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MAREA SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ A POPORULUI NOSTRU
Cu sufletul plin de bucuria împli

nirii dorinței sale celei mai fierbinți, 
poporul nostru sărbătorește la 23 
August 11 ani de la eliberarea Ro- 
miniei de sub jugul robiei fascis
te de către eroicele armate sovie- 

ce, și de la doborîrea dictaturii 
.ascisto-antonesciene de către for
țele patriotice organizate și con
duse de Partidul Comunist Romin.

Pe zbuciumatul drum străbătut de-a lungul 
veacurilor de poporul nostru, ziua de 23 August 
1944 a devenit simbolul unui hotar intre două 
lumi. In urmă: întuneric, mizerie, exploatare. în
robire politică și economică. In față : lumină, bună 
stare, libertate și independență națională.

In cei 11 ani de la eliberare, poporul nostru a 
Înaintat plin de încredere și elan pe drumul pe 
care l-a călăuzit partidul clasei muncitoare. Din- 
tr-o țară cu o economie înapoiată am devenit o 
țară cu industrie și agricultură în plină dezvol
tare. Această schimbare s-a înfăptuit prin uriașa 
forță creatoare și minunata capacitate organizato
rică a clasei muncitoare, sub îndrumarea de zi 
cu zi a partidului ei.

In anii puterii populare, volumul producției in
dustriale a depășit cu mult cea mai înaltă pro
ducție din timpul capitalismului, De aproape 3 ori 
a fost întrecută producția anului 1938 încă din 
cursul anului 1953. Astăzi, țara noastră produce 
utilaj și echipament pentru uzine, mine și fabrici 
de tot felul. Nenumărate și minunate sînt reali
zările poporului nostru, de clnd a devenit stăpîn 
pe soarta sa. Termo și hidrocentrale, noua uzină 
cocso-chimică de la Hunedoara, fabrici noi de uti
laj electrotehnic și petrolifer, filaturi de bumbac, 
topitorii de in, fabrici de textile și confecții, de 
pline și conserve, toate sînt dovezi ale hărniciei 
oamenilor muncii, ale priceperii oamenilor de ști
ință și tehnicienilor noștri, care au avut în bogata 
experiență sovietică un adevărat far călăuzitor.

Zorile unei vieți noi au răsărit la 23 August 1944 
și pentru țărănimea noastră muncitoare. A fost li
chidată moșierimea ca clasă, au fost împărțite ță
ranilor săraci și mijlocași peste un milion hectare 
de pămînt, a fost îngrădită exploatarea chiabu- 
rească. In același timp, a fost creată o puternică 
bază pentru mecanizarea agriculturii prin înfiin
țarea a peste 220 stațiuni de mașini și tractoare, 
s-au format asociații pentru cultura plantelor teh
nice, a legumelor și zarzavaturilor precum și di
ferite grupări de într-ajutorare. Urmînd îndem
nul partidului, un mare număr de familii de ță
rani muncitori s-au unit, pe baza liberului con- 
simțămint, în peste 5.500 gospodării agricole co
lective și întovărășiri pentru lucrarea in comun a 
pămîntului. obținînd bogate recolte.

In cei 11 ani de la eliberare grija partidului față 
de oamenii muncii s-a manifestat în nenumărate 
ocazii. In urma măsurilor luate de plenara C.C. 
al P.M.R. din august 1953. nivelul de trai al oa
menilor jnuncii s-a îmbunătățit și mai mult. La 
sfirșitul anului 1954 au fost desființate cartelele, 
iar la începutul anului 1955 s-a făcut o reducere 
de prețuri. Mari sume sînt cheltuite de stat, în 
flecare an, pentru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și trai ale oamenilor muncii, pentru noi 
realizări In domeniul social și cultural. Trista moș

tenire lăsată de regimul burghezo-moșieresc — 
analfabetismul — este aproape lichidată.

