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Tineri și tinere! Munciți cu tot entuziasmul 
și avîntul vostru tineresc pentru îndeplinirea 
planurilor de producție, pentru însușirea științei» 
tehnicii și culturii înaintate! Fiți luptători 
hotărîți și activi pentru victoria măreței cauze 
a socialismului în patria noastră scumpă!

(DIN CHEMĂRILE C.C. AL P.M.R. CU PRI
LEJUL ZILEI DE 23 AUGUST 1955).
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CIT MAI MULTE NORME TRECUTE,
CIT MAI MULTI PURTĂTORI Al INSIGNEI G.M.A.

UNCIND cu entuziasm pentru 
buna organizare a Concursu

rilor Sportive ale Tineretului, a 
întrecerilor din cadrul Spartachia- 
dei sindicale sau pentru succesul 
primelor etape ale campionatului 
republican de poliatlon G.M.A., 
majoritatea activiștilor sportivi 
n-au uitat, in acest răstimp, nici 
importantele sarcini ce le revin pe 
linia complexului. Departe de a 
le îngreuna munca în această di
recție, diferitele competiții cu ca
racter de masă care s-au desfă
șurat în ultimul timp au însem
nat pentru activiștii sportivi un pre
țios ajutor în continua creștere a 
numărului de purtători ai insignei 
G.M.A. Numai cu prilejul Con
cursurilor Sportive ale Tineretului 
au fost trecute zeci de mii de 
norme, mii și mii de tineri au 
cucerit insigna G.M.A. Colective 
sportive cum sînt: Constructorul- 
Bicaz, Școala pedagogică băieți- 
Bacău, Locomotiva i.C.C.F.-Cluj. 
Metalul Uzina de Tractoare și 
Flamura roșie comerț-Alimentar, 
Locomotiva Direcția regională. Lo
comotiva P.T.T. și Progresul din 
Orașul Stalin, Progresul și Voința 
Tg. Mureș au reușit să obțină 
rezultate din cele mai frumoase, 
depășindu-și cu mult angajamen
tele anuale privind numărul de 
purtători ai insignei G.M.A. Cu 
asemenea rezultate se pot mîndri 
și numeroase colective sportive să
tești din raioanele Roman, Stre- 
haia, Cimpulung Muscel, Focșan. 
etc.

Din păcate, perioada primelor 
luni de vară nu a fost folosită în 
același fel de multe alte colective 
sportive. Se observă în ultimul 
timp o tendință de delăsare, spe
cifică îndeosebi colectivelor care 
pînă nu de mult se puteau mîndri 
cu o bogată activitate în acest 
domeniu. Culcîndu-se pe laurii vic
toriei, colectivul sportiv Avîntul 
Simo Geza din Tg. Mureș, anul 
trecut fruntaș in activitatea GMA, 
a slăbit simțitor munca de an
grenare a aspiranților în concursu
rile pentru trecerea normelor. Nici 
un aspirant de la acest colectiv nu 
a devenit, în anul în curs, purtă
tor al insignei. Rezultate foarte 
slabe au obținut și colectivele 
Constructorul, Locomotiva și Fla
mura roșie Comerț-Alimentar din 
Orașul Tg. Mureș.

O situație oarecum asemănătoa
re poate fi întîlnită și la colecti
vele sportive din regiunea Bacău. 
Ocupîndu-se doar de echipele de 
fotbal, activiștii colectivelor %-or- 
tive Flamura roșie Confecții Ba
cău, Avîntul Rosnov și Avîntul Tg. 
Neamț au neglijat complet sar
cinile legate de activitatea G.MA. 
O dovadă a subaprecierii cu care 
este privit complexul G.M.A. este 

Un aspect al terenului de fotbal Dinamo—Obor, complet reamenajat în cinstea zilei de 23 
August.

și atitudinea antrenorilor Ion Un- 
guroiu (Flamura roșie Buhuși) și 
Jack Moisescu (Flamura roșie Ba
cău) care nu înțeleg să sprijine 
sub nici o formă munca de pregă
tire a aspiranților, ba, uneori, nici 
a membrilor secțiilor pe care le 
antrenează.

De asemenea, în unele comune 
din regiunea Bacău există mult 
formalism în trecerea normelor, 
se fac chiar abateri de la regu
lamentul G.M.A., normele fiind 
trecute cu... indulgență, așa cum 
se petrec lucrurile, de pildă, la 
colectivele sportive Recolta Ser- 
bești și Recolta Berești-Bistrița.

Deși am trecut de mult în cel 
de al doilea semestru al anului, 
unele colective sportive cu mari 
posibilități, cum s'nt: Metalul
S.N.M.C., Metalul Energocombi- 
nat și Constructorul Constanța, A- 
vîntut, Constructorul, Flacăra, Me
talul Strungul-Orașul Stalin etc. 
n-au reușit pînă acum să pre
gătească nici un purtător al in
signei G.M.A.

Colectivele noastre sportive tre
buie să acorde o importanță spo
rită activității pe linia comple
xului G.M X., mobilizării unui 
număr cit mai mare de tineri și 
tinere la startul întrecerilor pentru 
trecerea normelor G.M.A. Aceeași 
grijă trebuie arătată însă și pre
gătirii fiecărui aspirant. Neglijînd 
complet acest important aspect al 
muncii G.M.A., comisiile de pre
gătire și examinare G.M.A. vor a- 
vea surpriza, destul de neplăcută, 
ca aspiranții care se prezintă la 
examenul de control să fie pur 
și simplu respinși, cum s-a întim- 
plat cu ’-andbalistele colectivului A- 
vîntul Codlea.

Lichidarea lipsurilor existente 
trebuie urmată de o muncă bine 
planificată în care să fie angre
nați toți membrii comisiilor de 
pregătire și examinare G.M.A. dar, 
în același timp, și colectivele spor
tive și. în primul r.nd, cadrele 
tehnice.

In activitatea viitoare va trebui 
să se pună un accent deosebit pe 
munca de calitate, comisiile de 
pregătire și examinare G.M.A. ca 
și comisiile de control avînd da
toria să dea dovadă de tot mal 
multă exigență în pregătirea și 
verificarea aspiranților. Un alt 
obiectiv principal îl constituie, în 
perioada actuală, mobilizarea u- 
nui număr cît mai mare de tineri 
la întrecerile pentru trecerea nor
melor de natație, în primul rînd. 
precum și a normelor de atletism, 
marș, gimnastică, cursa cu ob
stacole, etc. Firește, nu trebuie ne
glijate nici celelalte laturi ale ac
tivității G.M.A., dar către aceste 
obiective activiștii vor trebui să-și 
îndrepte atenția în mod deosebit.

Un cinstea zilei 
eliberării Patriei

FRUNTAȘI 
IN MUNCA 

Printre fruntașii 
în întrecerea socia
listă desfășurată în 
cinstea zilei de 23 
August în bazinul 
carbonifer Comă-

nești se află și o serie de sportivi. 
C. Cojocaru, lăcătuș și I. Ghicaja- 
nu, muncitor la mina Lumina au 
înregistrat în ultima vreme depășiri 
de normă de peste 125 la sută. 
Sportivul Șt. Hanganu, electrician 
la mina Rafira, a primit titlul de 
fruntaș în producție în urma cons
tantei depășiri de normă pe care o 
realizează, Frumoase succese în 
muncă au obținut și fotbaliștii Gr. 
Margașoiu și fratele său D. Mar- 
gașoitt, primul fiind lăcătuș iar 
celălalt electrician.

După terminarea lucrufui, aceș
tia, alături de alți tineri și tinere 
din colectivul sportiv „Minerul-Co- 
mănești", se antrenează pe stadion 
sau în sala de sport, ambele cons
truite în anii puterii populare.

COMPETIȚII SPORTIVE

L« București, Cluj, în Regiunea 
Autonomă Maghiară, la Bacău șl 
în alte regiuni din țară se fac pre
gătiri sau au și început să se des
fășoare diferite competiții în cins
tea marii sărbători naționale a po
porului romîn.

D lăudabilă inițiativă a avut co
lectivul „Avîntul IPROF1L" din 
Capitală, care organizează la 20 
august un concurs de gimnastică 
(înscrierile se primesc pînă Ia_ 17 
august, ora 19 la C.C.F.S. orășe
nesc) deschis elementelor din cat. 
juniori, a III-a, a Il-a și I. Parti
cipant» vor trebui să execute și 
programul de gimnastică G.M.A. 
primind în plus 3 pete pentru G.M.A. 
gr. I și 5 pete pentru G.M.A. 
gr. II. De asemenea, aspiranții 
G.M.A. care doresc să treacă nor
ma la gimnastică se pot prezenta 
în ziua respectivă în fața comisiei 
de examinare.

UN NOU TEREN DE FOTBAL

Sportivii din Capitală vor avea 
un nou teren de fotbal. Este vorba 
de terenul Dinamo, situat în fața 
gării Obor, care a fost complet 
reamenajat și prevăzut cu instala
țiile anexe necesare. Inaugurarea 
lui, închinată zilei de 23 August, 
se va face mîine după-amiază cu 
jocul din Cupa R.P.R. Dinamo VI— 
Metalul București.

Un bilanț cu care ne mîndrim
După 12 zile de frumoase între

ceri, sportivii participanți Ia cea 
de a doua ediție a întâlnirilor In- 
tennaționale Sportive Prietenești ale 
Tineretului își vor încheia astăzi, 
odată cu disputarea finalei de fot
bal, marea ior compeiiție închina
tă păcii și purtată sub semnul unei 
sincere și adînci prietenii.

Desigur că, deși Varșovia, splen
dida scenă pe care s-au desfășurat 
minunatele și variatele manifesta
ții prilejuite de sărbătoarea tinere
tului lumii, nu și-a pierdut încă 
nimic din strălucirea pe care i-au 
dat-o cei reuniți în viteaza Capi
tală poioneză, totuși gîndul mul
tora se și îndreaptă spre patrie, 
spre cei care-i așteaptă cu drag. 
Este și firesc să fie așa, mai ales 
că și în focul luptei sportive, sau 
în viitoarea vreunui dans, ori în 
clipele de înaltă concentrare artis
tică ale celor care participau la di
versele concursuri internaționale, 
tinerii nu au uitat că reprezintă 
acolo popoarele Ior și această con
știință i-a îmbărbătat de a lungul

Maestra emerită a sportului 
ANGELICA ROZEANl a ct ști gat 

3 medalii de aur

IN ZIUA FINALEI LA FOTBAL
Fotbaliștii romîni și-au cucerit o 

bine meritată faimă în cadrul tur
neelor Jocurilor Sportive Interna
ționale Prietenești și ale Jocurilor 
Mondiale Universitare. Acum doi 
ani, la București, echipa romînă 
de fotbal a ajuns în finala tur
neului, iar anul trecut, la Buda
pesta, jucătorii noștri au cucerit 
medaliile de aur ale învingătorilor 
în competiția de fotbal a Jocuri
lor Mondiale Universitare.

Azi după-amiază. la Varșovia, 
echipa orașului București va întilni 
reprezentativa Budapesta în fi
nala turneului de fotbal din ca
drul celui de al V-lea Festival. 
Fotbaliștii romîni au a:uns aci 
după ce au dispus de cîteva din
tre cele mai puternice, poate cele 
mai puternice, echipe prezente 
Varșovia. Amintim de victoriile lor 
asupra echipei Stadlau din prima 
ligă austriacă, asupra formației 
socotită „revelația" campionatului 
belgian A. C. Beerschot, asupra 
reprezentativei Sofiei și, în sem- 
finală, asupra reprezentativei Var. 
șoviei. considerată echipa nr. 1 a 
turneului.

Ceilalți finaliști sînt jucătorii 
maghiari care au clștigat seria B 
a fazei de calificare a turneului si 
au întrecut în semifinală echipa 
orașului Cairo. De altfel, în aceas
tă semifinală, reprezentativa ora
șului Budapesta a lăsat o impre
sie foarte bună. In repriza secundă 
a partidei, ea a desfășurat un joc 
de valoare ridicată, depășind net 
pe fotbaliștii egipteni, care sînt cu 
toții component: ai echipei națio
nale. Excepț:orial joacă apărarea, 
care ajută efe^.iv atacul. De altfel, 
stoperul Henni — care vine des la 
cornere pentru a-i ajuta pe înain
tași — a și marcat un gol în 
semifinală. Dintre ceilalți jucători 
trebuie amintiți portarul Uhu, ju
cător care a făcut parte din echi
pa secundă a R P. I ngare, exce
lența tehnicieni Szabo — Ș‘ el 
echipier al reprezentativei B — 

întrecerilor dueîndu-i pe mulți spre 
laurii victoriei.

Sportivii noștri își fac bilanțul 
comportării lor. Cine oare mai 
bine decît medaliile care răsplă
tesc eforturile lor pot oglindi lupta 
dusă pe terenuri ori săli, cine oare 
mai bine decît clasamentele sau 
noile recorduri pot cuprinde pe 
scurt tot ceea ce cele 12 zile de 
aprigă luptă sportivă au strîns 
laolaltă ?

Și noi, cei de acasă, am făcut 
acest bilanț; cu emoție mai întîi, 
cu mîndrie mai apoi. Astăzi putem 
să adresăm un sincer și călduros 
„Bravo" altor sportivi romîni care 
au cucerit medalii de aur, de ar
gint sau de bronz și care au făcut 
ca faima țării noastre să prindă 
aripi de vultur și să treacă hota
rele țărilor, ale continentelor. 16 
medalii de aur au răsplătit frumoa
sa comportare a jucătoarelor noas
tre de handbal care au cucerit pri
mul loc în competiția lor, 3 me
dalii de aur au fost prinse pe piep
turile pescarilor noștri din Deltă: 
lsmailciuc, Lipalit și Aghei care 
au obținut victoria în probe de 
canotaj, iar Mircea Dobrescu a a-< 
dăugat trofeelor sale și medalia 
de aur a Festivalului; 16 medalii 
de argint vor însoți în țară pe 
handbaliști, boxerii vor aduce și ef 
două medalif de argint, ca și ca
notorul M. Anastasescu. Medalia 
de bronz a fost și ep cucerită în 
întrecerile din ultimele zii'e de 25 
sportivi romîni printre care; jucă
toarele de volei, boxerii și compo
nent» formației de polo. In total, 
sportivii noștri au cucerit pînă as
tăzi 122 medalii. întrecerea de Ia 
Varșovia nu s-a încheiat încă șl 
deci nici bilanțul medaliilor. Nof 
așteotăm și cuvîntul pe care-1 vor 
spune astăzi după amiază jucăto
rii de fotbal.

Kertesz, Matray, Kalmar Centru 
înaintaș joacă Tichy, care alcătu
iește împreună cu Puskaș și Kocsis 
tripleta minunatei echipe Honve.d. 
Specialiștii prezenți la Varșovia 
au remarcat jocul eficace pe care 
îl fac cele două extreme Kertesz 
și Bedi. Ei au o viteză excepțio
nală șl, mai ales, trag la poartă 
cu o putere și o precizie de temui 
pentru orice portar. In semifinala 
cu echipa orașului Cairo, aces'e 
extreme au tras patru bare. In 
concluzie, reprezentativa orasu'ui 
Budapesta se anunță ca o forma
ție redutabilă, demnă reprezentan
tă a valorosului fotbal maghiar

Echipa noastră privești cu se
riozitate și încredere meciul. Jucă
torii romîni știu că au făcut o par
tidă sub valoarea lor obișnuită în 
semi-fi mlă, cpr vor face tot ce 
este cu putință în finală ca să prac
tice un joc de calitate și să se cla
seze pe primul loc Cu toată compor
tarea lor sub așteptări. în parpda 
cu Varșovia, toate părerile spec a- 
Hșt'lor sînt unanime în a recu
noaște meritul victoriei echipei 
Bucureștiului. Concludentă în acest 
sens este declarația arbitrului 
Sțeiner: „A fost un joc disputat, 
dificil de arbitrat. Romînii au fost 
mai buni cu toate că pot de două 
ori pe cît au arătat. Cred că dacă 
Petschowski nu raita penaltiul e- 
chiipa Bwureiștiului ar fi eștigat 
la scor“. Cieslik, căpitanul echipei 

■ Varșoviei a spus după joc: „Ro
mînii au meritat victoria. Atacul 
lor a „căutat" totdeauna poarta, 
iar apărarea ne-a, scos pur și sim
plu. din sărite prim marcajul strict 
pe care l-a efectuat".

Petschowski, căpitanul echipei 
noastre: „Toți jucătorii au mun
cit enorm pentru victorie. Pereo- 
nal, regret că nu am transformat 
lovitu-a de la 11 m.“

In finala de azi,Hare se dispută 

(continuare In pag. a V-a) /



Aspecte ale muncii comitetului regional C. F. S. Arad
Sportivii din, regiunea Arad vor

besc cu îndreptățită mîndrie despre 
numeroasele succese obținute în 
ultimii ani de colectivele lor spor
tive, de sportivii fruntași etc. 
Dezvoltarea pe care a cunoscut-o 
sportul în această regiune este o- 
glindită de cele 42 de titluri de 
campioni republicani, de zecile de 
mii de purtători ai insignei GMA, 
«le cei peste 100.000 de participant 
ța ultimele ediții ale crosului „Să 
întîmpinăm 1 Mai", ale Spartachia- 
dei Sindicale și ale Concursurilor 
Sportive ale Tineretului, ca și de 
numărul tot mai mare al terenuri
lor de fotbal, volei, baschet, tenis, 
al bazelor nautice etc. b'irește, este 
o imagine incompletă a numeroa
selor realizări obținute de sporti
vii din orașele și satele regiunii 
Arad.

De multe din aceste succese este 
strîns legată munca sutelor de ac
tiviști obștești, a cadrelor tehnice 
din' întreaga regiune și, firește, a 
activiștilor din comitetele CFS. Ca 
organ de îndrumară și control, co
mitetul pentru cultură fizică și 
sport al regiunii Arad a reușit, în 
general, să cuprindă sarchni,le ce-i 
revin și să contribuie în mod di
rect la dezvoltarea sportului de 
masă și la întărirea sportului de 
performanță în acest important cen
tru sportiv. In activitatea comite
tului regional CFS Arad s-au ma
nifestat însă, și o serie de lipsuri a 
căror analiză, însoțită de prezen
tarea metodelor bune die muncă, 
va folosi, fără îndoială, și celor
lalte comitete CFS regionale din 
întreaga tară.

REALIZĂRI, DAR ȘI LIPSURI IN 
MUNCA DE ÎNDRUMARE...

Analizînd activitatea comisiei re
gionale de fotbal sau a celor de 
șah și gimnastică, atletism și te
nis s®u tenis die masă, de popice 
sau aulo-moto, de ciciism sau de 
lupte, se poarte constata că aceste 
comisei, bwie îndrumate'de activiștii 
comitetului CFS au reușit să de
vină, intr-adevăr .organe de condu
cere a întregii munci care se des
fășoară în disciplinele sportive res
pective. Acest lucru se d’atonește și 
faptului că activiștii comitetului 
regional CFS au știut cum să 
muncească cu comisii, au stimulat 
continuu activitatea acestora, lă- 
sindu-le inițiativa intr-o serie în
treagă de acțiuni. De asemenea, 
activiștii comitetului regional CFS 
și ai comitetului orășenesc CFS 
și-au repartizat în mod just sar
cinile privind sprijinirea directă a 
comisiilor pe ramură de sport, par- 
ticiprnd activ la toate ședințele 
sau acțiunile comisiilor, rezolvînd 
problemele legate de mtinca de in
struire sau de activitatea compe- 
tițională. Avînd asigurate toate 
condițiile pentru desfășurarea unei 
rodnice activități, comisiile pe ra
mură de sport au inițiat acțiuni 
din cele mai frumoase. Amintim 
numai schimburile de experiență 
intre arbitrii și antrenorii din în
treaga regiune, organizate de co
misia regională de fotbal, discuta
rea de către arbitri, delegați la di
ferite jocuri în raioane, a celor mai 
actuate probleme ate fotbalului 
nostru, cursurile de reîmprosipătare 
a cunoștințelor tehnice ale arbi
trilor organizate de comisia re
gională de gimnastică, centrele de 
antrenament organizate de comisia 
regională de volei etc.

In cadrul comisiilor s-au format 
numeroase cadre de nădejde cum 
sînt: Emerich Hayos (tenis de
cîmp), Geza Weinert (gimnastică), 
Adalbert Herșcu și N. Voian(șah), 
Ileana Szabo (ciclism), Elida Piti- 
carus și Ion Tripa (volei), Nemes 
Koloman și Andrei Cosma (atle
tism). etc., cadre tehnice care au 
devenit pricepuți activiști sportivi. 
Activiștii comitetului regional CFS 
Arad au un merit deosebit în 
buna organizare a comisiei re
gionale GMA. Lucrurile n-au 
mers ușor întotdeauna. Unele 
comisii aiu fost reorganizate, 
la comisia regională de popice 
au fost făcute, de asemenea, 
schimbări, înlocuindu-se membrii 
inactivii.. Aceste măsuri au fost 
luate și în cadrul comisiilor regio
nale de atletism, sporturi nautice 
și GMA. Nu toate comisiile re
giunii Arad se pot mîndri însă cu 
rezultate bune. Astfel, comisiile de 
box, sporturi nautice, scrimă, 
tir și baschet desfășoară o acti
vitate nesati.sfăcătoare și, in a- 
teastă direcție, comitetul regional 
CFS tva trebuie să facă încă muilte 
lucruri.

