5 sec.; 

4 x 50 mixt fetițe: Ttaărul Dina
movist 3:47,8.

AZI
NATAȚIE: Ora 17, Ștrandul 

Tineretului, întreceri ta cadrul fa
zei regionale a campionatului re
publican

ATLETISM: Ora 17, Stadionul 
Ttaenetuikii etapa pe oraș a cam
pionatului republican de juniori.

MÎINE

CICLISM: Ora 8, Piața Vic
toriei. plecarea în campionatul re
publican de fond (sosirea în jurul 
orei 13,30 ta Piața Sotatoii).

Un nou record republican 
la parașutism

In cadrul antrenamentelor pre
gătitoare în vederea concursului 
internațional din R.P. Bulgaria, 
parașutistul Nicolae Velicu, a ob
ținut un valoros record republi
can. Efectuînd un salt în cădere 
liberă de la 1800 m., cu deschi
derea parașutei după 15 secunde, 
Nicolae Velicu a aterizat la nu
mai 2 metri de punctul fix. De 
remarcat că acest valoros sportiv 
obține cel de al treilea record re
publican, în cursul acestui an.

Concurs de schi 
in plină vară

Miine, începînd de la ora 11, aso
ciația sportivă Dinamo organizează 
pe Valea Albă (Bușteni) un concurs 
de schi — slalom special — do
tat cu ,’Cupa de vară", la care 
va participa o serie de schiori 
componenți ai lotului nostru re
prezentativ ca Gh. Cristoloveanu, 
Ion Bîrsan, Ion Secui, Dumitru 
Sulică, Ion Letcă, precum și □ 
serie de schiori fruntașii printre 
care N. Lupan, Gh. Roșculeț etc.

Desigur că. acest lucru consti
tuie pentru mulți o surpriză; dar 
pentru schiorii noștri este un Imn 
prilej de antrenament. Concursul 
poate fi organizat datorită ză
pezii, care se găsește din abun
dență pe Vailcia Albă. Lungimea 
traseului pe care se va desfășura 
slalomul special va fi de aproxi
mativ 400 m. Se vor instala ciroa 
40—50 porți.

Concursul se va disputa în 
două manșe și este deschis tu
turor schiorilor legitimații. Acce
sul la pîrtie se va face prin Buș
teni (de la Căminul Alpin), iar 
drumul durează aproximativ o 
oră si 30 minute.

„Cupa Orașelor” la hochei 
pe iarbă

Ieri după-amiază, pe stadionul 
„23 August" s-au desfășurat pri
mele jocuri din cadrul competiției 
„Cupa Orașelor" la hochei pe iar
bă, Ia care participă reprezentati
vele orașelor București, cu două 
echipe. Oradea și Cluj. In primul 
joc s-a întîlnit reprezentativa B a 
orașului București și reprezentati
va orașului Cluj. Superiori, bucu- 
reștenii au obținut o categories 
victorie cu scorul de 6-0 (4-0). 
Punctele au fost marcate de: E- 
pure (3), Baisan, Teodorescu și 
Paraschiv. Echipele au folosit ur
mătoarele formații : București B: 
Uxkull-Vilk, Vasile St.-Nedetcu. 
Catană, Bușe-Teodorescu, Berbe- 
caru, Epure, Baisan, Paraschiv. 
Rep. Cluj : Covacs-Pardy, Varro- 
Z agony, Timar, Murat-Marton, 
Sallo, Babinski, Perșa, Nemeth.

In cel de al doilea joc s-au în
tîlnit reprezentativele București A 
și Oradea. Echipa orădeană s-a 
prezentat bine pregătită, și a pier
dut la limită cu 1-2 (0-0). Au 
înscris Varhanovski și Dumitrescu 
pentru învingători și Deneș pen
tru învinși. Formațiile : București 
A: Comișan-Knall, Tanoviceanu- 
Albon, Ursuleac, Boroș-Boeru, 
Lauber, Ivana, Varhanovski, Du
mitrescu. Oradea: Delean-Tent, 
Dencis-Orsag, Dumitrescu, Andriș- 
ka-Pintea, Cehik, Deneș, Macc4ei, 
Bader. Arbitrajul lui Voiuțki și 
Preiss a lăsat de dorit, Astăzi se 
dispută jocurile : București B-Ora- 
dea și București A-Cluj.

FOTBAL: Ora 9, pe terenurile 
C.C.S., Giulești I, Dinamo II și 
Constructorul I, jocuri în cadrul 
campionatului republican de pitici, 
faza orașului București.

MOTOCICLISM:: Ora 9. pe șo
seaua Kjiseleff, campionatul re
publican de viteză pe circuit.

NATAȚIE: Ora 9, Stnandul Ti
neretului, faza regional5 a cam
pionatului republican.

ATLETISM: Ora 9, Stadionul 
Tineretului etapa pe onaș a cam- 
piomtalui republicam de juniori.

Bere.nl


Două din formele
La baza activității unui spor

tiv stau exercițiile fizice. Ele 
sînt o însumare de mișcări or
donate, efectuate cu scopul de a 
dezvolta și perfecționa fizicul 
cetai ce le practică. Exercițiile 
fizice diferă între ele dte mai 
multe puncte de vedere și anu
me: anatomo-fiziolognc, după
grupele musculare pe care le 

angajează, după amplitudinea 
mișcărilor, după forță, viteză, 
etc. Din punct de vedere psiho
logic ele diferă în funcție» de 
scopul pe care și-l propune e- 
xecvtantul. Metoda de execuție 
și caracteristicile problemelor ce 
trebuie rezolvate, precum și com
binarea exercițiilor au dus la 
stabilirea a trei forme funda
mentale ale exercițiilor fizice 
și anume: gimnastica, jocurile și 
sporturile. In rîndurile de mai 
Jos ne vom ocupa de caracteris
ticile primelor două forme tși 
vom țncepe cu:

