
ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ $1 SPORT DE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 
SI AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.

Trăiai că pacea și colaborarea mire 
toate popoarele lumii! Trăiască politica 
externă a Republicii Populare Rom*  ie, 
politică consecventă de pace și înțelegere 
intre state!
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Apelul adresat de participanții la cel de al V-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților pentru Pace 

și Prietenie tineretului din toate țările
Noi, 30.000 de tineri și tinere din 114 țâri am venit peste mttnți 

și mări la Varșovia la cel de al V-lea Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților pentru Pace și Prietenie — sărbătoarea tradițională a 
tinerei generații, manifestare cultural-sportivă, întîlnire a tineretului 
care vrea să+>e cunoască și să se înțeleagă mai bine.

In acest an al speranței, ca urmare a conferinței de la Geneva a 
celor patru mari puteri, întîlnirea noastră a dovedit că putem acționa 
în comun, în ciuda deosebirilor de religie, de rasă și de limbă, și că 
această unitate este necesară pentru apărarea dreptului nostru la o 
viață demnă în lume, a dreptului la muncă, învățătură, bucurie, 
dragoste.

Nimic nu ne poate împiedica să rămînem adevărați prieteni și să 
luptăm în fiecare din țările noastre pentru ca deviza „Pace și Prie
tenie” înscrisă pe steagul Festivalului să devină o cucerire a tine
retului lumii întregi.

Prieteni, frați și surori, tinere forțe de pe întregul pămînt!
Ascultați apelul nostru 1
Să ne unim într-o singură năzuință, in acțiuni comune, în luptă 

comună 1
Să facem în așa fel încît ideile Festivalului să trăiască și să 

triumfe! Vom întări pretutindeni relațiile noastre, prietenia noastră, 
așa cum am făcut aid, vom întări prietenia și colaborarea tuturor 
popoarelor.

Vom intensifica și mai mult hipta pentru asigurarea păcii, luptă 
care niciodată încă nu a fost atit de necesară.

Vom lupta împreună pentru slăbirea încordării internaționale, pen
tru dezarmare, pentru interzicerea armelor termonucleare și a tuturor 
mijloacelor de exterminare în masă.

Să ne unim pentru apărarea tinereței noastre, a speranțelor noas
tre. a progresului, a viitorului luminos al omenirii !

Cinste lor!
Sportivii romini care au cițtigat cele 140 medalii

la Jocurile Sportive Prietenești de la Varșovia

Medalii de aur
ATLETISM (2): Iotanda Balaș (săritura în înălțime) șf I. Save! 

(400 m. garduri).
BOX (1) : M. Dobreseu (cat. muscă).
GAIAG-GANOE (4): M. Anastasescu (caiac simplu-500 m.), S. ls- 

maiiciuc (canoe simpfu-1000 m.), Al. Aghei (canoe dublu-1000 m.) și 
I. Lipalit (canoe dublu-1000 m.)

FOTBAL (18): 1. Voinescu, Gh. Pahonțu, Ad. Androvici, I. Szoko. 
V. Călinoiu, L. Bodo, D. Pereț, Gh. Băcuț, V. Copil, I. Petschowski, 
T. Ozon, N. Georgescu, N. Mihai, Gh. Kosma, (3. Toma, L. Băcuț, 1, 
Țîrcovnicu, Gh. Ene.

HANDBAL FEMININ (16): I. Nagy, A. Stark, H. Todor, B. Neu- 
hror, M. Draser, A. Popescu, A. Sălăgeanu, I. Ugrom, C. Răceanu, I. 
Jianu, E. Pădureanu, M. Windt, E. Balînt, L. Dobre, M. Scheip, M. 
Oprea.

NATAȚIE (1): Al. Popescu (200 m. fluture băieți).
TENIS DE MASA (5): Angelica Rozeanu (simplu femei, dublu 

femei, dublu mixt), T. Reiter și M. Gantner (dublu bărbați).

Medalii de argint

O nouă 
bază sportiva 

la Tușnad
Frumoasa stațiune bal. 

neo-climaterică Tușnad. 
Băi a primit anul acesta 
sute de oameni ai mun
cii venifi să-și petreacă 
concediul de odihnă. In 
aceasta pitorească locali
tate, activitatea sportivă 
nu este neglijată. Compe. 
iifiile sportive, la care 
iau parte numeroși tineri 
și virstnici, stat din zi 
in zi mai pasionante.

In ultima vreme, numă
rul celor dornici să prac
tice sportul a crescut sim. 
țitor. Bazele sportive 
existente nejiind in nu
măr suficient, condu
cerea stațiunii a ini
țiat amenajarea unei noi 
baze sportive. Și iată că 
in cinstea zilei de 23 Au
gust la Tușnad-Băi va fi 
dată spre folosință o 
nouă bază sportivă, cu te
renuri de volei, baschet și 
tenis. La construcția ei au 
luat parte și mulți dintre 
oamenii muncii veniți la 
odihnă, care vor să sărbă. 
tocească acest succes prin 
organizarea unei mari 
competiții sportive.

Fabrica de încălțămin
te „Horia” din jimbo
lia... In coloanele ziaru
lui nostru s-a scris a- 
deseori despre frumoasele 
rezultate ale sportivilor a- 
cestei fabrici. Vestea des
pre priceperea muncitori
lor de aici și mai ales 
despre elanul cu care 
muncesc tinerii, s-a răs- 
pîndit în întreaga regiune 
Timișoara. încălțămintea 
precum și celelalte obiec
te lucrate din piele la a-

Printre cei ce au ur
cat pe podiumul celor 
mai bunii sportivi ai înr- 
trecerilor din cadrul ce
lui de al V-lea Fe
stival Mondial al Ti
neretului și Studenților 
pentru Pace și Prietenie, 
au fost și jucătoarele 
noastre de handbal, neîn
vinse în turneul de la 
Varșovia. Reprezentati
va de handbal a R. P. 
Romine a realizat o fru
moasă performanță, în- 
trecînd în cadrul turneu
lui echipe de valoare ca 
selecții on a tele R.P. Un- 

Succesele sportivilor din Jimbolia
ceastă fabrică, sint azi ce
rute și apreciate de cum
părătorii noștri.

...In apropierea zilei de 
23 August utemiștii și 
muncitorii fabricii ,,Ho
ria”, sînt în plină întrece, 
re.

Și cum în secția de 
croit-fețe, majoritatea (80 
la sută) muncitorilor o 
formează handbaliștii din 
echipele fabricii — fete și 
băieți — ei au luat în co
mun hotăriinea de a fi la

• --------------
gare, R.D. Germane și 
R.P. Polone. Reprezen
tantele noastre a>u cucerit 
primul loc și odată cu 
el 16 medalii de aur. da
torită temeinicii lor pre
gătiri, a patriotismului 
fierbinte ctare le-a însu
flețit în tot cursul ace
stei mari competiții, pre
cum și dorinței lor de a 
întîmpina ziua de 23 
August cu o nouă și im
portantă contribuție la 
creșterea prestigiului 
sportiv al patriei noastre 
iubite.

fel de buni în producție, 
după cum sint pe terenul 
de sport. (Echipele de 
handbail ale colectivului 
sportiv Flamura roșie- 
Jimbolia ocupă în prezent 
locuri fruntașe în campio. 
nat). Rezultatele care au 
urmat apoi, au dovedit 
străduința lor de a obține 
succese dintre cele mai 
frumoase. Astfel, înainta
șul loan Konig, croitor de 
fețe, a depășit planul cu 
37 la sută; Ecaterina

Doi tineri 
in întrecere
In hala mane a fabricii 

Electroprecizia din Săce- 
le, impodobită cu lozinci 
și chemări la întrecere 
în cinstea zilei de 23 Au
gust, are loc consfătuirea 
de producție a secției a 
doua. Muncitorii, unii 
virstnici, alții tineri, își 
iau angajamente. Strun
garul Nicolae Miladino- 
vici cu care se mîndresc 
nu numai cei de la strun- 
gărie dar și cei din colec
tivul sportiv, spune: „...iar 
planul, vreau să-l termin 
In luna asta cu zece zile 
mai devreme !“

Seara, ciclistul MJadi- 
novici a discutat îndelung 
cu prietenul și tovarășul 
său die muncă, fotibatierul 
Andrei Bedo. Lucrează 
amindoi în aceeași secție, 
primul strungar, celăliailt 
lăcătuș. Și unul și altul 
s-au angajat să termine 
planul lunar la 20 au
gust, amindoi simt la fel 
de pricepuți In meserie, 
munartori destoinici, bi
ne pregătiți profesional. 
Primul a trecut deseori 
de 400 la sută, celălalt 
s-a apropiat de 300...

Froh, centrul atacant al e. 
chipei feminine de hand
bal, a folosit și ea iniția
tiva lui Nicolae Militant 
și a croit fețe ou 21 Ia 
sută mai mult decît pre
vedea planul de produc-» 
ție. Rezultate frumoase 
au obținut și handbaliștii 
Ion Zahari și Ludovic 
Tâmpa. Ei au realiz>at 
mari depășiri de normă : 
108 și, respectiv, 115 la 
sută !

BOX (2): N. Linca (cat. semimijlocie) și P. Zaharia (cat. semi
grea).

CAIAC-CANOE (5): E. Oprea și M.Balint (caiac dublu-1000 m.). Al. 
Aghei și Lipalit (canoe dublu-10.000 m.), M. Anastasescu (caiac 
simplu-1000 m.).

CANOTAJ AGADEMIG (7): St. Pongratz, Radu Niculae, A. Sîn- 
geac și T. Măcean (schit 4 fără cîrmaci), F. Kapler, E. Vitcovici și Gh. 
Giurcăneanu (schif 2+1).

CICLISM (4): G. Dumitrescu, N. Maxim, G. Moiceanu și L. Za- 
noni (100 km. contra cronometru).

HANDBAL MASGULIN (16): V. Sidea, R. Haberprusch, I. Donca, 
P. Streifert, O. Tellman, 6. Antonescu, D. Lupeșcu, Al. Bota, G. 
Schuller, W. Lingner, 1. Căliman, R. Jost, W. Meitert, K. Wagner, E. 
Pahan și K- Sauer.

LUPTE (1): Cernea (categoria 52 kg.)
SGRIMA (1): Maria Taitiș (floretă tete).

Medalii de bronz
ATLETISM (3): Al. Sicoe (400 m. fete), D. Paraschivescu (20 km. 

marș) și 1. Soter (săritura în înălțime).
BOX (4): E. Mărgărit (cat. pană), (3. Dumitrescu (cat. ușoară), Șer

bii Neacșu (cat. mijlocie-ușoară) și D. Oiobotaru (cat. grea)
CANOTAJ AGADEMIG (10): Al Rotaru, G. Ispas, S. Barany, Șt. Sla- 

hotca, C. Vereș, 1. Sîrbu, V. Grigoriță, 1. Baiti, R. Frankl (schit 
8+1 băieți) și Al. Ferenczi (schif simplu băieți).

GIMNASTICA (16): Elena Leuștean, Anica Țicu, Emilia Vătășoiu, 
Teotila Băiașu, Elena Mărgărit, Alexandrina Penciu, Uta Schland și 
Ileana Săcălici (exercițiu ansamblu și clasament pe echipe)

LUPTE (1) : M. Belușica (categoria 73 kg.).
POLO (11): 1. Deutsch. Z. Hospodar, A. Zahan, G. Nagy, F. Simon, 

I. Novac, I. Bordi Al. Marinescu, V. Marchițiu, A. Szabo și O. 
Meder.

VOLEI (12): Doina Corbeanu, Florina Popovicî, Sonia T'.olcerîu, 
Cornelia Timoșeanu, Elena Răzvanță, Natalia Cernat, Eugenia Meto- 
padov, Ana Zabara, Rodica Sădeanu, Veronica Zama, Nadina Tîrătt- 
ceanu.

In urmă cu un an s-a construit la Baia-Mare un stadion modern, cu tribune de beton avind o capaci
tate de peste 12M0 de locuri. In clișeu se vede un colț al noului stadion, care este situat intr-un cadru 

pitoresc, la poalele munților.



Finala Spartachiadei sindicale 
a asociației Recolta la natajie

In comuna Hălchiu din raionul 
Stalin a avut loc săptămîna trecută 
un eveniment sportiv care a stîrnit 
un deosebit interes. In frumosul 
bazin de înot din comună s-au des
fășurat finalele asociației Recolta 
în cadrul Spartachiadei sindicale la 
națație. Este adevărat că acesta nu 
era primul concurs de natație or
ganizat la Hălchiu; dar niciodată 
bazinul din comună n-a adăpostit 
o competiție atît de importantă ca 
finalele unei asociații, adică penul
tima etapă a Spartachiadei sindi
cale. Iată de ce socotim foarte lă
udabilă inițiativa asociației Recolta 
de a-și organiza finala la natație 
într-un sat care, chiar dacă oferă 
condiții tehr^eo-organizatorice mai 
puțin prielnice, constituie în schimb 
cel mai adecvat cadru al unor în
treceri la care participă membrii a- 
sociației Recolta. Concurenții au a- 
vut prilejul să vadă cum se poate 
organiza o competiție de natație în
tr-un sat; ei s-au putut convinge că 
și într-un sat se poate amenaja un 
bazin de înot și se poate duce o 
activitate rodnică în acest frumos 
și util sport.

După cuvîntul de deschidere ros
tit de tov. Olaru, din consiliul cen
tral al asociației Recolta, au început 
întrecerile, la care au participat 36 
de concurenți, dintre care 14 fete, re- 
prezentînd regiunile Stalin, Timi
șoara. Regiunea Autonomă Maghia
ră, Oradea, Galați, Craiova, Con
stanța și București. După cum ne-a 
relatat corespondentul nostru Vasile 
Jurăscu, întrecerile la diferite pro
be au dat naștere la dispute dîrze, 

■care, chiar dacă nu s-au ridicat la

Din activitatea colectivului Progresul Tg. Mureș
. Colectivul sportiv Progresul din 
țTg. Mureș desfășoară o rodnică și 
(susținută activitate. Cu ajutorul 
cadrelor tehnice din acest colectiv 
sportiv s-a reușit să se formeze 
Ia majoritatea disciplinelor sportive, 
numeroase echipe de băieți și fete, 
care activează atît în campionatele 
regionale, cît și în competițiile cu 
caracter republican. Conducerea 
colectivului sportiv acordă o atenție 
deosebită muncii de instruire știin
țifică a sportivilor, cît și ridicării 
necontenite a nivelului profesional 
al tuturor cadrelor tehnice. Astfel, 
este suficient să arătăm că echipa 
masculină de baschet și cea femi
nină de handbal s-au clasat pe lo
cul 2 la sfîrșitul turului din cam
pionatul categoriei A. De asemenea, 
echipele de scrimă se află în pre
zent pe locul I în categoria B, iar 
«echipa feminină de baschet s-a cla

Campionatul republican de poliatlon G. M. A. 
în Capitală

Duminică dimineața s-au desfă
șurat pe stadionul Tineretului din 
Capitală întrecerile din cadrul eta
pei pe oraș a campionatului repu
blican de poliatlon G.M.A. pe anul 
1955. Au participat cîștigătorii faze
lor raionale și sportivi de catego
ria I din raioanele 23 August, Nico- 
lae Bălcescu, Lenin, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, 1 Mai și Tudor Vla- 
dimirescu. Cei mai mulți dintre par- 
ticipanți s-au prezentat la startul 
întrecerilor bine pregătiți, atît din 
punct de vedere fizic cît și tehnic. 
In mod deosebit s-au evidențiat 
purtătorii de in
signă G.M.A. gra
dul I Cezar Par- 
fenie din raionul 
Nic. Bălcescu, care 
a obținut la gim
nastică nota 9,20; 
Mihai Țîru din ra
ionul Nic. Bălees- 
cu care a terminat 
crirsa cu obstacole 
G.M.A. gradul II 
în 55,8 sec. și Ba- 
lașa Enăchescu 
din raionul Tudor 
Vladimirescu, oare 
a cîștigat proba de 
aruncarea greută
ții cu 6,38 (cu 
mîna dreaptă) și 
6,95 m. (cu mina 
stingă).

Membrii comisiei 

un nivel tehnic superior, au demon
strat largile posibilități de dezvol
tare ale natației în mediul sătesc 
și frumoasele calități ale partici- 
panților.

Iată rezultatele tehnice obținute 
în concurs:

FETE
50 m. bras: 1. Adela Wolf (reg. 

Stalin) 53:8; 2. Hilde Nicolaus
(reg. Stalin) 58 sec. 100 m. bras:
1. Margareta Szekeli (reg. Stalin) 
1:55.0; 2. Marta Donci (reg. Stalin) 
1:58.0 100 m. liber. 1. Maria Ena- 
che (Constanța) 1.39.5; 2. Hilde
Moser (reg. Stalin) 1:55.0. 50 m. 
liber: Moria Enache (Constanța) 
41.4 sec. 100 m. spate: Toth Suzana 
(Oradea) 2:44.3. 200 m. bras: Sze
keli Margareta (reg. Stalin) 4:05.0.

BĂIEȚI
50 m. liber: 1. Otto Weiser (reg. 

Oradea) 34.2 sec.; 2. Alex. Bodo 
(reg. Timișoara) 35.2 sec. 100 m li
ber: 1. Alex. Bodo (Timișoara) 
k20,3; 2. Otto Weiser (Oradea) 
1:21.8. 200 m. spate: 1. Cornel Anca 
(Regiunea Autonomă Maghiară) 
3:06.3; 2. Ladislau Horvath (Regiu
nea Autonomă Maghiară) 3:06.4. 
400 m. liber: Octavian Enescu (reg. 
Constanța) 7:12.2. 200 m. bras: 
Ladislau Russ (Oradea) 3:466. 
1500 m liber: Octavian Enescu 
(Constanța) 29:15.2.

Organizarea finalei pe asociație a 
Spartachiadei sindicale în comuna 
Hălchiu constituie un succes cate
goric al asociației Recolta, care tre
buie să persevereze însă pe această 
linie. Pe de o parte, natația tre
buie să capete o tot mai largă dez
voltare în mediul sătesc; și chiar 

sat pe locul 7 în primul tur al 
campionatului. O serie de sportivi 
ai colectivului Progresul din Tg. 
Mureș fac parte în prezent din lo
turile R.P.R. Printre aceștia amin
tim pe L. Radar (baschet), Si
mon Francisc și Ioan Bordi (polo) 
Carol Meder, Maria Both (înot) 
ș. a.

In cursul trimestrului II au fost 
înscriși în colectivul sportiv 482 
noi membri, printre care 157 fete. 
La întrecerile din cadrul Sparta
chiadei sindicale, colectivul Progre
sul Tg. Mureș a mobilizat 576 par
ticipant, dintre care 178 fete. Con
siliul colectivului sportiv va tre
bui însă să analizeze mai profund 
activitatea unor secții pe ramură 
de sport care muncesc în prezent 
în mod superficial, și să ia măsuri 
urgente de îndreptare.

Ion Păuș, corespondent 

orășenești G.M.A. au asigurat con
diții bune desfășurării întrecerilor, 
atît la băieți cît și la fete. Peste 
cîteva zile urmează să se desfă
șoare întrecerile la înot și tir din 
cadrul campionatului republican 
de poliatlon. întreceri care nu au 
puiuț avea loc duminică diminea
ța din motive tehnice.