Astăzi, cultura, arta și sportul au devenit un 
bun al tuturor oamenilor muncii, care își petrec tim
pul liber in biblioteci, pe scenele cluburilor între
prinderilor sau ale căminelor culturale, cîntînd, 
interpretînd piese de teatru, și-l petrec pe terenu
rile sau în sălile de sport, oțelindu-se și împrospă- 
tîndu-și forțele în fel de fel de întreceri.

In decursul celor 11 ani de la eliberarea patriei 
noastre, mișcarea de cultură fizică și sport a cu
noscut o necontenită dezvoltare. Există astăzi în 
țara noastră peste un milion de oameni care prac
tică diferite ramuri de sport în cadrul celor peste 
10.000 colective sportive și cercuri sportive. Dintre 
acești un milion și ceva de sportivi, mai mult de 
250.000 sînt femei, fapt ce demonstrează că a rade
rea elementului feminin în activitatea sportivă a 
constituit o preocupare importantă a activiștilor din 
domeniul culturii fizice. Semnificativ este, de ase
menea, faptul că peste 300.000 de oameni ai mun
cii de la sate se bucură acum de binefacerile spor
tului, participînd nu numai la diferite competiții 
de masă ca Spartachiadeie sau crosurile festive 
dar și în competiții raionale sau regionale. Cei ce 
doresc să practice sportul au astăzi la dispoziție 
peste 6.000 de baze sportive. Și numărul acestora 
este în continuă creștere. In aceste zile a fost 
redat sportului un teren de fotbal din Capitală, 
s-a inaugurat la Oradea un nou stadion, iar ta 
Turda au fost terminate lucrările unui bazin aco
perit pentru înot. Și acestea sînt numai cele mai 
importante baze dintre cele ridicate în cinstea 
marii sărbători naționale a poporului nostru.

Ca o strălucită mărturie a progresului înre
gistrat de mișcarea sportivă în anii puterii popu
lare stau numeroasele recorduri și succese 
internaționale realizate de sportivii noștri de 
frunte, ca urmare a pregătirii lor pe baze 
științifice — în care experiența sportivilor sovie
tici ne-a fost un ajutor deosebit de prețios — și 
ca urmare a dorinței lor înflăcărate de a contribui 
la creșterea prestigiului sportiv al patriei în arena 
sportului internațional. Victoriile dobîndite de An
gelica Rozeanu și Ella Zeller la campionatele 
mondiale de tenis de masă din acest an, recor
durile stabilite de (olanda Balaș la atletism. Al. 
Popescu la înot, de trăgătorii și trăgătoarele 
noastre într-o serie de probe și victoriile cucerite 
de reprezentanții tineretului nostru sportiv la cea 
de a ll-a ediție a Jocurilor Sportive Internatio
nale Prietenești, desfășurată ia Varșovia în zilele 
celui de al V-lea Festival sînt cunoscute și apre
ciate în întreaga lume. Toate acestea reflectă din 
Plin grija părintească pe care o manifestă partidul 
și guvernul față de această activitate dătătoare 
de vigoare și sănătate.

Cea de a ll-a aniversare a eliberării patriei 
noastre este sărbătorită în condițiile creșterii con
tinue a forțelor păcii, democrației și socialismului, 
în condițiile luptei neobosite dusă de popoarele 
lumii pentru slăbirea încordării internaționale. 
Poporul nostru, adine interesat în menținerea și 
apărarea păcii, este hotărît să apere această cauză 
sfîntă ca și cuceririle sale revoluționare și de a- 
ceea luptă pentru dezvoltarea și întărirea statului 
nostru democrat-popular, pentru coexistență pașni
că și prietenie între toate popoarele lumii.