Dacă îndrumarea comisiilor pe 
ramură de sport , a constituit o per
manentă preocupare pentru acti- 
Siștii comitetului regional CFS, nu 
Bartem spune același lucru și deș
ire munca de îndrumare a comăte-
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telor raionale CFS și, în special, a 
comitetului orășenesc CFS Arad. 
Activitatea sportivă din raioane 
este slabă, cu mult sub posibili
tățile existente. In raioanele Gura 
itonț, Sînnicolaul mare, Criș, Li- 
pova și chiar Arad, numărul ce
lor care practică sportul este des
tul de mic. O oarecare activitate 
există în raionul Ineu și aceasta, 
se pare, pentru că numai în acest 
raion .se poate vorbi despre acti
vitatea întregului comitet CFS. 
In celelalte raioane munca de în
drumare este dusă doar de activiș
tii salariați și această stare de 
lucruri riu-i preocupă suficient pe 
activiștii comitetului regional CFS. 
Nu poate fi totuși trecută cu vederea 
preocuparea comitetului regional 
CFS de a analiza lunar întreaga 
activitate sportivă din raioane. 
Este însă mult» prea puțin fată de 
sarcinile ce revin, în această di
recție, comitetelor regionale CFS.

In ceea ce privește consiliile 
sportive regionale (Recolta, Pro
gresul, Flamura roșie și Voința) 
ele capătă îndrumarea necesară din 
partea comitetului regional CFS, 
însă, netiind niciodată trase la răs
pundere, continuă — cu excepția 
consiliului regional Voința —- să 
muncească dezorganizat. Astfel, 
deși are trei activiști salariați, con
siliul regional sportiv al asociației 
Recolta nu a reușit nici pînă acum 
să activizeze consiliile raionale. I.n 
regiune, unele colective sportive 
sătești, altădată fruntașe, s-au de- 
iăsat complet. Trebuie spus că, 
muncind în acest tel, consiliul 
sportiv regional Recolta va con
tinua să ocupe locul codaș pe în
treaga asociație, pe care-1 deține 
de multă vreme.

IN ORAȘ DA, IN REGIUNE... 
MAI PUȚIN!

Munca de îndrumare este, fără 
îndoială, sarcina principală a unui 
comitet CFS. Ea trebuie însoțită 
însă de controlul îndeplinirii sarci
nilor. Activiștii comitetului regio
nal CFS Arad cunosc' destul de 
bine acest lucru însă... se pare că 
l-au uitat Această afirmație este 
valabilă pentru regiune, cu excep
ția orașului Arad. Intr-adevăr, în 
colectivele sportive din Arad, la 
diferitele manifestații organizate, 
sînt mai întotdeauna prezenți ac
tiviștii comitetului... regional CFS. 
Ei schimb, prin raioane pot fi vă- 
zuți foarte rar, deși prezența lor 
ar fi aici mai necesară. Aceasta, 
cu.atît mai mult cu cit, dacă în 
orașul Arad comisiile pe, ramură de 
sport duc într-adevăr o rodnică ac
tivitate, la centrele de raion ele 
sînt aproape inexistente. In plus, 
printr-o mai strînsă legătură cu te
renul, activiștii comitetului regio
nal CFS ar putea să ia măsurile 
cuvenite pentru activizarea tuturor 
membrilor comitetelor raionale 
CFS. Cu o îndrumare rezumată la 
ședințele de analiză ținute la cen
trul de regiune și fără un control 
eficace pe teren, lipsurile existente 
in activitatea sportivă de masă 
din regiune vor continua, fără în
doială, să dăinuie multă vreme. De 
îndrumarea și controlul muncii co
lectivelor sportive din Arad tre
buie să se ocupe, așa cum este și 
firesc, activiștii comitetului orășe
nesc. Dacă nu vor face acest lu
cru, așa cum nu l-au făcut în mod 
satisfăcător pînă acum, Comitetul 
regional trebuie să ia măsurile ne
cesare.

IN LOC DE COLABORARE...

Probleme importante pentru îm
bunătățirea activității sportive în 
regiunea Arad șînt și cele legate 
de activizarea colectivelor sporti
ve, de lichidarea lipsurilor mani
festate în munca de clasificări, 
unde angajamentele pe primul se
mestru au tost îndeplinite doar 
32%. De asemenea, s-a ooservat 
tendința îndeplinirii formale a an
gajamentelor în dauna calității 
muncii. Aici am putea aminti însă 
ca o problemă din cele mai im
portante și necesitatea unor re
lații de mai bună colaborare între 
activiștii comitetelor CFS. Trebuie 
spus, de la început, că între acti
viștii comitetului regional și cei ai 
comitetului orășenesc CFS există 
numeroase neînțelegeri care contri
buie direct la existența unor lip
suri serioase. Mulți activiști din co
lective și chiar sportivi se arată 
nemulțumiți de sprijinul pe care-1 
prime’sc din partea comitetului oră
șenesc CFS Arad, de tonul de co
mandă pe care-1 folosește deseori 
președintele comitetului, tov. Fr. 
Kellen, de indiferența cu care sînt 
privite propunerile și sugestiile lor. 
La aceasta, ar trebui să adăugăm 

raptul că nici ,pînâ acum comite
tul orășenesc CFS Arad nu a ic’-t 
constituit pe bază de decizii, că de 
toarte multă vreme există în ora
șul Arad colective sportive pe care 
chiar localnicii le numesc „fanto
me" (Avîntul. Constructorul. Lo
comotiva etc.), că nu s-au luat nici 
un fel de măsuri împotriva antre
norilor care nu mai activează (Ti- 
beriu Czeka, Ludovic Martin, Ar
min Mosco, Iosif Sindcr) etc. Co
mitetul regional CFS a constatat 
și alte numeroase lipsuri ale comi
tetului orășenesc CFS Arad, cum 
ar ii, de pildă, preocuparea unila
terală a tov. Kellen pentru cano
taj și dezinteresul pe care-1 arată 
liezvoltării altor sporturi, faptul că 
deși activist cu multă experiență, 
nu s-a îngrijit totuși de pregătirea 
de noi cadre, superficialitatea în 
munca de teren și, mai ales, ne
glijarea aspectelor muncii de or
ganizare, propagandă etc. In fața 
acestei situații, comitetul regional 
CFS' în loc să analizeze temeinic 
lipsurile comitetului orășenesc 
CFS și să ia măsurile necesare, a 
acționat, după părerea noastră, 
greșit. Activiștii comitetului regio
nal s-au angrenat în munca de 
îndrumare a colectivelor sportive 
din orașul Arad, au început să re
zolve unele probleme care reveneau 
direct comitetului orășenesc, să se 
substituie uneori acestuia. Nu o- 
dată acitivi'tii comitetiutrii regio
nal CFS și-au irosit timpul în re
zolvarea unor probleme mărunte, 
în loc să tie prezenți fot raioane, 
acolo unde îi chemau de fapt sar
cinile lor și unde, după cum s-a 
arătat, există numeroase lipsuri.

Și iată că, în felul acesta, locul 
unei rodnice colaborări l-a luat o 
stare de lucruri nesănătoasă, pen
tru a cărei rezolvare organele lo
cale vor trebui să dea mai mult 
sprijin.

C1TEVA OBIECTIVE PRINCI
PALE...

l
Ar fi greșit ca întreaga răspun

dere a lipsurilor din colectivele 
sportive din regiunea Arad să fie 
pusă pe seama activiștilor CFS, 
care au doar sarcina îndrumării și 
controlării acestora. Colectivele 
sportive își au partea lor de vină 
în această direcție. Deși comitetul 
executiv al sfatului popular regio
nal a găsit de multe ori înțelegere 
pentru problemele sportive, dînd 
decizii menite să contribuie la ob
ținerea unor noi și frumoase suc
cese, majoritatea organelor în sub
ordine, îndeosebi sfaturile popu
lare comunale, au continuat să 
subaprecieze activitatea sportivă. 
Colaborarea cu sfatul popular re
gional este, în mare măsură, în
greunată însă de faptul că tov. 
Biro, responsabilul cu problemele 
de metodologie in cadrul sfatului 
popular regional, este încă foarte 
puțin familiarizat cu problemele 
culturii fizice și sportului. Tot 
aici trebufe amintită și insuficien
ta preocupare a unor consilii cen
trale ale asociațiilor care, ori nu 
își trimit luni și chiar ani de zile 
reprezentanți (Avintul), ori cînd 
*i trimit, deplasările acestora slînt 
prilejuite de diferite manifestații 
sportive și, mai frecvent, de unele 
întilniri die fotbal (Progresul).

★
Activiștii comitetului regional 

CFS, cu sprijinul organelor locale, 
vor trebui să lichideze grabnic 
lipsurile de care au dat dovadă 
în ultima vreme, să muncească 
astfel îneît comitetul regional CFS 
să devină un și mai puternic or
gan de îndrumare și control a ac
tivității sportive care se desfășoară 
in regiune, bineînțeles, inclusiv în 
orașul Arad. Comitetul regional 
CFS trebuie să pună șt de acum 
înainte în centrul preocupărilor 
sate folosirea unui cit mai larg 
activ voluntar, să intensifice legă
tura cu terenul, să renunțe la în
druma,rea die multe ori birocratică 
a muncii sportive, să pună mai 
mult accent ipe problemele de cla
sificări, pe îndrumarea cadrelor 
tehnice etc. Considerăm necesar ca 
activiștii comitetului regional, ca 
și cei din orașul Arad și din re
giune, să reia programul tehnic și 
practic xfe pregătire profesională 
pe care l-au abandonat dim sim
plă comoditate.

Sînt, firește, numai cîteva as
pecte ale munci; de viitor. O ana
liză mai amănunțită în cadrul co
mitetului regional va scoate însă 
la iveală toate lipsurile existente 
în prezent și, în același timp, va 
arăta măsurile ce trebuie luate 
pentru a obține în viitor succese 
care să se ridice la nivelul posa- 
bilitătUor, destul de mari, pe care 
le are regiunea Arad.

DAN GIRLESTEANU 
TEODOR ROIBU

Etapa pe asociații 
a Spartachiadei sindicale la volei/
• Sîmbătă și duminică, pe te

renul sportiv Constructorul din 
Arad, s-a desfășurat faza pe aso
ciație a Spartachiadei sindicale la 
volei. în cadrul asociației Con
structorul. 80 de tineri și tinere 
din 7 regiuni ale țării și-au dis
putat cu dîrzenie titlul de cam
pion pe asociație.

La băieți, întîlnirea finală, dis
putată între echipele Constructo
rul Brăila și Constructorul S.M., 
a avut o desfășurare deosebit de 
interesantă. După ce a cîștigat 
primele două seturi la limită, 
Constructorul Brăila ia conduce
rea în al treilea set, ajunge la 
scorul de 9-U, dar e nevoită să 
cedeze în fața voinței excepțio
nale a celor de la Constructorul 
S.M. Cîștigînd și celelalte doua 
seturi, Constructorul S.M. reu
șește să cucerească titlul de cam
pioană de volei a asociației. Pe 
locul 2 și 3 s-au clasaf echipele 
Constructorul Brăila și, respectiv. 
București.

La fete, întrecerea a fost cîști- 
gată detașat de echipa Construc
torul Brăila.

Competiția a fost foarte bine 
organizată și a scos în evidență 
o serie de elemente talentate ca: 
Saban Mitat, Valentin Stanei, B. 
Brekner (Constructorul S.M.), 
Sandu Chiriță și Petre Mateescu 
(Constructorul Brăila) iar la fete 
Gica Mihalache și Constanța Dia- 
conescu (Constructorul Braila).

Mihai Ionescu 
corespondent

• Acum cîteva zile. asociația 
Flamura roșie a organizat în ora
șul Iași întrecerile de volei ale 
penultimei etape din cadrul Sparta
chiadei sindicale. Timp de trei 
zile, 140 de jucători și jucătoare 
s-au întrecut cu însuflețire pentru 
cucerirea titlului de campioană a 
asociației.

La bărbați, cele șapte echipe 
participante s-au dovedit a avea o

Prospect de admitere 
în Școlile tehnice de antrenori

Ir. como,miiate cu Hotărîrea 
C. C. al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri al R.P.R. nr. 9P1955 
cu privire la organizarea învăță- 
mîntului profesional și tehnic, Co
mitetul pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lîngă Consiliul de ML 
niștri a înființat două Școli tehnice 
de antrenori în localitățile Timi
șoara și Orașul Stalin.

Cele două școli tehnice de antre
nori au sarcina să pregătească an
trenori calificați, necesari dezvol
tării continue a mișcării de cultură 
fizică și sport din R.P.R.

Cursurile vor începe la data de 
1 octombrie 1955.

Durata cursurilor este de 2 (doi) 
ani.

Școlile cuprind cîte trei secții, 
fiecare din ele cu cîte o specializa
re principală și una secundară.

Astfel, școala din orașul Timișoa
ra va funcționa cu următoarele sec
ții :

1. Atletism, ca specializare prin
cipală ; baschet ca specializare se
cundară

2. Fotbal, ca specializare princi
pală ; voleibal ca specializare se
cundară.

3. Box. specializare principală; 
lupte și haltere specializare secun
dară.

Școala din Orașul Stalin va 
luncționa cu următoarele sec
ții:

1. Gimnastică, specializare prin
cipală ; handbal specializare secun
dară.

2. Rugbi, specializare principală; 
atletism specializare secundară

3. Ciclism, specializare princi
pală : hochei pe gheață și patinaj 
specializare secundară.

In cele două școli se primesc 
absolvenți ai școlilor medii de 10 
ani și absolvenți ai școlilor medii 
tehnice de cultură fizică.

Admiterea foi aceste școli se face 
fără examen, în limita sarcinilor 
de școlarizare, în ordinea mediilor 
obținute la examenul de maturitate 
șî pe baza clasificării sportive.

Se va da prioritate candidaților 
care au normă de clasificare sporti
vă superioară.

înscrierile în Școlile tehnice de 
antrenori ale CCFS1/CM se fac 
între 15 august — 15 septembrie 
la sediile fiecărei școli.

a. Școala tehnică de antrenori 
Timișoara 1 str. Lenin nr. 2 

pregătire mulțumitoare, ceea ce 
a dat loc la partide spectaculoase. 
In funală s-au întîlnit echipele 
Flamura roșie București și Fla
mura roșie Sibiu. Cu o mai bună 
orientare în joc, bucureștenii au 
reușit să cîștige cu scorul de 3-1. 
Pe celelalte locuri s-au clasat, în 
ordine: Flamura roșie Sibiu, Fla
mura roșie Roman, Flamura roșie 
Timișoara, Flamura roșie Cluj, 
Flamura roșie Brăila și Flamura 
roșie Orașul Stalin.

La femei, victoria a revenit, 
după o luptă strînsă, echipei Fla
mura roșie Cluj, care a întrecut 
în meciul decisiv formația Flamu
ra roșie Iași cu scorul de 3-2. 
Voleibalistele din Cluj sînt urma
te. în ordine, în clasament de 
Flamura roșie Iași, Flamura roșie 
Timișoara, Flamura roșie Bucu
rești, Flamura roșie Sibiu, Flamura 
roșie Orașul Stalin. Flamura roșie 
Suceava și Flamura roșie Buhuși.

• Asociația Recolta și-a organi
zat jocurile pe terenurile de volei 
din orașul Sighișoara. La întrece
rile finale au participat 13 echipe 
masculine și 8 echipe feminine.

Turneul masculin a fost cîștigat 
de echipa Recolta București. La 
un nivel apropiat de al echipei 
campioane, s-au alăturat și forma
țiile Recolta Ploești, Recolta Con
stanța și Recolta Sighișoara, care 
au funnizat jocuri disputate și 
spectaculoase.

La femei, voleibalistele colecti
vului Recolta Hunedoara au cîști
gat toate partidele susținute, cu
cerind astfel titlul de campioane 
ale asociației. O bună comportare 
au avut echipele Recolta Bărcuț. 
regiunea Stalin și Recolta Sucea
va, situate pe primele locuri în 
clasament.

Merită a fi evidențiată munca 
depusă de delegații asociației șl 
de activiștii comitetului C.F.S. lo
cal, care au asigurat competiției 
cele mai bune condiții de desfă
șurare.

b._  Școala tehnică de antrenori 
Orașul Stalin str. M. Gorki nr. 45,

Candidații vor înainta, în terme
nul fixat, o cerere de înscriere (în 
care vor specifica secția pe care 
doresc să o frecventeze) însoțită de 
următoarele acte :

a. Certificatul de naștere (copie 
legalizată).

b. Diploma de maturitate pentru 
absolvenții școlilor medii de 10 ani, 
iar pentru absolvenții SMTCF, di
ploma de tehnician (copie legali
zată).

c. Certificat de sănătate și de 
integritate fizică cu rezultatul ana
lizei sîngelui și al radioscopiei 
pulmonare.

d. Dovada situației militare pen
tru candidați trecuți de vîrsta de 
20 ani.

e. Carnetul de clasificare sportivă 
în specialitatea principală, cu cate
goria I reconfirmată în ultimii 2 
ani (1953—1954), copie legalizată. 
(In limita locurilor disponibile se 
va completa cu categorii inferioare)

Lista candidaților admiși foi școlile 
tehnice de antrenori ale CCFS/CM. 
va fi afișată la sediul celor 
două școli, la data de 15 septem
brie 1955.

înainte de începerea cursurilor, 
candidații admiși vor semna un 
angajament prin care se obligă ca, 
după absolvirea școlii, să lucreze 
la locul de muncă unde vor fi re
partizați, cel puțin trei ani.

— Elevii admiși în Școlile tehni
ce de antrenori se bucură de toate 
privilegiile acordate prin regula
mentul de funcționare al școlilor 
tehnice.

— Cei îndreptățiți în baza acte
lor legale vor primi bursă.

— Ambele școli posedă internat 
și cantină pentru toți elevii prevă- 
zuți în planul de școlarizare. ,

— foi anul școlarr 1959/1956, cele 
două școli tehnice de antrenori vor 
funcționa numai cu anul I, fiecare 
cu un efectiv de 60 elevi, reparti
zați cîte 20 în fiecare secție.

—Pentru secțiile cu specialitate 
principală atletism și gimnastică, 
se primesc și candidate (fete) și 
anume 25% din efectivul secțiilor 
respective.

— După absolvire, elevii vor pri
mi diplome de antrenori calificați, 
urmînd a fi repartizați în producție 
de către CCFSț/CM.



'DE 23 AUGUST
Constată?! și învățăminte în urma Campionatelor 

europene feminine «te canotaj academic
I Tir prin corespondență
.; ha org*nizarea Consiliului Cen-

j al Sindicatelor, prin consiWte 
*. sportive regionale și în colabe- 

i pare cu cxxniteteJe C.ES. ragto- 
nate și orășenești, — comisiile k>- 
cale de tir — în întreaga țară 

, se desfășoară concursul de tir 
jffiȘn corespondență dotat cu „Cupa 
'23 August".

Această competiție are scopul 
de a angrena noi elemente în 
activitatea regulată a tirului, de 
a le stimula pregătirea și în a- 

’ celași timp de a selecționa pe 
cei mai buni trăgători și trăgă
toare pe orașe.

Inițiativa Consiliului Central al 
Sindicatelor este lăudabilă. Ea 
reușește prin forma de organizare 
să aducă la startul competiției 
sute de elemente tinere, dornice 
să practice această disciplină 
sportivă.

Cel mai mare număr de echipe 
a fost înscris de regiunea Bucu
rești (20). Urmează regiunile 
Craiova și Petroșani cu cîte 13 
echiiipe, regiunea Stalin 9 echipe, 
regiunea Timișoara 8 echipe, re
giunea Oradea 7 echipe, Regiunea 

I Autonomă Maghiară 6 echipe, re
giunea Cluj 5 echipe, etc.

In această competiție se desfă- 
i șoa.ră proba de armă sport trei 

poziții, cîte 20 focuri (culcat, 
genunchi și picioare) pe echipe, 
la care se vor face clasamente, 
masculine și feminine, pe catego
rii ide olasifilcare. Eohljpeile de 
băieți și fete care vor ocupa locul 
întîi vor primi cîte o cupă.

La individual, primii trei clasați 
din clasamentul general pe țară.

1 vor primi plachete și diplome.
Consiliul Central al Sindicate- 

i tor oferă o cupă ce va fi atribuită 
comisiei locale de tir care, la 
concursul „Cupa 23 August" priin 

î corespondență, va face cea mai 
mare mobilizare.