Gimnastica: Este caracterizată 
prin organizarea specifică a 
exercițiilor care dau posibilitate 
organismului să se dezvolte 
multilateral. Gimnastica presu
pune o largă întrebuințare a 
exercițiilor fizice, perfecționînd 
în mare măsură calitățile fizice 
de bază, morale și de voință. 
Vorbind despre scopul gimnas
ticii *puitem spune că ea favori
zează dezvoltarea fizică gene
rată, însușirea bazelor generale 
ale mișcării, perfecționarea ge
nerală a calităților fizice de 
bază, morale și de voință etc. 
Pentru atingerea acestui scop se 
folosesc diferite exerciții adap
tate la posibilitățile sportivilor. 
Acest lucru șe realizează prin 
gnme de exerciții, dintre care 
amintim: exerciții de front și 
de ordine, exerciții de bază, li
bere, aplicative, la aparate, a- 
crobatice, artistice etc. îmbina
rea acestor grupe de exerciții a 
dus la împărțirea gimnasticii în 
mal multe categorii: sportivă, a- 
jutătoare, de producție etc.

Vorbind despre elementele psi
hologice ale gimnasticii, se poate 
spune că ea își propune să asi
gure coordonarea generală mo- 
trică, să dezvolte calitățile fi
zice de bază etc. Gimnastica a- 
slgură ad--.‘iarea exercițiilor la 
pantioularitățile individuale ale 
sportivului. Important este rolul 
psihicului în desfășurarea exerci
ții lor de gimnastică, exerciții, ca
re, la rîndul lor. au însemnată 
contribuție la dezvoltarea psihicu
lui. Atenția, voința, emoția au o 
deosebită însemnătate în desfășu
rarea exercițiilor fizice. Simțul 
muscular bine dezvoltat asigură 
sportivului o coordonare foarte 
bună. Datorită acestui fapt, spor
tivii1 au un echilibru foarte dez
voltat si efectuează cu ușurință 
excrețiile ce și le propun. Un rol 
deosebit d-» important îl are a- 
tentia. care îndreaptă gmdirea 
sportivului asunna exercițiului 
pe care-1 are de efectuat. In majo
ritatea sporturilor, dar mai ales 
tn gimnastică, emoțiile determină 
calitatea unei bune execuții. E- 
xerclțiile din gimnastică cu timpi 
mulți sînt foarte greu de execu
tat, emoțiile stricînd de multe 
ori automatismele gimnastului.

Curajul este deasemenea o ca
litate foarte necesară în executa
rea exercițiilor de gimnastifcă a- 
crobatică și la aparate. Această 
calitate ane de multe ori o in
fluență determinantă in realizarea 
bunelor performanțe.

0 NOUĂ INTÎLNIK INTERNAJIOIMLĂ DE TIR: 
R. P. ROMfflÂ — R. P. UNGARIA

Activitatea internațională a ti- 
ruțpi nostru continuă.

Nu a trecut nici o lună de zile 
de la primul concurs internațio
nal de tir al acestui an, meciul 
dintre reprezentativele Republicii 
Populare Romîne și Republicii 
Populare Lingă re, și iată că în 
capitala noastră se va desfășura 
o nouă întîlnire între reprezenta
tive de țări.

Poligonul Tunari găzduiește 
timp de cinci zile (2-3-4-5-6 au
gust) meciul de tir dintre repre
zentativele Republicii Populare 
Romîne și Republicii Populare 
Bulgaria.

întrecerea este bine venită, ea 
constituind un bun prilej de veri
ficare a trăgătorilor celor două 
reprezentative înaintea apropiate
lor campionate europene pe care 
țara noastră le găzduiește în luna 
septembrie.

In cadrul acestui meci se vor

exercițiilor fizice
Calitațiie fizice de bază (vi

teza, rezistența, forța și îndemî- 
uarea) constituie de asemenea un 
iactor principal în efectuarea cu 
multă ușurință a diferitelor exer
ciții de gimnastică. Toate aceste 
calități dezvoltate la maximum 
precum șl perfecționarea tehnică 
a întregului complex de mișcări, 
dau posibilitatea gimnaștilor să 
ajungă la un înalt grad al măie
striei sportive.

Jocurile se caracterizează, 
față de sporturile individuale, 
printr-o libertate mai mare a ac
țiunilor, oferind practicanțiilor po
sibilitatea de a gîndi mai mult în 
timpul desfășurării lor, de a re
zolva și crea o serie de situa
ții prin intermediul imaginației. 
Vorbind despre origina și dezvol
tarea lor, trebuie să amintim că 
știința burgheză a emis o serie 
de teorii (a recreației, a exce
dentului de energie, a aitiavismu- 
lui, biologică, abisală etc.) oare 
privesc și explică origina jocu
lui în mod idealist.

Psihologia științifică arată că 
Jocul este determinat, în ce®a ce 
privește conținutul și aspectele 
sale, de condițiile mediului și ate 
societății. Formele pe care le ia 
jocul reflectă structura societă
ții, ele oglindind interesele și 
necesitățile orînduirii sociale, la 
care se adaugă șî interesele 
și necesitățile individuate ale^ ce
lor oare-1 practică. Jocul, înțe
les în chip științific, este o treap
tă necesară în formarea și dez
voltarea individului, pregătindu-1 
pentru activitatea socială de mai 
tîrziu.

In jocuri se dezvoltă psihicul 
omului, senzațiile, percepțiile, a- 
tentia, gîndirea. imaginația, fă- 
cîfidu-se totodată educarea ba
zelor mișcării și aslgurinduase 
însușirea deprinderilor motrice.

Datorită varietății jocurilor, s-a 
Impus o clasificare: de creație, 
dinamice, didactice, sportive. In
dividuale, colective (unele dintre 
acestea se referă îndeosebi la ac
tivitatea copiilor).