Comisia orășenească G.M.A. va 
trebui să analizeze cu atenție faptul 
că o serie de sportivi fruntași din 
Capitală nu s-au prezentat dumi
nică dimineața la întrecerile din 
faza pe oraș a campionatului repu
blican de poliatlon G.M A. 

în întreaga țară se desfășoară în prezent penul
tima fază înaintea finalei campionatului repu
blican de poliatlon G.MiA. In fotografie, un aspect 
din cursa de 3000 m băieți de la finala din anul 

trecui, desfășurată la Mediaș.

dacă nu există în fiecare comună 
un bazin de înot ca acel din Hăl
chiu, există în schimb în marea 
majoritate a satelor noastre condi
ții naturale care, folosite cu chib
zuință, pot oferi posibilitatea orga
nizării de concursuri de natație și 
permit pregătirea înotătorilor. Pen
tru folosirea acestor posibilități 
naturale este însă necesară o mai 
atentă preocupare din partea aso
ciației și a organelor locale, care 
pot iniția o campanie de amenajări 
prin posibilități locale a unor insta
lații ce vor permite organizarea de 
concursuri și pregătirea înotători
lor în apele naturale, curgătoare 
sau stătătoare. Pe de altă parte, 
asociația poate contribui la dezvol
tarea natației în mediul să
tesc prin angrenarea unor mase 
tot mai largi de oameni ai muncii 
de pe ogoare în competițiile popu
lare de natație și prin încurajarea 
elementelor evidențiate în aceste 
competiții. Participanții la finala de 
la Hălchiu trebuie și ei urmăriți în 
activitatea lor de viitor, ei trebuie 
ajutați să-și ridice nivelul tehnic 
și pregătirea fizică generală, în 
mod corespunzător.

De asemenea, inițiativa organiză
rii unor competiții de mai mare 
amploare la bazele sportive din 
sate trebuie continuată cu perseve
rență, această metodă folosind deo
potrivă la larga popularizare a 
sportului respectiv ca și la instru
irea pe teren a activiștilor sportivi 
de la sate, care au posibilitatea să 
învețe practic cum se organizează 
competițiile mai importante.

Se mărește capacitatea 
stadionului Flacăra din Pioești
Cea mai importantă bazî spor

tivă din orașul Pioești este stadio
nul Flacăra. Pe acest stadion se 
desfășoară zilnic o vie și susți
nută activitate sportivă. Zeci și su
te de tineri și tinere vin aici cu 
regularitate să se pregătească, sub 
îndrumarea antrenorilor, la diferite 
discipline sportive.

Stadionul din Pioești nu mai 
poate însă satisface pe deplin ce
rințele tot mai mari ale iubitorilor 
de sport din acest oraș. Spectatorii, 
de pildă, vin cu regularitate în 
număr de 10.000—12.000 la jocu
rile de fotbal, dar numai 6000 din
tre aceștia pot ocupa în prezent 
locuri în tribune. Pentru înlăturarea 
definitivă a acestei situații și pen
tru lărgirea bazei materiale a acti
vității sportive din Pioești, comi
tetul executiv al sfatului popular 
orășenesc Pioești, în colaborare cu 
comitetul central al sindicatelor 
muncitorilor din industriile de pe
trol, chimie și gaz metan, și cu 
sprijinul organelor locale de par
tid, au început de curind o acțiune 
în vederea măririi capacității sta
dionului Flacăra Pioești.

M. Bedrosian, corespondent

În
La 7 kilometri de Aiud, cînd pă

răsești șoseaua, după ce ai trecut 
de monumentul lui Mihai Viteazul, 
ai1 în .față frumoasa priveliște a co
munei Mirăslău, înconjurată de 
coline, pe care vița de vie, dată 
în pîrg, își expune ciorchinii grei 
la soare. Dar dacă vrei să afli 
ceva despre activitatea sportivă 
din această comună (care în scrip
tele comitetului raional C.F.S. Aiud 
figurează ca fruntașă pe raion) 
este mai bine să vii ...mai tîrzîu, 
cînd se va întoarce din concediu 
tov. Pamfil Marcu, președintele co
lectivului sportiv.

Cum ajunsesem însă în comună, 
am socotit că ne vom descurca și 
fără președintele colectivului, așa 
că am intrat în vorbă cu tov. prof. 
Căliman Vătășagu, care s-a ară
tat gata să ne vorbească despre 
activitatea colectivului Recolta-, de 
pe lingă G-A.C. „Înfrățirea".

„Sportivi, da, avem, ne-a spus 
tov. profesor. Sînt, destui, vreo 
23 la număr. Și sport se lace, nu

In așteptarea primelor întreceri
Devenită tradițională, Sparta- 

chiada de toamnă a satelor a tost 
primită și în acest an cu entuziasm 
de sportivii satelor noastre. Pe 
miile de terenuri de sport tinerii 
colectiviști, muncitori agricoli sau 
țărani muncitori se vor avînta, din 
nou, în frumoasele întreceri atle
tice, în spectaculoasele întreceri 
de trintă sau își vor încerca mă
iestria în concursurile de gimnas
tică. In raioanele Gislău, Loviște, 
Lugoj, Măicănești, Beclean, Mar- 
ghita etc. pregătirile sînt în toi. In 
unele sate din regiunile Suceava, 
Craiova, Regiunea Autonomă Ma
ghiară au început de-acum și pri
mele întreceri. Nu pretutindeni 
însă, pregătirile au putut fi termi
nate la timp. In aceste locuri, nu 
trebuie întreprinsă o acțiune de re
zolvare ....rapidă a tuturor proble
melor legate de buna organizare a 
întrecerilor din cadrul Spartachia
dei. O asemenea metodă de muncă 
nu va putea asigura succesul pri
mei etape a acestei importante com
petiții ci, dimpotrivă!

Munca, de mobilizare a tinere
tului trebuie strîns împletită cu ac
țiunea de amenajare a bazelor ^x>r- 
tive, care vor găzdui întrecerile, cu 
o intensă activitate propagandistică 
și, în același timp, cu o temeinică 
muncă de pregătire a celor care 
se vor prezenta la startul primelor 
întreceri. In această direcție, ar 
trebui urmat exemplul activiștilor 
din regiunea Pitești care, după 
cum ne informează corespondentul 
nostru Ilie Feteanu, au asigurat 
Spartachiadei de toamnă a satelor 
condiții de desfășurare din cele 
mai bune. Acordînd importanța cu
venită popularizării acestei compe
tiții, consiliul sportiv regional al 
asociației Recolta a tipărit, cu 
sprijinul comitetului regional C.F.S. 
Pitești, un număr de 6.000 de afișe 
și peste 1.000 de regulamente pe 
care le-a difuzat din vreme în co
lectivele sportive sătești. De ase
menea, au fost organizate conferin
țe la numeroase cămine culturale, 
gazetele de stradă au fost folosite 

sat la Mirăslău
jucărie... fotbal, handbal, volei fete, 
atletism, oină, trîntă, șah..."

„Bine, dar cum pot 23 de spor
tivi să reprezinte comuna în atîtea 
ramuri de sport?"

„El. tovarășe, nu-i cunoști pe 
oamenii noștri, a fost răspunsul 
prompt. Sportivi multilaterali, nu 
glumă"...

Am stat de vorbă și cu Stefan 
Horvath, unul dintre cei 23 de 
...sportivi multilaterali, care s-a a- 
rătat însă mai puțin entuziasmat 
decît antevorbitorul său de situația 
sportivă din comună. Un număr 
mic de sportivi, pe care consiliul 
colectivului nu se străduiește să-l 
mărească, deși sînt nenumărați ță
rani muncitori și colectiviști care 
ar dori să facă sport. In ciuda unei 
frumoase tradiții sportive, ale că
rei urme se păstrează pînă azi în 
vitrina care adăpostește trofeele cu
cerite în anii 1952, 1953 și 1954 de 
sportivii colectivului în diverse în
treceri sportive sătești, astăzi se 
face foarte puțin sport în comuna 
Mirăslău .Comitetul raional C.F.S. 
Aiud, și consiliul regional Recolta 

din plin pentru mobilizarea tine
retului etc.

Comisia regională de organizare 
a Spartachiadei de toamnă a satelor 
a muncit cu succes pentru alcă
tuirea comisiilpr raionale și a ce
lor comunale, pentru alegerea în 
aceste comisii a celor mai pregă
tiți activiști sportivi.

In același timp, numeroase colec
tive sportive din regiune au în
ceput pregătirile și antrenamentele 
în vederea primelor întreceri. O mun
că susținută pentru buna pregătire 
a tinerilor înscriși se desfășoară 
în colectivele sportive din comu- 
nelle. Perișani, Greblești, G.AtS. 
Piatra Olt, S. M. T. Costești, 
G. A. C. Brebeni etc. In aceste 
comune se acordă o atenție 
deosebită și pregătirii echipamen
tului și materialelor sportive pre
cum și amenajării bazelor care vor 
găzdui întrecerile primei etape

Acțiunea de pregătire a primei 
etape este efectiv sprijinită și de 
comitetul regional U.T.M ca și de 
consiliul sindical regional. Astfel, 
au fost luate toate măsurile pentru 
ca un mare număr de tineri di» 
colectivele sportive Progresul, Fla
mura roșie. Locomotiva, Voința etc 
să alcătuiască echtpe-model, care 
vor face deplasări în comunele a- 
propiate, în vederea popularizării 
sporturilor cuprinse în programul 
Spartachiadei de toamnă a satelor 
ajutîndu-i, în același timp, pe cei 
care vor lua parte la întreceri să 
se pregătească, în cele mai bune 
condițiuni.

Grija cu care este privită a- 
ceastă importantă acțiune sportivă 
de masă în regiunea Pitești trebuie 
să constituie un exemplu de urmat 
pentru regiunile care au amînat 
pregătirile pentru organizarea Spar- 
tachiadei de toamnă a satelor. Ar 
fi de dorit ca, urmînd exemplul re
giunii Pitești, toate celelalte con
silii regionale sindicale, comitete 
U.T.M., comitete C.F.S. etc. să-și 
aducă importanta lor contribuție 
la buna organizare și la buna des
fășurare a primei etape a Sparta
chiadei de toamnă a satelor.

Cluj se mulțumesc să știe că... 
în anii trecuți comuna a fost 
fruntașă în activitatea sportivă. Con
siliul colectivului și mai ales pre
ședintele său, tov. prof. Pamfil 
Marcu, muncesc, dar nu au nici 
un pic de sprijin din partea gos
podăriei (președinte I.G. Ispas) satt 
a sfatului popular (președinte 1. 
Goarnă), Sportivii participă la în
treceri fără echipament sportiv, 
joacă fotbal în picioarele goale și 
în tricouri de diferite culori. Re
cent, sfatul popular a „sprijinit" 
activitatea sportivă ...dînd în aren
dă terenul de fotbal pentru pă- 
șunat!

...Cînd am plecat, înserarea în
cepuse să cuprindă comuna și co
linele din jurul ei. Iar ultima ima
gine, înainte de a ajunge pe șo
seaua principală, a fost cea a unui 
loc viran unde vitele pasc în voie 
și despre care doar existența unor 
porți ce au ajuns să aibă o for
mă... parale logramică mărturisește 
că aici a fost un teren de sport.

Mircea Mulea 
corespondent



DUPĂ ÎOfflEREA FESTIVAL» SI A JOCURILOR SPORTIVE INTERNAȚIONALE PRIETENEȘTI
Din Varșovia în loc de scrisoare 
lui moș Ivoli Lipalit, din Tulcea

,\,De la Varșovia, Tulcea mi se 
■pare la capătul pămîntului, dar

' spartă văd orășelul acesta așezat 
f/a un cot al Dunării, în căușul 
[dintre dealuri, îi văd parcă mina- 
iTitul svelt al moscheii, gutuii aple- 
câți sub povara roadelor, pe care 

[le acoperă un puf mătăsos...
Și mi se pare departe, poate

; fiindcă Vistula își duce apele spre 
! altă mare, iar Varșovia freamătă 
'. de zeci de mii de oameni veniți 
de pretutindeni. La Tulcea totul 

[este liniștit, ca și adierea care a- 
[șează pe frunzele salclmilor poleiul 
' subțire argintiu, strîns din colburi- 
• le minate peste munții tociți de 
'vreme. Totuși, îi simt apioape pe 
[cei din orășelul dunărean. Asta 
[fiindcă în Varșovia Festivalului, 
’ printre zecile de mii de oameni 
[m-am întîlnit și am sfătuit cu trei 
1 din cei veniți de acolo, din portul 
de unde Dunărea se pregătește să-și 

; termine călătoria spre mare. Le-am 
1 ascultat vorba domoală, poves- 
i
i

n
-I

f

i ascultat
\ tea spMsă în tihnă, ca la un sfat 
\ ’de pescari strînși Ungă ceaunul 
\ care fierbe sub o salcie, mai jos 
1 de ceatalul Salinei. Căci din me
leagurile acestea au venit Simion

, Tsmailciuc, Ichim Lipalit și Alexan
dru Aghei. Mare este prețuirea 
pe care și-au cîștigat-o

!Varșovia, pentru isprăvile lor de
■ la Poznan. Victoria lor 
[ unor sportivi de vază din
! i-a făcut cunoscuți tuturor, l-au 

năpădit ziariștii, iar fotografii i-au
. urmărit cu lumina orbitoare a a- 
\ paratelor lor, oriunde s-au dus.

„Mare minune", ar spune unul 
l din acei pescari din deltă, care 
ț purcede poate acum cu barca în 
[jos de Tulcea, pe glrla Perițeasca, 
\ sau spre grindul Rusca.

,„Ce-au făcut feciorii noștri?'

aci, la

asupra 
Europa

ar întreba un altul. Te-ai în'rcbafc 
poate chiar d-ta, Ivoli Lipalit.

Uite, asta mă face să-ți scriu, 
moș Ivoli. Feciorul dumilale Ichim 
și prietenul său Alexandru, al lui 
Aghei, i-au întrecut pe campionii 
lumii. Și să nu crezi cumva că, 
n-au avut de luptat pînă a învin
ge. O întrecere ca a lor e ca un 
drum greu pe mare furtună, pe 
lacul Razelm. Cînd totul se ter
mină și barca ajunge la mal, știi 
și dumneata că vîsla are parcă 
o sută de kilograme. Și, cu toate 
că n-ai crezut că o să izbutească, 
atunci cînd el îți vorbea 
pregătirile sale, Ichim a 
Cînd va veni acasă ai să 
nunezi privindu-i medalia 
și ai să te mîndrești cu el față de 
toți cei ce pescăresc de la Isaccea 
pînă la Salina și Jurilofca, pof- 
tindu-i să vadă cu ochii lor meda
lia, de n-or crede cumva. Iar 
duminica seara, cînd oamenii s-or 
stringe să povestească despre cele 
6 zile de muncă șl flăcăul dumi- 
tale o trece în rînd cu cei de o 
seamă cu el, ai să-l arăți celor 
din jur. ,,Vreți să-l chem să ne 
povestească cum a fost ?“ Și n-ai 
să aștepți ca oamenii să te îndem
ne. Ai să-l chemi pe Ichim. El vă 
va povesti și despre prietenul său 
Aghei și despre Simion Ispuiil- 
ciuc, învingător și el în întrecerile 
din Polonia.

Așa am stat Și am sfătuit și 
eu cu ei în Varșovia și, să-ți 
spun drept, moș Ivoli, Tulcea mi 
se părea aproape. M-am bucurat 
de isprava lui Ichim și Alexand/u 
și de victoria lui Simion, care au 
făcut cinste țării. Și ți-am scris 
rîndurile de față numai după ce 
Ichim mi-a spus: „Să vezi ce-o 
să se bucure tata și toți ai noștri 
cînd or afla".

T. VORNICU

despre 
izbutit, 
te mi- 
de aur

Bază din meciul de box dintre M. Dobrescu (R- P- 
Romină) — d.știgătorul medaliei de aur la cat.

muscă — și Ha j dulia (R. P. Polonă).

Cîteva cifre despre cea de a doua 
ediție a Jocurilor Sportive 

Prietenești din cadru! Festivalului
■ Au participat 3580 sportivi din 

38 țări afiliate la diferite federații 
internaționale. Cei mai mulți spor
tivi au concurat la probele atleti
ce : 464 atleți din 18 țări. In ordi
ne, clasamentul numărului de par- 
ticipanți, pe sporturi, se prezintă 
astfel : natație 336 (sportivi din 16 
țări); volei: 270 (sportivi din 
țări); fotbal 252 (sportivi din 
țări); baschet: 228 (sportivi din 
țări).

■ La manifestațiile sportive 
asistat 1.700.000 de spectatori, 
fră care întrece numărul spectato
rilor de la Olimpiada de la Helsin
ki. Cel mai mare număr de specta
tori a fost înregistrat la competițiile 
de fotbal, atletism, box, motoci- 
clism.

■ La organizarea competițiilor 
sportive au luat parte un număr de 
3000 oficiali și 700 arbitri.

14
11
11

au 
ci-

Rajki Bela, aparatele de filmat 
și. Alexandra Popescu

fost dat 
cu Rajki

,! La Varșovia, mi-a 
i să stau de vorbă 
'Bela, unul dintre antrenorii de 
[stat pentru natație ai R. P. Un
gare și — în același timp — 
un pasionat operator cinematogra- 

; f^- Pe plan internațional Rajki 
' Bela activează în cadrul Federa- 
‘ ției Internaționale de Natație fi- 
I ind membru al acesteia și renu- 
! mit arbitru de polo.

Nu era pentru prima oară cînd
■ stăteam de vorbă, dar pînă acum 
‘ cinematografia nu intrase în rîn- 
' dul subiectelor abordate. De data 
I aceasta, venind vorba despre 
; campionul nostru Al. Popescu și

despre stilul său, Rajki avea să 
, se refere și la peliculă și la 
tul ei.

„Nu trebuie să fiii un prea 
re specialist, ne spune Rajki, 
tru a-ți da seama că mișcările pe 
care le execută Popescu deasupra 

I apei sînt corecte. Dar nu acestea 
'îl duc înainte cu atîta viteză, ci 
jmai ales lucrul sub .apă. Ce se 
întîmplă acolo, e greu de spus 
cu toată precizia. Aici trebuie să 

! intervină aparatul de filmat sub 
apă. Despre asta însă mai tîrziu. 

l in primul rînd vreau să vă spun 
părerea mea despre Al. Popescu. Am 
.doar lucruri bune. După mine,
■ Popescu este un mare talent și 
I posedă un stil dintre cele mai fru- 
j moașe, care îi poate aduce încă
multe rezultate excepționale. Aoi, 

•la Varșovia, a luat parte la cel 
i mai puternic concurs în care a 
I fost înscris vreodată, reușind să 
I treacă examenul oît se poate de 

bine. Nu mă refer numai la 
î „delfinul” său, ci și la puterea 
I sa de luptă, la antrenamentul pe 
I care se vede că-1 are.

Sigur că am surprins la el și 
unele deficiențe. In primul rînd, 
respirația. Am văzut, dealtfel, in 

; repetate rînduri, cum înotătorii de 
i forță (din rîndul cărora face par- 
’ ite și el) se crispau din cauza 
I respirației defectuoase”.

Sîntem mai mulți cei care îl 
: ascultăm pe Rajki. Se pare că el 

a uitat că se află pe marginea 
bazinului. Personal am uitat șl 
eu. Am impresia că sînt într-o

■ clasă de curs și că aud vorbind 
un profesor.