II

Sportivii care ne-au reprezentat Ia Festival 
an sosit în Capitală

In gara Băneasa, la sosirea delegației sportivilor noștri

Cu mare bucurie au așteptat ti
nerii din țara noastră revenirea în 

«patrie a delegației care ne-a repre
zentat la întrecerile sportive din 
cadrul Festivalului de la Varșovia. 
Clipa în care aveau să-i îmbrăți
șeze pe fotbaliști, pe Mircea Do- 
brescu, ori pe jucătoarele de hand
bal li s-a părut multora prea în
depărtată și de aceea au ieșit să-i 
întîmpine pe sportivi chiar la 
punctul de frontieră și apoi în a- 
proape toate gările pe unde trebuia 
să treacă trenul. în unele orașe, 
chiar cu mult după miezul nopții, 
peroanele cunoșteau o animație de 
zile mari. Grupuri numaroase de 
oameni cu brațele încărcate de 
flori așteptau clipa atît de plăcută 
a revederii, clipa în care puteau 
să le saună celor reîntorși acasă 
cît de fericiți i-au făcut victoriile 
lor, cîtă justificată mîndrie le-a 
încolțit în suflete. De multe ori 
goana trenului nu a permis decît 
un, singur gest, ori o privire, dar 
căldura acestora era aceeași ca șî 
a sutelor de oameni prezenți în gă
rile marilor orașe, unde trenul ză
bovea mai mult.

După Oradea, Cluj, ^Sighișoara, 
Orașul Stalin. Predeal,'Cîmpina și 
Ploești, pentru a nu aminti decît 
de popasurile mai lungi, Bucure- 
știul era. în sfîrșit, aproape, iar 
bucuria revenirii în patrie avea să 
fie sporită de primirea entuziastă 
pe care tinerii Capitalei o pregăti
seră, de cuvintele calde pe care a- 
veau să le adreseze sportivilor re
prezentanții UT.M. și ai C.C.F.S.

Pe peronul gării Băneasa se a- 
flau prezenți tovarășii : Virgil Tro- 
fin, Petre Gheorghe și Ion Cîrcei. 
secretari ai C.C. al U.T.M., Al. 
Șiperco și Ion Vaida, vice preșe
dinți ai Comitetului pentru Cultură 
Fizică și Sport, conducători ai a- 
sociațiilor sportive, activiști spor
tivi șî sportivi fruntași. Peronul 
gării era împodobit ca de sărbă
toare. Locomotiva trenului aluneca 
aproape fără sgomot pe șine și 
prin fața celor prezenți au început 
să treacă figurile sportivilor reve
niți de la Varșovia. Ei poartă co
stume gri cu stema Republicii pe 
piept, iar foarte mulți au petrecută 
pe după gît panglica alb-albastră 
de care este prinsă frumoasa me
dalie cucerită în întrecerile inter
naționale de la Varșovia. La cobo- 
rîrea pe peron sportivii sînt îm

brățișați cu dragoste de cei venițl 
în întîmpinarea lor. Apoi ei se ali
niază în fața peronului pentru a 
asculta cuvîntul rostit de tov. I, 
Cîrcei care-i salută din partea C.C. 
al U.T.M., felicitîndu-i totodată 
pentru rezultatele obținute. Tov. 
Al. Șiperco vorbește, apoi, în nu
mele C.C.F.S. spunînd printre al
tele : „Oamenii muncii din țara 
noastră și întreaga noastră mișcare 
sportivă au urmărit cu bucurie 
succesele voastre, au fost alături 
de voi în momentele de încordare 
ale luptei pentru intîietate. Ne 
bucură deopotrivă performanțele 
obținute de atleți. jucători de fot
bal, canotori, iucătcri de tenis de 
masă, handbaliști, înotători și ci
cliști, răsplătiți cu medalii de aur, 
argint și bronz. Victoriile obținute 
de sportivii noștri la Festival au 
întărit prestigiul de care se bucu
ră peste hotare sportul din R.P.R. 
Ele trebuie să constituie un în
demn pentru toți sportivii noștri 
spre noi succese viitoare".