Un interesant concurs nautic: 
„Crosul lacurilor”

Consiliul Central al Sindicate
lor, prin secția de cultură fizică 
șî sport, organizează miine di
mineață, începînd de la ora 9, 
un cros nautic pe lacurile Bă- 
nea>sa. Herăstrău și Floreasca din 
marginea Ca.piltatai. Lungimea 

traseului este de 18 kilometri.
Crosul este deschis pentru ur

mătoarele tipuri de ambarcațiuni . 
caiac 1 klinker, caiac 2 klinker, 
caiac 2 race, canoe 10+1

Fiecare asociație prezintă cîte 
o echipă compusă diin cele 4 am
barcațiuni arătate mai sus. Ple
carea în cursă se dă separat, pe 
asociație, ia intrval de 1 minut, 
dim fața debarcaderului „Pescă
ruș". Se parcurg în diferite sen
suri — lacurile Floreasca, Herăs
trău, Băneasa. Sosirea se face la 
debarcaderul Herăstrău. La trece
rile dintr-un lac în altul, precum 
și peste podurile fixate, ambarca
țiunile vor fi purtate pe brațe. 
La trecerea peste obstacole, con- 
curenții nu au voie să primească 
ajutor străin.

Concursul este deschis numai 
sportivilor seniori. Se va alcătui 
un clasament individual, pentru 
fiecare categorie de ambarcațiuni, 

; pe baza timpului realizat. De 
‘ asemenea, se va face și un clasa

ment pe asociații, prin adunarea 
timpilor realizați de fiecare din 
cele 4 ambarcațiuni din care se 
compune echipa.

Organizarea acestui original 
concurs nautic a fost primită cu 
viu interes de colectivele sportive 
ibucureștene. Pînă acum și-au 

confirmat participarea canotori de 
la Locomotiva, Avîntul, Metalul, 
Voința, Constructorul (cu două 
echipe). Știința, Recolta, Progre
sul și Dinamo.

Așa cum a reieșit dim comen
tariile de pînă acum ale presei 
și după cum au declarat mulți 
dintre oaspeții străini care ne-au 

rvizttat țara, oea de a doua ediție 
- a oampionatator europene femi
nine de canotaj academic, desfă
șurată între 5 și 7 auguist, a ob
ținut un real succes. Bucuri n- 
du-se de o valoroasă participare 
(40 țări .au prezentat la startul 
probelor echipajele lor cele mai 
bu ne), oa m pion ațe le europene fe
minine de canotaj academic de 
la București au însemnat un im
portant succes al canotajului aca
demic feminin; aceasta, datorită 
atît nivelului ridicat al întrece
rilor, cît și înd'îrjiriii cu care 
sportivele diferitelor țări au lup
tat pentru o clasificare cît mai 
bună. In aceste condiții, miile de 
spectatori care au urmărit pro
bele — în special pe cele finale 
— au avut satisfacția de a asista 
la o luptă sportivă de bună cali
tate, care a constituit totodată 
și o ’excelentă propagandă pentru 
această însemnată disciplină a 
sporturilor nautice.

In ansamblu, putem afirma că 
ediția de la București a campio
natelor europene feminine de ca
notaj academic s-a ridicat deasu
pra cehi de anul trecut, de la 
Amsterdam. In special a crescut 
nivelul performanțelor la probele 
de 4 + 1 rame și 8 + 1; la cele
lalte probe s-au înregistrat de 
asemenea progrese tehnice, reflec
tate prin lupta echilibrată care s-a 
deschis aproape pentru fiecare loc 
în clasamentul probelor.

In ceea ce privește rezultatele, 
și .această a doua ediție a con
firmat înalta valoare a echipaje
lor reprezentative ale Uniunii So
vietice. Ca și la Amsterdam, spor
tivele dim U.R.S.S. au cucerit 
toate cele 5 titluri puse în joc 
dovedindu-se cele mai bune din 
Europa. Acest succes deplin în
registrat de canotoarele sovietice 
este urmarea firească a școlii 
sportive sovietice, consecința sis
temului sovietic de cultură fizică, 
cel ma.i avansat din lume.

Cu un excelent randament au 
concurat la aceste întreceri și 
sportivele din R.P. Romînă. Spre 
deosebire de anul trecut (cînd 
sportivele din țara noastră au 
cucerit numai un loc secund), în 
acest an reprezentantele patriei 
noastre s-au clasat pe locul II la 
4 din cele 5 probe ale campio
natului. Este o performanță re
marcabilă, care situează țara noa
stră pe locul al doilea în ierarhia 
europeană a canotajului acade
mic feminin. Faptul că spor
tivele noastre au cucerit 21 
de medalii de argint în această 
măreață întrecere este o încunu
nare meritată a eforturilor de; 
puse, ca urmare a condițiilor și 
sprijinului pe care canotajul aca
demic îl are în țara noastră. Mer- 
gînd pe același drum al muncii inten
se. devotate sportivele antrenorii, 
activiștii noștri în domeniul canota
jului pot urca gloria sportivă a 
patriei pe culmi și mai înalte.

Ocupîndu-ne acum, pe scurt, 
de. comportarea sportivelor din 
diferitele țări, vom remarca ur
mătoarele-

Sportivele sovietice și-au reed>- 
tat performanța de anul trecut 
cîșbigînd toate titlurile de cam
pioane. Este important de remar 
cat că acest succes a fost reali
zat cu un lot de sportive complet 
schimbat față de cel de anul 
trecut. Astfel, din cele peste 2i' 
de Sportive care au fost la Am 
sterdam, numai 3 au mai concu
rat anul acesta la București (Cin- 
makova și două din componen 
tele bărcii de 4 + 1 rame)! A- 
cest lucru dovedește înalta va
loare de masă a canotoarelor so
vietice, care pot prezenta conco
mitent mai multe garnituri de a- 
cela și ridicat nivel. Amintim aici 
și faptul că, în aceleași zile. Ia 
Festivalul de la Varșovia, cano
toarele sovietice cîștigau, de ase
menea, toate cele cinai probe!

In legătură cu probele de la 
București, este de făcut o men
țiune specială pentru echipajul de 
4 + 1 vîsle, care a plăcut în
mod deosebit .prin ușurința și 
timpul cu oare a cîșfigat, prin 
omogenitate și tehnică.

In ceea ce privește tehnica, a- 
ceasta n-a fost deosebită da cea 
de anul trecut ,dcși echipele so
vietice au avut foarte multe ele
mente tinere. Acest lucru dove
dește că în U.R.S.S. se aplică o 
tehnică de vîslit genenală, uni
tară și care este cea mai eficace.

Trecînd peste echipele noastre, 
de care ne vom ocupa într-un ca- 
nito] snecial. a fungem (în ordi
nea clasamentului cupei „Moara

Gaston MUleg, președintele FISAînm'nează medaliile de aur spor
tivelor sovietice învingătoare în proba de 4 + 1 rame. * 

(Foto M. BANUȘ)

de vîn-t“) la sportivele din R.P. 
Ungară. Ele au obțiinut 3 locuri 
III, dar — în general — se poate 
spune că au concurat sub aș
teptări. Aceasta, pentru că nu au 
prezentat nici o noutate tehnică, 
rămînînd la vechea tehnică pe 
care au folosit-o și acum cîțiva 
ani.

Cehoslovacele au ocupat locul 
III în două probe. La ele s-a în
registrat o ușoară creștere a per
formanțelor față de anul trecut. 
„Dublul" și-a reeditat performan
ța de la Amsterdam ,iar barca 
de 4 + 1 a progresat, la locul 
III. In ceea ce privește tehnica, 
au rămas la școala lor proprie.

Austria a participat la trei pro
be, bazîndu-se în speciali pe Eva 
Sika și a ocupat un loc 2 la sim
plu, la cîteva zecimi de secundă 
în urma Giumakovei. Franța a pre
zentat un echipai de 4+1 
vîsle mai bun decît cel de rame.

Olandezele, care în. 1954 an 
avut locul II la 4 + 1 rame, s-au 
comportat mai slab. Ele au făcut 
și o greșeală tactică, întrebuin- 
țîndu-se prea mult în seriile eli
minatorii, ceea ce le-a făcut să 
se resimtă în finală.

Belgia a prezentat o singură 
echipă (dublu), Jugoslavia .a con
curat cu o formație tînără la 
4 + 1 rame, iar Germania occi
dentală a prezentat o concurentă 
la simplu (Ingrid Scholtz), care 
s-a comportat sub așteptări.

Trecînd la echipajele reprezen
tative ale R.P. Romine, trebuie să 
arătăm că la simplu noi am con
curat sub nivelul celorlalte probe. 
Lucrul acesta este firesc, deoa
rece este știut că noi nu prea a- 
vem concurente de simplu. Nu 
trebuie însă să ne mulțumim nu
mai cu această constatare, ci tre
buie să trecem la o muncă se
rioasă de creștere a elementelor 
capabile să ne reprezinte și la 
simplu la nivelul ambarcațiunilor 
de echipă.

Echipajul nostru de dublu a 
pierdut locul prim la cea mai 
mică diferență dintre toate am
barcațiunile noastre (2 secunde 
și 6 zecimi). Această dovedește 
că echipa noastră a fost efectiv 
in luptă pentru primul loc. Tre
buie să arătăm și faptul că spor
tivele noastre s-au aflat în de
clin de formă,, din cauză că îna
intea concursului fuseseră sufe
rinde. Cu cîteva săptămîni îna
inte, ele realizaseră timpuri mai 
bune. In această cursă au avut o 
cădere pe porțiunea dintre 500— 
700 metri, apoi un finiș bun, dar 
Insuficient pentru a reface han
dicapul.

La 4 + 1 vîsle, am prezentat 
o formație tînără. Comportarea 
acestei echipe a constituit o ade
vărată surpriză. Pînă la finiș, ea 
se găsea pe locul 4 în cursă, dar 
a remontat puternic, terminînd 

„Cupa
CONSTANȚA (prin telefon de 

la trimisul nostru). Concursul 
republican de călărie a început 
ieri cu proba de dresaj categoria 
„1“ la care — fapt îmbucurător 
— au evoluat un număr de 16 
cai. In această probă, Titus Pe
trescu (E.H.A.) pe ealul Florei 
a obținut punctajul cel mai bun, 
ocupînd m ni 1 cu 156,66 puncte. 
Pe locui II s-a clasat I. Budișan 
(Dinamo București) pe calul Ar
gint cu 143 puncte; 3. P. Roșea 
(Recolta Ploeștl) pe calul Ne

caz. 142,66 puncta. In proba de 
dresaj categoria B lupta s-a 
dat între C. Zahei,, I. Budișan, 
V. Fotescu și N. Marcooi, concu-

pe locul 2 cu sprint final puter
nic. Vîslașele noastre au făcut o 
cursă bună, calmă, cu un stroc 
scăzut (33;—34), dar eficace prin 
puterea loviturilor .

Formația de 4 + 1 rame s-a 
calificat, vineri, direct pentru fi
nala de duminică. In finală, 
sportivele noastre au reeditat vic
toria din serie asupra echipajului 
cehoslovac, clasîndu-se pe locul 
2, după sportivele sovietice. E- 
chipa și-a făcut cursa ei normală. 
Ea a obținut locul 2 datorită mai 
mult puterii de luptă și rezisten
ței, decpti tehnicii. Trebuie re
marcat, de asemenea, finișul pu
ternic at acestei echipe.

Echipajul nostru de 8 + 1 s 
ocupat un loc corespunzător va
lorii. dar cu un timp sub posibi
litățile sale reale. Este intere
sant de arătat că atît pe 250 ut. 
cît și pe 500 m., echipa noastră 
de 8 + 1, și-a denășit cele mai 
bune timpuri realizate anterior 
(47,5 și — respectiv — 1:39,0)
ceea ce dovedește că în prima 
parte a cursei a mers foarte tare. 
In schimb, mai slab a mers pe 
cea de a treia treime (57 secun
de), pentru ca în finiș să meargă 
din nou foarte bane. In general, 
credem că echipa de 8 + 1 pu
tea scoate un timp mai bun, chiar 
dacă nici cu acest timp n-ar fi 
dștigat, dat fiind că sportivele 
sovietice au mers excepțional 
(3:17,8, timp nerealizat vreodată 
de echipa noastră).

Acum, cîteva observații de or
din general asupra acestor cam
pionate. Insistăm în primul rînd1 
asupra faptului că ele au con
firmat superioritatea tehnicii de 
vîslit sovietice. Celelalte țări, care 
aplică o tehnică proprie, n-au 
avut performanța de valoare. In 
schimb, noi care am căutat să 
ne însușim și am aplicat cîteva 
din elementele de tehnică obser
vate la canotoarele sovietice, cu 
ocazia campionatelor de anul tre
cut, am înregistrat progrese care 
s-au reflectat în locurile ocuoate 
în campionat. Acest lucru trebuie 
să fie un nou îndemn către stu
dierea și aplicarea creatoare a a- 
cestei tehnici la toate echipele 
noastre. Am mai remarcat cu a- 
cest prilej o îmbunătățire gene
rală a tehnicii startului, iar din 
punct de vedere tehnic este de 
remarcat faptul că se fac plecări 
foarte tari. In ceea ce privește 
cadențele s-a văzut că echipele 
bine pregătite pot varia cadența, 
în sensul că pot suporta o caden
ță mai ridicată decît cea nor
mală, atunci cînd necesitățile tac
tice impun acest lucru. Exemplul 
cel mai bun ni l-a oferit „optul" 
sovietic, care a mers cu un stroc 
de 44, mai mare decît cel normal, 
fără ca acest lucru să influențeze 
negativ asupra rezultatului. Fap
tul că multe echipe au avut „ca
potări" în finis ne face să tra- 

Dnns mo” la călărie
rent, oare pa..i _ pentru prima 
oară la această probă. Proba a 
fost cîștigată de I. Budișan (Di
namo București) pe oalul Mur- 
gu 121 puncte;

După amiază, întrecerile au 
continuat cu proba de obstacole 
categoria „I“, probă de viteză cu 
handicap, la care au participat 
un număr de 62 de cai. LIrmărită 
cu mult interes, deoarece conta 
pentru „Cupa Dinamo", această 
probă i-a revenit călărețului V. 
Pinciu (Victoria) pe calul Odor 
cu 0 puncte, 42 secunde.
Ultima probă disputată ieri cea 
de vînătoare mijlocie, barema A la 

gem concluzia importanței deose- 
bite a pregătirii fizice cît maî 
comitate.

In privința dezvoltării viitoare 
a canotajului nostru ..academic fe
minin, aceste campionate au avut 
o mare importanță, în urma lor 
puturdu-se trage o serie de con
cluzii, învățăminte și sarcini pre-* 
țioase .

In primul rînd trebuie să con
tinuăm să îmbunătățim tehnica 
vîslitutui, căutînd să ne apropiem 
cît mai mult de cea sovietică do
vedită și cu acest prilej drept 
cea mai eficace. Important este 
ca nu numai în lotul reprezenta
tiv să se aplice această tehnică.

_ General.iz area tjehniicili trebuie 
făcută începînd de jos, de la a so- | 
ciațiiile sportive și de la colective. ‘ 
In această privință, sarcina cea. 
mai importantă b au antrenorii. 
Ei trebuie să-și însușească cît’ 
mai bine tehnica sovietică și s-o 
predea cu toată seriozitatea în 
colectivele respective. Este foarte 
important ca elementele care sîni 
chemate în lotul reprezentativ să 
aiibă deja însușită, de la colectiv, 
tehnica avansată, corectă. In 
acest fel, în lot se poate insista 
asupra omogenizării, corectărilor 
de detaliu și asupra celorlalte 
aspecte ale pregătirii. Deci, toată 
atenția însușirii și generalizării 
pe bază de masă a tehnicii noi de 
vîslit, cea prezentată de sporti
vele sovietice.

Asocia ț iii lor, colectivelor spor
tive cu secții de canotaj, le revine 
sarcina de a dezvolta și mai mult 
activitatea lor în această direcție. 
Este vorba atît despre atragerea 
de noi mase în practicarea cano
tajului, cît și despre urmărirea 
și dezvoltarea cadrelor medii (în 
special la fete), cadre chemate să 
împrospăteze continuu loturile re
prezentative.

Cu privire la pregătirea vîsla- 
șilor și a vîslașrtor, trebuie acor
dată o mai mare atenție pregă
tirii fizice generale. Aceasta tre- 
buie însă să îmbrace un aspect 
organizat, general. De exemplu, 
organizarea in timpul iernii a 
unor competiții pe scară locală a 
vîslașilor la diferite discipline 
sportive (cros, baschet, concur
suri de schi precum și exerciții 
cu haltere mici de 1—2 kg.) 
poate avea un efect foarte bun a- 
supra îmbunătățirii pregătirii fi
zice generale a acestora.

Antrenorii noștri, dintre care 
coi mai mulți au avut ocazia să 
asiste la întrecerile de la Sna- 
gov din zilele de 5—7 august, 
trebuie să se străduiască să fruc
tifice, să aplice creator cele în
vățate cu acest prilej. In această 
privință trebuie dusă o acțiunel 
centrală, dirijată de C.C.S.N., 
inspecția de sporturi nautice din 
C.C.F.S. și de antrenorul de stat, 
prin care să se urmărească o sti
mulare a antrenorilor pentru apli
carea cu mai mult curaj, cu mai 
multă Inițiativă a procedeelor 
tehnice noi. Conducerile asocia
țiilor și ale colectivelor sportive 
trebuie să se ocupe și e’.e înde
aproape da această problemă, in- 
drumînd și controlînd activitatea 
antrenorilor lor în acest sens.

Nu trebuie să uităm nici un mo
ment. că dacă la campionatele 
care au avut loc acum cîteva zile 
la Snagov noi nu aveam de apă
rat decît un loc doi și în rest 
n-aveam decît de cîșfigat, ca re
zultate, în schimb, pentru anul 
viitor avem de apărat patru 
locuri 2 și trebuie să țintim re
zultate și mai valoroase. Or, ia 
aceasta nu se poate ajunge decît 
printr-o muncă temeinică, asiduă, 
plină de dragoste și devotament 
din partea sportivelor noastre, a 
antrenorilor, a Comisiei centrale 
de sporturi nautice, a tuturor ce
lor chemați să activeze în acest 
domeniu.

SAMUEL BARANYI
director al instruirii sportive din 

CC.F6.

cronometru cu două handicapuri, 
a prilejuit evoluția a 35 din cei 
mai buni cai.

Victoria în această dificilă pro
bă i-a revenit maestrului sportu
lui Mihai Timu, pe calul Galon, 
care a terminat parcursul cu 0 
puncte penalizare, 54 secunde. 4 
zecimi. Pe locul doi s-a clasat 
Gh. Negoiță (Dinamo B, care 
participă pentru prima oara în 
această probă) pe calul Șerbă- 
rița cu 0 puncte 55 secunde, 8 
zecimi. Pe locul trei D. Velicu 
(E.H.A.) pe Fildeș cu 0 puncte 
57 secunde, 6 zecimi.



L. Cei trei canoiști romîni cișt igători al medaliilor de aur: /. 
Li palii, S. Ismailciuc și Al. Aghei.

Canotorii noștri • au cucerit 
noi medalii de aur

REZULTATELE ÎNTRECERILOR SPORTIVE UE JOI ȘI VINERI
(Prin telefon de la trimișii noștri speciali)

Competiția de caiac-canoe, des
fășurată pe lacul artificial Malta 
din apropierea Poznanului, s-a în
cheiat joi după amiază. In ultima 
zi a întrecerilor, canoiștii romîni 
și-au dovedit din nou înalta valoa
re, cîștigînd încă trei medalii de 
aur și una de argint. Astfel în 
proba de canoe simplu pe distanța 
de 1000 metri, reprezentantul țării 
noastre Simion Ismailciuc a ocu
pat primul loc, cu timpul de 5 
minute 02 sec, 6 zecimi. El a în
trecut pe maghiarul Herneck Istvan 
clasat al doilea la campionatele 
mondiale — care a realizat 5.07.0 
— și pe Silaiev (U.R.S.S.) care 
a parcurs distanța în 5.12.0.

Proba de canoe dublu a fost cîș- 
tigată de echipajul romîn I. Lipa- 
lit-Alexandru Aghei, cu timpul de

Becuri din presa străină
. . esa străină consacră numeroa

se coloane întrecerilor sportive din 
cadrul Festivalului de la Varșovia, 
comentînd pe larg cele mai de sea
mă rezultate și comportări. Iată 
citeva spicuiri.

L’EQUIPE (Paris) : „Cursa pe
5 000 metri, care s-a desfășurat la
6 august, pe stadionul din Varșo
via, deschide o eră nouă în istoria 
atletismului. Și aceasta, nu numai 
țin'nd seama de rezultatele supe
rioare obținute de concurenți: 
Chromik (13:55,2), performanță 
care anul trecut ar fi însemnat un 
nou record mondial, apoi Iharos 
(13:56,6), Kovacs (13:57,6), Szabo 
(14:00,6) și terminînd cu Krzysz- 
kowiak (14: ,8), — ci mai ales
prin ritmul în care s-a desfășurat 
această cursă.

Se pune întrebarea dacă doi din 
marii alergători ai lumii pe această 
distanță — Hăegg și Chataway— 
ar ii putut rezista ritmului impus 
în această alergare, un ritm extra
ordinar. Se poate spune că ritmul 
acesta, repetat într-o nouă cursă 
pe 5.000 metri, va consacra o eră 
nouă în atletism".