„Da, mai trebuie să lucreze 
mult la întoarceri și la desăvîrși-

ros

ma- 
pen-

refer numai la 
ci și la puterea

rea pregătirii fizice. Proba de 200 
m. fluture cere un enorm consum 
de energie, ceea ce nu o împie
dică însă să fie deosebit de fru
moasă".

Rajki rămîne o clipă pe glo
duri, apoi își reia șirul vorbei: ~

„Vă dafți seama că- Popescu a 
obținut .aci o victorie extrem 
de importantă. Privindu-1 în oliipa 
în care atingea peretele bazinu
lui, l-am și văzut în finala Jocu
rilor Olimpice de la Melbourne. 
Acolo poate cuceri definitiva con
sacrare. Pentru .această va fi ne
voie de multă muncă și de o e- 
gală modestie. îmi plac campionii 
care se fac „văzuți" — înțelegeți 
sensul — numai în timp ce par
curg bazinul, la concurs. Cu a- 
tît mai frumos este succesul lor".

Se dă un start, 
Rajki îl pasionează 
despre Al. Popescu, 
tinuă:

„Eu am să-i fac

încă unul. Pe 
însă discuția 
așa Incit con-

uri film sub

lu-apă, pentru a vedea cum 
crează el acolo. Din imaginile pe 
care le va vedea, va afla care-i 
sînt eventualele greșeli' de stil. 
Al. Popescu menită orice străda
nie din partea antrenorilor. In 
ceea ce mă privește, am să-mi țin 
făgăduiiaila".

Rajki a pus în slujba natației 
toată priceperea sa, iar mulți 
campioni au putut să-și corecte
ze stilul tocmai datorită chino- 
gramelor sale executate sub apă. 
In curînd, o carte tehnică despre 
notație, cu 600 de imagini rea
lizate de Rajki. va vedea lumi
na tiparului. In prezent, în în
treaga lume se găsesc răsplndite 
chinogramele pe care stă scris 
doar ații: „R. B.“. <Pentru a în
semna aceste două litere au fost 
necesare doar cîteva secunde. 
Dar chinogramele lui Rajki Bela 
au cerut de cele mai multe ori o 
muncă de cîteva zile...

TUDOR VORNICU
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Zece not recorduri R. P. R. 
și unul egalat m întrecerile 

'spo.the de la Varșovia
ATLETISM (3 recorduri R.P.R.)
Triplu salt: Ion Sorin 15,27 m.
400 m. femei: Alexandra Sieoe 561’0. 
4X100 m. bărbați: Pop, L. MarKs, AL Stoe» 

nescu și I. Wiesentnayer 41 ”2.
NATAȚIE (4 recorduri R.P.R.)
100 m. liber băieți-serii : H. Bock 59“4.
100 ni. liber băieți-finală : H. Boek 59,1.
100 m. liber fete : Sanda Platon 1T2”5.
400 m. liber fete : Sanda Platon 5*4)i ’2.
HALTERE (3 recorduri R.P.R. și unul egalat) 
Cat. semiușoară: I. Birău 115 kg. la „aruncat*  
Cat. semiușoară: I. Birău 295 kg. la total.
Cat. grea : S. Cazan 135 kg. la „împins".
Cat. grea: S. Cazan 410 kg. la total — record 

egalat.

Oaspeți ai Varșoviei
••despre întrecerile sportive șî sportivii romîni

DESPRE VOLEI NE VORBEȘTE 
IOSIF KOZAK

Iosif Kozak, antrenorul echipei 
masculine de volei a R. Ceho
slovace, campioană a Europei pe 
anul 1955 și cîștigătoarea întrece
rilor de la Varșovia, ne-a declarat 
următoarele:

„In mod normal, după desfășu
rarea campionatelor europene, e- 
chipele participante la turneul de 
la Varșovia trebuiau să fie în 
scădere de formă. Cu toate aces
tea, nivelul tehnic al jocurilor s-a 
menținut la un nivel ridicat și 
am asistat la meciuri foarte spec
taculoase. Despre echipa R. Ceho
slovace, pot spune că, nu a ju
cat niciodată mai bine decît la 
Varșovia. Echipele clasate pe lo
curile 2, 3, 4 au fost sensibil apro
piate ca valoare și numai mici di
ferențe au decis clasamentul.

Trebuie să remarc locul obținut 
de reprezentativa feminină a 
Romîniei, care dispune în momen
tul de față de un colectiv sudat și 
practică un joc modern, cu multă 
mișcare și multă variație. Elemen
tele tinere introduse în prima for
mație au corespuns. Victoria echi
pei’ U.R.S.S. în turneul reprezenta
tivelor feminine este pe deplin 
meritată și exprimă superioritatea 
jucătoarelor sovietice".

ARBITRUL DE BOX HENRI 
N1COLLE ARE CUVÎNTUL...

Henri Nicolle este un cunoscut 
arbitru de box. El a condus pînă 
acum numeroase meciuri importan
te, amatoare și profesioniste, mu 
numai în țara sa, Elveția, dar și 
în Franța, Italia, Anglia, precum 
și în alte țări în care boxul se 
bucură de mare popularitate. La 
campionatele europene din 1953, 
de la Varșovia, Henri Nicolle a 
primit cupa decernată celui mai 
bun .arbitru al competiției, iar la 
recenta ediție a campionatelor eu
ropene din Berlinul occidental, s-a 
dovedit din nou un arbitru compe
tent și cu multă siguranță în sanc
ționarea neregularităților. Henri Ni
colle este o vecile cunoștință a pu
blicului bucureștean. Intr-adevăr, a- 
preciatul arbitru elvețian a condus 
multe meciuri la. turneul de box 
din cadrul Festivalului de la Bucu
rești, lăsind o excelentă impresie.

După terminarea competiției d*  
box din cadrul Jocurilor Prietenești 
caire se desfășoară actualmente te 
Varșovia, Henri Nicolle ne-a făcut 
următoarea declarație: „Cu toate 
că numărul sportivilor care an 
participat la turneul de box a fost 
destul de redus în comparație cu 
celelalte discipline sportive pre» 
zente la Festival, mulți dintre bo
xerii cei mai buni odihnindu-se 
după epuizantele campionate eu
ropene din acest an, pot spune că 
întrecerea a fost, totuși, foarte in
teresantă și că, la unele categorii, 
a atins un nivel rar intilnit. Mi-au 
plăcut în deosebi tinerii boxeri por 
lonezi, sovietici, germani, precum 
și pugiliștii egipteni, care au de
plasat la Varșovia cea mai bună 
„garnitură". Trebuie să sublimei 
și comportarea foarte bună reuși
tă- de unii dintre boxerii romîni. In 
soecial, se cuvine remarcată for
ma admirabilă în care se află 
Mircea Dobrcscu. Acesta este do
tat cu o energie inepuizabilă și 
cu avansate cunoștințe tehnice. El 
a fost indiscutabil cel mai bun din 
categoria sa. Cred că boxerii ro
mîni care sînt la înălțime m 
privința combativității și a puterii 
de luptă, ar trebui să se strădmas- 
că să înlăture din boxul lor unele 
greșeli de ordin regulamentar care 
atrag atenția arbitrilor și sînt, de 
cele mai multe cri, sancționate cu 
severitate. Dacă boxerii romîni vor 
realiza această cotitură, este sigur 
că vor avea un cuvini greu de 
spus in lumea boxului european".

CÎTEVA păreri autorizate 
DESPRE TURNEUL DE 

HALTERE
După turneul de haltere campio

nul Australiei Mac Donald ne-a 
declarat: ..Am participat pentru 
prima oară la Festivalul de la 
București din 1953 care mi-a lă
sat o impresie deosebită. Atunci 
m-am clasat pe locul al doilea, dar 
frumoasa ambianță a întrecerilor 
din capitala Romîniei m-a determi
nat să particip și la cea de a doua 
ediție a Jocurilor Sportive din ca
drul Festivalului, Acum sînt foarte 
fericit că am obținut locul I. Pro
fit de faptul că stau de vorbă cu 
un gazetar romîn pentru a trans
mite multe salutări prietenilor din 
frumoasa voastră țară".

Cîștigătorul categoriei grea, No
vikov (U.R.S.S.), ne-a declarat 
următoarele : „Nu sînt mulțumit 
de rezultatul obținut pentru că 
recent, în U.R.S.S. am realizat 4(>0 
kg. Este adevărat că am slăbit 3 
kg., iar căldura mare din sală a 
avut un efect negativ în com
portarea mea. Cit despre concu- 
renții de la categoria grea nu pot 
decît să-i felicit, pentru dirzenia 
de care au dat dovadă ca și pen
tru performanțele valoroase obți
nute. Mi-au plăcut mult finlandezul 
Măkkinen și egipteanul Saleh Mo
hamed pentru tehnica bună pe 
care o au și, în special, Silviu Ca
zan pentru forța sa remarcabilă, 
care-l va ajuta să-și îmbunătă
țească încă mult rezultatele1*.

D. Poliakov — antrenorul echi
pei U.R.S.S. ne-a spus : 
tele concurenților romîni 
și ele dovedesc continua 
re pe care o are sportul 
re în Romînia. îmi place 
progresează Silviu C-azan.

Din meciul București—Varșovia 1—0. Pahonțu oprește o acțiune a extremului stingă polonez 
Baszkiewicz. Petschowski (in stingă) este gata sa intervină in caz de țț^voje...

„Rezulta- 
sînt bune 
dezvolta- 
cu halte- 
mult cum 

. „ ■ Acum
un an l-am văzut în țara voastră 
ai cărei oaspeți am fost cîteva zi
le. De atunci și pînă azi Silviu 
Cazan și-a îmbunătățit rezultatele 
cu peste 40 kg. Azi a ridicat 410 
kg. dar cred că în curînd va putea 
trece cu multe kilograme peste, a- 
ceastă performanță",



.,Wa Dinamo" la călărie 
in concurs cu multe învățăminte

| Întrecerile din cadrul concursu
lui republican de la Constanța au 
prilejuit numeroase constatări, 
deosebit de utile pentru activita
tea pe care o desfășoară comisia 
centrală și antrenorii noștri pentru 

i continua ridicare a nivelului per- 
' formanțelor în sportul călăriei. 
i Astfel, s-a putut observa progresul 
j-unor călăreți, cum ar fi : Vasile 
i’Pinciu care a fost, de altfel, reve
lația concursului, Ion Popescu, 

' Crețu Valerian, Gheorghe Soare
* etc. O comportare meritorie au a- 
vut tinerii călăreți ai asociației

! Recolta, care au dovedit că s-au 
pregătit temeinic pentru aceste în
treceri. In această direcție, trebu
ie subliniată activitatea tot mai 

: rodnică a antrenorului Petre Roș
ea. In sfîrșit, s-au organizat, de 
data aceasta, parcursuri mai gre
le pentru juniori și—fapt îmbucură, 
rător — s-a constatat că mulți 

| dintre aceștia posedă și elementele 
tactice cerute de probele la care 
au participat. Comportarea sporti
vilor noștri fruntași : Mihai Timu, 

i Felix Țopescu, Gh. Antohi, Dumi- 
*tru Velicu etc., a fost, de aseme- 
juea bună. Trebuie amintit și fap- 
j tul că întrecerile de obstacole des- 
i fășurate la Constanța au cunoscut 
o masivă participare și că se în
registrează, de la un concurs la 
altul, un vădit echilibru de valoa
re între călăreții noștri. O partici
pare mai numeroasă decît altădată 

i a fost remarcată, chiar în probele 
mai dificile, cum ar fi proba de 

-obstacole categoria mijlocie sau 
proba pe doi cai.

Concursul de la Constanța a ri- 
: dicat unele probleme care după 
i părerea noastră, ar trebui anali- 
j zate în cadrul comisiei centrale de 
[călărie. In primul rînd, este vor- 
' ha despre baza care a găzduit a- 
>ceste întreceri. Considerăm că te- 
: renul pe care s-a desfășurat con
cursul nu este corespunzător. Lip
sită de cadrul firesc al unei baze 
tonice, cu un teren deosebit de 
„tare", pe care gazonul se păs
trează doar pe alocuri, baza „Me
talul" din Constanța nu a oferit 
nici pe departe călăreților noș
tri fruntași condițiile pentru obți
nerea unor rezultate valoroase. 
Credem că problema bazelor hipice 
îmbracă un aspect mai larg. Poa
te ar trebui studiată chiar pro
punerea de a se renunța, în vi
itor, la organizarea de concursuri 
republicane pe astfel de terenuri 
Scocul popularizării sportului că
lare ar putea fi atins foarte bine 
și prin organizarea cu sprijinul di
rect al comisiei centrale de călă
rie. a unor concursuri la nivel re
gional la care să participe și un 
număr restrîns de sportivi frun
tași. Este știut că pentru un călă
reț starea terenului este tot afît 
de importaintă, cum este starea 
pistei, de exemplu, pentru un at
let și că, de multe ori, tocmai a- 
ceste elemente condiționează ob
ținerea unor performanțe ridicate. 
Iată de ce, considerăm indicată 
organizarea de concursuri republi
cane pe bazele hipice din Bucu
rești. Ploești și Tg. Mureș care, 
într-adevăr pot asigura sportivilor 
noștri fruntași condiții de concurs 

. din cele mai bune
De asemenea, trebuie semnalat 

faptul că la Constanța, cu toate 
străduințele lor, organizatorii n-au 
reușit să alcătuiască parcursuri 
variate, cu obstacole diferite de la 
o probă la alta, ei folosind aproa- 

, pe tot timpul aceleași obstacole. 
In legătură cu desfășurarea pro
belor, remarcăm interesul manifes- 

' tat pentru respectarea orelor și a 
programului. Și aici au existat în
să lipsuri serioase și, în primul 
rînd, aceea că, dintr-o greșită pla
nificare a timpului, în întrecerile 
din după-amiaza celei de a doua 

■zi de concurs, proba pe doi cai, 
-categoria mijlocie, nu s-a mai dis
putat din cauza întunericulului, și 
n-a putut fi continuată nici a 
doua zi, pentru că un mic număr 
de călăreți făcuseră parcursul și 

regulamentul prevede aceleași con.
• diții de participare pentru toți con- 
curenții. Această aimînare, ne anun
țată, de altfel, tuturor echipelor 
participante, a avut ca urmare și 
faptul că reprezentanții asociației

IRecolta și-au „încălzit" caii cu 
idouă ore înaiinte de concurs.

DAN GIRLEȘTEANU

Aspecte de la campionatele republicane de atletism 
pentru juniori și junioare

Campionatele republicane de ju
niori la atletism, pe anul 1955, 
desfășurate la sfirșitul săptămînii 
trecute la Oradea, merită fără în
doială să ne rețină atenția, dat 
fiind faptul că este vorba de în
trecerea celor mai buni juniori și 
a celor mai bune junioare, viitoa
rele cadre fruntașe ale atletismu
lui nostru.

De la bun început este bine să 
precizăm că întrecerile de la Ora
dea au dovedit în primul rînd, 
larga popularitate de care se 
bucură atletismul în raidurile ti
neretului.

O LARGA PARTICIPARE...

Acesta este unu] din faptele cele 
mai semnificative 1 Sute de tineri 
și tinere au venit la Oradea pen
tru a participa la campionatele 
juniorilor. In multe probe (80 m. 
plat junioare cat. 11-a; 1.000 m. 
plat juniori cat. II-a; 500 m. ju
nioare cat. Il-a, etc.) organizatorii 
au trebuit să facă adevărate efor
turi, modificînd programul și în
mulțind numărul seriilor, pentru 
a putea asigura o normală desfă
șurare piobelor respective, dat 
iiind număruj mare de concurenți. 
Lista probelor la care au luat par
te numeroși juniori și junioare 
este mai lungă ; este suficient însă 
să precizăm că peste 400 de con- 
curenți au evoluat în 3 zile de 
concurs pe stadionul Progresul din 
Oradea.

...INSA UN NIVEL TEHNIC 
SCĂZUT 1

Și iată al doilea fapt, tot atît 
de semnificativ ca și primul. Este 
drept că au participat mulți con
curenți, însă — în general — la 
proba de alergări, așa după cum 
se poate vedea mai sus. In schimb, 
la probele la care se cere o pre
gătire tehnică mai complicată (să
ritura cu prăjina, alergările peste 
garduri, aruncarea ciocanului, a 
discului sau a snliței) numărul 
concurenților a fost mult mai mic 
în comparație cu celelalte probe.

Pregătiri pentru tradiționala alergare ciclistă „Cursa Victoriei”
La 28 august, cei mai buni ci

cliști ai noștri vor lua startul în 
cea de a X-a ediție a „Cursei Vic
toriei", organizată de Casa Cen
trală a Armatei. Această întrecere 
se dispută de-a lungul a 870 km. 
care vor fi împărțiți în șase etape.

Prima etapă se va desfășura pe 
distanța București-Alexandria- 
București (163 km). In a doua e- 
tapă, se va alerga contra timp pe 
echipe, pe șoseaua București-Giur- 
giu-București (116 km), iar în 
etapa a IlI-a, București-Găești- 
București (150 km) cicliștii vor 
lua iarăși plecarea în bloc. Etapa 
a IV-a (București-Urziceni-Bucu- 
rești) numără 80 de km. Cicliștii 
vor porni la drum separat, aceas
tă etapă alergîndu-se contra timp, 
individual.

Ultimele două etape, și cele mai 
dificile, se vor disputa pe clasica 
distanță București-Orașul Stalin 
(166 ritm) și Orașul Stalin-Bucu- 
rești (172 km), sosirea în ultima 
etapă urmînd să aibă loc în fața 
Casei Centrale a Armatei. Separat 
de clasamentul individual și pe 
echipe, se va face și un clasament 
al cățărătorilor, punctele de în
trecere fiind : Posada, Timiș, Pre
deal, Breaza, Gura Beliei și Cîm- 
pinița. In clasamentul pe echipe 
vor conta primii trei sosiți din fie
care echipă.

Ca de obicei, tradiționala compe

Iată mai jos cîteva exemple. La 
proba de 100 m. juniori cat. Il-a, 
au participat 16 concurenți, în 
timp ce la proba de săritură cu 
prăjina din cadrul aceleiași cate
gorii s-au prezentat la locul de 
concurs doar... 3 concurenți. Nu 
se poate pretinde — desigur — ca 
și la săritura cu prăjina să se fi 
înscris tot 16 concurenți —- deși 
ar fi fost foarte bine — dar, ori
cum, de la 16 la 3 este o dife
rență serioasă ! La proba de 80 m. 
plat junioare cat. 11-a au partici
pat 29 de concurente, iar la pro
ba de triatlon din cadrul aceleiași 
categorii doar 5...

In afară de aceasta însă, chiar 
în celelalte probe concurenții și 
concurentele au făcut mari greșeli 
tehnice, ceea ce nu poate fi per
mis, chiar dacă este vorba de ju
niori și junioare, știind că la Ora
dea s-au disputat întrecerile fi
nale ale unui campionat republi
can.