Vorbind în numele delegației 
sportivilor care au participat la 
Festival, tovarășul Manole Bod- 
năraș, președintele Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport de 
pe lingă Consiliul de Miniștri a 
arătat că cei 328 de sportivi ro- 
mîni revin în patrie după două 
săptămîni de luptă sportivă pur
tată pe terenurile Poloniei. „In tot 
acest timp, a spus tov. Manole 
Bodnăraș, fiecare din membrii de
legației, indiferent la care din cele 
19 discipline sportive participa, 
a fost animat de o vie dorință de 
a realiza rezultate cit mai bune, 
dovedind prin aceasta nu numai 
înaltul său patriotism ci și con
știința că are datoria de a răs
punde prin rezultate cit mai bune 
grijii deosebite ca și condițiilor 
create de regimul nostru pen
tru practicarea sportului. Energia și 
hotărirea in luptă, disciplina e- 
xemplară și patriotismul fierbinte, 
sădite în sufletul lor de partidul 
nostru, au făcut posibilă cucerirea 
a 140 de medalii, dintre care 47 
de aur, 36 de argint și 57 de 
bronz". în încheierea cuvîntăriî 
sale, tov. Manole Bodnăraș a a- 
rătat că sportivii romîni au stabi
lit o serie de legături de prietenie 
cu diferite alte delegații, contri
buind astfel la întărirea păcii în 
lume.
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Cel mai tinăr dintre campionii lumii
Boris Spasski era copil cînd a 

făcut pentru prima dată cunoștință 
cu piesele de șah. Avea numai 
cinci ani, totuși îl pasiona lupta 
care se dădea pe tabla cu pătrate 
albe și negre. Fără îndoială că în 
anul 1942 micul Boris putea fi 
considerat „copil minune". Știa să 
scrie și să citească o partidă de 
șah și se întrecea (nu fără suc
ces) cu parteneri vîrstnici.

Ascensiunea sa a început încă 
din primii ani de școală. La clubul 
pionierilor din Leningrad el frec
venta cu regularitate secția de șah 
unde profesori îi erau maeștri de 
frunte ai orașului. Astfel se face 
că în 1946 Borea Spasski, Ia vîrsta 
de 9 ani, obține categoria a II I-a 
de clasificare unională. Un an mai 
tîrziu el este deja jucător de cate
goria a 11-a, iar în 1950, pentru 
marele succes repurtat în campio
natul unional al elevilor, Spasski 
este distins cu titlul de candidat 
de maestru.

La virsta de 14 ani el ia parte 
pentru prima dată la un concurs 
oficial in compania șahiștilor vîrst
nici : sferturile de finală ale celui 
de al XX-lea campionat al U.R.S.S. 
Fără să fie strălucit, debutul lui 
Spasski a fost promițător. Boris 
Spasski a împărțit locurile 7—8, 
cîștigind cîteva partide frumoase, 
dar a și pierdut o bună parte din 
intilniri.

Spasski și-a analizat atunci pen
tru prima dată stilul de joc. Tre
buie spus că idealul său în șah 
îl constituia marele campion rus 
Alexandr Alehin. Comparînd însă 
partidele sale cele mai bune cu reali
zările lui Alehin, Spasski a ajuns 
la concluzia că jocul său este prea 
„uscat*  și academic, exagerat de 
rațional și unilateral. Mai simplu 
vorbind, în jocul tui Spasski se 
simțea influența cărților și lipsa 
gîndirii personale creatoare. Din 
partidele lui Alehin, Spasski în
văța să combine strategia profundă 
cu măiestria atacurilor tactice, în
țelegea că genialele combinații ale 
iui Alehin ar fi fost imposibile 
fără o apreciere dinamică și con
cretă a pozițiilor, fără arta de a 
ști să aplici exact legile și regulile 
jocului, dar să și găsești excepțiile 
care se ivesc uneori. De Ia Alehin 
Spasski a învățat să lupte cu ar
doare în fiecare partidă, indiferent 
de poziția pe care o ocupă în tur
neu, să nu demobilizeze în fața 
înfringerilor ci, dimpotrivă, să 
muncească mai dîrz pentru a recu
pera fiecare punct pierdut. I-au 
ajutat mult sfaturile marelui ma