Jocurile sportive se caracte
rizează prim reglementarea pre
cisă a activității, adică prin sta
bilirea de reguli asupra următoa
relor puncte: obiectul cu care se 
joacă, terenul, durata de joc, nu
mărul și obligațiile jucătorilor, 
regulamentul de joc etc. Jocurile 
se desfășoară ca urmare a unei 
tehnici complexe, însușite de că
tre practicanți în timpul proce* 
sulul de (instruire și antrena

ment. Trebuie să amintim că o- 
rientarea tuturor acțiunilor jucă- 
toritor trebuie să fie canalizată 
totdeauna către același scop, cu 
respectarea tuturor regulilor Im
puse de regulament.

Ca și în celelalte sporturi, ca
litățile fizice de bază (viteză, re
zistență, forță și îndemînare) ca 
și cete morale și de voință sînt 
indispensabile practicării jocuri

lor. Calitățile amintite mai sus, 
ajută în deosebi la însușirea cît 
mai corectă a elementelor de teh
nică și tactică deci dau posnrifti- 
tatea realizării unor performan
țe bune.

Dacă aceste calități sînt nece
sare pentru practicarea jocurilor, 
trebuie să arătăm că și jocurile 
dezvoltă prin practicarea ter o 
serie de calități ca: spiritul co
lectiv. curajul, rapiditatea cu ca
re se iau deciziile în anumite 
momente, hotar irea, perseverența, 
disciplina conștientă etc.

desfășura numai probele de armă 
libere calibru • redus și talere, unde 
se vor face clasamente, pe echipe 
și individual.

Iată programul întrecerilor:
Marți 2 august, ora 8;30: festi

vitatea de deschidere; ora 10: 
armă liberă calibru redus 3x40 
pozițiile culcat și genunchi, cîte 
40 focuri; ora 9,30: proba de ta
lere (aruncate din șanț) 300 buc. 
manșa I-a 100 buc.; miercuri 3 
august ora 10: armă liberă cali
bru redus 3x40 focuri poziția pi
cioare 40 focuri; ora 9: talere 300 
buc. manșa a II-a 100 buc. Joi 4 
august ora 10: armă liberă cali
bru redus, meci englez; ora 9: 
talețe 300 buc. manșa a IlI-a 
100 buc.; vineri 5 august ora 9:5> 
skeet (talere aruncate din turn) 
150 bucăți, manșa I-a 50 buc.; 
steibătă 6 august ora 9: skeet 
150 bac. maașa a Ii-a 100 buc.

SporVvii din aviație 
peste hotare

AEROMODEL1SM. Miine dimi
neață va avea loc la Vrchlabi (R. 
Cehoslovacă) deschiderea festivă a 
marii întîlniri internaționale de 
aeromodelism la care participă 
fruntașii sportului aeromodelist din 
Uniunea Sovietică, R. Cehoslova
că, R. P. Polonă, R. P. Roxnînă, 
R. P. Ungară, R. P. Bulgaria, 
R. D. Germană, R. P. Albania, 
R. P. Chineză, R. P. Mongolă și 
R. P. D. Coreeană. Datorită nu
mărului mare de participant, prin
tre care se află numeroși record
mani ai lumii, aceste întreceri 
promit a fi cel mai important eve
niment aeromodelistic al anului, 
o reeditare chiar a recentelor 
campionate mondiale.

Echipa noastră reprezentativă 
este alcătuită numai din elemente 
tinere, dar cu reale calități în do
meniul construcției de aeromodele. 
Majoritatea concurenților dețin o 
formă excelentă, lucru constatat 
la ultimele concursuri de verifi
care. cînd reprezentanții noștri au 
reușit să depășească cele mai bune 
performanțe ale țării. Iată aeromo- 
deliștii romîni care vor participa 
la marea întrecere de la Vrchlabi: 
Ion Georgescu, (cat. planoare), 
Victor Gaba (cat. propulsoare), 
Ernest Kiss (cat. motomodele), G. 
Craioveanu (cat. mecanice 2,5 
cmc.), Ștefan Purice (cat. reac
toare) .

PARAȘUTISM. Ieri dimineață 
lotul nostru republican de parașu
tism a plecat în R. P. Bulgaria, 
pentru a participa la o importantă 
întîlnire internațională de parașu
tism.

Concursul internațional din R.P. 
Bulgaria, la care participă parașu- 
tiști din mai multe țări, are drept 
scop popularizarea acestei frumoa
se discipline sportive și va prilejui 
ur. valoros schimb de experiență 
între sportivii țărilor participante.

Probele concursului sînt ur
mătoarele : individual : 600 m.
salt cu deschiderea automată a 
parașutei, 1800 m. lansări în căde
re liberă cu deschiderea parașutei 
după 15 sec., 2200 m. lansări în 
cădere liberă cu deschiderea para
șutei după 30 sec., grup ; 1000 m. 
lansări cu deschiderea automată a 
parașutei.

Lotul nostru reprezentativ este 
alcătuit din Gh. Pîrvan, Gh. iancu, 
N. Velicu (recordmanii țării), I. 
Negroiu și Ecaterina Diaconu.

Echipa de atletism a R. P. Ungare a învins 
Finlanda cu 120:92 p.

Budapesta (radio). — Miercuri 
și joi s-a desfășurat pe stadionul 
Olimpic din Helsinki meciul ne 
atletism dintre echipele mascu

line ale Finlandei și R. P. Un
gare. Comportîndu-se peste aș
teptări atleții maghiari au repur
tat victoria, totalizînd 120 puncte 
față de cele 92 realizate de ati'eti» 
finlandezi. In cadrul întîlnirii cel 
mai bun rezultat a fost înregis 
trat de semifondistul Sandoi 
Iharos care în proba de 1500 m. 
a stabilit un nou record mondial 
cu tâmpul de 3:40,8. Vechiul record 
aparținea australianului John Laady 
cu timpul de 3:41.8. lată rezulta
tele: 100 m.: Goi'dovanyi (U.)