Arcul, tolba și săgețile împodo
bite cu penajull multicolor, contra
stau puternic cu mobilierul modern 
al încăperii. Nul mă affiam intr-uri 
muzeu cu arme de epocă, ci în 
biroul lui Stanislaw Wasitewski, 
secretarul principal al întreceritor 
de tir cu arcul din cadrul Festiva
lului. Fiecare cuvînt ai interlocuto
rului meu îmi dezvăluia ludrurî 
noi și interesante, mă purta intr-un 
domeniu pasionant prin necunoscu
tul său.

„Da 1 spune Stanislav Vasilew- 
ski. Această airmă pe care o vedeți 
pe birou rămwre veșnic tînără. Va 
părea ciudat că în era atomică ne
numărat! tineri din Suedia, Polo
nia, S.U.A, Elveția, Cehoslovacia 
și mitte aMe țări sînt pasionați 
de arc și săgeți 1

In secolul XX acest sport, care 
amintește de evW Mediu, a foist 
unanim asei4poscat|, luînd telc în 
rîndul disciplinelor olimpice. Mîine 
veți vedea cît este de frumos 1“

CEEA CE PARiEA UȘOR LA 
PRIMA VEDERE

M-am famiiliarizat repede cu 
această disciplină sportivă. Există 
două probe în tirul cu arcul: dis
tanțe lungi și distanțe scurte. La dis- 
tanfțte lungi tragerea se 
face de la 90, 70 și 50 me
tri pentru bărbați, de la 70, 60 
Și -50 m. pentru femei. La distan+e 
scurte depărtarea. de țintă este,

4 min. 54 sec. 1, — Pe locurile ur
mătoare s-au clasat echipajele 
U.R.S.S. (4.57.7), R. Cehoslovace 
(5.01.3) și R.P Ungare (5.03.2).

O comportare bună a avut repre
zentantul nostru Mircea Anasta
sescu în proba de caiac simplu — 
1000 metri. După ce cu o zi îna
inte el a cîștiigat medalia de aur 
la proba de 500 metri, Mircea 
Anastasescu a cucerit joi medalia 
de argint pe 1000 metri. Locul 
prim în această probă a fost ocu
pat de Hatlaczki (R.P.U.) care a 
realizat 4.17.4. față de 4.18.4, timp 
realizat de Anastasescu. Pe locul 
III s-a clasat Pisarev (U.R.S.S.) 
cu timpul de 4.25.6.

In total, la caiac-canoe, repre
zentanții noștri au cîștigat 4 me
dalii de aur și 5 de argint.

LES SPORTS (Belgia) : „Între
cerile sportive de la Varșovia au 
crescut cu fiecare zi a desfășurării 
lor. „Temperatura" lor a urcat ne
contenit. La atletism, dacă In pri
ma zi a fost vorba de recorduri 
naționale, in a doua zi de recor
duri europene, apoi în a treia zi a 
fost vorba de recorduri mondiale. 
Nivelul întrecerilor a rămas în 
continuare foarte ridicat**.

LE MONDE (Paris). „Cele mai 
importante evenimente de la Fes
tivalul de la Varșovia, au fost, de
sigur, recordurile mondiale de la 
atletism. Unul din cei care au ob
ținut un astfel de record — Kri
vonosov — a dovedit nu numai o 
forță formidabilă, ci și un stil ex
cepțional. Forța lui atletică s-a 
îmbinat cu un stil foarte potrivit. 
Dacă el a fost în atenția lumii at
letice, încă de la campionatele de 
atletism de la Berna — aci, la 
Varșovia, l-am văzut dovedind că 
această probă nu este numai a oa
menilor de forță, în aruncările lui 
caracteristic fiind stilul frumos. 
Aruncarea ciocanului a devenit 
astfel tot atît de frumoasă ca a- 
runcarea discului și a suliței".

Printre
atît pentru bărbați cît și pentru 
femei, de 50, 35 și 25 metri. Țin
tele diferă între ete ca dimensiuni, 
în funcție de distanțe: mai mari 
la distanțele lungi, mai mici la dis
tanțele scurte.

In totali, în cele patru zile de 
concurs, trăgătorul aruncă 468 de 
săgeți, 288 (a distanțe lungi și 
180 ila cele scurte.

Am crezut ta început că nu e 
mare lucru 1 Dar Stanislaw Wasi- 
Iewski ne-a arătat un grafic com
parativ foarte interesant, calcufiat 
de fiziologi, și care arată' canti
tatea de efort consumată de tră
gători. Ca să trimită 144 săgeți, 
jumătate din numărul total al să
geților în proba pe distanțe Ittngi, 
sportivul consumă o energie egalai 
cu transportarea a 764 cărămizi 
sau a 111 găleți cu apă pe 13 
trepte. Sau, făcînd comparația cu 
alte discipline sportive, 144 săgfeți 
echivalează cu 12 sărituri cu pră
jină la 3,50 m. sau| 13 curse de 
100 m. sau 290 kg. ridicate în 
cele trei stiluri la hailfere. Aceasta, 
fără să mai punem la socoteaiă cei 
7360 m. pe care-i face sportivul 
p ntru a-și aduce săgețile de la 
țintă la locul de tragere.

Tirul cu nrcnl soliei ă toate grtP 
pdle musculare.- Dezvoltă centura

CURSA CICL1STĂ DE FOND A
REVENIT CIȘTIGATORULUI 

CURSEI PĂCII, GERMANUL 
SCHUR

Joî dimineață s-a desfășurat, pe 
un circuit pe străzile orașului Var
șovia, cursa de fond de 180 kin., 
cu plecarea în bloc. Au luat parte 
70 de alergători. Circuitul', a fost 
deosebit de dur, cu viraje dese 
(unele foarte scurte), porțiuni cu 
piatră cubică și străzi înguste. Din 
aceste cauze s-au înregistrat o se
rie de defecțiuni materiale, care au 
determinat abandonul a 40 de con
curenți.

De la început, ciclistul bulgar 
Koțev și reprezentantul nostru 
Moiceanu. se instalează în frunte 
și imprimă o cadență foarte vie. 
ceea ce face ca plutonul să se în
tindă pe citeva sute de metri. In 
turul 3, Kubr (Cehoslovacia), se 
răstoarnă, își rupe pedala și aban
donează. In același tur, la intra
rea pe podul de peste Vistula, 
Moiceanu, spre a evita o busculadă 
cu englezul Brittain face un viraj 
scurt, se izbește de bordură și rupe 
roata din față, fiinA astfel nevoit 
să abandoneze. Tot în acest tur. 
Schur (R.D.G.) sparge un cauciuc, 
dar Reinecke îi cedează bicicleta 
sa.

In turul 4, fug din pluton King 
(Anglia). Wielkowschi (Polonia) și 
Koțev (Bulgaria). Urmărind pe 
fugari plutonul rulează pe alocuri 
cu 45 km. pe oră. Șt. Sebe (R.P.R.) 
suferă o defecțiune mecanică și 
abandonează. In turul 9, cei trei 
fugari sînt ajunși de C. Dumi
trescu, care a făcut o splendidă 
cursă de urmărire, Verșinin 
(U.R.S.S.), Dțplemann (Belgia) șî 
Baiagian (U.R.S.S.). După alte 
două tururi, grupului de 7 aler
gători ai primui'ui pluton li se ală
tură Evseev (U.R.S.S.) și Norum 
(Norvegia) fugiți, la rîndul lor. 
din grupul mare al cicliștilor, care 
se subțiază necontenit în urma de
selor abandonuri. Plutonul este 
condus puternic de către Schur și 
Brittain, astfel că la încheierea tu
rului 12, înregistrăm următoarea 
ordine: în frunte, grupul' de 9 eva
dați, urmat la 400 de metri de 
Hadasik (Polonia), Perks (An
glia), Scfiur și belgianul Robert 
Teofil, desprinși din pluton cu un 
tur mai înainte. La 600 m. trece 
un grup de 12 alergători, în frun
te cu danezul Ostergaard, Nicolae 
Maxim, Rossier (Elveția) și Ko- 
muliewschi (Polonia).

In turui’ 14, pe serpentinele de 
pe strada Sarowa — o porțiune 
deosebit de dificilă — fugarii sînt 
prinși și asistăm la o regrupare 
din care rezultă un pluton de 18 
alergători, aflațî pe primul plan. 
Din turul 14 și pînă în turul 18, 
alura scade simțitor. Se apropie 
sfîrșitul cursei și alergătorii se 

purtătorii arcurilor și tolbelor cu săgeți
scaputară, bicepșii, pectoralii, muș
chii abdomenului, ai cefii și tra- 
pczulnî.

W4LHELM THELL AR PUTEA 
IT INVIDIOS!

Cine sînt cei mai buni trăgători 
cu arcul ? Pentlru a-mi răspunde 
la această întrebare, Stanislaw 
Wasilewski consulită liota recor
durilor mondiale ca și rezulltateie 
recentelor campionate mondiale de 
Ia Helsinki. La.bărbați, toate per- 
fcrmamțelie mondiaile aparțin su
edezilor. Pe distanțe lungi, Luhd- 
green a reușit la Oslo (1953) 1770 
puncte din 2590 posibile. Acest 
procent de 68 la sută este foarte 
mare, ținînd seama că' performan
țele de valoare internațională încep 
de la 40—50 la sută. Pe distanțe 
scurte, recordull mondial aparține 
lui Qlfeson (Suedia) cu! 1'479 punc
te din 1800 posibile. La femei, 
atît recordurile pe distanțe lungi 
cît și pe cete scurte aparțin ame
ricanei Lean Lee cu 1792 șij res- 
gectiv, 1467 puncte. Anul acesta, 
campioană mondială a devenit po- 
lonesa Katerina Wichniowska, cu 
1791 pujncfe pe distanțe lungi și 
1342 pe distanțe scurte. In gene
ral, maeștrii acestui sport trag cu 
o precizie uimitoare. In proba 
d© 25 metri Wichniowska a ni

rezervă pentru Ultimii kilometri, 
iar plutonul II, este acum prea 
departe pentru a deveni periculos. 
In turul 18, belgienii atacă din 
nou și, din cei 18 alergători se 
desprind 10, în frunte cu Diele- 
mann și R. Teofil (Belgia), Verși
nin, Zabel, Schur, King etc. C. 
Dumitrescu, care se afla în mijlo
cul pi'utonului în clipa declanșării 
atacului, este surprins și nu mai 
poate prinde roata fugarilor, ast
fel că el va acoperi ultimele două 
ture de unul singur. In ultimul, 
Perks, Brittain și Marcel Trefois 
(Belgia) izbutesc să-i prindă pe 
cei 10 evadați, din rîndul cărora 
se pierd acum ai'ți doi concurenți.

1*1 alergători sosesc la demara
jul final, pe care îl cîștigă Schur, 
în urma unei lupte deosebit de 
d'rînse.

Rezultatul tehnic: 1. Tave Schur 
(R.D.G.) a parcurs 180 km. în 
4h 54,15. Media orară 36,720 km.;
2. Hadasik (Polonia), 3. R. Teofil 
(Belgia), 4. King (Anglia), 5. 

Zabel (R.D.G), 6. Verșinin
(U.R.S.S.), 7. Wielkowschi (Polo
nia), 8. Brittain (Anglia), 9. Ko- 
țev (Bulgaria), 10. Dielemann 
(Belgia), 11. Perks (Anglia) toți 
același timp; 12. C. Dumitrescu 
(R.P.R.:) la 2 mân. 30 sec. ; 13 
Nielsen (Suedia) la 3,30 sec.; 14. 
Baiagian (U.R.S.S.), la 4,30; 15. 
Dimov (Bulgaria) același timp. 
N. Maxim (R.P.R.) a ocupat locui’ 
24.

ECHIPA R.P.R. PE LOCUL III 
ÎN TURNEUL DE POLO

Concursul de înot s-a încheiat 
joi cu proba de ștafetă (4 x 100 m. 
mixt bărbați) : 1. R.P.U. 4:20.2
(Magyar. Utassy, Tumpek, Nyeki);
2. R.D. Germană 4:29,0 ; 3. U.R.S.S. 
4:29,3; 4. R. Ceh. 4:31,4 (nou re
cord) ; 5. R. P. Polonă 4:33,4; 6. 
R.P.R. 4:36,1.

Comisia de organizare ne-a co
municat următoarea rectificare : In 
urma unei verificări a foilor de 
concurs, s-a stabilit că, în cadrul 
probei 100 m. liber bărbați (fi
nală), înotătorul romîn H. Bock a 
parcurs distanța în 59.1 sec. și nu 
59.4 cum se anunțase.

POLO: R.P.R. — R. D. Ger
mană 8-3 (2-2), Au marcat: No
vac 3, Szabo 2, Hospodar 2, Si
mon, pentru învingători, Bezold 2, 
Kubik pentru învinși.

R. P. Ungară — Rj> P. Polonă 
14-0 (4-0). Au marcat: Karpati 4, 
Kanizsa 3, Bolvari 3, Kiss 2, Mar- 
kovics 1, Domjan 1.

U.R.S.S. — R. P. Polonă 9-1 
(6-0).

Intr-un cadru festiv a avut loc 
decernarea medaliilor la polo. Re
prezentanții R.P.R., clasați pe lo

merit în cercuC 10 mai mult de 
jumătate din săgețile salte. Și tre
buie să recunoaștem că acest cerc 
este mai mic decît mărul pe 
care se spune că l-ar fi lovit Wil
helm Tliell pentru a saliva viața 
fiului sat’...

TIR CU ARCUL Șl... 
GEOGRAFIE

Pe campioana mondială Kate
rina Wichniowska am cunoscut-o 
puțin mai tîrziu, cînd, alături de 
secretarul! concursului am vta'tat 
terenul de tragere. Sincer să vă 
spun, >nu seamănă de loc cil o 
„D»ană“ I O fată simplă și timidă 
cape vorbește cu aceeași pasiune 
despre sportul său preferat dar și 
deispre geografie, materia pe 
care o predă la școala secun
dară din Zeszoy.

— Practic tirul cu arcul abia de 
trei ani, dar sportul l-am început 
cu mult în-ainfe sa voleibalistă, 
mi-a spus ea.

— Și cum ați încenut să vă 
ocupați de are și săgeți ?

Wichniowska zîmbește.
— Așa, într-o doară 1 Nici eit 

nu știu. Totuși, de înceoulurile 
mete în aoest sport mă leagă o 
întâmplare haalie. In primi’’ an al 
carierei rrsle de profesoară nu a- 
veam prea mare autoritate, mai 

cul III, au primit medalii de bronz. 
Clasamentul definitiv la polo pe 

apă se prezintă astfel :

1. R. P. Ungară 8 8 0 0 69:10 16
2. U.R.S.S. 8 5 12 39:16 11
3. R. P. Romînă 8 4 13 32:32 9
4. R. D. Germană 8 2 0 6 16:48 4
5. R. P. Polonă 8 0 0 8 9:59 0

Antrenorul echipei maghiare 
Imre Sarosi ne-a declarat la sfîr- 
șitul turneului: „Este o îneîntare 
să vezi cum joacă echipa romînă, 
pentru că ea practică un polo mo
dern, totdeauna în mișcare și cu o 
foarte bună orientare tactică. încă 
de anul trecut, la campionatele 
europene, echipa R.P.R. s-a arătat 
o formație fruntașă pe ccntinent. 
Ea a făcut progrese vizibile de la 
meci la meci. La Varșovia echipa 
R.P.R. a realizat o admirabilă per
formanță : meci egal cu echipa 
U.R.S.S. Important este faptul că 
ea este formată din jucători tineri 
și că are o concepție modernă de 
joc. Totuși, echipa romînă are încă 
un defect: îi lipsește o pregătire 
tehnică corespunzătoare tacticii pe 
care o utilizează. Cred că la Olim
piada de la Melbourne echipa 
R.P.R. se va clasa printre primele 
șase".

TRAGERE CU ARCUL 
Femei: triatlon distanță mare.

1. Wichmiiowska (R.P. Polonă) 
882 p. (record polonez) ; 2. Bri- 
sova (R. Cehoslovacă) 860 p.; 3 
Cugowski (R. P. Pol.) 736 p.; 4, 
Kondracka (R. P. Pol.) 733 p.; 
5. Ipyhajowa (R. P. Pol.) 716 p.

Clasament pe echipe, femei, 1. 
R. P, Polonă 2351 p. ;2. R. Ceho
slovacă 2048 p. ; 3. Suedia 1875 p

Bărbați, triatlon distanță mare

1. Hadas (R. Cehoslovacă) 746 
p.; 2. Andersson (Suedia) 728 p.;
3. Lundgren (Suedia) 714 p.; 4. 
Oleson, (Suedlia) 713 p.J 5. Kanicki 
(R. P. Pol.) 668 p.

Clasament pe echipe: I. Suedia 
2155 p.; 2. R. Cehoslovacă 2037 p;
3. R. P. Polonă 1723 p.

Triatlon pe distanță scurtă-femef, 
individual: 1. Wichniowska (R. P. 
Pol.) 1394 p.; 2. Brizova (R. Ceh) 
1363 p.; 3. Safrankova (R. Ceh.) 
1299 p. — Clasament pe echipe:
1. R. P. Polonă 3928 p.; 2. R. Ce
hoslovacă 3757 p.; 3. Suedia 3302 
P-

Triatlon pe distanță scurtă, băr
bați — individual: 1. Olsson (Sue
dia) 1474 p.; 2. Hada (R. Ceh.) 
1390 p.; 3. H'oi’stensson (Suedia) 
1383 p. Clasament pe echipe: 1. 
Suedia 4226 p.; 2. R. Cehoslovacă 
4078 p.; 3. R. P. Polonă 3815 p.

ales printre băieți. Cam lipseau 
d© la lecții. Am aflat că în gră
dina școlii și-au amenajat un loc 
și trag cu! arcul, în timp ce eu 
vorbesc despre munți și ape. Iirtfr-o 
zi am vrut să văd de ce arcul îi 
atrage atît de mult
- Și...?
—... Peste două luni aveam ca

tegoria 1 de clasificare și... nici 
un absent la orele de geografie. 
Devenisem antrenoarea clevitar 
mei, bineînțeles, în orele libere.

PRIMA MEA SĂGEATA
In timp ce stăteam de vorbă cu 

campioana mondială, un băiețaș 
își tot făcea de lucru pe lingă 
noi. Avea arc și tolbă cu săgeți. 
M-a ispitit. I-am cerut arcul, 
am potrivit săgeata, am întins 
corda sublire de metal Par
că a pornit singură 1 Niciodată 
însă 21 de metri nu mi s-au pă
rut atît de lungi. Și pare că șî 
săgeții la fel, căci nu a ajuns 
pînă la țintă și a căzut moale la 
mijloc de drum.

Citeva clipe mai tîrziu, admiram 
„Decarul" miLnțuilui Tadeusz Roj- 
csjk, unu! din elevii Katerinei Wi
chniowska.

Cine știe, poate peste ani, i se 
va lua și lui un interviu ca unui 
nou campion al lumii 1

VALERIU CHIOSE



Rezultatele întrecerilor 
sporthe de joi și vineri 
(Prin telefon ne Ia trimișii 

noștri spec'aii)
Ultima zi a întrecerilor de hand

bal ne-a adus satisfacția a două 
splendide victorii. Reprezentativa 
feminină a țării a întrecut echipa 
R. P. Polone, realizînd astfel ex
celenta performanță de a termina 
neînvinsă turneul și de a ocupa 
prunul loc în clasamentul general. 
Ținînd seama de valoarea forma
țiilor care au participat (R. P. 
Ungară, R. D. Germană, R. P. Po
lonă) performanța jucătoarelor ro- 
mîne este excepțională și ea oglin
dește progresul înregistrat în a- 
ceastă disciplină sportivă.

Echipa masculină a R.P.R. a în
trecut reprezentativa R. Cehoslova
ce, ocupînd locul doi în clasamen
tul general. Este, de asemenea, o 
performanță excelentă.

Iată cum au fost obținute aceste 
victorii :
R. P. ROMI NA — R. P POLONA 

(FEMININ) 1-0 (0-0)
In prima repriză echipa R. P. 

Polone a jucat foarte bine, în spe
cial în apărare, atacantele echipei 
noastre neputînd să se apropie de- 
cît rareori de poarta adversă. S-a 
tras rar și nedecis la poartă.

In partea a doua a meciului, re
prezentativa țării noastre practică 
un joc excelent, reușește să. des
trame apărarea adversă și, curînd 
după începutul reprizei, în urma 
unei lovituri de la 17 metri, Windt 
pasează lui Jianu care trage puter
nic printre apărătoarele poloneze, 
pe jos, înscriind. Echipa R. P. Po
lone contraatacă imediat, dar, după 
cîteva minute, reprezentativa R.P.R. 
pune stăpînire pe joc, construiește 
atacuri periculoase, fără să înscrie 
(s-au tras patru „bare" și nenu
mărate mingi în afara porții. Ini
țiativa aparține pînă la urmă echi
pei țării noastre, care încheie vic
torioasă meciul în care a avut o 
comportare excelentă.

Formații : R.P.R.: Nagy — U- 
grom, Drasser, Sălăgeanu, Ponescu, 
Neuhror — Balint, Jianu, Windt, 
Dobre, Pădureanu (Răceanu) ; 
R. P. Polonă : Ograbek — Wokla- 
wek, Sukla, Settnik, Kruba, Kresz- 
ksz — Schwabowska, Koska. Bie- 
nik, Thim, Spandel.