In concluzie, concursul de la O- 
radea s-a bucurat de participarea 
unui mare număr de concurenți și 
concurente care au arătat însă 
un nivel tehnic scăzut, ocolind 
probele care cereau o pregătire 
mai dificilă. Antrenorii — prezenți 
în număr mare la aceste între
ceri — au datoria rsă privească, cu 
multă seriozitate această proble
mă, deoarece... atletismul nu în
seamnă numai alergări 1

NUME NOI, REZULTATE BUNE

înainte de a enumera cele cî
teva rezultate bune, să scoatem 
mai întîi în evidență o serie de 
tineri și tinere care au arătat la 
Oradea că posedă frumoase cali
tăți. Tînăra elevă a școlii sportive 
de tineret din Tg. Mureș, Sanda 
Bordan, deși are abia 14 ani, a 
alergat totuși în seriile cursei de 
80 m. plat 11,3 sec., în semi fi
nale 11,1 sec., iar în finală, unde 
a fost întrecută de două atlete 
mai rutinate (Gabriela Luță și 
Catrinel Serghie), 11,2 sec. De 
asemenea, bune alergătoare de vi
teză promit să devină — cu con

tiție „Cursa Victoriei" a stîrnit un 
viu interes în rîndurile cicliștilor 
noștri care văd în această întrece
re ultima verificare înainte de Cir
cuitul de fond al R.P.R.

Vor participa următoarele echi
pe : Dinamo, Progresul, Flacăra, 
C.C.A. (cu cîte două echipe) și 
Flamura roșie, Metalul, Locomo
tiva, Știința, Constructorul, Re
colta, Voința, Avîntul' și Minerul 
(cu cîte o echipă).

Sub conducerea antrenorilor, a- 
ceste echipe se pregătesc temeinic. 
Zilnic ele parcurg în medie cîte 
100 km. studiind parcursul pe ca

Aspect diatr-una den edițiile precedente ale Cursei Victorie:. 
v (Polo R. VILARA

Înainte de proba de vinătoare 
grea, în clasamentul pentru „Cupa 
Dinamo*  conducea tînărul călareI 
Vasile Pinciu. In ultima probă a 
concursului desfășurat la Con
stanța, maestrul sportului Mihai 
Timu s-a clasat pe locurile 3 (cu 
Troica) și 5 (cu Galon). După des
fășurarea acestei probe el a tota
lizat cele mai multe puncte ciști- 
gind astfel și cea de a doua ediție 
a „Cupei Dinamo’’.

(In fotografie, maestrul sportu
lui Mihai Timu trecînd peste un 
„zid" destul de dificil).

diția să fie bine îndrumate — Gi- 
zela Poszler (FI. roșie Arad) și 
Clara Gazdag (Loc. Cluj).

Proba de înălțime junioare cat. 
Il-a a scos în evidență două ti
nere talente : Emilia Borza (Meta
lul Reșița). și Rozalia Ciungan 
(Loc. Cluj). Ultima, dotată cu 
mari posibilități fizice, arată în 
prezent exact cum arăta maestra 
sportului Iolanda Balaș la primele 
ei concursuri.

Dintre juniorii de cat. Il-a se 
cuvine să menționăm pe Atila 
Molnar (Avîntul Tg. Mureș) 11,8 
sec. pe 100 m.; Iosif Hollerbach 
(Știința Timișoara) 2:44,8 pe 1.000 
m.; Mircea Sucu (FI. roșie Arad) 
la săritura în înălțime și I. Dră- 
gulescu (Constr. Or. Stalin) un 
bun aruncător de ciocan și greu
tate. Firește, sînt doar cîteva nu
me, însă asupra cărora subcomi
sia de juniori din comisia centrală 
de atletism trebuie să-și îndrepte 
atenția.

La capitolul rezultate bune, în 
fruntea listei se situează cele 50,3 
sec. realizate de Juliu Karandi 
(Prog. Oradea) în proba de 400 
m. plat, timp care egalează recor
dul republican de juniori. Atletul 
orădean a cîștigat cursa de o ma
nieră categorică, luptîndu-se mai 
mult singur cu zecimile de se
cundă, ceea ce mărește desigur va
loarea rezultatului lui. Aproape la 
același nivel cu rezultatul lui I. 
Karandi poate fi așezat — deși 
nu este vorba de un record — și 
rezultatul lui V. M’anolescu (T. 
Dinamovist Buc.) care a cîștigat 
proba de aruncarea suliței cu 
56,98 m.

Și apoi vom aminti de Rudolf 
Lickert (Recolta Buc.) 14,00 m. la 
triplu salt; Andrei Barabas (T. Di
namovist Tg. Mureș) și Petre Gri- 
gore (Loc. Buc.) 9:04,2 și — res
pectiv — 9:04,6 în proba de 3.000 
m .plat precum și pe Cornel Po
pescu (Voința Ploești) 1,80 m. Ia 
săritura în înălțime, care au rea
lizat sau au fost foarte aproape 
de a realiza noi și valoroase re
corduri personale.

A. CALIN

re se vor desfășura cele șase etape 
ale „Cursei Victoriei". Și în acest 
an, alergătorii fruntași C. Dumi
trescu, Gabriel Moiceanu, Șt. Sebe, 
N. Maxim, I. Constantinescu, N. 
Vasilescu, C. Istrate, I. Hora, L. 
Zanoni, V. Georgescu, P. Nuță, Șt. 
Stefu etc. precum și tinerii Călin 
Tudose, A. Folbert, R. Schuster, I. 
Sima, Dobre Glodea, D. Țupa, L. 
Dominic, Gh. Văleanu etc. vor a- 
vea posibilitatea să se întreacă în- 
tr-o cursă foarte dificilă, cu un tra
seu variat, care cere o bună doza
re a forțelor și o excelentă pregă
tire tactică și fizică.

Pe marginea 
campionatului 

de polo
încă puțin timp, mai precis pînă 

la data de 24 august inclusiv, 
campionatul categoriei A de polo 
pe apă își va rezuma activitatea 
la turneul oficial al celor șase 
echipe rămase cu efectivele corn-, 
plete.

De fapt, așa cum am mai scris, 
meciurile acestor formații prezintă 
un viu interes, pentru că cinci din
tre ele (Progresul București, Fla
mura roșie Timișoara, Metalul 
Cluj, Constructorul Oradea, Știin
ța București) sînt angajate într-o 
luptă palpitantă, la capătul căreia 
vor fi cunoscute echipei'e care vor 
juca în anul viitor în categoria 
secundă. Din cercetarea celor două 
clasamente, pe care le publicăm 
mai jos, unui’ general, iar cel de 
al doilea parțial, format numai*  
cu echipele la care ne referim, se 
desprind constatări care oglindesc 
comportarea acestor formații, pînă 
în momentul de față.

Prima observație se referă la va
loarea apropiată a acestor echipe. 
Astfel, ultima clasată, în ambele 
clasamente, Știința București, este 
despărțită numai de un punct sau 
două de restul echipelor amenin
țate de retrogradare.

Se mai poate constata că ele fi
gurează în cele două clasamente 
cu același număr de puncte, pen
tru că ele au fost acumulate nu
mai în lupta lor directă. Faptul că 
nici una dintre ele n-a reușit să 
„ciupească” măcar un singur punct 
altor echipe, vine să întărească 
afirmația că ediția actuală a cam
pionatului categoriei A a separat 
echipele participante, din punct de 
vedere al valorii Tor, în două grupe 
distincte.

Se mai poate spune că după cum 
Metalul Cluj este echipa care a 
progresat cel mai mult în retur, 
acumulînd cinci puncte față de cele 
două cît a reușit în tur, tot așa 
Flamura roșie Timișoara este echi
pa care a „bătut pe Ioc”, rămînînd 
numai cu 7 puncte, toate obținute 
în prima parte a campionatului'. 
O conci'uzie asupra comportării a- 
cestor echipe se desprinde din cla
samentele următoare:

G. N.

CLASAMENTUL GENERAL 
AL CAT. A

1. Știința Cluj
. 2. C.C.A.
3. Progr.Tg. Mures

4. Dinamo Buc.
5. Tîn. Dinamovist
6. Progresul Buc.
7. FI. roșie Timișoara
8. Metalul Cluj
9. Constr. Oradea

12 8 1 3 53:38 17
8 3 0 0 «3: 8 18
7 6 0 1 52:12 12
7511 46:23 11
7 5 0 2 28:19 10

12 2 3 7 27:51
11 3 1 7 21:59
12 2 3 7 24:63
10 2 2 6 20:53

7
7
7
8

10. Știința București 12 2 9 25:64 5

Iată clasamentul parțial (tur-re- 
tur) alcătuit pe baza rezultatelor 
dintre echipele amenințate de re
trogradare:

1. Progresul București 6 2 3 1 19:12 7
2. FI. roșie Tlm. 7 3 13 19:19 7
3. Metalul Cluj 7 2 3 2 19:24 7

4. Constructorul Oradea 6 2 2 2 18:22 6
5. Știința București 6 2 13 17:15 5

Și pentru a arăta progresul sau 
regresul acestor echipe prezentăm 
același clasament, dar numai al 
turului.

1. FI. roșie Timișoara 4 3 1 0 15: 9 7
2. Progresul București 4 1 2 1 11: 8 4
3. Constructorul Oradea 4 1 2’ 1 13:15 4
4. Știința București 4 112 11: 9 3
5. Metalul Cluj 4 0 2 2 10:19 2

Etapa viitoare (18 august) pro
gramează meciurile:

Timișoara: FI. roșie — Știința 
Cluj; Cluj: Metalul’—Constructo
rul Oradea: București: Știința — 
Progresul București.



ACTIVITATEA U CANOTAJ
CONSTRUCTORUL A C1ȘTI- 

GAT „CURSA LACURILOR". — 
Duminică s-a disputat competiția 
nautică „Cursa lacurilor", organi
zată de secția cultură fizică și 
sport a C.C.S'. întrecerea s-a 
bucurat de un frumos succes, fiind 
vizionată de mii de spectatori a- 
flați pe malurile lacurilor Herăs
trău, Băneasa și Floreasca, pe un
de au trecut concurenții. Iată re
zultatele înregistrate :

Canoe 10 +1 : 1. Constructorul I 
1 oră 20.31.0; 2. Constructorul II
1 oră 33.29.2. Caiac 2 race: 1. Loco
motiva (Petrescu, Barbu) 1 oră 
12.01.9; 2. Voința (Mihalache, Teo- 
dorov) 1 oră 13.27.0; 3. Progresul 
(Pascu, Nedelcu) 1 oră 16.09.9. 
Caiac 2 klinker : 1. Progresul I
(Munteanu, Mizileanu) 1 oră 
21.00.6; 2. Constructorul I (Satma- 
ri, Reb) 1 oră 19.25.4; 3. Pro
gresul I (Vlad, Georgescu) 1 oră 
29.35.6. Caiac 1 klinker: 1. I. Oprea 
(Constructorul) 1 oră 26,29.8; 2.
Traian Tomovici (Locomotiva) 
1 oră 28.47,2; 3. I. Marinescu (Pro
gresul) 1 oră 32.03.0.

In clasamentul general, primul 
loc îl ocupă Constructorul cu 5 
ore 36.26,3, urmat de Progresul și 
Locomotiva.

ÎNTRECERILE juniorilor.— 
Pe lacul Herăstrău s-au desfășurat 
întrecerile fazei de zotnă a campio
natului republican de juniori. Iată 
rezultatele înregistrate :

Caiac 1 fete: 1. Victoria Gheor
ghiu (Locomotiva). 2. Nicolle Ra- 
coviță (Tînărul dinamovist); 3. 
Năstase Georgeta (Progresul). Ca
iac 2 fete: 1. Tînărul dinamovist
(A. Fischmann, Mihaela Codres- 
cu); 2. Tînărul dinamovist III; 3. 
Tînărul dinamovist II. Canoe 1 bă
ieți: 1. Ion Grosu (Tînărul dina
movist); 2. V. Grosu (Loc.); 3. C. 
Poenaru (T. D.). Canoe 2 băieți: 1. 
Tînărul dinamovist (Caius Florei, 
Dan Teodorescu); 2. Tînărul dina
movist II. Caiac 1 băieți : l.A. 
Vernescu (Tînărul dinamovist); 2 
Alexandru Mihaî (Voința); 3. Ilie 
Mărculescu (Locomotiva). Caiac 2 
băieți: 1. Tînărul dinamovist (Di- 
nicu. Rădulescu); 2. Tînărul dina- 
movist II (Zinc, Dan Petre). Caiac 
4 băieți; 1. Tînărul dinamovist 
(Rotaru, Pîslaru, Popescu. Țim- 
bulmaș); 2. Progresul; 3. Metalul; 
4. Locomotiva. Schif 4+1 visle 
fete: 1. Metalul (Sogoreanu, Teo
dor, Abicuța, Furdui + Bunceanu). 
Schif simplu fete: 1. Julieta
Boicu (Metalul); 2. Monica Pa- 
raschivescu (Loc); 3. Viorica Po
pescu (Progresul). Schif 2 fete: 1. 
Metalul (M. Vîlceanu, Sofica Sfîr- 
lea); 2. Voința (Troană Eliza, Ro
xana Munteanu); 3. Constructorul 
(Doina Mihăilescu, Adela Ciu
buc). Schif 4+-1 rame fete: 1. Voin
ța (Padeatnu, Corciova, Preda, Man
ta + Paula Anca); 2. Tînărul di
namovist. Schif 1 băieți: 1. Mihai 
Negulici (Progresul); 2. V. Con- 
stantinescu (Voința); 3. Gh. Io- 
vin (Loc.). Schif 2 băieți: 1. Me
talul (Filipskî, Dinu Scarlat); 2. T. 
dinamovist; 3. Progresul. Schif 
4 + 1 băieți: 1. Voința (Paul Nico- 
lau, Romeo Cristian, I. Ionescu, O- 
vidiu Nicolau + Virgil Constanti- 
nescu); 2. Metalul; 3. Tînărul di
namovist-. Schif 8 + 1: 1. Metalul
(Ungureanu, Paraschiv, Simiones- 
cu, Georgescu, Dumitrașcu, Orăda- 
su, Ambruș, Săndulache + Barca- 
ni).

AMĂNUNTE DESPRE CONCURSUL 
Nr. 33 (etapa din 21 august 1355) 
I. ȘTIINȚA TIMIȘOARA — C.C.A. 

(1950: 1-3 și 1-5; 1951: 0-1 și 0-1; 1953: 
0-1 șl 0-0; 1954: 0-0 și 0-1; 1955 : 0-1). 
Duminică (amical): știința Tim. — 
El. roșie UTA: 2-1 (0-0); C.C.A. — 
Progresul F.B.: 5-3 (3-3), In clasa- 
mente:
7. Știința (general) 

(acasă)
6. C.C.A (general) 

(deplasare)

12 4 4 4 17:12 12
5 2 2 1 6: 4 6

12 5 3 4 19:11 13
6 2 1 3 12: 6 5

II. FL. ROȘIE ARAD — LOCOMO
TIVA TIMIȘOARA. (1959: 0-9 și 0-2; 
1951: 1-0 și 2-2; 1952 : 0-0 și 1-2; 1953: 
2-1 și 3-1; 1954: 1-1 și 2-0; 1955 : 2-2). 
Duminică (amical) FI. roșie Arad — 
Știința Tim.: 1-2 (0-0). In clasamente:
8. FI. roșie (general) 12 4 3 5 14:16 11

(acasă) 6 3 1 2 8: 7 7
M). Locom. (general) 11 2 4 5 11:17 8

(deplasare) 5 0 2 3 2: 7 2
TII. DINAMO ORAȘUL STALIN — 

MINERUL PETROȘANI. (1951: 1-1 și

ȘTIINȚA CLUJ. (1951: 1-9 și 3-0; 1952: 
2-0 și 0-0; 1953 : 0-1 și 0-5; 1954: 1-0
și 0-2; 1955: 1-3). Duminică (amical) 
Știința Cluj — Locomotiva Cluj: 2-4 
<1-01. In clasamente:

1-1; 1952*: 1-1 Și 0-2 ; 1953: 0-1
4-1; 1954: 3-0 și 1-1:; 1955: 0-2). In
clasamente:
9. Dinamo (general) 12 4 3 5 14:17 11

(acasă) 6 3 2 1 9: 5 8
4. Minerul (general) 12 6 3 3 15:10 15

i deplasare) 5 2 1 2 6: 7 5
IV. LOCOMOTIVA TG. MURES —

V. LOCOMOTIVA COM STAN ȚA —

12. Locom. (general) 12 2 3 7 11:25 7
6(acasă) 6 2 2 2 7: 6

6. Știința (general) 1? 6 3 3 17:15 15
(deplasare) 6)23 4: 9 4

„ Viteză, precizie,
Victoria fotbaliștilor noștri în 

turneul din cadrul Festivalului de 
la Varșovia, a fost elogios subli
niată in ample comentarii publicate 
de ziarele din capitala R.P. Polone. 
De asemenea, specialiștii au avut nu
mai aprecieri frumoase asupra 
comportării echipei orașului Bucu
rești, câștigătoarea celor 18 medalii 
de aur.

Ziarul „FESTIVAL" — apărut 
duminică dimineață la Varșovia — 
a scris printre altele, în cronica fi
nalei turneului: „Această victorie 
a romînilor este pe deplin merita
tă. In decursul întregului meci, ei 
s-au distins printr-un joc bine orien
tat. Viteză, precizie, joc de echipă 
— iată armele lor principale. După 
unii observatori— scrie în continua
re ziarul — cei mai buni jucă
tori ai turneului de fotbal au fost: 
Androvici, Szoko, Petschowski, O- 
zon, Mihaî (București), Tsang- 
Tsan Si (Pekin), Matrai, Kertesz 
(Budapesta), Suszczyk și Cieslih 
(Varșovia)."

„lin tradiționala finală, victoria 
a revenit echipei Bucureștiului, asu
pra echipei Budapestei"—își intitu
lează cronica ziarul polonez „Prze-

Cupa R. P. R.
Nici etapa de duminică a Cu

pei R.P.R. la fotbal nu ne-ia scu
tit de surprize... Ailte echipe de 
categoria B au fosil eliminate din 
întrecere de formații din campio
natele regionale, care au realizat 
astfel frumoasa performanță de a 
se califica în faz>a superioară a 
competiției. Fără îndoială că pe 
primul plan se situează victoria 
realizată de Metalul Oțelul Roșu 
asupra actualei deținătoare a Cu
pei RiP.R., Metalul Reșița. Fot
baliștii din Oțelul Roșu au luptat 
cu multă convingere, reușind’ să 
depășească și sub acest aspect 
— dar și sub raport tehnic și 
tactic — fcrmația de categorie B 
din Reșița.

La Pitești. Dinamo a eliminat 
încă o echipă de categorie B. Du
pă ce în etapa precedentă a Cu
pei au „scos" din întrecere Lo
comotiva Craiova, dinamoviștii au 
reușit duminică să întreacă Și e- 
chipa Știința București. In felul 
acesta, fotbaliștii piteșteni fac să 
se vorbească din nou despre ora
șul care, în urmă cu cîțiva ani, 
își crease faima de „capcană" a 
echipelor mari în Cupă. Se știe 
că atunci, echipa locală Flamura 
roșie l.T.P. reușise să elimine 
două echipe din prima categorie 
(Locomotiva București și Flacă
ra), cadînd cu 0-1 Flamurii roșii 
din Arad după 120 de minute de 
luptă îndîrjită. De data aceasta, 
Dinamo Pitești (antrenor J. Lă- 
pușneanu), cea mai valoroasă e- 
chipă a orașului și fruntașă în 
campionatul regional — este cea 
care, a reluat tradiția orașului în 
materie de jocuri de cupă. In în
trecerea de duminică, cu forma
ția studenților bucureșteni, dina
moviștii au jucat cu ardoarea și 
elanul specifice echipelor dornice 
să realizeze un rezultat valoros. Și 

ei au reușit, la capătul unui meci 
rapid și viu disputat. Piteștenii au 
o apărare bună din care am re
ținut, în afară de rutinatul mij
locaș Marinică, pe fundașul stin
gă Boldizar și pe stoperul Ilie.