PE SCURT
■ Primul meci din cadrul fina 

lei competiției de fotbal „Cupa Eu
ropei Centrale" se va desfășura 
sîmbătă Ia Budapesta. Intîlnirea se 
va disputa pe Nepstadion și va o- 
pune echipele Voros Lobogo și 
U.D.A. Praga. Al doilea meci din 
cadrul finalei va avea loc la 4 au
gust la Praga.

■ La Montreal au luat sfîrșit 
întîlnirile de tenis din cadrul se
mi finalei zonei americane a com
petiției „Cupa' Davis". Reprezenta
tiva Canadei a învins echipa 
Indiei de nord cu scorul de 5—0. 
La Louisana a luat sfîrșit meciul 
de tente dintre echipele Australiei

.și Braziliei. Victoria a revenit ju
cătorilor australieni cu scorul de 
4—1. In finală se vor întîlni echi
pele Australiei și Canadei.

■ — Pe pista lacului Uliswater 
din Anglia, sportivul englez D. 
Campbell a reușit să stabilească 
un nou record mondial de viteză 
pentru bărci cu motor pe distanța 
de 1 km. Conducted barca „Blue 
Bird" care avea un motor cu re
acție, Campbell a înregistrat 
timpul de 325,6 km/oră. Vechiul 
record era de 257,9 km/oră și 
aparținea americanului S. Syres.

■ —.La Hețșjnkr s-a desfășurat

Carsseî atlsțic
Concursuri... rezultate

ORADEA. — In cadrul fazei 
raionai'e a campionatului republi
can da juniori pe anul 1955, au 
fost înregistrate următoarele re
zultate: categ. 15-18 ani: JUNI
ORI: 100 m.: Fr. Illes 12,5; 200 
m.; L. Parnyk 25,0; 1.000 m.: I. 
Papp 3:00.7; lungime: Parnyk
5.99; FETE: 80 m.; Ana Galiș 
11,1; 200 m.: Ana Galiș 29,0; 
500 m.: Felicia Romcea 1:30.2; 
lungime: Victoria Pazmany 4.40: 
80 m.g.: Valeria Bocșan 14,8; 
categ. 17-18 ani: BĂIEȚI: 200 m.: 
St. Odor 25,0; 800 m.: St. Odor 
2:08,2; 1500 m: L. Szilagyi 4;15,8; 
110 m.g.: V. Pop 18,3; 400 m.g.: 
V. Pop 64,8; disc: I. Zabojszky 
36,44; FETE: 100 m.: Ei'isabeta 
Karolyi 13,5; 200 m.: Elisabeta 
Karolyi 28,4.

(N. Kohalmi, corespondent) •
In cadrul aceluiași concurs au 

participat și o serie de atieți se
niori care au obținut următoarele 
rezultate: 100 m. G. Zanoni 11,5; 
400 m.g.: G. Zanoni 57,0; înăl
țime: N. Popa 1,70; D. Miheș
l, 70; lungime: N. Popa 6,15; disc> 
P. Flora 37.77.

(Irma Kiss, corespondent)
QMPIA TURZ1I. — In locali

tate s-a desfășurat campionatul 
de atletism al școlii de tineret 
din Turda, lată cîteva rezultate: 
BARBAȚI 160 m.: N. Bustan 
11,4; 400 m.: I. Nemeș 57,3; 800
m. : I. Pataki 2:09,2; lungime: V. 
Plăcintaru 6,82; N. Bustan 6,44; 
triplusalt: N. Bustan 13,28; pră
jină: C. Cotor 3,55; disc: I. Sa- 
bău 35,36; FEMEI: 100 m.: Leti- 
ția Ivaș 13,2; 200 m.: Elena Ște- 
fănescu 30,2; 800 m.: Elena Pîr- 
țog 2:32,0; lungime: Elena Ștefă- 
nescu 4,86; greutate: Maria Mu- 
reșan 10 80.

(Virgil Ștefănescu, coresip.)

BUZĂU. — In cadrul fazei ra
ionale a campionatului republi
can de juniori au fost înregistrate 
următoarele rezu hate: BARBAȚI: 
200 m: G. Tudorie 23,7; N. Dra
gii 23,8; 400 m.: G. Tudorie 52,8; 
100 m.: N. Drarm 113; greutate: 
G. Ionescu 11,77; suliță: N. Băr
buță 49,23.

Cu acest prilej a avut Ioc șl 
faza regională a asociației Recol
ta. Cîteva rezultate: BĂRBAȚI: 
100 m.: V. Stoicescu (G.A.S. Să-

10,7; Zarandi țU.) 10,8; 200 m; 
Hellsten (F.) 22,0; Goldovanyi 
(U.) 22,3; 400 m,: Hellsten (Fi) 
47,0 (record linlandez) ; Adamick 
(U.) 48,0; 800 m : Szentgali (U.) 
1:49,5; Rozsavolgyi (U.) 1:49,6:
1500 m.: Iharos (U.) 3:40,8 (nou 
record mondial); Rozsavolgyi (U.) 
3:42,8; 5000 mj Tabori (U.) 
14:26,6; 10.000 m.: Kovacs (U.) 
29:45,6; Posti (F.) 29:55,0; 110 
m.g.: Siukoia (F.) 15,1; Retezar 
(U.) 15,2; 400 m.g.: Botar (U.) 
53,3; Siukoia (F.) 54,3; 3000 m. 
obstacole : Rozsnyoi (U) 8:48,0
(ncu record al R.P.U.) Karvonen 
(F.) 8:50,2; 4x100 m.: R.P.U.
41,2; Finlanda 42,0; 4x400 ni.:
R.P.U. 3:13,4; Finlanda 3:16,0;

iniilnirea de tir cu arcul dintre 
reprezentativele orașelor Praga și 
Helsinki. Victoria a revenit spor
tivilor cehoslovaci cu scorul de 
7531—7181 p.

■ — La 24 iulie a avut loc la 
Moscova meciul de fotbal dintre 
selecționatele „A" și „B“ ale Uni
unii Sovietice. Intîlnirea a luat 
sfîrșit cu un rezultat de egali
tate: 1—1. .