Tot în cadrul turneului echipe
lor feminine reprezentativa R. P. 
Ungare a dispus de echipa R. D. 
Germane cu 8-4 (3-1).

Clasament final:
1. R. P. Romînă 4 4 0 0 23— 3 8
2. R. P. Ungară 4 3 0 1 38—11 6
3. R. D. Germană 4 2 0 2 28—17 4
4. R. P. Polonă 4103 17—16 2
fi. Danemarca 4 0 0 4 4—63 0
R.P.R. — R. CEHOSLOVACA

(MASCULIN) 6-5 (1-3)
In prima repriză echipa R.P.R, 

nu s-a acomodat de loc cu jocul 
de apărare în zonă practicat de ju
cătorii cehoslovaci, care au atacat 

• agresiv, înscriind tret goluri, față 
de unul singur marcat de Wagner 
(din 13 metri) pentru echipa R.P.R. 
In repriza secundă, scorul are o 
evoluție palpitantă. Echipa R.P.R. 
egalează prin Sauer și Lingner, 
dar după două minute Trojan în- 

• scrie aducînd conducerea echipei 
R. Cehoslovace, cu scorul de 4-3. 
La cîteva minute după aceasta, 
Lingner egalează, iar Meithert face 
ca scorul să devină favorabil re- 

. prezentativei țării noastre. La sco
rul de 5-4 echipierii romîni fac un 
joc pasiv (mai erau cîteva minute 
pînă la încheierea meciului), dar 
o greșeală facilitează intercepta
rea ba’-onului de către jucătorii ce
hoslovaci, care contraatacă și în
scriu din lovitură de 13 metri. In 
ultimele minute ale meciului, ata- 
canții echipei R .P.R. reușesc să 
destrame apărarea în zonă a echi
pei R. Cehoslovace și, cu puțin 
înainte de terminarea meciului, 
Sauer înscrie, stabilind scorul fi
nal în favoarea echipei R.P.R., 
care a obținut astfel o frumoasă 
și meritată victorie.

Formații : R.P.R. : Haberprusch 
— Lupescu, Donca, Streitfert, Tell- 
man. Bota — Lingner, Wagner, 
Yost, Meithert, Sauer; R. Ceho
slovacă : Dvorak — Baunruch, 
Ondronik, Novak, Zvolenski, Rehak 
— Trojan, Mares, Ruja, Horeji, Ha- 
vlicek.

Alte rezultate: R. D. Germană 
— R. P. Po'onă 10-3 (5-1) ; Aus
tria — Belgia 15-6 (7-2). __ .

Lotul reprezentativ care a cucerit primul loc la turneul de handbal feminin. Sus, de la stingă la dreapta: I. Nagy A. Stark, 
H. Todor, B. Neuhror, M. Drasser, A. Popescu, A. Sălăgeanu, I. Ugrom. Jos, de la stingă la dreapta: C. Răceanu, 1. Jianu, ’ E. Pădu

reanu, M. Windt, A. Balint, L. Dobre, M. Scheip și M. Oprea.

DOBRESCU : MEDALIA DE AUR 
LINCA ȘI ZAHARIA: MEDALIA 

DE ARGINT

Clasament final:
1. R. D. Germană 6 5 10 108— 24 11
2. R. P. Romînă 6 5 0 1 77— 24 10
3. R. P. Polonă 6 4 0 2 67— 39 8
4. R. Cehoslovacă 6 3 12 58— 35 7
5. Austria 6 2 0 4 63— 72 4
6. Danemarca 6 10 5 27—104 2
7. Belgia 6 0 0 0 38—140 0

Un număr record de spectatori — 
peste 20.000 — a asistat la desfă
șurarea finalelor turneului de box. 
Reuniunea decisivă a ocazionat 
dispute p'l'ine de dîrzenie, uneori 
deosebit de spectaculoase, însă 
cîteva decizii eronate și unele ar
bitraje necorespunzătoare au um
brit, întir-o măsură, succesul în
trecerilor finale de fie stadionul 
Budowlany. In limitele categoriei 
muscă, spre părerea de rău a mii
lor de spectatori, care așteptau cu 
mult interes meciul dintre Mircea 
Dobrescu (R.P.R.) și Kailadjev 
(U.R.S.S.), îmtflnirea a fost 

cîștigată de reprezentantul no
stru prin reprezentarea adversaru
lui (Kaladjev s-a accidentat în se
mifinale). La categoria cocoș, cei 
doi finaliști, Schulz (RDG) și 
Sielczak (P.P. Polonă) și-au dispu
tat cu ardoare șansele însă meciul 
a fost de un nivel scăzut, abun- 
dînd, în special în reprizele II și 
III, în obstrucții. Victoria a reve
nit pugilistului polonez, datorită a- 
vantajului acumulat în prima re
priză. Viu disputat a fost meciul 
din cadrul categoriei pană. Boxerul 
egiptean Salah Sakweer dotat cu 
o vitalitate excepțională și cu o 
mare viteză în execuție, l-a dominat 
pe Brychlik (R.P. Polonă), care s-a 
dovedit superior doar în prima 
repriză. Spre surprinderea generală, 
în mod cu totul greșit, juriul La 
acordat victoria lui Brychlik. In li
mitele categoriei semiușoară Niedz- 
wiedzki (R.P. Polonă) a reușit 
să-l întreacă la puncte pe Goluben
ko (URSS), după uin meci în care 
s-a făcut o extraordinară risipă de 
energie. Schimburi puternice de lo
vituri s-au produs în finala catego. 
riei ușoare, în care Bojarsinov 
(URSS) a avut de suportat asaltul 
tînărului pugilist polonez Milewski. 
In prima repriză, în urma unui 
upercut foarte bine plasat de Bo
jarsinov, Milewski este numărat. 
Boxerul polonez arată însă o rezis
tență neobișnuită și în reprizele 
următoare luptă cu hotărîre pentru 
a echilibra situația. Bojarsinov cîș- 
tigă la puncte, cu un avantaj mi
nim.

Reprezentantul nostru N. Linca 
a întîlnit în limitele categoriei semi- 
mijlocii pe talentatul Walaszek 
(R.P. Polonă), un boxer tehnic, 

combativ și cu o forță deosebită în 
lovituri. Prima repriză este egală. 
In repriza a doua, acționînd mai 
precis cu lovituri de stînga, Linca 
își asigură un mic avantaj. In ulti
ma repriză, înceroînd să-și măreas. 
că avantajul, Linca apreciază greșit 
distanța și este contrat de multe 
ori de Walaszek. Pugilistul polonez 
a cucerit victoria la puncte. O deci
zie total nejustă s-a dat în finala 
categoriei mijlocie ușoară Deși 
Karpov (URSS) s-a dovedit net 
superior lui Czajecki (R.P. Polo
nă), acesta din urmă a fost decla
rat învingător la puncte. Toate re
prizele au decurs în avantajul lui 
Karpov, Czajecki fiind și numărat 
în repriza a Il-a. In limitele cate
goriei mijlocii, Giladi (Egipt), ex
celent «dotat din punct de vedere 
fizic, l-a întrecut la puncte peLa- 
sota (URSS). Un meci viciat de 

arbitrajul necorespunzător a fost 
cel din finala categoriei semigrea. 
Intr-adevăr, arbitrul Hertel (RDG) 
a intervenit de multe ori inoportun, 
în defavoarea reprezentantului nos
tru Petre Zaharia, în timp ce gre
șeli mai grave ale adversa
rului acestuia, Wojciehowski (R.P. 
Polonă), au rămas nesancționate. 
Deși a boxat mai corect decît pu- 
gifetuil polonez, Zaharia a primit 
două avertismente nejustificate, 
victoria fiindu-i atribuită, din a- 
ceastă cauză, lui Wojciehowski. 
Zaharia merita însă categoric de
cizia. La categoria grea, masivul 
Juskenas (URSS) s-a priceput să-l 
țină la distanță pe adversarul său, 
polonezul Pietron, care a căutat 
permanent lupta de aproape. Juske
nas a terminat puternic ultima re
priză, dueîndu-și adversarul la un 
pas de K.O. și cucerind cu aceasta 
victoria la puncte.

ULTIMELE ÎNTRECERI 
LA HALTERE

Concursul de haltere a continuat 
miercuri și joi cu ultimele probe 
din cadrul categoriilor semimijlo- 
cie, mijlocie, semigrea și grea. Iată 
rezultatele :

Categoria semimijlocie: 1. Ja- 
gliogli (U.R.S.S.) 395 kg.
(115+120+160). Rezultatul de 160 
kgr. la „aruncat" constituie un nou 
record al U R.S.S.; 2. Bek (R. P. 
Pol.) 380 kg. (122,5+115+142,5). 
Toate aceste performanțe consti
tuie noi recorduri poloneze ; 3. Ro- 
gaf (Egipt) 372,5 (115 + 115 + 142,5);
4. Bohenek (R. P. Pol.) 362,5 
(107,5 + 110+145 —record); 5. Con- 
stantinov (R. P. Bulgaria) 352,5 
(107,5+112,5+132,5); 6. Ilie ien- 
ciu (R.P.R.) 345 kg. (110+100+ 
135).

Categ. mijlocie: 1. Piegov
(U.RS.S.) 415 kg. (117,5 + 130 + * 
167,5) ; 2. El. Koub (Egipt) 395 
kg. (120+120+155); 3. P. Senic- 
ka (R. Ceh.) 390 kg. (122,5+117,5 
+ 150).

Categaria semi-grea : 1. Mac Do
nald (Australia) 397,5 kg. (115+ 
122,5+160); 2. Ivan Veselinov
(R. P. Bulgaria) 392,5 kg. (117,5 + 
117,5+157,5); 3 Wili Flenner (Au
stria) 372.5 kg. (112,5 + 120+140):
4. P. Măkkinin (Finlanda) 370 kg 
112,5+120+137,5); 5. Ilie Dancea 
(R.P.R.) 362,5 kg. (110+112,5+140).

La categoria grea, s-a desfășu
rat o luptă extraordinară pentru 
locul 2, între finlandezul Eino 
Mâkkinen, cehoslovacul Spitzbart 
și romînul Silviu Cazan. După în
cercările de la proba „împins" or
dinea era următoarea : 1. Novicov 
(U.R.S.S.) ; 2. Silviu Cazan (RPR), 
135 kg., (performanță care con
stituie un nou record al țării) : 
3. Spitzbart (R. Cehoslovacă) 127,5 
kg.); 4. Măkkinem 125 kg. La pro* 
ba „smuls", Mâkkiinen și Spitzbart 
slnt la egalitate, iar Silviu Ca
zan păstrează încă locul 2, în 
urma lui Novikov avînd un avan
taj de 5 kg. asupra lui Mâkkinen 
și Spitzbart. La cea de a treia 
probă, „aruncat" Novikov se de
tașează și mai mult ridicînd 170 
kg„ fiind urmat de Mâkkinen care 
ridică 165 kg., de Spitzbart și Sa
leh (Egipt) cu 160 kg. șl Silviu 
Cazan cu 155 kg. Reprezentantul 
nostru a fost obosit în urma e- 
forturilor din primele probe și a 
intrat direct la 155 kg., încercare 
pe care a reușit-o, dar mai apoi, 
a ratat alte două încercări. Ast
fel, Cazan a terminat la egali- 
litate cu Spitzbart (410 kg.) dar 
a ocupat locul 4 pentru că a fost 
mai greu la cîntar.

REZULTATE: 1 Novikov
(U.R.S.S.) 450 kg. (150+130+170);

2. Eino Mâkkinen (Finlanda) 415 
kg. (125 + 125 + 165); 3. Spitzbart 
(R. Cehoslovacă) 410 kg. (127,5+ 
122,5 + 160) ; 4. Silviu Cazan 
(R.P.R.) 410 kg. (135+120+155);
5. Saleh Mohamed (Egipt) 397,5 
kg. (117.5 + 120+160) ; 6. Atanasov 
(R. P. Bulgaria) 372,5 kg (105 + 
110+147.5).
LA VOLEI : LOCUL 3 LA FETE, 

LOCUL 4 LA BĂIEȚI
In ultima zi a întrecerilor de 

volei s-au înregistrat următoarele 
rezultate: feminin: U.R.S.S. — R. P. 
Romînă 3—0 (la’ 9, 0, 4) ; R. P. D 
Coreeană—R. D. Germană 3—0 
(la 14, 13, 3), R. Cehoslovacă— 
R. P. Polonă 3—2 (10—15, 15—3, 
13—15, 15—12, 15—9), R. P. Chi
neză—Austria 3—0 (la 0, 2, 5) ; 
masculin : R. Cehoslovacă—Italia 
3—0 (la 8, 13, 4), R. P. Polonă- 
R. P. Chineză 3—0 (ia 8, 7, 10), 
R P. Bulgaria—R.P.R. 3—2 
(18—16, 9—15, 15-Î0, 12—15,
15—13). Ambele echipe au jucat 
bine, dar echipa' R. P. Bulgaria a 
fost mai hotărîtă și a avut acțiuni 
mai decise.

La încheierea turneelor finale, 
ordinea echipelor este următoarea:

Masculin: 1. R. Cehoslovacă,
2. R. P. Polonă, 3. R. P. Bulgaria,
4. R. P. Romînă, 5. R. P. Chineză,
6, Italia,

La fete, reprezentativa țării 
noastre a realizat un frumos suc
ces, clasîndu-se pe locul trei. Iată, 
de altfel, Clasamentul :

1. U.R.S.S, 2. R.Cehoslovacă,
3. R.P. Romînă, 4. R P. Polonă
5. R. P. D. Coreeană, 6. R. P. Chi
neză, 7. R. D. Germană, 8. Austria. 
ECHIPELE U.R.S.S. ÎNVINGĂ

TOARE LA BASCHET
întrecerea echipelor de baschet 

a luat sfîrșit cu victoria reprezen
tativelor masculină și feminină ale 
Uniunii Sovietice. La fete, lupta a 
fost deosebit de echilibrată, de 
bună valoare tehnică și s-a soldat 
cu rezultate surprinzătoare. In ul
tima zi a turneului, reprezentativa 
R. Cehoslovace a dispus de echipa 
R. P. Bulgaria cu scorul de 54—52 
(34-31), iar echipa U.R.S.S. a în
vins echipa R. P. Polone cu 65-52 
(30-25). In felul acesta trei echipe 
au terminat la egalitate de puncte, 
locurile în clasament fiind stabi-
lite după calcularea coșaverajului

1. U.R.S.S. 3 2 1 189—167 2
2. R. P. Bulgaria 3 2 1 178—163 2
3. R. Cehoslovacă 3 2 1 162—164 2
4. R. P. Polonă 3 0 3 148—184 0

In întrecerea echipelor mascu
line reprezentativa țării noastre a 
obținut o frumoasă și binemeritată 
victorie întrecînd redutabila echipă 
a R. P. Bulgaria cu scorul de 55-53 
(24-28; 52-52). A fost un meci cu 
o desfășurare palpitantă, al cărui 
rezultat a fost stabilit în ultimele 
secunde. Un rol important în sta
bilirea scorului l-a jucat precizia 
în aruncările liber». Astfel, echipa 
R.P.R. -a egalat (50-50) prin două 
aruncări libere (realizate de Eor- 
dogh) și tot Eordogh aduce con
ducerea. tot prin două aruncări li
bere. Echipa R. P. Bulgaria ega
lează (52-52) în ulțima secundă 
de joc, prin coșul înscris, dintr-o 
aruncare de la centrul terenului, 
de Slavov. In prelungiri scorul e- 
voluează astfel: R. P. Romînă — 
R. P. Bulgaria : 53-52 (fault trans
format de Răducanu) ; 53-53 (fault 
transformat de Slavov) ; 55-53
(fault transformat de Răducanu). 
Cele 108 nuncte au fost înscrise 
de: Nedeff (8). Folbert (13), Ră
ducanu (10), Dan Niculescu (2), 

Fodor (13), Eordogh (7) pentru 
R.P.R. și Tașev (2), Radev (23). 
Colev (10), Panov (7), Mandjenkqr 
(2), Slavov (9) pentru R. P. Bul- 
garia.

Tot în turneul echipelor mascur 
line R. P. Bulgaria a învins R. P4 
Polonă cu 50-48 (30-22; 46-46).. 
iar echipa U.R.S.S. a întrecut re
prezentativa R. P. Polone cu 58-5B 
(36-33), terminînd astfel neînvinsă: 
întrecerea, al cărei clasament final
se prezintă astfel •

1. U.R.S.S
2. R. P. Polonă
3. R. P. Bulgaria
4. R. P. Romînă

3 3 0 — 3»
3 1 3 - li
3 1 2 - 11
3 12-1:

Clasamentul locurilor 2—3—4 a> 
fost alcătuit prin stabilirea coș- 
averajului calculat la meciurile» 
dintre cele trei echipe aflate la» 
egalitate de puncte.

IN ZIUA FINALEI LA FOTBAC 
(Urmare din pag 1)

pe marele stadion „A zecea Ani
versare", cele două echipe repre
zentative vor utiliza formațiile:

BUCUREȘTI: Voinescu — Pa~ 
honfu, Androvici, Szoko — Căli-* 
noiu, Băcuf I — Copil, Petschow- 
ski. Ozon, Georgescu, Mihai.

BUDAPESTA: llku — Matray. 
Henni, Dudas Szabo, Czernai —; 
Kertesz, Varga, Tichtj, Kat mar 
Bedi.

Meciul va fi condus de arbitrul! 
austriac Steiner, ajutat la tuș® 
de Reinhardt (R.D. Germană) și 
Kaseg (Egipt).

★
Int-îtoirea finaJă pentru locu+ 

ride 3-4 s-a desfășurat vinerii 
după-amiază între selecționatele1 
orașelor Varșovia și Cairo. Me
ciul a avut loc la Varșovia» 
și a fost viu disputat, într-o notă: 
de perfectă sportivitate. Mai ho-» 
tărîți și mai eficaci în fața por
ții, jucătorii echipei Varșovia au 
reușit să-și întreacă adversarii cu. 
scorul de 3—1 (2—1). Jocul a1
început rapid și în prima jumă* 
fate a reprizei egiptenii se arată': 
foarte periculoși la poartă. Ei și' 
deschid scorul în min. 20 prin 
El. Dizvy. Echipa varșoviană. 
însă, își revine, preia inițiativa: 
șî atacă tot mai eficace reușind' 
să egaleze în min. 37 prin Cies* 
lik, printr-u.n șut plasat, de la: 
marginea careului de 16 m. Cu unr 
minut înainte de sfîrșit, polonezi® 
își concretizează un nou atac 
prin golul înscris de Brychczy. La:, 
reluare, acțiunile se succed mai1 
mult în terenul egiptenilor Foto 
balișbii polonezi reușesc să în* 
scrie al treilea gol în min. 61 prin» 
Soporek, pecetluind rezultatul fi* 
nai al partidei.

In urma acestui rezultat, echipa 
Varșoviei a ocupat locul 3> iar 
Caiiiro locul 4 in clasamentul tur* 
neului de fotbal

★
Pentru locurile 5—8, la Loctz. 

s-au disputat două jocuri. In pri* 
mul s-au întîlnit echipele orașe* 
lor Sofia și Karl Marx Stadt. Fot
baliștii bulgari, superiori mai ales 
la poartă, au învins cu 4—01 
(1—0). In a doua partidă, ad* 
versare au fost echipele orașelor) 
Tirana și Stalinogrod. Jucătorii! 
albanezi au obținut un frumos 
succes dispunînd de echipa Sta
linogrod cu scorul de 3—0 
(1—0). Această inttktire a fost 
condusă de arbitrul porniri M. Sc- 
gafl‘1. Arbitrajul său « fost foarte 
bun. H

T. VORNICUL 
V, CHIOSBrt 
t MANOLIIF



Humeraase elemente tinere s-au afirmat la lupte libere
Prima ediție a campionatului 

R.P.R. individual de lupte libere 
pentru juniori, s-a încheiat prin 
desfășurarea întrecerilor finale găz
duite recent la Timișoara. Or
ganizat pentru prima oară în a- 
cest an, campionatul de lupte li
bere pentru juniori a angrenat un 
număr important de tineri în eta
pa de regiune, iar nivelul între
cerilor și cunoștințele tehnice în 
etapa finală a fost mai ridicat, 
în comparație cu cel al seniorilor 
din etapa finală, desfășurată în iu
nie la Cluj. La întrecerile finale au 
participat 88 de tineri, dintre ace
știa afirmîndu-se o serie de ele
mente cu perspective și aptitudini 
reale pentru acest sport, cum sînt: 
Pintea IuUu-Tg. Mureș, Țăranu 
lon-București, Pușcaș Aurel-Cluj, 
Jula Tiberiu-Satu Mare, Ghincea 
Ion-Orașul Stalin și Kices Ștefan- 
Oradea. Dintre regiunile care au 
prezentat concurenți mai bine pre
gătiți trebuie remarcate Regiunea 
Autonomă Maghiară, Oradea. 
București și Timișoara. Analizînd 
pregătirea luptătorilor juniori in 
cadrul întrecerilor finale la lupte 
libere, s-a desprins că există încă 
o serie de deficiențe și lipsuri în 
executarea corectă a unor procedee 
tehnice, cum sînt: „prizele" și 
„cheile la picior", precum și tre
cerea de la o acțiune la alta. Este 
necesar să se pună un accent mai 
mare pe pregătirea fizică gene
rală a concurenților, luptele libere 
cerînd o pregătire fizică supe
rioară luptelor clasice.