C^ono sport
DINAMO BUCUREȘTI (1951 — Cupă: 
1-2; 1953 — Cupă: 1-2; 1955 — turul
campionatului: 1-4). In clasamente: 
U. Locom. (general)

(acasă)
1. Dinamo (general)

(deplasare)

12 3 2 7 9:23 8 
6312 6: 5 7

11 6 5 0 21: 6 17 
5 2 3 0 5: 3 7 

VI. ȘTIINȚA CRAIOVA — M1ETA- 
LUL BUCUREȘTI (1955 : 4-0). Dumi
nică. în Cupa R.P.R.:

Metalul Buc.: 2-0 
mente:
5. Știința (general) 

(acasă)
7. Metalul (generai)

(deplasare)

Dinamo 6 Buc. 
(1-0). In clasa- 

12 5 3 4 16:17 13 
4 3 0 1 5: 3 6

11 5 2 4 12:16 12 
. ....... 6 2 1 3 6:10 5

VII. FLACĂRA MEDIAȘ — META
LUL REȘIȚA. (1953 : 3-1 și 2-3; 1954: 
1-1 și 1-0; ----- ““ - . . -
Cupa R.P.R. 
ța Odorhei 
Reșița — Metalul Oțelul 
*0-1). în clasamente: 
5. Flacăra (general)

(acasă) 
3. Metalul (general)

(deplasare)

1955: 0-2). Duminică, în 
.: Flacăra Mediaș — Voin- 
: 4-1 (1-1; 1-1); Metalul

Roșu: 1-3

3 4
1 0
2 3
1 2

17Î15 15 
12: 4 11 
22:13 18 
11: 8 7 
LOCO«- 
și 2-2;

13 6
6 5

13 8

VIII. FL. ROȘIE CLUJ 
MOTIVA ARAD. (1954 : 3-1 
1955: 1-2). In clasamente: 
14. FI. roșie (general)

(acasă)
10. Locom. (general) 

(deplasare)

13 2 4 7 8:21 8
6 2 1 3 3:10 5

13 3 4 6 15:15 10
IX. METAT.U!. HUNEDOARA 8 —

METALUL C1MPIA TURZII. (1953:

joc de echipă...”
glad Sportowy". In cronică, printre 
altele, ziarul din Varșovia scrie: 
„Jucătorii romîni au meritat vic
toria ; ei s-au ridicat la un nivel 
tehnic bun și au folosit cea mai 
potrivită tactică, luptînd cu toată 
energia". De asemenea, ziarul mai 
subliniază că după marcarea go
lului, „romînii au căpătat forțe 
noi. Atacul a jucat mai bine : și 
după 25 minute de joc scorul ar 
fi trebuit să fie, în mod normal,
3—0, dacă n-ar fi ratat situații 
clare de gol, prin Ozon și Geor
gescu".

Konczewicz, antrenorul echipei 
Varșoviei, a declarat: „A fost un 
meci specific de finală, care — 
fără să ,fie prea spectaculos — a 
ținut încordată atenția spectatori
lor prin lupta aprigă pe care a 
prilejuit-o. Fără îndoială că e- 
chipa Bucureștiului știe să joace 
și mai tehnic, dar în cazul de față 
sigur că miza foarte mare pusă în 
joc a obligat-o la mai multă pru
dență. Cel mai mult mi-a plăcut 
Petschowski. Am remarcat, de a- 
semenea, întreaga apărare a echi
pei Bucureștiului".

nu s-a desm uțit
Boldizar are multă mobilitate și 
încearcă curajos și cu succes de
gajările directe. Stoperul Ilie știe 
să se plaseze și posedă un foarte 
bun joc de cap. Trebuie să lucreze 
însă mai mult pentru perfecționa
rea atacului la om. Din înainta
rea echipei Dinamo, cel mai va
loros rămîne interul stînga Peri- 
cle care posedă o excelentă teh
nică individuală. El trebuie însă 
să se lanseze cu mai multă deci
zie în pătrunderi și mai ales să 
șuiteze maj des la poartă, observație 
valabilă, dealtfel, pentru întreaga 
linie de atac. Perspective are, de 
asemenea, extremul dreapta Gar- 
oea; dacă ar efectua mai dese 
curse pe exeteemă și mt ar căuta 
să scape repede și ori cum de 
minge, ar fi mai util echipei. In 
concluzie, Dinamo Pitești este o 
echipă cu multe elemente tinere 
care au posibilitatea să progrese
ze efectiv.

Știința București s-a prezentai 
fără o serie de titulari, absenți 
din motive obiective. In general 
însă, echipa este nepregătită și 
aceasta se vede clar din modul 
cum se comportă în ansamblu. La 
Pitești, în special atacul s-a pre
zentat slab, nereușind să ajungă 
decît arareori ja poarta echipei Di
namo. Conducerea colectivului tre
buie să-l sprijine efectiv pe an
trenorul Gain și să-i creeze con
dițiile necesare unei pregătiri mi
nime, acum cînd pînă la reluarea 
campionatului mai sînt cîteva zi
le. Privitor la jocul de la Pitești, 
ma,i notăm două aspecte pozitive: 
arbitrajul corect și competent al 
lui A. Șerban (Craiova) și atitu
dinea perfeot obiectivă a publicu
lui. EL I.

★
In celelalte întâlniri disputate 

duminică s-au înregistrat’ urmă
toarele rezultate: Avîntul Toplița 
—Metalul Cimpia Turzii 2—3 
(0—1, 2—2); Flamura roșie Valea 
lui Mihai — Metalul Baia Mare 
2—3 (2—2); Locomotiva Turnu 
Severin—Știința Craiova 3—0 
(2-0).

2-1 și 0-0; 1954 : 0-3 și 3-0; 1955 : 0-1), 
Duminică în Cupa R.P.R.: Metalul 
Hunedoara — Minerul Lupeni: 2-2 
(1-1; 2-2). In clasamente:
0. Met. Huned. (gen.) 13 3 6 4 13:15 12 

(acasă) 75 3 1 11: « 9
2. Met. C. Turzii (gen.) 13 7 4 2 24: 9 18

(deplasare) 7 2 3 2 7: 6 7
X. METALUL ORADEA — META

LUL BAIA MARE. (1952: 3-2 și 1-2; 
1953 : 0-0 și 0-1; 1954 : 0-1 șl 1-3; 1955: 
1-1). In clasamente:
13. Met. Oradea (gen.) 13 2 4 7 12:24 8 

(acasă) 6 2 1 3 6:7 5
9. Met. B. Mare (gen.) 13 3 6 4 12:15 12

(deplasare) 7 0 3 4 5:13 3
XI. DINAMO B1RLAD — FLAMURA 

ROȘIE BACĂU. (1954 : 0-2 și 1-1; 
1955: 0-1). Duminică în Cupa R.P.R.: 
Dinamo Bîrlad — Știința Iași: 3-1 
(1-1); FI. roșie Bacău — Avîntul Făl
ticeni: 1-2 (0-0), In clasamente:
8. Dinamo (general) 12 4 3 5 13:19 11

(acasă) 6 3 2 1 9:10 8
7. Fi. roșie (general) 12 3 5 4 18:17 11

(deplasare) 7 0 4 3 9:12 4
XII. FL. ROȘIE BURDIL1ENI — 

FLACĂRA 1 MAI PLOEȘTI. (1954: 
0-1 și 1-2; 1955: 1-4). In clasamente:
10. FI. roșie (general) 12 3, 3 6 15:23 9

(acasă) 6 2 2 2 8: 8 6
3. Flacăra (general) 12 6 2 4 28:29 14

(deplasare) 6 2 1 3 11: 9 5
★

In urma trierii celor 437.000 bule
tine depuse la - concursul F3ONOS- 
PORT nr. 32 (etapa din 14 august 
1956) au fost găsi’e:

8 buletine cu 12 rezultate exacte 
138 buletine cu 11 rezultate exacte 
1401 buletine cu 10 rezultate exacte 
Omologarea c ncursului are loc as

tăzi după-amiază.

Fază din jocul amical C.C.A. — Progresul București (5—3). La un 
corner la poarta echipei C.C.A., portarul Gram sare să prindă mingea, 
oda tă cu Cacoveanu (Progr ), care însă — cum se vede — îl împinge 
cu mina- Apolzan (in stingă) și Za vodă II (in dreapta) privesc cu a- 
tenție faza. Foto: R. VILARA

Reîncepe campionatul
Faptul că cea mai importantă 

competiție a fotbalului, campio
natul categoriei A, B. și tineret, 
și-a încheiat prima sa parte încă 
de la mijlocul lunii mai nu i-a 
făcut pe iubitorii acestui sport 
să uite pasionanta întrecere pen
tru titlul republican, pentru pro
movare și pentru evitarea retrogra
dării. Dimpotrivă, jocurile din Cu
pa R P.R., din Cupa de vară, 
precum și numeroasele întîlniri in
ternaționale din acest timp le-au 
întreținut interesul pentru fotbal și
i-au  făcut să dorească tot mai 
mult reluarea campionatului.

Și, după o lungă așteptare — 
să recunoaștem, — campionatul re
începe duminica aceasta. Din nou 
stadioanele din București, Arad, 
Timișoara, Petroșani, Bacău, Re
ghin, Craiova, Reșița etc. vor cu
noaște animația și agitația atît de 
caracteristică activității oficiale a 
fotbalului. Pasionații acestui sport 
vor comenta — din nou — pe 
larg programele și rezultatele, stu
diind cu nesaț clasamentele la zi, 
făcînd calcule și statistici.

Se va menține Dinamo în frun
te? Ce vor face Flacăra Ploești și 
Progresul București în cursa lor 
de urmărire a liderului? Vor rein
tra în lupta pentru primul loc 
C.C.A. și Flamura roșie Arad? Cine 
va retrograda?

Sînt atîtea și atîtea întrebări 
pe care și le pun iubitorii fotba
lului și ia care, tncet-încet, vor 
răspunde meciurile fiecărei etape a 
returului.

ALTE JOCURI AMICALE ALE
LOCOMOTIVA CRAIOVA — 
LOCOMOTIVA TIMIȘOARA

2—4 (0—3) ’
CRAIOVA (prin telefon). — 

3.000 de spectatori au aplaudat 
victoria Locomotivei Timișoara 
în jocul susținut în compania fero
viarilor din localitate. Jocul a fost 
de un ridicat nivel tehnic, iar vic
toria oaspeților este meritată. In 
repriza a Il-a echipa locală a for
țat jocul și a reușit să în
scrie două goluri. Punctele au 
fost marcate de Szekely (min. 
4, 23), Klein (min. 8, 88) pentru 
Locomotiva Timișoara și Brîndu- 
șa (min 56, 58) pentru Locomoti
va Craiova. A arbitrat bine Ion 
Logofătu (Craiova).

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA: 
Franciscovici — Corbuș, Covaci 
I, Dărăban — Ferenczi, Andreescu 
— Țiganiuc, Izdrăilă, Szekely, 
Klein, Bădeantu. LOCOMOTIVA 
CRAIOVA: Dăbăcan (Mîrlici) — 
Monțescu, Brătilă, Grigorescu (Pă- 
trașcu) — Cristian, Zaicos — La- 
zăr (Brindușa), Romeo, Crișan, 
Iacob, Consta ntinescu.

C. Motoc, corespondent 
FLACARA PLOEȘTI — DINAMO 

ORAȘUL STALIN 4—2 (3—0) 
MEDIAȘ (prin telefon). — Fla

căra Ploești și-a verificat stadiul 
de pregătire susținînd un meci în 
compania dinamoviștilor din Ora
șul Stalin. Ploeștenii s-au mișcat 
bine pe teren și au terminat acțiu
nile cu șu'uri puternice la» poartă. 
Dinamo Orașul Stalin a avut o 
revenire puternică în repriza a 
Il-a. Goluri'e au fost marcate de 
Botescu (min. 3), Drăgan (min. 
14, 31), Teodorescu (min. 67)
pentru Flacăra, Csegezi (min. 53) 
și Scorțan (min. 74) pentru Dyna
mo Orașul Stalin.

FLACARA : Maroși (Roman) — 
Topșa, Marinescu, Dragcmirereu — 
Cpsmoc, Rețeanu — Șfefănescu, 
T'-od'-rer-u, Drăgan (Ene), Botes
cu, Gliiță.

Pentru moment, prima etapă a 
returului le va da posibilitatea să 
aprecieze stadiul de pregătire atins 
de echipe și, deci, să cîntărească 
șansele lor în viitoarele partide.

Cu ce meciuri reîncepe campio
natul? Iată: Dinamo Orașul Stalin- 
Minerul Petroșani, Progresul 
București-Avîntul Reghin; Loco
motiva Constanța-Dinamo Bucu
rești, FI. roșie Arad-Locomotiva 
Timișoara, Locomotiva Țg. Mureș- 
Știința Cluj și Știința Timisoara- 
C.C.A.

Acestea au loc la 21 august. 
După numai trei zile , la 24 au
gust se va disputa o nouă etapă, 
la 28 a treia, iar la 31 august res
tanța dintre Locomotiva Timișoara 
și Dinamo București. Firește, în 
deschidere, la jocurile categoriei 
A vor fi prezente echipele de ti
neret, respective. Și dacă adău
găm și cele două etape, de catego
rie B. de la 21 și 28 august, a- 
jtingem la concluzia că acest sfîr- 
șit de august servește amatorilor 
de fotbal un program bogat șt va
riat, fără să mai amintim de 
surprizele și emoțiile atît de 
frecvente în turul campionatului, 
și posibile și în a doua parte a 
popularei competiții.

Echipele își încheie săptâmîna 
aceasta pregătirile; echipamentele 
sînt puse la punct; arbitrii și ei 
sînt gata să conducă jocurile; sta
dioanele— dintre care, tutele rea- 
menajate — își așteaptă prietenii 
vechi și desigur alți oaspeți, noi.

Campionatul reîncepe! ‘

ECHIPELOR DE CATEGORIA A
DINAMO: Munteanu (Stamate)

— Fruth, Lazăr (Moarcăș), Sereț
— Hidișan, Florescu — Rădulescu, 
Scorțan, Radu Tudor, Ristin, 
Csegezi.

P. Tomescu, corespondent 
DINAMO BUCUREȘTI — 

DINAMO BUCUREȘTI (tineret) 
9—6 (3—3)

O întîlnire de verificare a celor 
două formații, în care accentul a 
căzut pe înlăturarea lipsurilor din 
jocul de ansamblu. Echipa primă 
a folosit următoarea formație : 
Moguț — Toma, Anghel, Nun- 
weiier I — Nemeș, Mocanu — 
Magheț, Nicușor, Ene, Muscelea- 
nu (Suru), Nițulescu. Au lipsit — 
fiind accidentați sau bolnavi —, Fo- 
dor. Bartha, Birtașu și Neagu. In 
schimb, cum se vede, a participat 
Suru, care a jucat numai 15—20 
minute suficiente însă pentru a 
marca două goluri. Celelalte 7, 
puncte ale echipei sale au fost 
înscrise de: Nițulescu (3), Nicu
șor (2) și Ene (2).

LOCOMOTIVA TG. MUREȘ — 
FLAMURA ROȘIE CLUJ 1—0 

(1-0)
TG. MUREȘ (prin telefon). — 

In cadrul pregătirilor pentru retu
rul campionatului categoriei A, 
echipa locală a înfîlnit formația 
Flamura roșie Cluj, în care vic
toria a revenit localnicilor. Jocul1 
a fost de un foarte slab nivel teh
nic. Pasele imprecise au abundat, 
iar șuturile trase la poartă au fost 
fogrte slabe. Ambele echipe au a- 
rătat o condiție fizică insuficientă. 
Punctul victorios a fost înscris 
de Pakai.

LOCOMOTIVA: Lucaci — Cri
șan (Vakarcs I), Nagy, Maiogan
— Fiilop, G'erling (Kajlik) —• 
Soos. Bociardi, Jozsi, Szasz, Pakai.

FLAMURA ROȘIE: Palfi — 
Balogh, Andrasovski, Veres — 
Kallo, Pop — Nagy, Chircoșa, 
Georgescu, Maior, Solymosy. 
Nerva Popa și D. Nicoară, coresp.



de

25 de zile și — 
pregătirile sînt 
trate în ultima

Pînă la de
clanșarea focu
lui de armă, 
care va marca 
deschiderea pri
mei ediții a 
Campionatelor e- 
uropene de tir 
au mai rămas 

cu toate acestea— 
de pe acum in- 
fază. Informațiile 

primite de comisia de organizare 
a acestor campionate dovedesc că 
în toate cele 22 de țări partici
pante, au fost puse la punct ulti
mele amănunte, loturile de trăgă
tori au fost stabilite, iar forma
litățile pentru deplasarea concu
renților ia București au fost în
deplinite.

Mai sînt cîteva țări care încă 
nu s-au stabilit definitiv asupra 
-formațiilor pe care le vor alinia 
în cele 25 de probe. Printre ace
stea se găsesc și Suedia și R.P. 
Ungară care, deși au comunicat 
probele la care participă și nu- 

ț măruj concurenților, nu au înain- 
i lat încă loturile nominale. Urmea

ză Ca această formalitate să fie 
I îndeplinită, după ultima Verificare. 
| în cazul acestor două țări, verifi
carea se va efectua în cadrul în- 
iîlnirii internaționale R.P.U.—Sue- 
idia, care va avea loc sîmbătă și 
duminică la Stockholm. Indiferent 
de rezultatul acestui meci, Suedia 
va fi reprezentată la campiona
tele europene de aproximativ 30 
persoane, care vor concura în țoa
le probele, iar lotul R.P. Ungare 
este anunțat cu un efectiv de 55 
participant, înscriși la armă li
beră, calibru mare și redus, ar
mă militară, pistol liber, viteză 
și calibru mare, precum și la pro
bele de talere și skeet.

Campionatul 
republican 

ide tenis pe echipe
In cadrul campionatului catego

riei A la tenis s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate :

La Cluj echipa bucureșteană 
Progresul F.B. a întrecut cu 6—5 
formația Progresul Cluj : Cristea
— Pusztai 6—1, 4—6, 6—4, 6—1 ;
Teodorescu — Faur 6—0, 6—2,
6—3 ; Cristea — Faur 6—0, 3—6, 
2—6, 6—2, 6—2 ; Teodorescu — 
Pusztai 2—6, 3—6, 6—4, 0—6 ; 
Stăncescu'—Baia 5—7, 6—3, 4—6,
1— 6 ; Ursan — Dîmbăreanu 6—3,
2— 6, 6—2, 6—3 ; Rodica Andre-
escu — lulia Benedek 6—4, 6—3 ; 
Sanda Butărescu — Ecaterina 
Pusztai 3—6, 6—3, 1—6; R. An- 
dreescu-S. Butărescu — Ec. Pusz
tai — I. Benedek 3—6, 1—6; R. 
Andreescu-Teodorescu — Ec. Pusz- 
tai-A. Pusztai 6—2, 3—6, 2—6 ;
Cristea-Teodorescu — A. Pusztai- 
Baia 7—5, 6—4, 4—6, 6—4.