■ — Joi și-a început turneul 
în R.P.Bulgaria, echipa maghiară 
de fotbal Banyasz Salgotarjan. In 
primul joc, fotbaliștii maghiari au 
întîlnit la Sofia pe stadionul „Va- 
sil Levski" echipa Lokomotiv din 
localitate. După o repriză egală 
(1—1), fotbaliștii bulgari au jucat 
excelent terminînd victorioși cu 

scerul de 4—1.
In următorul joc, echipa Ban

yasz Saîgotarjan va juca la Plov- 
dJv cu echipa Spartak.

■ Echipa olandeză de fotbal 
G.A.V.I. Ciromingen care se află 
în turneu în Cehoslovacia a sus
ținut ultimul meci la Trnava unde 
a întîlnit echipa locală Spartak 
care activează în prima categorie 
a țării. După un joc dinamic, vic
toria a revenit ech pei Spartak cu 
scftțpl de 4—2 (W1-- 

hăteni) 11,4; lungime: V. Stoi
cescu 6,19; grenadă: Stelian Vî- 
nătoru (Rec. Stîlpu) 69.70; FEMEI: 
100 m.: Elena Radu (Centrul Me
canic Buzău) 14,3; lungime: Ele
na Radu 4,70.

(Stan Roșculeț, corespondent)

PLOEȘT1. —- In cadrul etapei 
pe oraș a campionatului repu
blican de juniori au fost înre
gistrate următoarele rezultate: 
CATEG. 15-16 ANI: băieți: 100 m; 
Gh. Marcaș 12,5; 1000 m.: Vasiîe 
Georgescu 2:50,1; 200 m.: Gh. 
Enache 26,4; 80 m.g.: Val. Jurcă 
12,0; 200 m.g.: Val. Jurcă 28,5; 
greutate: V. Bologa 9,82; FEMEI: 
80 m.: Ileana Pop 11,1; 200 m.: 
Ileana Pop 29,5; CATEG. 17-18 
ANI: 1C0 m.: I. Chiriac 12,1; 200 
m.: I. Chiriac 25,6; lungime: M. 
Cernușcă 5,64; triplu-salt: Alex. 
Brukkner 12,20; greutate: Cornel 
Popescu 12,03; FETE: 100 m.: 
Mariana Roșea 13,5; 400 m.: Ma
riana Roșea 67,7.

(Florian Albu, corespondent)'

RÎMNICU VTLCEA. — Pe sta
dionul' 1 Mai din localitate s-a 
desfășurat faza raională a cam
pionatului republican de juniori. 
Iată cîteva din rezultatele înre
gistrate: CATEG. 17-18 ANI: BĂ
IEȚI: 100 m.: Victor Cucu 12,0; 
lungime: Victor Cucu 5,80; triplu
salt: Aurei Dumitrescu 13.50; FE
TE: greutate: Olga Weber 8,10; 
CATEG. 15-16 ANI: FETE: 500 m: 
Gheorghița Amza 1:42.0

(J. Vrseanu, corespondent)

BUCUREȘTI. — Pe stadionul 
Dinamo din Capitală aproape 100 
de atieți sei'ecționați în urma 
concursurilor desfășurate pe cerc 
și apoi pe colectiv și-au disputat 
întîietatea în cadrul fazei regio
nale a dinamoviadei de atletism 
pe anul 1955. Iată cîteva dintre 
rezultatele înregistrate cu acest 
prilej: BARBAȚI: 100 m.: P. Du
mitrescu 12.3; 400 m.: P. Dumi
trescu 54,8; 1500 m.: Gh. Sghe- 
rean 4:27,1; 5000 m.: Gh. Sghe- 
rean 16:14,4; lungime: V. Topo- 
loveanu 6,23; M. Szekelî 6,20; 
înălțime: Gh. Dudău 1,60; FE
MEI 500 m.: Petra Gheorgfftu 
1:37,0.

(Mircea Munteanu, coresp.)

iunjime: Foldessy (U.) 7,53; tri
plusalt: Lehto (F.) 15,15; Rah-
karno (F.) 14,96; înălțime: Hagya 
(U.) 1,92; prăjină: Landstrom 
(F.) 4,35; Piironen (F.) 4,30; 
greutate: Mihelfy (U.) 15,94;
disc: Szecseny (U.) 51,14; Levay 
(U.) 49,29; suliță: Nikkinen (FT)j 
75,48; Krasznay (U.) 73.32; cia-
can: Csermak (U.) 60,84; Haliwie- 
toja (F.) 57,17.

Boris Spasski (U.R&S.) 
s-a edificat in finala campionatnlai 

de șaii pentru juniori
BRUXELLES 29 (Agerpresl.
La 28 iulie s-au jucat partidele 

din ultima rundă a semifinalelor 
campionatului de șah pentru ju
niori. Tînărul șahist sovietic Bo
ris Spasski l-a învins pe belgia
nul Sommers. Astfel, Spasski a rea
lizat 6 puncte din 7 posibile, ca- 
lificîndu-se pentru turneul final, 
la care participă 10 jucători.

Campionatul de fotbal 
al U.R.S.S.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite :

In campionatul unional dc fot
bal a început disputarea jocurilor 
din retur. Fruntașa clasamentului, 
„Dinamo" Moscova a jucat joi la 
Kiev cu 'echipa Dinamo din loca
litate, repurtînd o prețioasă vic
torie cu scorul de 4-1.

In aceeași zi, „Spartak" Mos
cova a primit vizita echipei „A- 
ripile Sovietelor" Ku:bîșev. Fot
baliștii din Moscova au cîștigat 
cu 4-2 (2-0).

In clasament continuă să con
ducă „Dinamo" Moscova cu 27 
puncte din 16 jocuri, urmată de 
Spartak cu %2 puncte din 15 
locuri.
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,.Qraș bogat în 

minuni... oraș în 
care vezi 
învuigtnd 
dezastrele, 
duie-UM Varșovie 
să-ți mîngffi 
ri'< înălțate 

din lemn, nici din piatră, 
construite din speranțe".