In general, arbitrajele și orga
nizarea concursului au corespuns.

Ca un rezultat al pregătirii și 
al dîrzeniei manifestate de-a lun
gul celor trei zile de concurs a 
întrecerilor finale, în primele trei

Mîine se disputa „Cupa Poștașului”
Mîine, pe șoseaua Pitești, se 

dispută o serie de întreceri de 
fond, dotate cu „Cupa Poștașu
lui", organizată de colectivul spor
tiv Locomotiva P.T.T. și ziarul 
„Fulgerul". Competiția a stîrnit 
un viu interes în rîndurile sala- 
riiaților Ministerului Poștelor și 

Telecomunicațiilor, instituție în ca
drul căreia se află un mare nu
măr de posesori de biciclete de 
oraș, dintre care foarte mulți sînt 
cei ce țin să participe la acest 
concurs, „al lor", de altfel.

Cu același interes sînt privite 
șî celelalte probe (avansați, ju
niori, fete și semicurse). Colecti
vele sportive au înscris numeroși 
participant!. Dintre cei care vor 
fi prezent! la startul acestor pro

A X-a EDIȚIE A „CURSEI VICTORIEI”
Cea mai veche competiție de 

lung kilometraj din calendarul in
tern, „Cursa Victoriei", organiza
tă de Casa Centrală a Armatei, 
își va consuma a X-a ediție, între 
28 august și 4 septembrie.

Competiția măsoară 850 km. și 
are următoarele etape I. Bucu
rești—Alexandria și retur; II.

laîntreceri cicliste
Astăzi, la Buzău și mîiine la 

Brăila, vor avea loc o serie de 
întreceri cicliste demonstrative, la 
care vor lua parte cicliștii de la 
C.C.A. Aceste întreceri se desfă
șoară în cadrul turneului de

Mulți consideră poate că arbi
trajul la oină este, după cum spu
ne o vorbă veche: „floare la ure
che"! Din păcate, există la oină 
o serie de arbitri care sînt 
„adopți" aj acestei păreri, con- 
siderînd că însușirea elemen
tară a regulamentului este sufi
cientă pentru conducerea normală 
a unui joc. Această tendință 
periculoasă ca și faptul că din 
anul 1950 și pînă în prezent nu 
s-a ținut nici o consfătuire cu ar
bitrii și că de atunci a fost modi
ficat de trei ori regulamentul, 
schimbîndu-se fundamental con
cepția jocului de oină, au făcut ca 
în prezent cei mai mulți dintre 
arbitri să ajungă să interpreteze 
în mod personal actualul regula
ment. De exemplu: unii arbitri 
consideră mingile bătute peste li
nia de 3/4, respinse în fața aces
tei linii ji^ prinse înainte de a 
atinge pămîntul de un coechinier
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locuri, în ordinea categoriilor, s-au 
clasat:

Categ. 48 kg.: 1. C. Bacoi (Lo
comotiva Lugoj); 2. Iuliu Bivo- 
laru (Metalul Hunedoara); 3. C. 
Hadalea (LocomoMva Oradea). 
Categ. 51 kg.: 1. Ion Toba (FI. 
roșie București); 2. Ion lonescu 
(Metalul Sinaia); 3. Mihai Sanie 
(Locomotiva Oradea) ; categ. 54 
kg.: 1. Bucur Sitoi’a (Metalul 
București); 2. Alex. Gorbe (Pro
gresul Oradea); 3. Gh. Stanciu 
(FI. roșie Arad); categ. 57 kg.:
1. Ion Ghincea (Metalul Orașul 
Stalin); 2. Iosif Szabo (Voința Sf. 
Gheorghe); 3. loan Szalca (Voin
ța B. Mare); categ. 60 kg.: 1. Ti- 
beriu Jula (Progresul S. Mare);
2. Gh. Filipescu (Dinamo Orașul 
Stalin); 3. Alex. Tușa (Construc
torul Cluj); categ. 63 kg.: 1. An
drei Rojonti (Voința Tg. Mureș);
2. Aurel Pușcaș (Constructorul 
Cluj); 3. C-tin Badea (Metalul 
București); categ. 66 kg.: 1. Iuliu 
Pintea (Voința Tg. Mureș); 2. 
Cornel Ujbar (Locomotiva Timi
șoara); 3. St. Kineses (Locomoti
va Oradea); categ. 69 kg.: 1. Gh. 
Toth (Locomotiva Timișoara); 2, 
Ioan Bacsai (M'etalul B. Mare);
3. Niculae Crestici (Locomotiva 
Arad); categ. 72.: 1. Ion lonescu 
(Metalul Reșița); 2. Gh. Feher 
(Voința B. Mare); 3. Gh. Mari
nescu (Știința București); categ. 
75 kg.: 1. Gh. Gaidos (Construc
torul Cluj); 2. Carol Torok (Voin
ța Țg. Mureș); 3. Alex. Kook (Me
talul Oradea); categ. 78 kg.: 1. 
Ion Țăranu (Știința București); 2. 
Emeric Kirali (Voința Tg. Mureș):
3. Ion Sipoș (Metalul Oradea) ; ca
teg. grea : 1. Pavel Dascălu (Lo
comotiva Arad); 2. C-tin Drăgu- 
lescu (Melalu) Orașul Stalin); 3. 
Dan Potîrcă (Voința București).

be notăm pe: D. Doncu, A. Fă- 
niciu, M. Șlefănescu (Metalul), 
Eugen Mihăilă, B. Rosenberg, Pe
tre Gane (Constructorul), _C. Stă- 
nescu. Silvia Iosif (FI. roșie), Ma
ria Iliescu (Metalul), Constanța 
Fălticeanu (Progr. F.B.), C. Istra- 
te (Progr. C.S.), Emit Popescu, 
D. Pelcaru, M. Laurențiu (Dina
mo), Mihai Zin (Șc. Tin.), precum 
și numeroși cicliști de la Știința. 
Voința, Avîntul, etc.

Adunarea participanților la ora 
7, în fața Poștei Centrale (Calea 
Victoriei), de unde, la 7,30, se 
va da plecarea festivă. Startul c- 
fectiv se va da, cu începere de la 
ora 8,30, de la km 8, de pe șo
seaua București-Pitești.

București—Giurgiu și retur ; 111.
București—Găesti și retur ; IV. 
București—Urziceni și retur ; V? 
București—Orașul Stalin ; VI. Ora
șul Stalin—București.

La această întrecere participă 
17 echipe, compuse din cîte 6 a- 
lergători. selecționați din cadrul 
a 13 asociații,

Buzău și Brăila
popularizare a sportului pedalei, 
pe care formația ciciistă de la 
C.C.A. îl întreprinde în diferite 
centre din țară.

Militarii deplasează un lot pu
ternic, în frunte cu maeștrii spor
tului Vasile Oprea și Ion loniță.

Greșeli frecvente în arbitrajul la oină
— numai o singură fază, dictînd 
bineînțeles jocul la mijloc. Alți 
arbitri, care aplică în mod just 
regulamentul acordă în același 
♦imp și punctul realizat din băta
ia peste linia de 3/4 pentru că 
în realitate sînt două faze distinc
te: I. lovitura peste linia de 3/4;
2. prinderea "rmnigii în cel de al 
treilea careu.

Mari discuții și nemulțumiri se 
nasc cînd este vorba de aplicarea 
legii avantajului. Majoritatea ar
bitrilor opresc în mod greșit pe 
jucători, înainte ca aceștia să fi 
efectuat schimbul de teren în tim
pul cînd blocajul celor de la 
prindere nu a puifut reține min
gea ieșită din teren.

De asemenea, cu prilejul ultime
lor competiții, s-a observat că in
trările și ieșirile jucătorilor se fac 
în momentele de oprire a jocului 
(lucru neadmis de regulament) 
fără să mai vorbim că mulți a«- 
bitri nu știu să deosebească mar
cajul de obstrucție.

Acestea sînt doar cîteva exem

Reuniune de box 
la Sibiu

La Sibiu s-a desfășurat joi seara 
o reușită gală de box în fața a 
3.090 spectatori. Au evoluat boxerii 
d*n lotul R.P.R. de tineret și o se
lecționată din Orașul Stalin. Iată 
rezultatele tehnice: Cat. hîrtie: 
M. Ciochină (O.S.) face meci nul 
cu Saul Avram (lot). Gat. muscă: 
Toma Hie (lot) b. p. M. Cristea 
(lot). Gat. cocoș: O. Gheorghiu 
(lot) b. p. E. Moldoveanu (O. S.). 
Toma Constantin (lot) b. ab. rep. 3 
pe F. Ambruș (O.S). Gat. pană: 
St. Văcaru ( lot) b. p. V. Filiuță 
(O.S.). E. Cismaș (lot) b.p. Q. 
Bastiog (lot). Cat. semiușoară: 
Dănulă Done (lot) b.p. St. Bogoi 
(O. S) — Decizie injustă. — Cat. 
ușoară: D. Adam (lot) b.p. C. Kiss 
(OS). Const. Gheorghiu (O.S) 
b.p. M. Miclăuș (Iot). Cat. semi- 
mijlocie: Francisc Ambruș (lot) b. 
p. Gh. Ciiiciu (O. S). C. Iordache 
(lot) face meci egal cu L. Hal- 
magy (lot). Cat. mijlocie mică: Pe
tre Popescu (lot) b.p. V. Bogoi 
(O.S). D. Gheorghiu (lot) face 
meci nul cu Petre Decâ (lot). Cat. 
mijlocie: Gh. Nicolaie (lot) ter
mină la egalitate cu O. Cioloca 
(lot). Cat. semigrea: Gh. Negrea 
(lot) b.p. Ghiță Al. (Ploești).

M. Vlădoianu

• ATLETISM. — Astăzi și mîine 
se va desfășura pe stadionul Di
namo din Capitală faza de zonă a 
dinamowadei de atletism pe anul 
1955. Participă concurenți aparți- 
rrînd de consiliile regionale Dina
mo din Craiova, Pitești, Ploești, 
R. A. M., București, reg. Stalin 
Concursurile vor avea loc astăzi 
de la ora 17 și mîine de la ora 9.

• FOTBAL. — Biletele pentru 
jocul amical de mîine Progresul
— C.C.A. se găsesc de vînzare la 
casele ștrandului din str. Dr. Stai- 
covici, începînd de astăzi. Intrarea
— la meci — pe stadionul Pro
gresul F.B. se face prin str. Dr. 
Lister.

• POLIATLON G.M.A. — Du
minică dimineața, începînd de la 
orele 9, pe stadionul Tineretului 
din Capitală se va desfășura faza 
pe oraș a campionatului republi
can de poliatlon G.M.A. Voit par
ticipa toți ciștigătorii din etapa 
raională precum și sportivii de ca
tegoria I și maeștrii sportului.

• NATAȚIE. — Astăzi fîn<-»nînd 
de la orele 16) se vor desfășura 
la bazinul de înot de la Ștran
dul Tineretului finalele spartachia- 
dei simdiaale la înot rezervate 
asociației MeAatul.

• CICLISM. — Zilele trecute s-a 
deschis la Sibiu tabăra de ci
clism unde — timp de 45 zile — 
numeroase talente tinere (băieți 
și fete), care s-au remarcat în 
ultima vreme, vor fi pregătite me
todic în vederea promovării lor în 
categoriile superioare.

— Deoarece lucrările de .nepiama- 
țfie a velodfromidui dlin paircul Di
namo nu sîrrt încă 'terminate, cam
pionatul de pistă al R P.R. va avea 
loc îndire 4—11 septembrie.

ple, de felul cum interpretează ar
bitrii diferitele acțiuni ale jocului 
de oină. Ele se datoresc faptului 
că ei nu știu să se așeze pe teren 
în funcție de fază. Unii arbitri 
conduc în general din incinta te
renului ceea ce nu le creează o 
bună vizibilitate față de jucătorul 
care trage și nici față de fel care 
se apără. Această poziție îi în
șeală de cele mai multe ori în 
acordarea deciziilor.

Cel care îndrăgesc cu adevărat 
sportul nostru național, știu că 
jocul de oină este dinamic, cu nu
meroase acțiuni subtile, că fazele 
se schimbă cu repeziciune de pe 
un culuar pe altul și deci unui 
arbitru i se cere în primul rînd 
mobilitate, să știe să-și aleagă 
poziția pe teren, și mai ales să 
știe să interpreteze regulamentul 
jocului. Și, ceea ce e mai trist, 
se pare că nici chiar membrii bi
roului comisiei centrale nu prea 
cunosc situația actuală a arbitra
jului...

TR. IOANIȚESCU

Intensă activitate la volei
Jucătorii și jucătoarele de volei 

sînt în plină activitate, fiind an
grenați Șn desfășurarea a două 
competiții deosebit de importante: 
campionatele interasociații și 
campionatele de calificare.

Prima competiție își desfășoară 
în prezent ultima fază dinaintea 
finalelor: campionatul pe asocia
ții, lâ care participă cele mai 
bune reprezentative de colective, 
calificate în etapele anterioare. De 
curind s-au încheiat finalele aso
ciației ' Metalul, care s-au desfă
șurat la Sinaia și la care au par
ticipat peste 160 de sportivi și 
sportive. La capătul întrecerilor, 
care au durat patru zile, au fost 
stabilite următoarele clasamente:

La fete: 1. IPROMET Bucu
rești; 2. MEE București;

La băieți: 1. Uzinele de trac
toare Orașul Stalin: 2. MfMCAt 
București; 3. I. C. Frimu Sinaia;
4. „23 August" București.

In afara acestor echipe, clasate 
pe primele locuri, s-au mai cvd“- 
dențiat echipele de băieți din Ro
man, Constanța și Timișoara. 
După desfășurarea campionatului 
a fost alcătuit lotul care va repre
zenta asociația sportivă Metalul 
la finalele campionatului de volei 
interasociații: Stanciu, Ștefănescu, 
Bratu, Gherculescu, Dodu, Fiera- 
ru, Iliescu, Năstase, Nicu, Iluțiu, 
Zîrnovearm, Leoveanit (antrenor 
Tănase Tănase) Ia băieți și Meutr, 
Stan, Ugron, Moțiu, Blaha, Bra
tu, Hirsch, Seceleanu, Marinescu, 
Popa, Morărescu, Popescu (antire- 
nor Gh. Enache) la fete. Jocurile 
desfășurate la Sinaia s-au bucurat 
de un frumos succes, fiind urmă
rite de mii de oameni ai muncii 
aflați în stațiune pentru odihnă.

Finalele campionatului asociației 
Locomotiva s-au desfășurat în Ca
pitală, pe terenurile Locomotiva 
Giulești. La fete, campioană a 
asociației a devenit echipa Loco
motiva MCF București, urmată în 
clasament de Locomotiva Gara de

Precizări pe marginea articolului 
„Două din formele exercițiiîor fizice
Pentru a-i da un înțeles mat 

larg și pentru a evita o serie de 
confuzii, aducem uneJe completări 
articolului ..Două din formele 
exercițiiîor fizice", publicat într-u- 
nul din numerele trecute ale zia
rului nostru.

Este vorba, în primul rînd, de 
însuși titlul articolului care se re- 
teră, de fapt, la două din mijloa
cele educației fizice: gimnastica și 
jocurile. In practica educației fi
zice se folosește un complex de 
mijloace (gimnastica, jocuri și ra
muri sportive, turism, forțele na
turii, factorii igienici, regimul (te 
muncă și odiihnă), menite să asi
gure omului o dezvoltare multila
terală a capacității sade fizice. La 
baza activității unui sportiv stă, în 
primul rînd înțelegerea conștientă a 
activității lui, aceasta avînd o 
valoare socială și fiind condițio
nată de procesul de producție.

Referindu-ne la gimnastică, tre
buie să arătăm că nu scopul, el 
sarcinile ei au drept rezultat dez
voltarea fizică generală, însuși
rea bazelor generale ale mișcării, 
perfecționarea generală a calită
ților fizice de bază, morale și de 
voință, etc. Pentru a da o imagine 
mai fidelă asupra felurilor con
crete și varietăților de gimnastică 
ce se folosesc pentru realizarea 
unui scop bine definit și pentru 
rezolvarea unui cerc de probleme 
metodice corespunzător, expunem 
împărțirea la care s-a ajuns;

gimnastica de bază (cu o sin
gură varietate, gimnastica igie
nică) ;

gimnastica sportivă (care are ca 
varietăți gimnastica sportivă pro- 
piriu-zisă cu cele șase probe), gim
nastica artistică și gimnastica a- 
crobatică ;

Duminică 14 august
■ FOTBAL. — Cupa R.P.R.: 

Dinamo 6 București — Metalul 
„23 August" București, teren Di
namo Obor, ora 17. — Campio
natul republican de juniori: Pro
gresul F.B. București — Flacăra 
București, teren Progresul F.B. 
(str. Dr. Staicovici), ora 9; C.C.A, 
—Metalul „23 August" București, te-* 
ren Locomotiva P.T.T., ora 9.15; 
Locomotiva București —* Locomo
tiva Constanta, stadion Giulești. 
ora 9: Tînăru! Dinarnovist II Bucu
rești — Știința București, teren 

Nord București, Locomotiva Con
stanța și Locomotiva CTFT Bucu
rești. La băieți, pe primul loc s-a 
clasat Locomotiva Craiova, iar în 
continuare Locomotiva CTFT 1 
București, Locomotiva Constanța. 
Locomotiva Giurgiu, Locomotiva 
CTFT II București și Locomotiva 
Grivița Roșie București.

Finalele asociației Progresul se 
desfășoară azi și mîine la Pitești, 
uinde s-au făcut pregătirii speciale 
pentru asigurarea condițiilor opti
me de disputare a întrecerilor.

Asociațiiile care și-au închetat 
întrecerile și-au alcătuit loturile în 
vederea finalelor programate pen
tru 20—30 august la Constanța. 
Pregătirile pe care le efectuează 
reprezentativele asociațiilor în ve
derea finalelor, ca și măsurile or
ganizatorice luate, constituie ga
ranții pentru o întrecere viu dis
putată, echilibrată și valoroasă din 
punct de vedere tehnic.

Cealaltă competiție importantă 
pentru jucătorii și jucătoarele de. 
volei din țară este campionatul de 
calificare, care a ajuns în faza 
de desfășurare a etapelor inter- 
regiuni. Săptămîna trecută s-au 
disputat jocurile din prima parte 
a fazei I-a, înregistrîndu-se urmă
toarele rezultate :

Feminin : Dinamo Pitești— Pro
gresul Călărași 1—3, Flamura 
roșie Iași — Progresul Focșani 
3—0, Voința Fălticeni — Dinamo 
Satti Mare 3—1.

Masculin : Voința Pitești — Lo
comotiva Giurgiu 1—3, Știința 
„Universitatea" Iași — Șoimii Te
cuci 3—0, Progresul Botoșani — 
Dinamo Satu Mare 3—1. Mîine 
se va disputa returul acestor me
ciuri, în orașele echipelor care s-au 
deplasat în tur. Pentru calificare 
se ține seama în primul rînd de 
victoriile directe, iar la egalitate de 
victorii se ia în considerație set- 
averajitl și apoi punctaverajul.

Faza a Il-a a etapei intet regio
nale se va disputa la 21 august 
(turul) și 28 august (returul).

gimnastica ajutătoare (împărțită 
în gimnastică de producție, medi- 
cală-curativă și ajutătoare în pre
gătirea sportivilor pe ramuri de 
sport).

Calitatea unei execuții depinde, 
în mare măsură, de starea emo
țională a sportivului, care poate fi 
pozitivă sau negativă. Starea emo
tivă negativă poate fi înlăturată, 
însă, prin antrenament, prin re
petări continue ale exercițiiîor.

Pentru a ajunge la un înalt 
grad a.l măiestriei sportive, dez
voltarea calităților fizice de bază 
nu trebuie făcută numai prin prac
ticarea gimnasticii. Pentru un 
randament maxim și pentru reali
zarea unor performante superioare, 
gimnastul trebuie să-și asigure 
dezvoltarea acestor calități prin- 
tir-o_ pregătire mui’tilatena.!ă, reiailf- 
zată prin practicarea altor spor
turi.

Referitor la jocurile sportive, da
torită varietății lor putem distin
ge, din punct de vedere metodic, 
următoarea clasificare: jocuri de 
mișcare, jocuri sportive elementare 
și jocuri sportive. In limitele aces
tei împărțiri de bază se noate face 
și o repattizare mai fracționată ca 
formă și conținut, fracționare de 
care trebuie să se țină seama la 
alegerea și folosirea jocurilor în 
procesul educației fizice. Jocurile 
dezvoltă, prin practicarea lor, o 
serie de calități ca: spiritul colec
tiv, curajul, rapiditatea cu care se 
iau deciziile în anumite momente, 
hotărîrea, perseverența, disciplina, 
etc. Realizarea acestor calități se 
poate face însă numai prinfr-utt 
proces pedagogic just orientat, în 
oare să se țmă seama de cerin
țele educației societății noastre

Dinamo Obor, ora 15.15; Progresul 
C.P.C.S. București — Flacăra Plo
ești, teren Progresul C.C.S. (cal. 
Dudești), ora 9.