La Tg. Mureș Dinamo București 
a învins cu 8—3 Progresul Tg. 
Mureș : Rakosi — Nagy I. 6—4,
6— 2, 6—1; Rakosi — Halmagy
3— 6, 6—1, 6—3, 6—1 ; Vasilescu
— Nagy I. 6—3, 6—1, 6—2; Ion 
Gheorghe — Nagy E. 2—6 1—6, 
1—6 ; Mariana Niculescu — Ca
rolina Siegler 6—8 6—4. 8—6 ; 
Elena Stan — Urzică 3—6, 4—6 ; 
M. Niculescu-E.Stan — C. Siegler- 
Urzică 0—6, 6—8; M. Niculescu- 
Rakosi — C. Siegler-Nagy E. 6—4,
4— 6, 8—6; Viziru — Hintz 6—I,
7— 5, 2—6, 6—3 ; Vasilescu-Viziru
— Nagy I-Nagy E. 7—5, 7—5,
8— 6 ; Vasilescu — Halmagy 7—5 
6—4, 6—0.

SPORT LA ZI
• FOTBAL. Jocurile de campio

nat de duminică, programate în Ca
pitală, se vor disputa astfel:

Stadionul Dinamo, ora 9: Progre
sul București—Avîntul Reghin (ti
neret); ora 10.45: Progresul Bucu
rești — Avîntul Reghin (cat. A).

Stadionul Republicii, ora 10.45: 
Progresul C.P.C.S. — Flacăra Plo- 
ești (cat. A.).

Teren Dinamo Obor, ora 9: T. Di- 
namovist II — Flacăra Moreni 
■(jun.); ora 10.45: Dinamo 6 — Me
talul Uz. tr. Orașul Stalin (cat. B).

Stadionul Giulești, ora 9: Loco
motiva București — Locomotiva Ga
lați (jun.).

Teren Progresul FB, ora 9: Pro
gresul FB — Metalul București 
.(jun )■

Teren Locomotiva PTT, ora 9: 
CCA—Știința Craiova (jun.)

Printre cei înscriși la campio
natele europene se găsesc și câ
țiva dintre valoroșii trăgători ca
re, anul trecut, și-au disputat ti
tlul de campioni internaționali ai 
Republicii Populare Romîne. Ast
fel, din lotul Uniunii Sovietice, 
care numără 53 de persoane, vor 
face parte și campionii mondiali 
A. Bogdanov, N. Kalinicenko, V. 
Borisov, V. Romanenko și alțis, 
precum și campionii internaționali 
ai R.P.R. pe 1954 M. Itkis, V. 
Nasonov, M. Umarov, I. Nikan- 
drov, V. Krisnevski, B. Pereberin, 
etc. Echipele Uniunii Sovietice sînt 
înscrise în toate probele campio
natului, atît în cele masculine, cît 
și în cele feminine și de juniori.

Aproximativ 40 de persoane vor 
forma delegația R. Cehoslovace 
la prima ediție a campionatelor 
Europei. Sportivii cehoslovaci par
ticipă la talere, pistol liber, viteză 
și calibru mare, armă liberă cali
bru redus, precum și la probele 
de juniori.

Deși probele pentru femei și ju
niori sînt prevăzute pentru prima 
dată într-un campionat de aseme
nea importanță, totuși multe țări 
și-au anunțat participarea și la 
aceste probe. Printre acestea se 
numără Germania occidentală, R.R, 
Bulgaria, R. Cehoslovacă, Finlan
da, R.P. Ungară, Grecia, Uniunea 
Sovietică și, bineînțeles, țara noa
stră.

Federația de tir a Germaniei 
occidentale și-a anunțat partici
parea cu aproximativ 25 de con
curenți, la probele de armă liberă 
calibru redus, pistol liber, viteză, 
armă militară și talere. Tot la 
aceste probe vor participa și cei 
20 de trăgători finlandezi.

R.P. Bulgaria deplasează un lot 
de 31 de persoane înscrise la armă

0 acțiine care nu trebuie aninată
Este Știut că activitatea aero- 

modelistică se desfășoară pe două 
planuri distincte: tehnic și spor
tiv Tehnic în atelier, în timpul 
construcției modelului și sportiv 
în timpul întrecerilor sau zbo
rurilor demonstrative. Uneori, se 
întîmplă, însă ca diiintr-o condam
nabilă neglijență, o parte din a- 
eromodeliști (în deosebi cei de la 
categoriile cu zbor captiv), să fie 
lipsiți de activitatea pe cel de aii 
doilea plan. Și pentru a constata 
aceasta nu trebuie să ne deplasăm 
la Orașul Stalin, Timișoara sau 
Sibiu ci este de ajuns să vizităm 
CE.A. — București. In ciuda a- 
cestor inițiale, care înseamnă Cen
trul Experimentali de Aeromodele 
activitatea se reduce aici, deocam
dată, numai la munca de (laborator. 
Aceasta, pentru că pista de ex
perimentare a fost năpădită de 
ierburi și buruieni, avariată de in
temperii, într-uln cuvânt este inac
cesibilă verificării modelelor cu zbor 
captiv.

In ajunul concursului interna- 
I țlonal de aeromodeffism de la 
I Vrchlabi (R. Cehoslovacă), văzîn- 

du-se puși în situația de a se pre
zenta la o astfel de întrecere fără 
o verificare prealabilă a modelelor, 
cei doi concurenți de la categoriile 
mecanice 2,5 cmc și reactoare aii 
pornit în căutarea urmi teren cores
punzător. Și după multe cercetări 
s-au oprit la terenul de volei al 
stadionului Dinamo. Alegerea ior 

. n-a fost însă fericită, întrucît, și 
aceasta pe bună dreptate, bolnavii 
spitalului din apropiere Pu erau 
obișnuiți cu zgomotiil acestui gen 
de întreceri sportive. Cei doi aero- 
modeliști și-au însușit obiecțittnile 
juste ale bolnavilor urmSndu-te 

chiar și sfatul : voniți după-amiază 
că nu suparăți pe nimeni. Dar nici 
în după-amiaza aceea constructorii 
noștri de aeromodele nu au fost 
mai norocoși, pentru că în acest 
timp pe stadionul Dînamo activita
tea sportivilor era în toi și zgo
motul modelelor împiedica buna des
fășurare a antrenamentelor. Și a- 
tunci apare destul de verosimili ă 
afirmația făcută de unul dintre 
participantei ta întâLnireai de la 
Vrchlabi, e drept sub formă de 
glumă, că ei și-au continuat lan
sările de verificare chiar în ca
drul1,... condursului internaț%onail.

Dar oare ce trebuie făcut pentru 
readucerea în stare de folosință a 
pistei de la C.E.A. — București ? 

liberă calibru mare și redus, pistol 
liber, viteză și calibru mare, armă 
militară, talere și skeet.

Lotul Danemarcei este anunțat 
nominal, cuprinzînd trăgători la 
armă liberă calibru redus și mare, 
pistol liber și talere. Printre ace
știa se găsesc: Oile Hvid Jensen, 
Egon Larsen, Uffe Schultz Larsen 
și Knud Hansen care au participat 
cu succes și la campionatele noa
stre internaționale de anul trecut.

Printre cei 17 sportivi înscriși de 
Federația elvețiană se găsesc ma
joritatea trăgătorilor care au con
curat anul trecut la Tunari.

Italia a înscris două loturi se
parate aparținînd celor două fede
rații italiene distincte: Federația 
de tir la semn și Federația de 
tragere în zbor. De remarcat că 
cei 5 concurenți italieni la probe 
de talere sînt aceiași care au cu
cerit anul trecut titlul de campioni 
mondiali.

Cu echipe, la aproape toate pro
bele de calibru redus, inclusiv 
cele de juniori, va fi prezentă și 
Federația de tir a Grecie'.

Austria și Anglia cu cîte 10 
concurenți, Belgia cu 6, Norvegia 
cu 8, Franța cu 7, Saar cu 3 pre
cum și Monaco și R.P.F. Iugosla
via sînt înscrise în special la pro
bele de calibru redus și talere.

R.P. Polonă are în schimb echipe 
complete la armă militară, cali
bru redus și mare și pistol liber, 
deplasînd un lot de 34 de concu
renți.

Nu se cunoaște încă numărul 
trăgătorilor aparținînd Federației 
de tir a Egiptului, dar participa
rea lor este sigură, în urma con- 
simțămîntului dat de Uniunea In
ternațională de Tir și de celelalte 
federații participante la aceste 
campionate.

Este nevoie de o aprobare specială, 
ori de mari investiții bănești ? Nici 
una, nici alta 1 Zgura necesară se 
găsește în cantități suficiente, mij
loacele de transport există și ele, 
există și gredere pentru drenaj și 
toate acestea... pe gratis. Atunci 
ce trebuie ? Pur și simplu pttfțină 
inițiativă din partea aeroclubului 
central. Și această inițiativă este 
solicitată cu insistență de către a- 
eromodeliștii noștri fruntași care se 
văd puși în* * situația neplăcută de 
a nu-și putea verifica practic labo
rioasa muncă da atelier. In plus, 
o astfel de acțiune esfe reclamată 
și de faptul că ne aflăm în preajma 
celui mai important eveniment a- 
eromodelistic intern : 'Campionatele 
R.P.R. pe anul 1955, programate, 
la sfîrșitul lunii septembrie în 
București.

Pentru a se evita faptul ca a- 
sigurarea să se transforme în 
„tras“ (cum s-a întîmplat la cam
pionatul individual din acest an 
cind antrenorii au alcătuit echipele 
dintr-un cap de coardă ușor și un 
secund cît mai viguros), în cam
pionatul pe echipe se va utiliza 
sistemul de asigurare din campio
natul pe echipe disputat în anul 
1953-54.

In ceea ce privește lipsa probei 
feminine în actualul campionat 
pe echipe, comisia centrală de spe
cialitate ne-a comunicat că s-a 
renunțat la aceasta din cauza 
neglijenței pe care au arătat-o 
asociațiile sportive față de alpi
nismul feminin. Mai concret, nu
mai alpinistele de la asociațiile 
Știința, Metalul și Voința au e- 
fectuat turele standard de iarnă 
prevăzute în regulamentul compe- 
tiției. Celelalte asociații nu s-au 
preocupat de această problemă șî 
acum, în fața numărului minim 
de participante, comisia centrală 
de alpinism s-a văzut pusă în si
tuația de a renunța la organiza
rea campionatului feminin.

Dinu Cernescu 
corespondent

foria a Il-a: București 8:04,8; 
xlOO junioare cat. 1: Lugoj 

6:39,0.
★

Odată cu finalele pe asociație 
ale Spartachiadei sindicale organi
zată de Flamura roșie, s-au des
fășurat în orașul Lugoj întrecerile 
de înot în cadrul „Cupei juniori
lor". La startul probelor s-au pre
zentat înotători și înotătoare apar- 
țînînd tuturor colectivelor Flamura 
roșie. Cupa a revenit înotătorilor 
de la Flamura roșie Lugoj, care 
au totalizat 213 puncte.

Iată cîteva rezultate:
400 m. liber băieți: A. Bîrsan 

(Lugoj) 5:48,3; 100 m. bras fete: 
Puiu Gabriela (Lugoj) 1:36,6; 100 
m. bras băieți: M. Grigorovicî (Lu
goj) 1:24,8.

■ Timp de 3 zile s-a desfășu
rat la Cluj finala ooncursullui a- 
sociației Voința la natație. Au 
participat 120 concurenți repre
zentând regiunile București, Cluj. 
Stalin, Galați, R. A. M., Timi
șoara și Oradea. Cele mai bune 
rezultate tehnice: 800 m. liber se
nioare: Elisabeta Bock (Sibiu) 
13:19,9; 100 m. liber seniori: Va- 
siile Szabo (Oradea) 1:05,5; 50 m. 
liber copii: Eugen Szas (Tg. Mu
reș) 32,2; 400 m. liber seniori: I. 
Naghy (București) 5:44,6; 100 m. 
spate juniori cat. I: L. Berstein 
(Timișoara) 1:20,8 ; 100 m. spate 
seniori: R. Botz (Timișoara) 1: 
17,1; 100 m. liber senioare: Eli
sabeta Bock (Sibiul 1:18,4.

B. MARICA

întreceri de natație ale asociațiilor sportive
■ Sîmbătă și duminică s-a desfă

șurat Ia ștrandul Tineretului din 
Capitală finala eoncursullui asoci
ației Metalul la natație. Iată cefe 
mai bune rezultate tehnice wsre- 
gisitrate în cele două zile de con
curs. 1500 m. liber băieți: Ștefan 
Balogh (Reșița) 23:46.0; 200 m. 
bras fete: Cristina Spindler (Re
șița) 3:26.5; 100 m. liber băieți, 
clasificați: Constantin Țintea (Bucu
rești) 1:06,5; 100 m. spate băieți: 
loan Imiling (Reșița) 1:20,7; 100 
m. bras băieți: S. Radu (Orașul 
Stalin) 1:26,6; 50 m. liber fete, ne
clasificate: Maria Curt eseu (Bucu
rești) 39,1; 100 m. liber băieți, ne
clasificați: Rudolf Schenăr (Reși
ța) 1:15,1; 46W m. liber băieți: 
Constantin Țintea (București) 
5:46,3; 50 m. liber băieți, neclasi
ficați: Mihai Lăzăreanu (Timișoa
ra) 31,5; 200 m. liber băieți: Con
stantin Țintea (București) 2:36,6.

In total, s-au întrecut 115 bă
ieți și fete reprezentând regiunile 
București, Timișoara, Stalin, Baia 
Mare, Hunedoara, Cluj, Galați și 
Constanța.

. ■ Tot sîmbătă și duminică s-a 
desfășurat în bazinul de înot „Ia- 
noș Herhak“ din Cluj finala 
Spartachiadei sindicale la înot a 
asociației Locomotiva. Organiza
rea concursului a fost foarte bu
nă. Au participat 50 de concurenți 
din regiunile Arad, Timișoara, 
București și Cluj. Cele mai bune 
rezultate tehnice:

1500 m. liber băieți: Anton De

Pregătiri în vederea finalelor
Spartachiadei sindicale la volei

De la sfîrșitul acestei săptămîni 
iubitorii voleiului din orașul Con
stanța vor avea prilejul să urmă
rească desfășurarea unei competi
ții deosebit de importante: fina
lele Spartachiadei sindicale. Cu cî- 
tă atenție este urmărită desfășu
rarea acestei întreceri se poate 
vedea și din pregătirile efectuate 
de organizatori. Astfel, secția de 
cultură fizică și sport din C.C.S., 
împreună cu C.S.R. Constanța au 
început de mai multă vreme ame
najarea bazei sportive care va 
găzdui finalele. Terenul Construc
torul din Constanța, pe care se 
vor desfășura întrecerile, are o 
tribună cu 1.000 de locuri, instala
ție pentru disputarea meciurilor în 
nocturnă, instalații anexe (dușuri, 
vestiare, etc.). De asemenea, s-au 
luat toate măsurile pentru caza
rea concurenților în cele mai bune 
condiții și, totodată, pentru o lar
gă popularizare a competiției. In 
general, finalele Spartachiadei sin
dicale la volei sînt așteptate cu 
mult interes, atît de sportivii con. 
stănțeni, cît și de jucătorii și ju
cătoarele de volei, dornici să-și 
arate măiestria și să se afirme.

Cu o săptămînă înaintea fina
lelor, unele echipe au făcut pre
gătiri intense, iar altele s-au în
trecut în cadrul finalelor pe aso
ciații. Așa au procedat echipele 
asociației Progresul, care au ofe
rit sportivilor din Pitești prilejul 
unor spectaculoase meciuri. Iată

Pe marginea ultimelor modificări în regulamentul 
campionatului de alpinism al R. P. R.

După cum am anunțat, Comisia 
centrală de alpinism a hotărît ca 
ediția din acest an a campionatu
lui republican de alpinism pe 
echipe să se dispute în masivul 
Piatra Craiului. Această hotărîre 
are drept scop să atragă atenția 
alpiniștilor asupra regiunii Piatra 
Craiului, care este mai puțin 
frecventată, deși prezintă interes 
pentru ei. De fapt, respectivul 
masiv oferă mari posibilități de 
dezvoltare a turismului, mai ales 
în rîndurile sportivilor din Orașul 
Stalin, situat în imediata apropiere 
a Pietrei Craiului.

Trebuie subliniat apoi faptul că 
prin recentele modificări se aduce 
o inovație importantă regulamen
tului : participanții vor concura 
pe trasee necunoscute. In acest 
scop, regiunea campionatului va Ii 
închisă tuturor alpiniștilor pînă la 
terminarea campionatului, astfel 
că toți participanții vor concura 
în condiții egale.

Zilele trecute a plecat în regiu
nea respectivă o echipă — care 
nu va participa la campionat — 
pentru a executa două premiere 
cu o lungime de circa 100. m. și 
porțiuni de dificultate peste gr. 
IV. Probele campionatului Se vor 
desfășura pe aceste două trasee.

get (Timișoara) 23:33,9; 100 m. 
liber fete: Doina Vuscan (Cluj) 
1:29,2; 100 m. spate băieți: N. 
Csutor (Timișoara) 1:21,0: 200 m. 
liber băieți: Ion Pitariu (Timișoa
ra) 2:35,9; 50 m. liber băieți ne
clasificați: Nicolae Toth (Cluj) 
31,8; 100 m. bras băieți: Alex. Csi- 
ki (Cluj) 1:24,5; 100 m. bras fe
te: Elena Talmâș (Cluj) 1:39,4; 
100 m. liber băieți: OvWâu Gher
man 1:06,4. Iată clasamentul ge
neral pe regiuni: 1. Cluj 202 p.;
2. Timișoara 71 p.; 3. București 
70 p.

■ In zilele de 5, 6 și 7 august 
consiliul centrat ai asociației Fla
mura roșie a organizat în bazinul 
de înot din orașul Lugoj Sparta- 
chiiad-a sindicală pe asociație. La 
întrecerile de înot au participat 90 
concurenți dintre care 30 fete. 
Dăm câteva din cele maii bune re
zultate tehnice: 400 m. liber bă
ieți: O. Ionescu (București) 5:40,5; 
50 m. liber bățeți neclasificați: A. 
Penzeș (Arad) 32,4; 100 m. bras 
fete: Gabriela Putu (Lugoj)
1:36.6; 100 m. bras băieți: M. Gri- 
goroviai (Lugoj) 1:24,8;’ 100 m. li
ber fete neclasificate: A. Chiri- 
țescu (București) 1:35,5; 200 m. 
liber băieți: Felix Neuman (Bucu
rești) 2:42,0; 100 m. liber fete: I. 
Rotsching (Lugoj) 1:26,8; 200 m 
bras fete: Gabriela Puiiu (Lugoj) 
3:33,5; 200 m. spate băieți: O. Io
nescu (București) 2:50,4; 100 m. 
fluture băieți: Neuman (Bucu
rești) 1:21,0; 4x100 junioare cate-

cîteva din rezultatele înregistrate: 
masculin: Progresul IMF Cluj— 
Progresul Pitești 3-0, Progresul 
Galați—Progresul Tg. Mureș 3-0, 
Progresul Timișoara—Progresul 
Brăila 3-2, Progresul ITB Bucu
rești—Progresul Tg. Mureș 3-0, 
Progresul IMF Timișoara—Progre
sul Pitești 3-0, Progresul Cluj— 
Progresul Brăila 3-1 ; feminin: 
Progresul Cluj—Progresul Pitești
3-0,  Progresul Timișoara—Progre
sul Brăila 3-0, Progresul CPCS 
București—Progresul Timișoara
3-0, Progresul Cluj — Progresul 
Craiova 3-1, Progresul CPCS 
București—Progresul Pitești 3-0.