Aceste versuri emoționante 
căldura și frumusețea lor 
scris marele poet chilian Pablo 
Neruda, sub impresia clocotitoru
lui avînt constructiv 
zilele în 
începuse 
Poate că 
și zidul 
tonez a 
înainte de moarte cuvintele de
venite profetice: „Varșovia nu 
moare". Acest zid, inegrlt de 
fum și de vreme străjuiește acum, 
ca un monument scump. Varșovia 
renăscută, orașul celui de at V-lea 
Festival.

omul 
toate 
îngă-

zidu-
nu 
ci

prin 
le-a

întîlnit in
care orașul erou abia 
să se ridice
Pablo Neruda a văzut 

pe care un patriot po- 
scris cu cîteva clipe

din ruine.

sărbători, aproape toate delegațiile 
sînt prezente la Varșovia. Au so
sit tineri din Vietnam și din 4- 
frica, din Mexic și din Austra
lia, au sosit solii marelui popor 
chinez. Frumoase și variate co
stume naționale, poartă delegația 
tineretului sovietic care, înmă
nunchează reprezentanții atîtor 
popoare frățești din marea (ară 
a constructorilor comunismului. 
Delegații numeroase au mai so
sit din Franța, America de Sud, 
Bulgaria, Ungaria și alte țări.

Bine ați venit I

căre 
tine- 
păr- 

ai 
glu- 

în

Varșovia, 
toată lumea coboară I

so-

ae- 
îm-

lată Varșovia! Departe pe fun
dalul albastru al cerului se pro
filează silueta înaltă șl armo
nioasă a Palatului Culturii 
Științei, dar făcut de poporul 
vietic cetățenilor Varșoviei.

Pulsează de viață gările și 
roportul, bulevardele largi
podobite cu steaguri și ghirlande, 
parcurile și piețele orașului. Nici
odată capitala Poloniei nu a cu
noscut atîta însuflețire. Aproape 
în fiecare clipă au sosit în ulti
mele zile, avioane și trenuri, adu- 
cînd de pe toate meridianele solii 
tineretului lumii. Grupuri vesele 
șt zgomotoase străbat orașul, 
dlndu-i un aspect deosebit de pi
toresc prin varietatea de costume 
și culori. •<

Astăzi, cînd o singură zi ne 
mai desparte de începutul marii

Aspectul sărbătoresc al clădi
rilor, steagurile multicolore 
care flutură în adierea vîntuiui, 
tradiționalul salut: „Bine ați ve
nit" exprimă bucuria cu 
poporul polonez își primește 
rii oaspeți veniți din toate 
file lumii. Harnicii cetățeni 
Varșoviei au muncit — nu 
mă! — ca să pregătească
cele peste 110 mari clădiri (școli- 
internate, case studențești și 
altele) locuințe confortabile pen
tru oaspeții de peste hotare.

Pregătirile pentru a asigura 
oaspeților o ședere cit mai plă
cută nu s-au limitat numai la 
Varșovia. La 80 km. de Capitală, 
tn orășelul Mogielnica, elevii 
unui liceu au plantat în grădina 
școlii lor numeroase flori. Flori 
pentru Festivat, pentru buche
tele care vor fi oferite învingăto
rilor întrecerilor sportive, celor 
mal buni dansatori și cîntăreți, 
oaspețtlor de onoare. Migăloasă a 
fost munca elevilor depusă de-a 
lungul ultimelor săptămini, dar 
cit de mare le este bucuria acum 
cînd narcisele gingașe, rozele par
fumate- garoafele și crinii își des
chid petalele în această „grădină 
a Festivalului".

Mîndria Varșoviei
11 tuni in urmă nu exista 
decit un loc viran cu gra
de moloz, gunoaie și bu- 

i. Dar intr-o zi au venit li

ATLETISM : 2—6 august 
BASCHET: 2—11 august 
BOX: 9—11 august
CAIAC CANOE: 9—11 august, 

pe iacul Malta, lingă Poznan
CANOTAJ ACADEMIC : 4—7 au

gust, pe lacul Malta.
CICLISM: 7 august — cursă 

?e echipe pe șosea (100 km); 11 
august — cursă individuală pe șo
sea (180 km) *'

FOTBAL: 1—12 august 
GIMNASTICA: 3—7 august 
HALTERE: 9-11 august 
HANDBAL: 4—11 august 
HOCHEI PE IARBA: 5—10 

gust
ÎNOT, POLO, SĂRITURI 

APA: 2—10 august
LUPTE CLASICE: 7—10 august 
LUPTE LIBERE: 3-6 august 

MOTOCICLISM VDIRT-
1KACK): 0 august semi-nnaie, 
(prima manșă la Poznan); 10 au
gust: semi-finale ( a doua manșă, 
la Wroclaw); 12 august: finalele 
ia Varșovia.

REGATE MOTONAUTICE :
7—8 august

SCRIMA: 7—9 august 
TENIS; 3—10 august 
TENIS DE MASA: 3—10 

gust
TIR CU ARCUL: 7—10 august

Cu 
acolo 
mezi 
ruieni. 
neri varșovieni însuflețiți de pla
nuri 
acest 
care

Au
Vistulei se înalță acum o minu
nată construcție sportivă: „Sta
dionul celor 10 ani", stadionul 
anilor liberi ai poporului polonez. 
La capătul unei munci care a 
atins uneori eroismul, marele sta
dion a fost Inaugurat săptămîna 
trecută și primii lui vizitatori au 
rămas entuziasmați de măreția

construcției. Tribune pentru 71.000 
persoane- o pistă de atletism de 
bună calitate, un teren de fotbal 
cu gazon excelent, dar mal cu 
scamă accesoriile ultra-moderne ale 
stadionului fac din această con
strucție o mîndrie a Varșoviei.