■ CICLISM. — Poșta Centrală 
(cal. Victoriei) ora 7.30: plecarea 
în „Cupa Poștașului". Km. 8 de pe 
șoseaua București-Pitești : plecarea 
efectivă (ora 8.30).

■ SPORTURI NAUTICE. — De
barcaderul ..Pescăruș", ora 9: ple
carea în „Crosul Lacurilor".

■ POLO. — Strandin' Tineretu
lui, ora 17: Progresul București — 
FI. roșie Timișoara (categoria A).



Campionatul categoriior 
A și B la polo pe apă

CATEGORIA A.

ȘT11NTA BUCUREȘTI — CON
STRUCTORUL ORADEA 5-2 (2-0) 
Arbitru: A. Kiss (Tg. Mureș), foar
te buu.

ȘTIINȚA : Tudoroiu — Zâne, 
Chiriac — Blajek — Chirvăsuță, 
Marinescu, Kroner.

CONSTRUCTORUL : Hegyessi — 
Dr. Filip, Kiss — Andrasi — Sza
bo. Virag, Farkas.

Tinerii jucători de la Știința sînt 
în progres de ta meci la meci. 
Concepția lor modernă de joc (vi
teză, mobilitate) a început să dea 
rezultate acum cind echipa a câș
tigat în coeziune tehnică și sigu
ranță. Joi, bucureștenii au cedat 
rareori inițiativa adversarului. Oas
peții au atacat sporadic și numai ★ 
prin Virag, centrul fix. Primii care 
atacă sînt bucureștenii care și în
scriu în min. 1 primul gol, prin 
Marinescu, la capătul unei frumoa
se combinații. Apoi — prin elimi
narea lui Szabo — formația oas
peților fiind descompletată, nu poa
te opri înscrierea celui de al doi
lea punct al studenților, de către 
Blajek. Un contraatac al orădeni- 
lor se termină printr-o „bară" a 
lui Virag. Sfîrșiful reprizei îi gă
sește pe studenți la poarta apărată 
de Hegyesi. La reluare, aspectul jo
cului este același. Studenții domină 
insistent și înscriu încă de trei ori 
prin. Blajek (2) și Chirvăsuță. 
Orădenii reduc din handicap prin 
Szabo și Virag.

★

Cluj (prin telefon de la subre- 
dacția noastră). Știința Cluj a în
trecut Progresul București cu 0—3 
(5-0). Au marcat: Danciu (3), Vîr- 
golici, Gebefugy, Doieanu (Știin
ța) și Bădiță (3) pentru Progresul

CATEGORIA B :

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA — 
FLAMURA ROȘIE LUGOJ 2-2 
(i-0); ȘTIINȚA TIMIȘOARA - 
PROGRESUL CLUJ 4—7 (3—3) • 
VOINȚA TG. MUREȘ — VOINȚA 
TIMIȘOARA 6-6 (3-3).

★

Duminică 14 august se vor djs 
pută meciurile etapei a 111-a a 
returului în categoria A și etapei 
a IV-a în categoria B, după urmă
torul program: Cluj : Știința — 
Constructorul Oradea (cat. A); Me
talul — Știința București (cat.A); 
București : Progresul — FI. roșie 
Timișoara (cat. A). Tot la Cluj 
se va juca astăzi meciul restanță 
dintre echipele Știința Cluj și Ști
ința București.

In categoria B se dispută jocu
rile : Timișoara: Locomotiva — 
Voința Timișoara; Lugoj: FI. ro
șie — Știința Timișoara; Cluj: 
Progresul — Voința Oradea; Cluj: 
Locomotiva — Voința Tg. Mureș.

★

De curând, 4a Cîmpina și Timi
șoara s-a disputat faza de zonă în 
cadrul Cupei Orașelor la polo-iu- 
niori. S-au calificat pentru turneul 
final, care se va dîstășura la Re
șița, echipele: București, Tg. Mu
reș, Timișoara și Baia Mare.

Mîine apare „Programul' PRO
NOSPORT" nr. 71 cu un bogat 
material documentar și informativ 
asupra concursului PRONOSPORT 
nr. 33 (etapa din 21 august 1955) 
care cuprinde 5 meciuri de fotbal 
din cadrul campionatului cat. A 
și 11. meciuri din campionatul cat. 
B. „Programul PRONOSPORT" 
nr. 71 are următorul sumar:

— începe returul...
— Clasamentele campionatului 

cat. A și B (generale, acasă și 
deplasare).

— De ce n-au fost 12 rezultate 
exacte?

— BULETINUL SAPTAMINH 
(un comentariu documentat asupra 
concursului Pronosport nr. 32) de 
Ion Aposto'iescu.

— Tabel de variante — Cheia 
Pronosport.

— Un concediu de odihnă și un - 
premiu de 47.511 lei.

Fază din meciul Știința Hue.— Constructorul Oradea.

Modificări în regulamentul 
camp onatului de alpinism pe echipe al R.P.R.

Comisia centrală de alpinism a 
hotărît să aducă următoarele mo
dificări, completări și detalii.teh
nice, regulamentului campionatului 
R.P.R. de alpinism (cățărătură) pe 
echipe pe anul 1955.

— Campionatul pe echipe se va 
disputa numai pentru echipe mas
culine.

— Campionatul R.P.R. pe echipe 
se va disputa în munții Piatra 
Craiului între 24—28 august 1955.

— Probele ce se vor disputa: se 
vor parcurge contra cronometru, 
două trasee care vor măsura circa 
100 metri și vor avea pasaje de 
dificultate de la gradul 4 în sus.

— Pe trasee se vor găsi numai 
pltoane de asigurare.

— Asigurarea se va face după 
sistemul campionatelor pe echipe 
disputate în anii 1953—1954.

înscrieri. Nu vor fi admiși la în
scriere sportivii care au fost sur

CARNET
CONCURSUL ȘCOLILOR SPOR

TIVE DE TINERET

• In zilele de 27—28 august 
se vor desfășura 4a Constanta pe 
Stadionul nou, întrecerile finale 
aile concursului Școlilor soortive 
de tineret. Vor participa elevii și 
elevele școlilor sportive de tineret 
din : C-lung Pitești, Arad, Ora
dea, Craiova, Hunedoara. Petro
șani, Giurgiu, Brăila, Cluj, Turda, 
Roman, Bîrlad, Pitești, Piatra 
Neamț, Baia Mare, Orașul Stalin, 
Iași, R. Vîlcea, Tîrgoviște, Cîm
pina, Tg. Mureș, Constanța și cer
cul Tînărul dinamovist.

CAMPIONATUL DE ATLETISM 
. PE ECHIPE AL ORAȘULUI 

BUCUREȘTI

• Odată cu desfășurarea me
ciurilor din cadrul etapei a IV-a, 
a luat sfîrșit turul campionatului 
de atletism pe echipe al orașului 
București, competiție care s-a 
bucurat de un frumos succes.

fată rezultatele înregistrate în 
cadrul etape» a IV-a :

Progresul — Constructorul 
139:102; Dinamo — Flamura Roșie 
124:85; Metalul — Flamura roșie 
104:91 ; Dinamo — Metalul 74:71; 
Locomotiva — Voința 114:29; 
Locomotiva — Știința + Șc. tineret

informații l^onosport
— Programul concursului spe

cial din 24 august 1955.
— Rezultate oficiale ale con

cursului nr. 31 din 7 august 1955.
— Premiile speciale de la con

cursul nr. 29 din 24 iulie 1955.
— Tănăsache Pronosport.

Plata premiilor de la concursul 
PRONOSPORT nr. 31 (etapa din 
7 august 1955) continuă mîine di
mineață începînd de la ora 8 la 
Agenția Centrală PRONOSPORT 
din Calea Victoriei 9.

★
Premiul special o motocicletă de la 

concursul Fronosport nr. 30 din 31 iu
lie 1955 a revenit lui Bratu Matroana 
din București, calea Călărași nr. 51, 
care a avut 1€ buletine cu 0 rezultate.

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT Nr. 33

ETAPA DIN 21 AUGUST 1955
I Știința Timișoara — C.C.A. 

(cat. A) 

prinși în regiunea de concurs pînă 
în ziua de 22 august, ora 20.

— Regiunea de concurs este ver
santul sud-vestic al crestei Pietrei 
Craiului între refugiul „7 Noem- 
brie" și Șeaua Crăpăturii.

— Tragerea la sorți a ordine! 
de intrare în traseu se va face în 
ziua de 23 August, ora 18, la ca
bana Crăpătura.

— Ordinea de intrare în traseu 
se stabilește prin tragere la sorți 
pentru manșa I. In manșa a II-a, 
ordinea intrării în traseu va fi in
versată.

— Nu vor fi admise la campio
nat asociațiile sportive care nu vor 
prezenta pentru echipierii lor foile 
de arbitraj privind toate turele 
standard prevăzute în regulamen
tul campionatului.

ATLETIC
Giurgiu 102:85; Știința+Șc. tine
ret Giurgiu — Voința 110:27.

Dintre rezultatele individuale 
cele mai bune sînt :

BĂRBAȚI: 100 m.: I. Ehedi 
(D) 11,6; 800 m.: I. Ehedi (D) 
2:02,6; 3.000 m.: V. Weiss (D) 
9:02,0; 110 m. g.: N. Ber carii (L) 
15,8; AL Ursac (L) 15,9; înăl
țime; V. Cincă (D) 1,75; lun
gime: Gh. lamandi ID) 6,44; 
greutate; D. Stoian (P) 13,19;
5 km. marș: N. Roateș (FI. r.) 
24:23,8.

FEMEI: 100 m: Paula Bucur 
(FI. r.) 13,3; 500 m.: P. Bucur 
(El. r.) 1:25,4; 80 m. g.: Maria 
Buzdugan (M) 13,3; greutate:
Valeria Guzgan (L) 11,99; disc: 
V. Guzgan (L) 32,83; înălțime: 
Maria Cerchez (D) 1.38; lungime: 
Maria Șeitan (D) 4,87.

Nicolae D. Nicolae 
corespondent

CONCURS ATLETIC 
LA TIMIȘOARA

Pe stadionul „23 August" a 
avut loc un concurs în cadrul 
căruia au fost înregistrate cîțeva 
rezultate bune: prăjină: Eug. 
Lupșa 3,70; 80 m. g.: Solia 
Moțiu 12,7 ; lungime : Luiza Pascu 
5,16

II Flamura roșie Arad — Loco
motiva Timișoara (cat. /.*.

III Dinamo Orașul Stalin — Mine
rul Petroșani (cat. A).

IV Locomotiva -Tg. Mureș — Știința 
Cluj (cat. A).

V Locomotiva Constanța — Dina
mo București (cat. A).

VI Știința Craiova — Metalul Bucu
rești (cat. E).

VII Flacăra Mediaș — Metalul Re
șița (cat. B),

VIII FI. roșie Cluj — Locomotiva 
Arad (cat. B).

IX Metalul Hunedoara — Metalul 
Cîmpia Turzii (cat. B).

X Metalul Oradea — Metalul Baia 
Mare (cat. B).

XI Dinamo Bîrlad — Flamura roșie 
Bacău (cat. B).

XII Flamura roșie Burdujeni — 
Flacăra 1 Mai Ploești (cat. B).

MECIURI DE REZERVA

A. Progresul Sibiu — Locomotiva
Craiova (cat. Bj

B. Avîntul Fălticeni — Locomotiva 
Galați (cat. B)

C. Minerul Lupeni — Locomotiva
Cluj (cat. B)

Di Flacăra Moreni — Locomotiva 
București (cat. B)

In așteptarea returului categoriilor A și B- 
jocuri în Cupa R. P R. și la juniori

Primele jocuri de fotbal ale no
ului sezon s-au disputat la 7 au
gust, iar duminica aceasta se dis
pută o noua etapă în Cupa R.P.R. 
1955. De fapt, noul sezon va ii 
deschis oficial odată cu începerea 
returului campionatului republican 
al categoriilor A și B, eveniment 
care se va produce la 21 august, 
adică duminica viitoare. Deci, la 
această dată, fotbalul se va găsi 
în plină desfășurare.

Pînă atuncî, echipele din catego
riile A și tineret, precum și o parte 
din cele de categorie B (elimi
nate din Cupă sau neprogramate) 
își continuă pregătirile, disputînd 
în cadrul lor ultimele meciuri de 
verificare, publice sau „cu porțile 
închise". De pildă, echipa C.C.A. 
a jucat marți la Bușteni cu Fla
căra Cîmpina (revanșa meciului de 
la Cîmpina). Și de data aceasta, 
militarii au cîștigat cu 4—1 (3—1) 
prin punctele marcate de Alexan- 
drescu, P. Moldoveanu, Meszaros 
și V. Molldovan. Tapalogea a în
scris pentru Flacăra.

Dinamo, liderul campionatului 
categoriei A, a susținut joi un joc 
amical cu Metalul „23 August" 
București, cu care prilej a încer
cat din nou cîteva elemente tinere 
(portarul Moguț, mijlocașul Mo- 
canu și extrema stingă Nițulescu).

Dinamoviștii au cîștigat cu 4—2 
(3—0). Au marcat Magheț (2) 
Ene și Nicușor, respectiv Arsene 
(din 11 m.) și Calotă.

Antrenamente intense fac, de 
asemenea, toate celelalte echipe de 
la „A": Știința Cluj, Locomotiva 
Timișoara, Progresul București, Di
namo Orașul Stalin, Știința Ti
mișoara etc.

★
In categoria B, echipele dau do

vadă de aceeași rîvnă î,n pregătire. 
26 dintre ele — cele calificate în 
etapa de mîine a Cupei RJKR.— au 
posibilitatea să-și verifice forma- 
țiiile în jocuri oficiale, programate 
în Cupă, cu o săptămînă înainte 
de începerea returului. în timp ce 
alte două — Locomotiva București 
și Progresul Oradea — susțin tot 
mîine, partide internaționale, care 
au aceeași valoare ca și c?le in
terne, din punct de vedere al pre
gătirii pentru campionat.

In etapa de mîine a Capei, cî
teva echipe din categoria B susțin 
jocuri foarte dificile. Astfel, Meta
lul Reșița — deținătoarea Cupei pe 
1954 — se deplasează la Oțelul Roșu, 
unde va înfrunta valoroasa forma
ție locală Metalul, antrenată de 
fostul internațional V. Chiroiu. 
Flacăra Mediaș, Metalul C. Turzii, 
Metalul B. Mare, Metalul Arad, 
Știința București, Dinamo Galați 
și FI, roșie Buhuși primesc de 
asemenea, replica unor btane echipe 
regionale. Voința Odorhei, Avîntul 
Toplița, FI. roșie Valea lui Mihai, 
Metaf.ul Oțelul Roșu. Locomotiva 
Oradea, Dinamo Pitești, Recolta 
Tulcea și Locomotiva Pașcani — 
singurele echipe regionale rămase 
în Cuoă — „își vor vinde scump 
pielea" în aceste jocuri programate 
pe terenurile lor.

O etapă importantă are loc și in 
campionatul republican de jtftiiori. 
Lupta pentru primul loc este de
osebit d spectaculoasă în această 
interesantă competiție a junioritor. 
care constituie un izvor nesecat 
de elemente tinere pentru fotbalul 
nostru. Recenta tabără de juniori 
de la Poiana Stalin a corkirmat 
aceasta cu prisosință, prin valoa
rea juniorilor prezentați.

înaintea acestei etape. — a pa
tra a returului — situația în cele 
șase clasamente se prezintă astfel: 
Locomotiva lași și Voința Fălticeni 
ocupă locurile 1 și 2 cu 19 și respec
tiv 18 puncte în seria I. Locomotiva 
București a luat un avans de patru 
puncte asutpra celei de a doua cla
sate, St'i-nța Ruci-lrești, în seria a

JOCURI AMICALE
e Mîine se vor disputa cîteva 

înlîlniri amicale, dintre care una 
— toarie interesantă — are loc la 
București, pe stadionul Progresul 
F.B., din str. Dr. Staicovici, re
cent reamenajat. A’ieciul se dispută 
între primele echipe Progresul și 
C.C.A. Jocul va începe la ora 
17,30. Dinamo București joacă pe 
stadionul Dinamo. în compania e- 
ehipei sale de tineret (ora 12,30), 
iar FI. roșie Arad cu Știința Timi
șoara.

• Iată cîteva rezultate de joi : 
Flacăra Ploești — Metalul Ind. 
Sibiu 3—2 (1—1) la Sibiu FI. roșie 
Arad —■ Metalul Arad 7—2 (4-2). 
Știința Timișoara — Progr sul Ti
mișoara 1—0 <0-0) și Locomotiva 
Caransebeș — Locomotiva Timi
șoara 1—6 (1-2).

II-a; Flacăra Ploești deși cu 
două meciuri mai puțin jucate, 
are un punct avans asupra 
Tînărului Dinamovist I București 
(20 puncte) în seria a IlI-a; 
Știința Timișoara cu 12 jocuri 
și 18 puncte precedează pe 
Metalul Arad care are 16 puncte 
din 12 jocuri și pe Locomotiva Ti
mișoara, care are 16 puncte din 10 
partide în seria a IV-a ; FI. Roșie 
Arad, în seria a V-a, are 21 puncte 
din 12 jocuri față de cele 20 din 
10 meciulri ale Științei Cluj, iar în 
seria a Vl-a, Progresul Sibiu con
duce detașat, cu 4 puncte, asupra 
echipelor Locomotiva Orașul Stalin 
și Locomotiva T. Mureș, care au 
cîte 18 puncte.

Iată, de altfel, programul jocu
rilor de mîine :

CUPA R.P.R.: Metalul 108-
Progresul Sibiu, Voința Odorhei- 
Flacăra Mediaș, Avîntul Toplița- 
Metaluil C. Turzii, FI. roșie Valea 
lui Mihai-Metaiul B. Mare, Loco
motiva Oradea-Metalul Arad, Me
talul Oțelul Roșu-Metalul Reșița, 
Minerul Lupeni-Metalul Hunedoara, 
Locomotiva T. Severin-Știința Cra
iova, Dinamo Pitești-Știința Bucu
rești, Dinamo 6 București-Meta- 
lul București, Flacăra Moreni-Fla- 
căra Cîmpina, Recolta Tulcea-Di- 
narno Galați, Progresul Focșaini- 
Dinamo Bacău. Dinamo Bîrlad- 
Știința Iași, Avîntul Fălticeni-FI. 
roșie Bacău, Locomotiva Pașcani- 
F1 roșie Bulrusi
CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE JUNIORI 
(etapa a IV a returului)

Seria I : Locomotiva Iași-Dina- 
mo Bîrlad, FI. roșie Bacău — 
Știința Iași, Dinamo Bacău-Fl. ro
șie Buhuși, Progresul Focșani-Fl. 
roșie Burdujeni, Avîntul! Fălticeni- 
Voința Făilticeni. Seria a H-* : 
Știința București-Tînărul Dinamo
vist II București, Flacăra Moreni- 
Locomotiva Galați, Dinamo Gailați- 
Flacăra 1 Mai Ploești. Voința 
Focșani- Flacăra Cîmpina. Locomo
tiva Bucunești-Locoimotiva Con
stanța. Seria a IlI-a: Locomotiva 
T. Severin-Locomotiva Craiova, 
C.C.A.-Metalul București, Progresul 
F.B.. Buciirești-FT.acăra București, 
Progresul! C.P.C.S. București- 
Flacâra Ploești. Știinta Craiova- 
Tînărul Dinamovist Pitești. Seria 
a IV-a: Locomotiva Arad-Metaiul 
Reșița, Metalul 108-Metalul Arad, 
Minerul Petroșani-Metalul Hune
doara, Minerul Lupeni-Locomotiva 
Timișoara, Progresul Timișoara — 
Știința Timișoara. Seria a V-a: Me
talul Cîmpia Turzii-Progresul Ora
dea, Progresul Satu Mare-Metalul 
Baia Mare, Metalul Oradea-Vointa 
Cărei. Locomotiva Cluj-Fl. roșie 
Arad,' Știința Cluj-Fl. roșie Cluj, 
Seria a Vl-a: Progresul Sibiu-Avin- 
tul Reghin, Metalul St R. Orașul 
Stalin-Locomotiva Tg. Mureș, Me- 
taf.ul Uz. tr. Orașul Stalin-Flacăra 
Mediaș, Constructorul Tg. Mu- 
reș-FJ. roșie Sf. Gheorghe, Lo
comotiva Orașul St’lin-Dinamo 
Orașul Stalin.

Mîine — două jocuri 
internaționale

Fotbaliștii noștri susțin mîine 
alte două întîlnirj internaționale. 
Una -din aceste partide are loc la 
Oradea. între echipa locală Progre
sul ICO și formația cehoslovacă 
Tatran. Orădenii așteaptă cu legi
tim interes acest meci al echipei 

.lor, fruntașa seriei a doua a cate
goriei B. Progresul Oradea urmează 
să alinieze următoarea formație: 
Gebner (Szeles)- Tiriac Cotian, 
Vărzan I (Pop Carol)-Bartha, Cuc, 
Toth, Florea, Vaczi (Koszegi), 
Krempanski, Szakacs.