ll NOUĂ PUBLICAȚIE SPORTIVĂ

„7n fața dumneavoastră se află 
primul număr al revistei .Jocuri 
sportive". Ea a fost creolă pentru 
voi, jucători de baschet, volei, 
fotbal, hochei pe gheață, handbal, 
tenis, polo, gorodchi și tenis de 
masă". Așa începe cuvintul către 
cititori, apărut în primul număr 
al noii reviste sportive, care își 
propune să răspîndească în ma
sele largi ale sportivilor sovietici 
experiența înaintată referitoare 
la instruire și metodică, organi
zare și arbitraj. Totodată revista 
va înarma pe tinerii sportivi cu 
cunoștințele necesare în vederea 
ridicării măiestriei lor sportive, 
pentru obținerea de noi rezultate 
de înaltă valoare. In paginile re
vistei vor fi publicate materiale 
privitoare la diferite metode de 
antrenament, precum și rezultate 
ale cercetărilor științifice, care 
vor putea fi folosite în activitatea 
practică a secțiilor colectivelor 
sportive.

In sumarul revistei figureză, de 
asemenea, rubricile permanente: 
Sfatul medicului, Scrisori din stră
inătate fi altele.

de V. PANOV
maestru international

estru G. Levenfisch, primul său 
profesor ca și ale lui Alexandru 
Toluș, care din 1952 este antreno
rul său permanent.

parte la campionatul Leningradu
lui, Spasski se clasează pe locul II 
după Taimanov, fără să fi pierdut 
vreo partidă în turneu. Specialiștii 
au înțeles că o nouă stea a apărut 
pe firmamentul șahului mondial. 
Spasski confirmă aceasta, evoluind 
strălucit la turneul internațional 
de ia București din 1953, în cadrul 
căruia a împărțit locurile 4—6 cu 
marii maeștri Boleslavski și Szabo 
după ce a cîștlgat intr-un stil stră
lucit la V. Smîslov. In urma ace
stui succes, elevului Boris Spasski 
i se atribuie titlul de maestru in
ternațional.

Tn anul 1954, Boris Spasski a 
terminat cu succes școala medie și 
a intrat la facultatea de ziaristică 
dîn Leningrad. După examenul de 
admitere l-a așteptat o nouă și di
ficilă încercare sportivă: cea de a 
XXlI-a ediție a campionatului de 
șah al U.R.S.S., în finala căruia se 
calificase și Boris Spasski. Pregă- 
tindu-se pentru campionat, Spasski 
a acordat o atenție deosebită pre
gătirii sale fizice. In afară de fina- 
luri sau deschideri, el a făcut... 
crosuri, a înotat, a lucrat cu hal
terele. Este interesant de remarcat

Cum am realizat 20,9 sec. pe 200 m.

Cu prilejul întrecerilor spor
tive din cadrul Spartachiadei 
feroviarilor, maestrul sportu
lui B. Tokarev, participînd în 
afară de concurs, a stabilit un 
nou record unional la proba de 
200 m. El a parcurs această 
distanță tn 20,9 secunde, re
zultat care este doar cu o 
zecime de secundă inferior re
cordului european deținut de 
atletul german G. Futterer. Re
dăm tn cele ce urmează o re
latare a lui B. Tokarev asupra 
pregătirilor pe care le-a făcut 
tn vederea acestei tentative.

Tn anul 1954 am fost supus 
unei operații chirurgicale, care 
m-a obligat să-mi întrerup acti
vitatea sportivă pe o perioadă 
mai îndelungată. Mi-am reluat 
antrenamentele abia în ianuarie 
1955.

înainte de a reîncepe pregătirile 
am discutat în amănunțime cu 
antrenorul meu — maestrul eme
rit al sportului S. Kuznețov — 
noul meu plan de activitate. 
Ținînd seama de lipsurile consta
tate cu prilejul concursurilor an
terioare, am hotărît să acordăm 
o deosebită atenție creșterii rezis
tenței în regim de viteză. Tn 
acest scop am planificat nu
meroase sprinturi pe distanța de 
300 m.

Căutînd să dau un conținut cît 
maî variat antrenamentelor mele, 
am acordat multă atenție sări
torilor și aruncărilor (cu sulița, 
greutatea, discul și chiar cu pie
tre). Am executat, de asemenea, 
numeroase exerciții pentru dez
voltarea supleței mușchilor coap
sei.