In vederea Festivalului stadio
nul a fost prevăzut cu instalații 
speciale. Tribuna preset va fi de
servită de 100 postwi telefonice 
de la care se va putea vorbi di
rect cu Moscova, Pekin, Londra. 
Paris, etc. Posturi telefonice și de 
radio se vor afla chiar și pe 
linia de sosl-'e. Pavilionul sportiv 
al stadionului — o nouă și plăcută 
surpriză: în afară de vestiare, 
dușuri, cabinet medical: bufet și 
camere de odihnă, el are și un 
bazin cu apă caldă. Pretutindeni 
megafoane, cu ajutorul cărora 
spectatorii sînt informați, tar 
tele prin care sportivii vor 
chemați în timp util la start.

In vederea Festivalului s-au 
cut amenajări esențiale la 
mari baze sportive din Varșovia. 
Pe stadionul Armatei, unde vor 
avea loc întrecerile de atletism, 
s-a pregătit o pistă despre 
sportivii au afirmat că 
„foarte rapida'. Alături de 
dion- în ce'e două bazine 
înot, culoarele, trambulinele 
turnul așteaptă de asemenea 
curențti. La stadionul Budowlani, 
situat în apropiere de strada Wa- 
welska, s-a mărit capacitatea tri
bunei la 35.000 locuri. In jurul 
stadionului se mat află o pistă 
de alergări cu tribune 
10.000 spectatori, terenuri 
nis, o tribună pentru 2000 
tori, terenuri de baschet și 
sală de conferințe și un 
sportiv cu 200 locuri. Pista sta
dionului
centrul Varșoviei, a fost mărită 
la 400 metri, iar tribunele 
fost renovate. In vecinătatea sta
dionului au fost amenajate tere
nuri de volei, baschet și tenis. 
Aci va fi, de altfel, principalul 
centru de antrenament pentru o 
serie de sporturi.

care

pentru 
de te- 
specla- 
volei, o
cămin

„Polonia" situată in plin

Primii oaspeți

au

au-

IN

au

îndrăznețe. Vor ridica 
loc un mare stadion 

ți vor închina Festivalului, 
trecut 11 luni și pe malul

pe 
pe

La 28 iulie- reporterii ziarelor 
poloneze au avut o zi grea. La 
aceeași oră, în diferite gări și oe 
aeroport soseau delegațiile spor
tive din India, Bulgaria, Franța, 
Egipt. Mongolia și alte țări. Tre
buia să-i întimpini pe toți, să 
schimbi cu fiecare cîteva cuvinte, 
căci cititorii doresc să aibe, la 
timp, Cit mai multe informații 
asupra celor sosiți la Varșovta. 
Firește că, pînă la urmă, totul 
s-a rezolvat cu bine, iar ziarele 
au publicat informațiile și repor-

Peisajul capitalei renăscute a Poloniei populare este dominat de mă 
refill Palat al Științei și Culturii

la Varșovia" inspirat de forța pe 
care o reprezintă unitatea tinere
tului din lumea întreagă tn nă
zuința sa spre viață și bucurie, 
spre pace și progres.

In aceste zile pe străzile Var
șoviei, vor merge braț la braț ti
neri cu pielea neagră, galbenă 
sa-u albă, oameni cu cele mai fe
lurite credințe și convingeri po~ 

. litice, vorbind graiuri diferite. Ce 
minunat prilej de cunoaștere reci
procă, de noi prietenii, de schim
buri culturale, de îmbogățire a 
cunoștințelor va fi în acest uriaș 
amalgam de manifestări artistice, 
culturale și sportive în întîlnirile pe 
profesii sau preocupări ale tinerilor 
veniți la Festival I

Fiecare din ei va trăi tn ca
pitala Poloniei populare zile de 
neuitat, iar cînd focurile de ar
tificii vor vesti, în ultima r e::ră, 
închiderea marii sărbători, tine
rii înfrățiți vor pleca în țările 
lor ca noi mesageri ai păcii și ai 
prieteniei între popoare.

V. CHIOS® 
S. BONIFACIU

tajele aițt de mult așteptate.
Intre primele delegații sosite 

se află și sportivii indieni din 
rîndul cărora fac parte compo
nența echipei de hochei pe iarbă 
deținătoarea titlului de campioană 
olimpică. Reprezentativa indiană 
este neînvinsă de foarte multă 
vreme, cucerind de patru ort la 
rînd medalia olimpică de aur. 
Nici măcar selecționata Europei 
întregi nu a reușii să opună o 
rezistență serioasă hocheiștilor in
dieni. Măiestria lor este atît de 
înaltă, îneît în timpul ultimei 
Olimpiade un ziarist a spus că 
„în crosele indienilor se află 
magneți care atrag mingea". A- 
firmația lui nu era departe de 
realitate, căci jucătorii indieni de 
hochei pe iarbă conduc mingea 
cu atîta precizie, incit aceasta 
pare lipită de crosă.

„Atîta tinerețe
i-e vieții chezășie..."

...Exclamă poetul francez Henry 
Bassis în „Sonetul Festivalului de

29VARȘOVIA,

(Prin telefon).
n ultimele ztile, 

mar oase trenuri 
avioane au adus în Ml
capitala Poloniei de
legații de tineri din toată lumea 
pentru a participa la cel de al 
V-lea Festival Mondial și la 
întrecerile sportive care se vor 
desfășura în cadrul Festivalului.

Primii oaspeți sportivi ai Var
șoviei au fost înotătorii mexicani 
Walter Ocampo și Tonatiuh Gu
tierrez, 
de 22

. delegația sportivilor indieni din

mr 
Ș‘

Ei au sosit încă din ziua 
iulie. Le-a urmatt curtnd

Ultimul antrenament al cicliștilor noștri 
care vor concura la Varșovia

Pregătirile cicliștilor noștri în 
vederea concursurilor din cadrul 
Festivalului, s-au încheiat. Joi di
mineață, pe șoseaua Pitești, a a- 
vut loc un antrenament de veri
ficare pentru proba de 100 km., 
care se va disputa pe echipe de 
cîte patru alergători, fiecare e- 
chîpă pornind separat.