La fete, victoria a revenit destul 
de comod redutabilei formații Pro
gresul CPCS București, urmată în 
clasament de Progresul Timișoara, 
Progresul Cluj, Progresul Craiova, 
Progresul Pitești și Progresul Bîr- 
lad. La băieți, lupta a fost însă 
deosebit de echilibrată și echipa 
campioană a asociației a putut fi 
cunoscută de-abia după disputarea 
ultimului meci, între echipele Pro. 
greșul IMF Cluj și Progresul ITB 
București. Victoria a revenit, du
pă o partidă aprig disputată, e- 
chipei clujene cu scorul de 3-2. 
Campioană a asociației a devenit 
astfel Progresul IMF Cluj, iar pe 
celelalte locuri s-au clasat: Pro
gresul ITB București, Progresul 
Galați, Progresul Timișoara, Pro
gresul Brăila, Progresul Tg. Mu
reș, Progresul Pitești.



Actualități din U. R. S. S. FOTBALUL PESTE HOTARE
• ln Uniunea Sovietică se acordă 

o aten{ie tot mai mare pregătirii 
specialiștilor cu studii superioare 
>n problemele de cultură fizică și 
sport. I>n acest scop. în diferite 
republici se înființează noi institu
te de cultură fizică.

De curînd în orașul Frunze, 
capitala R.S.S. Kirghize, au în
ceput înscrierile la Institutul de 
Stat pentru Cultură Fizică. Noul 
institut va pregăti specialiști pen
tru școlile de toate gradele din re
publică. In actualul an școlar vor 
fi primiți 300 de studenți. Acum, 
în Uniunea Sovietică există 15 
Institute de Cultură Fizică și 
Sport.

★

• In orașul Ivanovo a fost da
tă în folosință o nouă bază sporti
vă. Noua clădire, de piatră, se află 
în imediata apropiere a stadionului 
„Krasnoe Znamea" și găzduiește 
baza de ciclism și schi a asocia
ției sportive „Energia'.

Noua bază sportivă dispune de 
30 biciclete de curse și numeroase 
biciclete de oraș. In viitorul apro
piat numărul bicicletelor va fi du
blat. La începutul sezonului de 
iarnă, la această bază vor fi adu
se 200 perechi schiuri.

A
• La Taganrog a fost deschis 

de curînd un club pentru studenți. 
Un loc important în activitatea 
studenților îl ocupă sportul. Aici 
studenții vor avea la dispoziție 
secții de atletism, canotaj, vele, na- 
fație, tir, ciclism și motociclism. 
De asemenea, vor putea juca volei, 
baschet și tenis. Aceste secții sînt 
conduse de cei mai buni antrenori, 
ai asociației Burevestnik.

★

• La Sverdlovsk s-a desfășurat 
■de curînd Spartachiada militară 
regională. Cu acest prilej, sportivii 
militari au stabilit aproape 30 de 
ncl recorduri regionale la întrece
rile atletice. Astfel, sportivul I. Viv- 
denko a realizat la proba de sări
tură în înălțime rezultatul de 1,92 
m. Atleta S. Mahneva a aruncat 
greutatea la 14,13 m. In afară de 
întrecerile atletice, au mai avut 
loc în'receri și la gimnastică.

★

O Membrii aeroclubului di(n Sa- 
t. <ov au participat de curînd la un 
concurs de lansare cu parașuta pe 
apă, cu prilejul căruia și-au tre
cut normele de clasificare sportivă. 
In rîndul tinerilor pot fi văzuți 
sportivi care au cele mai diferite 
profesii.

Antrenorul clubului este maes
trul sportului I. Efremov. El a e

★*

X ★

UN SPORT DE MASE ÎN
R. D. GERMANĂ

Unul din sporturile cele mai 
iubite de tinerii din R.D. Germană 
este slalomul nautic. Federația de 
slalom nautic din R.D. Germană 
are aproape 3.000 de sportivi le
gitimați in acest interesant sport 
al indeminării, forței și rezistenței, 
întrecerile de slalom nautic, care 
angrenează mase largi de tineret, 
se organizează in regiunile pito
rești ale Thuringiei. Prin dificul
tățile pe care le prezintă aceste 
probe, parcurgerea unei distanțe 
lungi în zig-zag, concurența avind 
nevoie de o deosebită îndeminare, 
forță și rezistență, probele de 
slalom nautic constituie una din 
cele mai dificile discipline sporti
ve nautice. Sportivii din R. D. 
Germană sînt socotiți dintre cei 
mai buni specialiști ai acestei 
probe, lucru dovedit, de altfel, și 
la recentele campionate mondiale, 
unde au obținut frumoase succese

★ ★
*

xecutat pînă în prezent 656 de lan. 
sări, cu parașuta.

★

• La Voromej*  s-au desfășurat 
întrecerile de box ale asociației 
„Stroitel'. La întreceri au partici
pat echipele de juniori. Victoria 
pe echipe a revenit tinerilor bo
xeri din Moscova.

★

• La Riga a luat sfîrșit de cu
rînd Spartachiada jubiliară a Le
toniei, desfășurată cu prilejul ce
lei de a XV-a aniversări de la pro
clamarea Letoniei sovietice. In de
curs de o săptămînă, pe cele mai 
importante baze sportive din Riga 
au avut loc întreceri aprig dispu
tate lâ 11 discipline sportive. în
trecerile atletice au avut loc pe 
stadionul „Daugava". Dintre re
zultatele înregistrate notăm : 800 
m. femei, Levițka (Daugava) 
2:10,0, rezultat care constituie un 
nou record republican. La proba 
de 400 m. tot Levițka a înregistrat 
timpul de 57,5. Studenta Jumbure 
de la Institutul de Medicină, a 
stabilit un nou record republican 
Ia proba de 100 m. cu timpul 12,2. 
învățătorul P. Erinș a parcurs 
800 m. în timpul de 1:54,4, iar 
la proba de 1500 m. a înregistrat 
timpul de 3:52,0.

întrecerile celor mai buni deca- 
tloniști au fost viu disputate. Vic
toria a revenit sportivului M. Pa- 
linș care a totalizat 6252 p. Proba 
de săritură în înălțime a revenit 
dinamovistului I. Lapinș, care a sta
bilit un nou record republican să
rind 1.92 m. A. Logina a aruncat 
discul la 42,83 m.

Cinci colective sportive și-au 
disputat întîietatea la box. Victoria 
a revenit boxerilor de la Casa Ofi
țerilor care în întîl,nirea finală au 
întrecut echipa „Daugava".

In clasamentul general, primul 
loc a fost ocupat de sportivii a- 
sociației Daugava.

★

• In ultimul timp, sportivii din 
Jitomir au avut o activitate spor
tivă deosebit de fructuoasă. In 
cele cîteva luni ale sezonului spor
tiv de vară , au fost pregătiți peste 
două mii de sportivi de categorie 
republicană, peste zece mii de noi 
purtători ai insignei G.T.O., doi 
maeștri ai sportului și 23 de 
sportivi de categoria I.

Organizațiile de comsomol și 
cultură și fizică din regiune iau ho- 
tărrît ca timp de o lună sportivii 
cei mai buni să ajute la construi
rea bazelor sportive la colhozurile, 
sovhozurile, întreprinderile și in
stituțiile din regiune. In raionul 
Ovrucisk au fost amenajate 15 
stadioane mici, 10 terenuri spor
tive și 24 terenuri de volei. Ln ra
ionul larunsk au fost construite 2 
stadioane, iar alte 4 au fost rea- 
menajate. In raionul Barașivsk se 
amenajează un bazin de natație.

MARI SURPRIZE 
IN „CUPA R. P. UNGARE"

Budapesta 15 (prin telefon). —Anul 
acesta s-a organizat pentru prima 
oara „Cupa R.P. Ungare’', la fotbal. 
Competiția care a angrenat câteva 
sute de echipe, se apropie acum de 
sfîrșit. Duminică s-a desfășurat pri
ma semifinală, între cunoscutele e- 
chipe Vasas Budapesta și Vords Lo- 
bogo, câștigătoarea Cupei Europei 
Centrale din acest an. Spre surprin
derea celor aproape 80.000 spectatori 
aflați la Nepstadion, Vords Lobogo 
a fost învinsă cu categoricul scor 
de 5-2 (2-1). Pentru învingători go
lurile au fost înscrise de: Csordas 
(3) și Teleki (2). Pentru textiliști au 
marcat Kârâșz și Palotăs. De subli
niat că Vords Lobogo a jucat cu 
echipa completă.

Campioana de anul trecut, echipa 
Honved, a întîlnit în sferturile de 
finală echipa Salgotarjâni Bânyâsz. 
Nu victoria echipei Honvâd a fost 
surprinzătoare, ci scorul categoric cu 
care a învins: 9-2 (4-0). Intr-o vervă 
deosebită s-a dovedit a fi tripleta 
Kocsis, Machos, Puskas, care a mar
cat cele 9 goluri. (Kocsis (5), Puskas 
(2), Machos (2). In semifinală, echipa 
Honvdd va întîlni miercuri echipa 
L^gierd. Finala cupei va avea loc la 
20 august.

Duminică 21 august se va relua 
campionatul R. p. Ungare.

DUPĂ VICTORIA ECHIPEI SELEC
ȚIONATE A CONTINENTULUI

După cum se știe, sîmbătă a avut 
loc la Belfast întâlnirea dintre o 
echipă selecționată a continentului 
și reprezentativa Marii Britanii. Vic
toria a revenit la scorul de 4-1 (1-1) 
echipei continentului, care, în ulti
mele 15 minute, și-a depășit în mod 
categoric adversarul.

Ziarele engleze „Times", „Post 
Ewening” etc. comentează pe larg 
atît rezultatul cît și înîrîngerea ca
tegorică a fotbaliștilor britanici. Ele 
subliniază faptul că sportul cu ba
lonul rotund, din Marea Britanie este 
în declin. Acest fapt îl dovedesc re
zultatele pe care reprezentativa bri
tanică le-a obținut în ultima vreme. 
In plus, comentatorii sportivi rela
tează că în ultimii 17 ani, de cînd 
se dispută, periodic, meciul dintre 
reprezentativa continentului și cea a 
Marii Britanii, rezultatele fotbaliști
lor britanici au fost din ce în ce 
mai slabe. In 1938 britanicii au în
vins continentul cu 3-0; în 1948 „in
sularii" au învins cu 6-1; în 1953 ei 
au terminat la egalitate, 4-4, iar... la 
13 august 1955, reprezentanții fotba
lului britanic au suferit o înfrângere 
cu 4-1.
A FOST ALCĂTUITA ECHIPA GER
MANIEI OCCIDENTALE CARE VA 
INTlLNI DUMINICA LA MOSCOVA 

ECHIPA U.R.S.S.

După cum s-a mai anunțat, la 31 
august va avea loc la Moscova pri
ma întâlnire internațională dintre 
reprezentativele U.R.S.S. și echipa 
campioană mondială pe 1954, Ger
mania Occidentală. In vederea aces
tui important meci, ambele repre
zentative s-au pregătit cu mare 
atenție. Fotbaliștii germani au fost 
cantonați timp de o lună la Miin- 
chen, unde s-au pregătit sub con
ducerea lui Sepp Herberger antre
norul echipei. Lotul fotbaliștilor ger
mani va pleca la Moscova în cursul

În R. P. Bulgaria au
pe asociații ia

La începutul lunii august, în nu
meroase orașe din R.P. Bulgaria au 
început campionatele pe asociații 
la diferite discipline sportive.

Atleții asociației „Urojai" s-au 
întrecut la Sofia în zilele de 5, 6 
și 7 august. Concursurile s-au des
fășurat pe stadionul „Vasil Levski". 
Pe echipe, locul întîi a fost ocupat 
de sportivii regiunii Plovdiv. Pe 
locurile următoare s-au clasat: 
reg. Vracean, reg. Plevna și reg. 
Sofia.

Atleții asociației „Minior" s-au 
întrecut la Dimitrovo. Locul întîi 
a fost cucerit de atleții din Dimi-

Fază din meciul internațional de fotbal Spartak Moscova și Wol- 
werhampton Wander es desfășurat la Moscova și terminat,cu victoria 
fotbaliștilor sovietici cu scorul de 3—0.

Mijlocașul echipei engleze B. Wright, este in posesia balonului. 
In stingă lui este centrul atacant al echipei Spartak, N. Parșin, iar 

centru mai poate fi văzut ’ Ilin.in urma acestuia fundașul I. Sedov.In 
zilei de 18 august. Pentru jocul de 
la Moscova, antrenorul echipei ger
mane a alcătuit următoarea forma
ție: Herkenrath — Juskowlak, Lie- 
brich, Posipal — Eckel, Mai — Rahn, 
Fritz Walter, Morlock, Rdhrich, 
Schăffer. Rezerve: Kwiatkoski, Hoff
mann, Harpers, Schroder. Meciul 
dintre cele două reprezentative va 
fi arbitrat de englezul Ling.

A ÎNCEPUT returul campio
natului DE FOTBAL IN R. CE

HOSLOVACA

Praga 14 (prin telefon). — Dumi
nică a început returul campionatu
lui de fotbal în R. Cehoslovacă. In 
prima etapa s-au desfășurat numai 
patru întâlniri, deoarece echipa Dy
namo Praga se află în turneu în 
Germania occidentală, iar Tatran 
Preșov în Republica Populară Ro- 
mînă. La Praga, echipa Tankista a 
întîlnit echipa Banik Ostrava. Jucînd 
mai bine, minerii au învins cu 2-1. 
La Bratislava, Slovan a întîlnit pe 
ultima clasată, Jiskra Liberec, de 
care a dispus cu 4-2. Jiskra Zilina 
a terminat la egalitate cu U.D.A. 
Praga: 2-2. Spartak Sokolovo a jucat 
pe teren propriu cu Spartak Trnava. 
Meciul a luat sfîrșit cu un rezultat 
de egalitate: 1-1. In clasament con
duce Slovan Bratislava cu 19 puncte.

★
Echipa pragheză Dynamo a jucat 

duminicii in Germania occidentală. 
Dynamo a întîlnit pe Kikers Offen
bach, în fața căreia a pierdut cu 
scorul de 3-2. Pentru pra girezi au 
înscris: Bican (N.N. în vîrstă de 43 
ani) -și Hemele.

Echipa U.D.A. Praga a susținut 
săptămînă trecută două' întîlnirl în 
Iugoslavia. Primul meci care s-a des
fășurat la Sarajevo între U.D.A. șl 
echipa Zelezniciar din localitate, s-a

avut loc întrecerile 
diferite sporturi 
trovo, urmați de cei din Burgas, 
Madan și Sofia.

Baschetbaliștii asociației „Udar- 
nik" s-au întrecut la Stara Zagora. 
Finala s-a desfășurat între echi
pele orașelor Sofia și Stara Za
gora. Victoria a revenit sportivi
lor din Stara Zagora cu scorul 
de 39—33.

Sportivii asociației Dinamo s-au 
întrecut la tenis de cîmp și volei, 
cei ai asociației „Cerveno Zname" 
la natație, cei ai asociației „Sep- 
temvri" la atletism și canotaj, iar 
cei ai asociației „Torpedo" la a- 
tletism. 

terminat la egalitate: 2-2. Pentru 
gazde au înscris: Kurcovlcl și Trbici, 
iar pentru oaspeți Prada și Plus- 
kal.

Al doilea meci s-a desfășurat la 
Belgrad, unde fotbaliștii cehoslovaci 
au întîlnit puternica echipă Steaua 
roșie. Gazdele au cîștigat cu 4-0 
(1-0).

ÎNCEPE CAMPIONATUL DE FOT
BAL AL R.P.F. IUGOSLAVIA

La 21 august va începe în R.P.F. 
Iugoslavia campionatul de fotbal pe 
anul 1955/1956. In prima categorie a 
țării participă 14 echipe. In categoria 
B participă 10 echipe care alcătuiesc 
o singură serie.

In actualul campionat, în prima 
categorie vor activa următoarele 
echipe: Hajduk (Split), Beogradskl 
Spori Klub (Belgrad), Dinamo (Za
greb). Steaua roșie (Belgrad), Parti
zan (Belgrad), Vojvodma (Novy 
Sad), „Saraevo” (Sarajevo), Spartak 
(Subotița), „Zagreb” (Zagreb), Ra«l- 
niciki (Belgrad), Zelezniciar (Sara
jevo), proleter (Osiek), precum șl 
noile promovate: Velej (Mostar) și 
BnAucinost (Titograd).

★
• La Russe (R.P. Bulgaria): Torek- 

ves (R.P. Ungară) — Lokomotiv Russe 
2-1; La Staltno (R. P. Bulgaria) : 
Spartak Stalino — Vasas Stalinvăros 
(R.P.U.) t-t.

„Marele Premiu al Cehoslovaciei” 
la motociclism

La 28 august șe va desfășura 
la Brno tradiționalul concurs inter
național motociclist dotat cu cupă 
„Marele Premiu al Cehoslovaciei". 
Această întrecere, care se află la 
cea de a V-a ediție, a fost tre
cută în calendarul internațional al 
Federației internaționale de specia
litate (F.I.C.M.) și se va bucura 
amil acesta de o participare deose
bit de largă față de edițiile pre
cedente.

Rezultatele înregistrate de moto- 
cicliștii cehoslovaci în întrecerile 
susținute peste hotare arată că a- 
ceastă disciplină sportivă a atins 
un înalt nivel tehnic în Cehoslova
cia, iar motocicletele de fabricație 
cehoslovacă s-au dovedit a fi din
tre cele mai bune din lume. Între
cerea internațională de la sfîrșitul 
acestei luni va constitui în același 
timp un bun prilej de stringere și 
întărire a legăturilor de prietenie 
între sportivii din diferite țări,' 
care participă la întreceri și tot- 

I odată un fructuos schimb de ex- 
• periență.

în actuala ediție a competiției 
șî-au anunțat participarea numeroși 
sportivi din diferite țări ale 
Europei. De asemenea, vor fi folo
site cele mai bune mașini, la toate 
categoriile. Traseul a fost ales în 
așa fel, incit să dea concurenților 
posibilitate să-și verifice mașinile 

: din toate punctele de vedere și în 
i același timp să poată face obser- 
■ vații asupra randamentului lor. 
} Prima ediție a competiției s-a 
i desfășurat în anul 1950 cînd au parj 
; ticipat sportivi din Austria, Olan-t 
j da, Elveția și Cehoslovacia. In anii 
j 1951 și 1952 au mai participat în 

plus motocicliști din Polonia, Un
garia și R.D. Germană. In anul 
1954 la întreceri au participat spor
tivi din Belgia, Suedia, R.P.R., 
Elveția, Ungaria, Austria, Bulgaria 
șț. Germania occidentală.