In același timp, am făcut an
trenamente și pentru desăvîrșîrea 
tehnicii alergării. A trebuit să în

că performanța sa Ia săritura în 
înălțime măsoară 1,80 m. Buna 
pregătire fizică i-a permis să su
porte efortul cerut de cele 30 zile 
de întrecere, în compania celor mai 
străluciți maeștri ai șahului din 
lume. Clasamentul final al cam
pionatului a demonstrat din nou 
excepționalul talent al lui Spasski. 
El a fost întrecut numai cu o ju
mătate de punct de cei doi învin
gători, E. Gheller și V. Smîslov, 
clasindu-se la egalitate cu campio
nul lumii Mihail botvinik. Spasski 
a întrecut în acest turneu șahiști 
consacrați cum sînt Keres, Tainia- 
nov, Kotov, Flohr, Averbach ș. a. 
Rezultatul obținut în campionatul 
U.R.S.S. i-a dat dreptul să parti
cipe la turneul interzonal pentru 
campionatul lumii de ia Gotteborg.

înainte de a pleca la acest mate 
turneu internațional, Spasski a a- 
dăugat palmaresului său o nouă și 
strălucită victorie. El a devenit 
campion mondial de șah al junio
rilor, cîștigind turneul celor mai 
puternici șahiști tineri din lume, 
desfășurat, recent, la Bruxelles.

Dincolo de rezultatul pur sportiv 
a impresionat la acest turneu ma
niera de joc a lui Boris Spasski. 
Tinărul maestru a demonstrat o 
concepție cu totul originală in a- 
precierea pozițiilor, tendința perma
nentă de a complica jocul, de a 
organiza atacuri surprinzătoare. 
Dacă am număra piesele și pionii 
sacrificați de Spasski în acest cam
pionat, am putea alcătui o garni
tură completă de șah, din care ar 
lipsi, desigur, regele. Jocul Ia cîș- 
tig împotriva celor mai puternici 
adversari, calmul deplin în poziții 
complicate și tăioase, găsirea rapi
dă a celei mai bune soluții, vor
besc despre maturitatea de concep
ție a excelentului șahist sovietic.

Nu-i de mirare că atunci cînd 
Spasski pleca la Bruxelles pentru 
a-i întilni pe cei mai puternici șa
hiști tineri ai lumii, iubitorii șahu
lui din U.R.S.S. erau convinși de 
succesul lui. Ei cunoșteau forța de 
joc a lui Boris Spasski. Tinărul re
prezentant al mișcării șahiste so
vietice n-a dezmințit așteptările, 
ciștigînd, așa cum am arătat mai 
sus, intr-un mod strălucit.

In momentul de față, Boris 
Spasski se află din nou aplecat 
asupra tablei de șah. El ia parte 
la marele turneu internațional de 
la Gotteborg, una din cele mai im
portante etape în lupta pentru 
campionatul mondial.

văț să alerg cît mai relaxat. Con
tractarea în timpul alergării, după 
cum se știe, micșorează viteza. 
Pentru a realiza o alergare ușoa
ră, neforțată — după sfatul antre
norului meu — am efectuat aler
gări cu jumătate și trei sferturi 
din forță pe distanțe de la 100 
pină la 300 m. In cursul lunii 
februarie, am făcut 14 antrena; 
mente și am participat de trei ori 
la concursuri, luînd de 9 ori star
tul.

De remarcat că, în acest timp, 
am alergat distanțe de 100 m. cu 
o viteză medie, parcurgînd în total 
7 km. 650 m., distanțe de 200 m. 
— totalizînd 2 km. 450 m. și 
distanțe de 300 m. totalizînd 1 
km. 100 m.

La concursul unional de pri
măvară, desfășurat la Tașkent, 
am reușit să parcurg 200 m. 
în 21,8. In sezonul atletic 1951, 
acest timp fusese cea mai bună 
performanță a mea. Acum puteam 
să sper că, avînd un asemenea

Spartachiada sindicală in Uniunea Sov^eti*

raw

Intre 14 și 18 august s-a des
fășurat la Moscova cea de a V-a 
ediție a Spartachiadei sindicale, 
la care au luat parte peste 3000 
de sportivi și sportive de frunte 
ce fac parte din colectivele ce
lor 20 de asociații sindicale.