După terminarea celor 100 km., 
cronometrele au marcat 
Media orară 41,600 km. 
a fost alcătuită dto C. 
■trese u, G. Molceanu, L. 
și V. Georgeso t

Amintim că în cadrul Festivalu
lui din 1953, victoria a revenit echi-

2h24,l0 
Echipa 
Dum>- 

Zanoni

ipei R.P. Polone (Krolak, Wilczew- 
schi, Chwiendacz, Lasak),ou timpul 
2:25,33 (media o-rară 41,220 km.), 
care a depășit în ordine echipele 
R. Cehoslovace (2:26,44), R.P. 
Bulgaria (2:27,50) R.D.G. (2:28.25). 
Echipa R.P.R. (C. Șandru, 
Dumitrescu, I. Constantinăscu, 
Schuster) s-a clasat 
cu timpul 2:28,33.

Prim prizma cifrelor 
se poate constata că 
cicliștii noștri sînt în progres și 
pot spera într-un rezultat mai 
bun. .

pe locul

C. 
R.
5,

de mai sus 
anul acesta

care face parte și echipa de ho
chei pe iarbă, campioană olimpică 
de patru ori în șir. Au sosiit a- 
poi sportivi din Mongolia, Unga
ria, Egipt, Liban, Bulgaria, Fran
ța și Uniunea Sovietică.

In fiecare lot se află mulți 
sportivi de valoare ca: S'zoke Kato 
(R.P.U.) campioană olimpică de 
înot, V. Kotarova și A. Hlehairov. 
campioni die atletism ai R.P. Bulga
ria. Cunoscutul înotător francez, 
Aldo Eminente, campion al țării 
sale în proba de 
sosit ta Varșovia 
de joi.

In cursul zilei 
ieri) au sosit delegațiile de tine
ret și în cadrul tor sportivi, din 
Danemarca, Norvegia, Islanda, 
R.P.D. Coreeană,. Irlanda, Scoția, 
Anglia, Belgia, iar în cursul dluipă- 
amiezii, sportivii rom ini, echipa de 
fotbal a R.P. Albania, atdeți din 
R.D. Germană ș.a.

Sosirea fiecărei delegații a' pri
lejuit confirmarea participării la 
întrecerile din diferite dlisciipltoe 
a unor sportivi consacrați ca ci
clistul danez Wedel Ostergaard, 
component al echipei daneze care 
a cucerit în anul 1954 Cursa 
Păcii: Varșovia-Beriin-Praga, ju
cătorii englezi de tenis de masă 
Ken Craigie, și Ellen Elliot, a 
unor valoroși luptători norvegienii 
și scrimeri belgieni.

LUNI ÎNCEP COMPETIȚIILE 
SPORTIVE

100 
în

de

m. liber, a 
cursul zi lei

astăzi (n.r.

Cea die a fl-a ediție a Intiin»- 
rllor sportive internaționale prie
tenești, care va reuni aproximativ 
trei mii de sportivi din peste 100 
de țări, va fi deschisă în mod 
festiv, luni după amiază pe „Sta
dionul celor 10 ani“, care dumi
nică va găzdui solemnitatea des
chiderii Festivalului.

Programul festivității de des
chidere a întrecerilor sportive cu
prinde o mare demonstrație de 
gimnastică în ansamblu executată 
de tinerii sportivi polonezi și în 
încheiere întîlnlrea de fotbal din
tre echipele orașelor Pekin și Var
șovia, contînd pentru turneul din 
cadrul Festivalului.

Marele număr de echipe partici
pante la competiția de fotbal i-ia 
obligat 
tu ia scă 
echipe, 
se vor 
dispute

întrecerile de atletism se anun
ță deoseb’t de interesante datori
tă participării fruntașilor acestui 
sport d(n U.R.S.S., R.P. Ungară, 
R. Cehoslovacă, R.P. Polonă, și 
alte țări. Dintre atleții sovietici vor 
evolua la Varșovia : Zîbina, Ot- 
kalenko, Ignatiev, Scerbakov, A- 
nufriev, și o serie de tinere spe-

pe organizatori să alcă- 
patru serii de cite patru 
urmînd ca formațiile care 
clasa pe primul loc să-Și 
apoi un turneu final.

ranțe. Din R. Ceho- 
slovacă au venit: Za- 
topek, Skobla, Lan- 

tt-' sky, Zatopkova ș.a.
Din R. P. Polonă: 
Sidio, Rut, Chromik, 

etc., iar din R.P. Ungară : Ko
vacs, Iharos, Rosavolgy, Foldessy, 
Adarnik, etc.
UN MUZEU AL SPORTULUI
Zilele trecute a fost inaugurat, 

în Varșovia, „Muzeul sporturilor". 
Cei prezenți la Festival vor avea 
prilejul să urmărească aici proce
sul istoric al dezvoltării sportului 
polonez. Deocamdată, muzeul ocu
pă un hol și trei săli într-o clă
dire d-n str. Rozbrat. Aci pot fi 
văzute aspecte din istoria boxului 
și schiului polonez, trofee de la 
întîlnirile internaționale și de la 
Jocurile Olimpice, cîteva din ma
terialele sportive folosite de pio
nierii sportului polonez precum și 
ultimul tip de bicicletă de curse 
„Huragan" construia în uzinele 
de la Bydgoszcz. Cu timpul mu
zeul va fi completat cu alte piese 
interesante.
12.000 PURTĂTORI AI INSIGNEI 

FESTIVALULUI
In 12 puncte diferite ale Var

șoviei funcționează comisii speci
ale unde cetățenii orașului pot 
trece normele pentru obținerea in
signei Festivalului. Pînă în pre
zent. 12.000 locuitori ai Varșoviei 
au trecut aceste norme și poartă 
cu mîndrie insigna sportivă a Fes
tivalului.
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