Anul acesta și-au anunțat parti
ciparea motocicliștii din urmâtoa- 
iife țări: Belgia, Republica Fede-i 
rală Germană, Suedia, R. D. 
mană, R.P. Ungară, Austria, Fran
ța, R.P. Bulgaria, R.P. Polonă, 
Elveția, Anglia, Italia și R. Cetxp 
slovacă.



înaintea intilnirii de atletism R. P. R. —Franța
In ierarhia vailorilor europene, a- 

tletismul francez se bucură de un 
frumos prestigiu. La acesta au con
tribuit deopotrivă succesele echi
pelor naționale ale Franței, repur
tate în diverse întâlniri cu echipele 
altor țări, ca și performanțele în
registrate de atleți în numeroasete 
concursuri internaționale la care ei 
au luat parte în ultimii ani. Numele 
atllețiilor francezi au figurat de 
multe ori pe tabelele recordurilor 
mondiaite și europene de atletism, 
pe tabeilele câștigătorilor olimpici 
și ale campionilor europeni. Jeain 
Bouiin, Jules Ladoumegue, Mar- 
cal Hansenne, etc. au fost re

cordmani ai lumii; Raphal Puja- 
xon, Etiene Bally, Andre Marie, 
Ignace Heinrich, ștafeta de 4X400 
un. (Haarhoff, Degats, Martin du 
Gard, Goudeau), campioni, euro
peni ; El Ouafi, Micheline Oster- 
meier campioni olimpici, etc. Iată 
tiutnai cîteva nume de atlleți fran
cezi care s-au impus atenției lumii 
sportive prin rezultatele și prin 
Victoriile lor.

Atletismul este în Franța tunul 
dintre cele mai vechi sparturi. 
Anul acesta a avut loc pe stadio
nul CoCombes cea de a 62-a ediție 
a campionatelor naționale. Lucrul 
acesta arată că primele campionate 
de atletism în Franța s-au desfășu
rat chiar cu cîțiva ani înaintea da
tei primei ediții a Jocurilor Olim
pice moderne care aui avut loc la 
Atena în 1896. Este vorba, deci, de 
o tradiție a atletismului în Franța, 
continuată cu succes, an de an.

Sportivii noștri s-am întâlnit cu 
atleții francezi de mai muCte ori 
în ultimul timp, în diferite con
cursuri, atît în țară cît și în stră
inătate. In 1953 și 1954 atleții 
francezi au luat parte și la cam
pionatele internaționale aile țării 
noastre, obținând de fiecare dată 
rezultate frumoase și cîștigînd nu
meroase titluri de campioni inter
naționali ai R.P.R. Anul trecut, 
de pildă, atleții francezi au cîști
gat probele de 100 m. (Bonino
10.6) ; 200 m. (Martin du Gard
21.6) ; 400 m. (Goudeau 47,6) ; 
4X100 m. (Bonino, Derderian, Mar. 
tin du Gard, Haarhoff 41,7); 4X400

După primul tur, echipele de șah ale R. P*  Romine și R. P. Bulgaria (tineret) 
se află la egalitate: 6 — 6

SOFIA 15 (prin telefon). — Du
minică, în sala de festivități de 
sub tribunele stadionului „Vasil 
Levski" din Sofia a început întâl
nirea internațională de șah dintre 
echipele de tineret ale R.P. Bulga
ria și R.P.R. întâlnirea se dispută 
la 12 mese (10 băieți și 2 fete, 
tur-retur).

în primul tur s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Ghițescu 
(R.P.R.) — Peev (R.P.B.) 1—0;
Drimer (R.P.R.) — Kolarov
(R.P.B.) remis; Mititelu (R.P.R.) 
— Kviatkovski (R.P.B.) întrerup
tă ; Botez (R.P.R.) — Aianski

Primele rezultate ale concursului internațional
de hipism de la Moscova

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Pe hipodromul de stat din Mos
cova a început la 14 august con
cursul internațional de hipism 
[(trap ți galop) la care participă 
echipe din R.P. Ungară, R.D. Ger
mană, R. P. Polonă, R. P. R., 
U.R.S.S. și R. Cehoslovacă.

Tribunele hipodromului erau pli
ne. Printre cei prezenți se găseau 
reprezentanți ai Ambasadelor țări
lor de democrație populară, precum 
și delegația specialiștilor în cre
șterea cailor din R.P. Bulgaria.

Timp de cîteva ore spectatorii 
au urmărit întreceri deosebit de 
interesante. Premiul deschiderii 
concursului internațional a fost 
oiștigat de conducătorul N. Ka- 
lala (U.R.S.S.) cu trăpașul „Goni". 
El a parcurs 1.600 m. In 2’10’'0. 
Locurile doi și trei au fost ocupate 
de caii din echipele R.P.R. și R.P. 
Ungare.

Deosebit de disputată a fost 
cursa de galop pentru Premiul 
Moscova. Victoria a revenit jocheu
lui Karel Havelka (R. Cehoslova

ni. (Goudeau, Martin du Gard, 
Degats, Haarhoff 3:14,6) ; prăjină 
(Sillon 4,25). Fără îndoiată, un 
bilanț frumos 1

Anul acesta, atleții noștri și cei 
francezi au luat pacte la marele 
concurs internațional desfășurat tn 
luna iunie ta Moscova. Pe stadi
onul Dinamo din capitala Uniunii 
Sovietice, atleții francezi au înre
gistrat cîteva rezultate bune: Guy 
Cury s-a clasat al doilea la 400 m. 
g. (52,9) ; Goudeau a fost al V-lea 
la 400 m. (47,8) ; Sillon al doilea 
Ia prăjină (4,25).

In cadrul jocurilor mediteraneene 
de da Barcelona cel mai bun re
zultat a fosț înregistrat de Degats 
In cursa de 400 m. în care cu 47,3 
sec. el a stabilit un nou record 
al Franței. Victorii au mai obținut 
Mimoun, Battista, Cury etc.

O mare surpriză a consitituit-o 
victoria feminină a Franței asupra 
puternicei echipe a Olandei cu 
57:49 p. Rezultatul cal mai bun în 
acest meci l-a înregistrat tînăra 
Catherine Cappevihle la 100 m. cu

Doi dintre componența echipei de ștafetă 4x400 m. campioană a 
Europei (Goudeau și Martin du Gard) in momentul unui schimb-

(R.P.B.) întreruptă; Partoș 
(R.P.R.) — Gasarov (R.P.B.) re
mis ; Gunsberg (R.P.R.) — Po
pov (R.P.B.) întreruptă; Negrea 
(R.P.R.) — Bogdanov (R.P.B.)
întreruptă; Stanciu (R.P.R.) — 
Oref (R.P.B.) 1—0; Candel
(R.P.R.) — Zahariev (R.P.B.)
1—0 ; Dascălu (R.P.R.) — Laza-
rov (R.P.B.) întreruptă.

La fete s-au înregistrat următoa
rele rezultate : lonescu (R.P.R.) — 
Dimova (R.P.B.) 1—0; Raicher
(R.P.R.) — Karamanova (R.P.B.) 
întreruptă.

că) care pe calul „Masis" a aco
perit 2.400 m. în timpul de 2’28” 
4/10. Premiile „Tirana" șl „Sofia" 
au fost cîștigate de N. Lark și I. 
Ivanov (U.R.S.S.). Ultima cursă 
„Premiul Varșovia" a revenit jo
cheului polonez Vladislaw Besia- 
dinszki.

S-au mai alergat de asemenea 
premiile „Victoria", premiul „Mare
șalul Uniunii Sovietice S. M. Bu- 
dioniîi" și altele.

Următoarea reuniune va avea loc 
la 17 august.

Voleibaliștii din Israel joacă 
în R. P. Bulgaria

SOFIA 15 (Agerpres). — BTA 
transmite:

Selecționata de volei a juniorilor 
din Israel .care a participat la cea 
de a doua ediție a jocurilor sporti
ve internaționale prietenești ale 
Festivalului, se va opri în R.P. Bul. 
garia la reîntoarcerea în patrie. 
Sportivii israelieni vor susține două 
întâlniri prietenești cu echipa Ca
sei Centrale a Armatei Populare. 

12,0 sec. (record al Franței, ega
lat), învingînd-o pe cunoscuta 
sprinteră Berta Van Duyne-Brou- 
wer. In cadrill campionatelor Fran
ței, Cappeville a stabilit un nou 
record francez, alergând 11,8 sec. 
In această atletă, francezii și-au pus 
cele mai mari speranțe pentru 
Jocurile Olimpice de la Melbourne. 
Eleva Cappeville, originară din- 
tr-'un orășel (Oloran) din Piirinai, a 
început să practice atletismul auul 
trecut, la 15 ani. Ea a alergat 
numai pe 60 m. obținînd cu 7,5
sec. un nou record francez, la 0,2
sed. de recordul mondial. Anul 

acesta a început să alerge și pe 
100 ni. obținimd rezultatele amin
tite.

Meciul de atletism R.P. Romînă— 
Franța, care se va desfășura Ia 
sfârșitul acestei săptămini pe sta
dionul Republicii, este prima întâl
nire pe echipe între atleții celor 
două țări. Ținînd seama de rezul
tatele obținute de atleții români și 
fraincezi, este de așteptat o între
cere echilibrată, disputată la un 
înalt nivel.

In cursul zilei de luni s-au jucat 
partidele întrerupte din primul tur. 
Au fost înregistrate următoarele 
rezultate tehnice: Mititelu (R.P.R.)
— Kviatkovski (R.P.B.) 0—1; Bo
tez (R.P.R.) — Aianski (R.P.B.)' 
0—1; Gunsberger (R.P.R.) — Po
pov (R.P.B.) 0—1; Negrea (R.P.R.)
— Bogdanov (R.P.B.) 0—1; Das
călu (R.P.R.) — Lazarov (R.P.B.) 
remis; Reicher (R.P.R.) — Kara
manova (R.P.B.) remis.

In urma acestor rezultate scorul 
întîiniirii este de 6—6. Astăzi ju
cătorii au zi de odihnă, urmîn-d ca 
mieincur.i să se disipate tunul all 
doilea.

A început turneul zonal de șah
GOTEBORG 15 (Agerpres)’. 

TASS transmite:
La 14 august, a avut Ioc in ora

șul suedez Goteborg deschiderea 
turneului zonal de șah la care 
participă reprezentanți a 11 țări

Comentariile presei engleze asupra intilnirii 
de fotbal Dinamo Moscova—Wolverhampton Wanderers

LONDRA 15 (Agerpres).— TASS 
transmite:

Presa engleză continuă să co
menteze pe larg întîlnirea de fotbal 
dintre echipele Dinamo Moscova și 
Wolverhampton Wanderers. Co
mentatorii sportivi subliniază înal
tă clasă a jocului prestat de am
bele echipe. Ziarul „Daily Sketch" 
scrie: „Ori care ar fi fost rezulta
tul, meciul a prilejuit un joc excep
țional de prietenesc și sportiv".

„Daily Mirror” subliniază: Jucă
torii echipei Wolverhampton Wan
derers nu au avut succes in fotbal 
la Moscova. Dar ei și-au făcut mulți 
prieteni... și în zilele noastre, aceasta

„Sarcina a fost îndeplinită!”
Avea și așa destule „griji" pe 

cap tov. Gheorghe Pașca, președin
tele colectivului sportiv Progresul 
din Hațeg, dar tind i s-a spus 
că trebuie să se ocupe și de tri
miterea unei echipe feminine in 
concursul de orientare turistică de 
la cabana Baleia din munții Re
tezat, chiar că a căzut pe ginduri t 
Asta ii mai trebuia: concurs de 
orientare turistică I Să alergi in 
dreapta, să alergi in stingă, să 
alegi elemente, să le mobilizezi, 
prea multă bătaie de cap!

Dar sarcina e... sarcină. Colec
tivul sportiv Progresul-Hațeg tre
buia să fie reprezentat la etapa 
regională a concursului de orien
tare turistică. Și sarcina a fost 
îndeplinită ! In ziua concursului, la 
ora fixată, își făcea apariția la 
cabana Baleia echipa colectivului 
sportiv Progresul-Hafeg, compusă 
din trei persoane: președintele 
Gheorghe Pașca, sofia tov. pre
ședinte și copilul tov. președinte I... 
Acesta era rezultatul ,,mobilizării" 
făcute de tov. președinte Pașca,

„Intimpinare”
TOVARĂȘI...

Față de zvonurile răuvoitoare 
privitoare la felul cum sînt primite 
echipele de fotbal din alte părți, 
tind vin la noi la Plenița, ținem 
să spunem că toate sînt niște năs
cociri prin care se urmărește dis
creditarea fotbaliștilor noștri.

Ne referim în special la calom
niile lansate de cei de la Metalul 
81, care s-au plins că nu i-a 
primit nimeni și că au trebuit să 
umble de colo pînă colo, pînă au 

. dat de urmele președintelui Co- 
■mitetului raional C.F.S. Pe noi ne 
surprinde această pretenție, deoa
rece președintele comitetului raio
nal C.F.S. era ocupat la ora aceea, 
aflindu-se la restaurant cu jucă
torii noștri din Plenița, unde cău
ta să le ridice moralul cu ajutorul 
unor pahare de vin. Doar nu era 
să scape echipa din mină tocmai 
in ajunul meciului I...

In ceea ce privește cazarea, de 
asemenea, nu înțelegem de ce sini 
nemulțumiți cei de la Metalul 81, 
spunind că au dormit pe niște 
saltele aruncate pe podea. Aceste 
saltele au fost puse jos tocmai 
pentru a le crea oaspeților condi
ții cit mai bune, finind seama de 
faptul că acolo existau multe ploș
nițe și că luptindu-se cu ele noap
tea, jucătorii ar fi putut cădea 
jos din pat, provocindu-se acci
dente și descompletîndu-se astfel 
efectivul echipei care trebuia să 
joace a doua zi cu noi!

Nu este adevărat nici faptul că 
fotbaliștii noștri din Plenița stau 
la restaurant și beau p'uui ce 
fluierul arbitrului îi cheamă la 
teren pentru meci. Dimpotrivă, el 
pleacă spre teren cu cel puțin 
jumătate ' de oră înainte, tocmai 
pentru a nu risca să nu ajungă

din Europa și America. In urma 
tragerii la sorți ordinea in tabelul 
turneului este următoarea: 1. Pe
trosian (U.R.S.S.), 2. Keres
(U.R.S.S.), 3. Spasski (U.R.S.S.), 
4. Gheller (U.R.S.S.), 5. Ilivițki

se prea poate să fie mult mai im
portant decît un joc de fotbal.

Ziarele relevă primirea cordială 
făcută fotbaliștilor englezi de către 
sportivii și amatorii de sport sovie
tici. Căpitanul echipei „Wolverhamp
ton Wanderers" Billy Wright a de
clarat corespondemtului ziarului 
„Daily Herald": „Nicăieri în lume 
nu am cunoscut o primire atît de 
călduroasă".

Intr-un articol redacțional, ziarul 
„Birmingham Post" scrie printre 
altele: „Mult mai important decît 
rezultatul este atmosfera în care 
s-au desfășurat intîlnirile". 

cu prețul unor eforturi deosebit de 
grele (cel mai greu a fost eu 
nevasta, pînă a convins-o să urce 
la cabană t...).

In cele din urmă, a intervenit 
tov. Horvath, un pasionat foto
graf sportiv din Hațeg, care a 
încropit o „echipă" femfiină din 
excursionistele, mai tinere sau mai 
virstnice, care veniseră în ziua 
aceea de la Hațeg la cabana Ba
leia. Dar, bineînțeles, că o astfel 
de „echipă" — după cum ne infor
mează corespondentul nostru 
Gheorghe Cioranu — care venise la 
munte numai cu intenția de a se 
dezmorți puțin, ca pe urmă să-i 
tragă un pui de -somn, s-a lăsat 
păgubașă după două-trei sute de 
metri și a fost descalificată.

Așa s-au petrecut lucrurile la e- 
tapa regională a concursului fe
minin de orientare turistică, unde, 
după cum ați putut constata și 
dvs, președintele Gheorghe Pașca 
a dat dovadă mai mult de... dez
orientare, decît de orientare, fie 
ea chiar turistică t 

la timp că, deh, se știe, umbli 
mai greu după ce ai băut un 
păhăruț de vin...

Ni se mai spune apoi că unii 
suporteri ai echipei noastre din 
Plenița s-au purtat urit cu jucă
torii de la Metalul 81, punindu-le 
piedici, cind au intrat pe teren și 
strigindu-le „bă, vă arătăm noi, 
vă așteptăm de o lună". E drept 
că au strigat așa, dar aceasta a 
arătat tocmai dragostea noastră 
față de oaspeți, pentru că numai 
pe cineva care fi-e drag poți să-t 
aștepți o lună de zile. ..

Este, de asemenea, o nemaipome
nită exagerare, tind se afirmă că 
fundașul dreapta al echipei noas
tre din Plenifa, de fiecare dată 
cind se întîlnea cu extremul 
stingă al echipei Metalul 81 
il lovea, și acesta are sem
ne in mai multe locuri. A- 
cest lucru e complet inexact. 
Fundașul nostru l-a lovit mereu in 
același loc, nu tn mai multe, cum 
susțin in mod tendențios adver
sarii noștri.

Așa stind faptele, vă rugăm să 
nu luați tn considerație plingerile 
care vi s-ar face în legătură au 
meciurile ce se dispută la Plenița, 
plingerile acestea fiind pur și sim
plu calomnioase și urmărind să 
știrbească prestigiul de care se 
bucură pe merit jucătorii și su
porterii noștri!

Semnat, indescifrabil
...O asemenea scrisoare, cu ase

menea... argumente, n-am primit. 
Dar nu ne-ar mira deloc să ne so
sească una din partea colectivului 
sportiv din Plenița: ar fi pe măsu
ra faptelor !

JACK BERARIU 
GEORGE MIHALACHE

(U.R.S.S.), 6. Bronstein (U.R.S.S.), 
7. Pachman (R. Cehoslovacă), 8. 
Rabar (Iugoslavia), 9. Medina (Ve
nezuela) 10. Bisguier (Ș.U.A.), 11. 
Panmo (Argentina), 12. Pilnik (Ar
gentina), 13. Najdorf (Argentina), 
14. Guimard (Argentina), 15. Fude- 
rer (Iugoslavia), 16. Filip (R. Ce-J 
hoslovacă), 17. Stahlberg (Sue
dia), 18. Unzicker (Germania occi
dentală), 19. Sliwa (R.P .Polonă), 
20. Szabo (R.P. Ungairă), 21. Don
ner (Olanda).

Pentru prima dată in istoria șa
hului sorții au ieșit în așa fel în- 
cît reprezentanții unei țări se întâl
nesc între ei în prima jumătate a 
turneului.

Prima rundă a turneului s-a ju
cat la 15 august. Au fost programate 
următoarele partide: Keres-Donner; 
Spasski-Szabo; Gheller-Sliwa; Ili- 
vițki-Unzicker; Bronștein-Stahlberg; 
Rachman-Filip; Rabar-Fuderer; Me- 
dina-Guimard ; Bisguier-Najdoirf ; 
Panno-Pilnik. Petrosian are zi li
beră.

Colegiul arbitrilor turneului este 
alcătuit din Andersson (Suedia), 
Barcza (R.P. Ungară), Bondarev- 
ski (U.R.S.S ), O.'Kelly (Belgia) și 
Sajtar (R. Cehoslovacă).
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