Al doilea joc are loc jn R. P. 
Bulgaria, la Stara Zagora, unde 
Locomotiva București — care a de
butat cu succes în țara vecină șt 
prietenă — va primi replica e- 
cliipei locale Lokomotiv din cate
goria B. Bucureștenii vor alinia 
formația care a cîștigat miercuri 
la Plovdiv.

Pregătirile fotbaliștilor 
surdo - muți

Lotul de fotbal asociației
suirdo-muților din R.P.R. se pre
gătește intens pentru un joc inter-; 
național pe care-1 va susține la 21 
august cu echipa maghiară. La 
antrenamente iau parte următorii 
jucători: Iunc, Stoica. Kohn, Mol- 
doveanv, Romilă, Pojar, Lungtt, 
Ranabac, Bogdan. PuJaș, C'ăllă- 
ceanu, Neme b. Kr’ ir. Pooeseu 
și Pantici Antrenorul lotului este 
N. Sortani.



Frumoasa comportare 
a aeromodeliștilor noștri 

la Wrchlabi
La concursul internațional de aero- 

moddlism desfășurat anul trecut la 
Moscova echipa R.P. Romi ne a o- 
cupat locul V în clasamentul gene
ral. La recentele întreceri interna
ționale de la Wrchlabi (R. Ceho
slovacă) aeromodeliștii romîni s-au 
clasat tot pe același loc.

Așa stînd lucrurile, pe bună drep
tate ne punem următoarea întreba
re : s-a făcut sau nu un pas înainte 
față de anul trecut ? Fără îndoială 
că da I Acest răspuns pozitiv este 
întemeiat pe faptul că din punct de 
vedere al valorii punctajului, aero- 
modeliștii romîni au săltat un loc 
(U.R.S.S. și R. Cehoslovacă clasate 
pe locul II, III au avut același nu
măr de puncte). De asemenea, tre
buie avut în vedere că, de astă 
dată, la startul întrecerilor de aero- 
modelism au fost prezenți aeromo- 
deliști fruntași din mai multe țări, 
în număr mai mare și mult mai 
bine pregătiți. In plus, se poate 
spune fără nici o rezervă, că echi
pa R.P. Romîne care ne-a reprezen
tat la concursul internațional de la 
Wrchlabi ipoate fi socotită „garni

tura" secundă a adevăratei noas
tre reprezentative. Aceasta, pentru 
că, dirrtr-o justă politică de promo
vare a cadrelor, au fost introduse în 
lot numai elemente tinere. De altfel, 
este suficient să arătăm că din cei 
cinci componenți ai echipei repre
zentative patru sînt debutanți în 
competițiile internaționale.

Socotim însă, că pentru o și mai 
justă relevare a progresullui rea
lizat de constructorii noștri de aero- 
modele în perioada dintre cele două 
concursuri internaționale, este ne
cesară prezentarea unui suimar 
tablou cu rezultatele obținute de 
aeromodeliștii romîni ta Moscova 
și Wrchlabi. In paranteză sînt in
dicate locurile ocupate la Mosco
va : categ. planoare — IV (VII), 
propulsoare — VI (VII), categ. 
motomodele IV (IV), categ. 
mecanice cu zbor captiv 2,5 cmc. V 
(VIJ), categ. reactoare III (IV) ; 
clasamentul generali pe echipe: 
V (V). După cum se vede, numai 
la categoria motomodele am rămas 
pe loc. Desigur însă, că situația de 
mai sus nu este destuii de elocventă, 
întrucît la această categorie între
cerile au avut loc în condiții atmos
ferice nefavorabile.

Din punct de vedere all performan
țelor, cea mai valoroasă a fost în
registrată ia categoria mecanice cu 
zbor captiv 2,5 cmc. (concurent 
George Craioveanu). 148 knkh. con
stituie un rezultat excelent, supe
rior cu 12 knVh. vechiului nostru 
record republican.

Pe echipe R.P. Romînă a ocupat 
numai locul 5. Socotim că aceas
ta reprezintă totuși un succes, mai 
ales dacă ținem seama că aero
modeliștii noștri au fost depășiți 
doar de concurenjii din unele țări 
unde sportul aeromodelist are o 
mai veche tradiție și un mai larg 
caracter de masă.

Cele două motociclete ale colecti
vului Recolta — GAS Oradea (secția 
IJ sînt folosite de persoane care nu 
au nici o legătură cu acest colectiv.

In ciuda sezisărilor făcute de Sane
pid, conducerea ștrandului din Zalău 
nu ia măsuri pentru curățirea bazi- 
nului.
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Desen de MATTY

22 de țări participă la prima ediție a Campionatelor Europene de tir!
„Bate la ușă" prima ediție a 

campionatelor europene de tir 
masculine, feminine și de juniori. 
Pînă la 9 septembrie, data inau
gurării acestei importante compe
tiții sportive, au mai rămas puține 
zile. Federațiile Europene de Tir 
și-au dat răspunsul privitor la 
invitația de participare lansată de 
comisia centrală de tir din Re
publica Populară Romînă.

La ora actuală este sigură pre
zența trăgătorilor din 26 de Fe
derații Naționale de Tir, repre- 
zentînd 22 de țări europene (di

La 20-21 august in București
întâlnirea internațională de atletism R. P. R. — Franța

Stadionul Republicii din Capi
tală va găzdui în zilele de 20 și 21 
august, adică slmbăta și duminica 
viitoare, prima intilnire interna
țională de atletism între echipele 
masculine și feminine ale Repu
blicii Populare Romîne și Franței-

In vederea acestei importante 
întreceri internaționale lotul a- 
tleților romîni care a participat la 
concursurile din cadrul felui de 
a[ V-lea Festival de la Varșovia, 
s-a înapoiat în țară încă de 
miercuri. La București atleții noș
tri și-au continuat programul de 
pregătire obișnuit, antrentndu-se 
pe stadionul Republicii. Cu toții 
se află într-o formă destul de 
bună și așteaptă cu nerăbdare a- 
propiata intilnire cu atletele și 
atleții francezi, ale căror ultime 
performanțe îi indică drept ad
versari puternici de o valoare ri
dicată.

La unul din aceste antrenamen
te l-am întîlnît pe maestrul spor
tului Ilie Savel, câștigătorul me
daliei de aur la proba de 400 m. 
garduri din cadrul Festivalului de 
la Varșovia. In pauza dintre două 
sprinturi recordmanul țării noas
tre ne-a spus: .

Sînt nespus de bucuros pentru 
victoria pe care am tnregistrat-o 
la Varșovia, mai cu seamă că am 
obținut-o în fața celor mai buni
alergători pe garduri din lume,
sovieticii Lituiev și lulin. Dacă
de acest lucru sînt pe deplin mul
țumit, în schimb continui să nu
fiu în totul mulțumit cu rezulta
tul meu de acolo. Este adevărat 
că 52,1 sec .este a doua perfor
manță înregistrată de mine pînă 
acum, ddr la Varșovia țineam să 
obțin un nou record, adică să a- 
lerg sub 520 secunde. Numai ezi
tările pe care le-am avut la ulti
mele garduri m-au împiedicat să 
obțin rezultatul pe care-l aștep
tam. Doresc însă să realizez acest 
lucru alături de prietenii mei 
Guy Cury și Robert Bart în 
compania cărora am alergat în 
1953, aci la București, 520 sec. 
Știu însă că sînt amtndoi adver
sari puternici și pentru aceasta 
mă și pregătesc cu toată seriozi
tatea pentru întrecerea de săptă- 
mina viitoare".

In vederea acestei înti Intri o 
parte din atleții noștri au parti
cipat la un concurs de verificare 
desfășurat ieri după amiază pe 
stadionul Republicii. Iată cîteva 
din rezultatele înregistrate cu a- 
cest prilej: BARBAȚI: 400 m.: 
Ștefan Mihaly 50,0; Ion Boitoș 
500; 800 m.: Ferdinand Mosco
vici 1:55,5; Dumitru Bîrdău 1:55,6; 
Aurel Palade Ursu 1:560; 5.000 
m.: Victor Pop 15:08,4; Nicolae 

ferența dintre numărul țărilor și 
cel al federațiilor este cauzată de 
faptul că Belgia, Danemarca, Fran
ța și Italia au federații diferite 
pentru tragere la semn și pentru 
tragere cu pușca de vînătoare). 
Lista definitivă a înscrierilor este 
următoarea : Austria, Belgia (cu 2 
federații), R.P. Bulgaria, Dane
marca (cu 2-federații), Egipt, Fin
landa, Franța (cu 2 federații), An
glia (numai cu o federație, cea de 
talere și skeet), Germania occiden
tală, Grecia, R. P. Ungară, Italia 
(cu 2 federații), Monaco, Norve

Bunea 15:10,6; Ion Pricop 15:14,4; 
3.000 m. obstacole: Constantin 
Aioanei 9;24,8; Ion Bădici 9:25,0; 
greutate: Aurel Raica 15.63; disc;

Sprinterii francezii Bonino și Da
vid împreună cu antrenorul Ber
trand, fotografiați la Campionatele 
Internaționale ale R.P.R. (1954).

Romeo Coveianu 4401; suliță: 
lulius Iordan 59,70; Paul Deme
ter 5808; FEMEI: 800 m.: Geor- 
geta Mogoș 2:18,6; Maria Miclea 
2:20,7; Valeria Tălmăceanu 2:280; 
80 m. gamduri: Melania Davidovici 
11,7, Liana Jung 12,0; Silvia Băl- 
tăgescu 12.2; lungime Gabriela 
Belu 508; Sanda Grosu 507; Ma
ria Mariș 504; Inge Knobloch 
500; greutate: Ana Roth 12,91; 
Melania Velicu 12,82; Erica Sche
rer 12,08; suliță: Ilona Miklos 
40,13; Alexandrina Tănase 37,60.

★
Marele stadion Colombes din 

Faris a găzduit recent cea de a 
62-a ediție a campionatelor, națio-

Dinamo Moscova Wolverhampton Wanderers
3-2 (3-0)

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Vineri după-amiază, pe stadio
nul Dinamo, în prezența a 80.000 
de spectatori, s-a disputat întîlni- 
rea internațională de fotbal din
tre echipele Dinamo-Moscova și 
Wolverhampton Wanderers. 

gia, R.P. Polonă, R.P. Romină, 
Saar, Suedia, Elveția, R. Ceho
slovacă, Uniunea Sovietică și 
R.P.F. Iugoslavia.

Numărul neașteptat de mare de 
țări participante la această primă 
ediție a Campionatelor Europene 
este destul de elocvent; el oglin
dește interesul cu care este pri
vită această competiție în aproape 
întreaga Europă, și prevestește 
înalta valoare a luptei sportive 
prietenești ce va avea loc pe po
ligonul Tunari.

riale de atletism ale Franței. 
Campionatele din acest an au 
servit drept criteriu selecționerilor 
pentru definitivarea echipelor re
prezentative ale Franței în vede
rea meciurilor cu echipele R.P. 
Romîne și cu cele ale R. Ceho
slovace. Meciul de atletism Ceho- 
slovacia-Franța se va desfășura 
la Praga în zilele de 23-24 au
gust.

'ată cîteva din rezultatele în
registrate în campionatele Fran
ței, din acest an: BĂRBAȚI: 100 
m.: Alain David 10,5 (record al 
Franței egalat); Lisenko 100; Bo
nino 10,7; 200 m.: Jean Paul
Martin du Gard 21,7; Jacques De- 
gats 210; 400 m.: Goudeau
430; Haarhoff 49,0; 800 m.: El 
Mabrouck 1:52,0; Djiain 1:52,5;
l. 500 m.: Bernard 3:58,0; Vincen-
don 3:58,4; 5.000 m.: Alain Mi- 
moun 14:37,0; Clement 14:52,0; 
10.000 m.: Mimnun 30:270; Ad- 
deche 30:53,6; 110 m.g.; Dohen
14,4; Candau 14,5; 400 m.g.; Cury 
53,0; Bort 530; 3.000 m. obsta- 
colle :SouscoUrs 9:20,8; Chicane 
9:290; lungime: Laigre 7,41; Ber
nal 7,17; înălțime: Thiam Papa 
Gallo 105; Fournier 1,95 (a-
cesta are în acest an cel mai bun 
rezultat al Franței: 2,00 m.); triplu: 
Battista 15,19 (record al Franței); 
Williams 14,48; prăjină: R. Gras 
3,90; Chevillard 3,90 (recordma
nul Franței Victor Sillon nu a 
participat); greutate: R. Thomas 
15,48; Guiller 14,53; disc: Darrot 
47,49; Maissant 47,45; suliță: 
Macquet 66,42; A. Syrovaiski 
61,60; ciocan: Husson 52,70; Gor- 
liez 48,87; FEMEI: 100 m.: Cap- 
deville 11,8 (record al Fran
ței); 200 m.: Moreau 250; 800 m:. 
Laurent 2:160; 80 m. g.: Labo- 
rie 11,3 (la 0,1 sec. de recordul 
Franței); înălțime: Peirrone 1.55; 
lungime: Glottin 5,60; greutate: 
Lariviere 12,55; disc: Laurent 
38,27: suliță: Pinard 40,22; 4x100
m. : echipa Femina Sport 50,1.

Trebuie notat că în tot timpul 
desfășurării probelor a bătut un 
vînt puternic.

Intîlnirea s-a terminat cu scorul 
de 3—2 (3—O) în favoarea fotba
liștilor sovietici.

Acesta a fost al doilea meci sus- 
Îinut de echipa engleză în U.R.S.S. 
Jupă cum s-a anunțat, în primul 

joc Wolverhampton a fost învinsă 
cu 3—0 de Spartak Moscova.

Pe pistele de atletism 
din Europa

• Recent s-a disputat întîlnirea 
i/nvemațională dintre reprezentată- 
vele Angliei și Germaniei occiden
tale. La bărbați victoria a revenit 
a tleților englezi cu 111—95, iar la 
femei atletele engleze au cîștigat cu 
53—50. Iată cîteva rezultate: 440 
yarzi garduri: Shaw (A) 52,7; ciocan; 
Storch (G.) 55,90 m.; 880 yarzi: D. 
Johnson (A) 1:48,7 record, 220 yarzi 
Kaufmann (G.) 22,0; greutate: Weg- 
man 15,72 m-; prăjină: Elliott (zX) 
3,96 m.; lungime: Meulzberger (G.) 
7.30 m.; suliță: Will (G.) 69,08 m.; 
4x110 yarzi: 1. Anglia 41,5, 2. Ger
mania occidentală1 42,2 ; femei ; 110 
yarzi : Francis (AJ 10.9 Armitage 
(A.) 11,1; înălțime: Hopkins (A.) 169 
cm., 2—3 Tyler (A.) și Kilian (G.) 
162,5 cm.; disc: Lafrenz (G.) 46,05.
• După cum se știe, în cadrul

concursului internațional desfășurat 
la Oslo, atletul belgian Moens a 
stabilit valorosul record mondial de 
1:45,7 pe 800 m. alergînd alături de 
Boysen și Larsen. întrecerea^ s-a 
desfășurat într-o trenă infernală. Pe 
primii 400 m. a condus Larsen. — 
care, din cauza ritmului prea pu
ternic pe care l-a imprimat a fost 
nevoit să abandoneze. Moens l-a de
pășit apoi cu 3 m pe Boysen. A- 
cesta din urmă a alergat excepțio
nal și a reușit să' reducă din avans 
mai mult de 2 metri realizînd 1:45,9. 
Iată alte rezulta e înregistrate la 
acest concurs: înălțime: Shel on
(S.U.A.) 2,04 m. 3000 m. obstacole 
Larsen (Norvegia? 8:52,4; 100 ni:
Culbreath (S.U.A.) 10,4; 400 m.: Lea 
(S.U.A.) 47,4; 1500 m.: Herman (Bel
gia) 3:47,8.

> La 20 și 21 august se va desfă
șura la Budapesta un mare concurs 
internațional la care vor participa 
ațleți invitați din Anglia, Finlanda, 
R.P.F. Jugoslavia, Belgia, R.D. Ger
mană, R.P. Ungară etc. Printre a- 
tleții ren urniți care vor lua startul 
se numără englezii D. Johnson (400 
m., 800 m.), Hewson (800. 1500 m.)» 
Parker (110 m. garduri), Jugoslavn 
Lorger (110 m. garduri), Mugosa 
(1500 m.), Stritov (5000 m.), record
manul mondial la 800 m., belgianul 
Moens, și alții.

B Astăzi și duminică va avea loc 
la Londra întîlnirea internațională de 
atletism dintre echipele masculine și 
feminine ale Angliei și R.P. Ungare. 
In vederea acestui însemnat eveni
ment sportiv, miercuri a plecat spre 
L.ondra delegația atleților maghiari. 
Printre cei care au făcut deplasarea 
se găsesc Csany, Goldovanyi, Ada- 
mik, Szentgali, Rozsavoelgyi, Iharos, 
Tabori, Csermak, Krasznai, Gyar- 
mati, Feher, Kazi, Vigh și alții.

Cu mult interes este așteptat duelul 
dintre recordmanii mondiali Iharos 
și Chataway în proba de 1500 m.

B La Copenhaga atletul danez Niel
sen și Courtney (S.U.A.) au făcut o 
tentativă de record mondial în proba 
de 800 m. plat. Cu toate că pe primii 
400 m. Courtney a realizat o perfor
manță excepțională (51 sec.) tentativa 
nu a reușit. Pe primul loc s-a clasat 
Nielsen 1:47,5.

B Atleta Arsova (R.P. Bulgaria) a 
corectat recordul la aruncarea suliței 
cu o aruncare de 45,17 m.

B Cîteva rezultate recente ale atle
ților finlandezi: lungime Valkama 7,51 
m., Salminen a sărit la înălțime 1,97 
m., iar T. Karlsson a aruncat discul 
la 50,09 m.

B In orașul suedez Boras a avut loc 
un nou concurs cu participarea bie
ților americani. Cîteva rezultate: înăl
țime: Nilsson (Suedia) 2,07 m., Shelton 
(SU.A.) 2,05m., triplusalt: Nonnan
(Suedia) 15,18 m„ greutate: Wlck 
(S’.U.A.) 16,74 m., ciocan : Conoliy
(S.U.A.) 60,80 m.

PE SCURT
■ In cadrul concursului internațio

nal de parașutism care se desfășoară 
în localitatea Mușaceva din R. P. 
Bulgaria, la 10 august s-a disputat 
proba de salt în grup de la 1000 m. 
cu deschiderea automată a parașu
tei.

Cel mai bun rezultat a fost obți
nut de echipa R. P. Polone, care, to- 
talizînd 407,6 puncte, a ocupat locul I. 
Pe locul II s-a clasat echipa Uniunii 
Sovietice cu 405,3 puncte, iar pe lo
cui III parașutiștii echipei R. P. Ro
mîne.

După două zile de întreceri, în cla
samentul general conduce echipa 
U.R.S.S. cu 820,7 puncte. Pe locul H 
se găsește echipa R. P. Romîne cu 
805,3 puncte, iar pe Jocul III echipa 
R.P. Polone cu 802,5 puncte. In conti
nuare urmează echipele: R. Ceho
slovace, R. p. Bulgaria I, R.P. Ungară, 
R. P. Bulgaria II și R. P. Chineză.

s In* orașul suedez Enkdeping a 
luat sfîrșit la 9 august concursul in
ternațional de pentatlon modern, la 
care au luat parte echipele Suediei, 
Uniunii Sovietice, Elveției și Austriei.

Primul loc a revenit Uniunii Sovie
tice alcătuită din Salnikov, Novikov 
și Rakitianski care a totalizat 12.879 
puncte. Pe locul II s-a clasat echipa 

'iei cu 12.660 puncte, iar pe locul 
III Elveția.

La individual, victoria a revenit 
sportivului suedez P. Nilsson cu 4.553 
puncte. El a fost urmat de Salnikov 
(U.R.S.S.) 4.4^8 puncte și Novikov 
.U.R.S.S.) 4.415 puncte

(Agerpres)
a Pînă în prezent la cea de a XVT-a 

ediție a Jocurilor Olimpice de la Mel
bourne din anul 1956, s-au înscris 58 
de țări. La Jocurile Olimpice desfă
șurate în 1936 la Berlin au participat 
49 de țări, în 1948 la Londra 59 de țări 
iar în 1952 la Helsinki 68 de țări.

B Cu prilejul întîlnirii de natație 
Japonia—S.U.A. desfășurată la Tokio 
înotătorul japonez M. Furukawa a 
stabilit un nou record mondial ia 
proba de 200 m. bras cu timpul de 
2 : 33,7.

■ In zilele de 13 și 14 august, pe 
velodromul din Sofia are loc me
ciul triunghiular de ciclism pe pistă 
între echipele amatoare ale R.4*. Bul
garia, Franței și Danemarcei. întrece
rile sînt așteptate cu interes, dat fi
ind cunoscuta valoare a cicliștilor din. 
cele trei țări.
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