In decursul întrecerilor au fost 
realizate performanțe foarte bune 
care dovedesc creșterea neînce
tată a măiestriei sportivilor so
vietici. Amatorii de sport din ca
pitala Uniunii Sovietice au avui 
prilejul să urmărească evoluția 
unora dintre cei mai buni spor
tivi. întrecerile de atletism și 
gimnastică au avut loc pe stadi 
onul Dinamo. Intîlnirile de bas
chet, volei, notație, gorodchi, 
haltere, box, lupte și fotbal s-au 
desfășurat pe diferite stadioane 
din Moscova.

In clișeul de mai sus se poate 
vedea unul din numeroasele afișe 
tipărite cu prilejul acestui impor
tant eveniment sportiv.

timp la început de sezon, voi 
putea să-1 îmbunătățesc curînd. 
Și, într-adevăr, în cursul lunii 
aprilie, la Nalcik, participînd la 
un nou concurs am reușit să în
registrez în proba de 200 rn. 
timpul de 21,6.

Atît de repede nu alergasem 
încă niciodată.

Era limpede că mă aflam pe 
calea cea bună.

Urmînd sfaturile antrenorului, 
cu începere din luna iunie am 
introdus în antrenamentul meu și 
distanța de 200 m. Pe această 
distanță am parcurs foarte ușor 
prima sută de metri (în turnan
tă), realizînd timpul de 11,5—11.6 
sec., iar a doua sută de metri, 
am alergat cu maximum de vi
teză, însă relaxat.

Antrenorul mi-a dat sarcina să 
realizez pe a doua jumătate a 
distanței un timp în jurul a 10 
secunde.

Și iată că în cadrul Sparta
chiadei asociației Lokomotiv, des
fășurată pe stadionul Dinamo din 
Moscova, într-una din seriile pro
bei de 200 m. am reușit timpul 
de 21,4 sec., ceea ce constituia 
un nou record personal. La ju
mătate de oră după serii, am 
luat startul în finală. Am alergat 
împreună cu cei mai buni spor
tivi și am reușit să parcurg dis
tanța în 20,9.

Antrenamentul meu special pe 
a doua parte a distanței de 200 
m. și-a arătat roadele. In aler
garea record, am parcurs a doua 
iparte a probei în 9,9 sec.

Desigur, noul meu record este 
rezultatul unui antrenament asi
duu. Iată distanțele pe care le-am 
parcurs cu viteză medie, în timpul 
antrenamentelor din acest sezon: 
35 km. 750 m. la 100 m; 13 km. 
110 m. — pe 200 m și 4 km. 670 
m. pe 300 m.

B. TOKAREV 
maestru] al sportului

Actualități
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■ La Rostov pe Don s-a dejs 
șurat de curînd campionatul 
pentatlon modem al R.S.F.S.R. 
care au participat cei mai bt 
sportivi. Titlul de campion a f< 
cucerit de sportivul L. Afkian 
care a totalizat 4024 puncte.

■ Sportivii fabricii de tractoa 
din Stalingrad au luat parte la 
mare ștafetă care s-a alergat 
străzile orașului. Victoria a revț 
nit sportivilor de la atelierul < 
montaj.

■ Un număr de 63 de abso 
venți au părăsit băncile Instituti 
lui de cultură fizică din ora șt 
Engels. Noii specialiști și-au tr< 
cut examenul de stat cu califica 
five foarte bune.

■ Elevii școlii tehnice de meca 
nizare din localitatea Rîșkovsk ai 
construit în timpul lor liber ui 
bazin de natație a cărui lungim 
este de 25 m. Cu ocazia inaugură 
rii bazinului a avut loc un concur; 
de natație în cadrul căruia 84 dt 
sportivi și-au trecut normelt 
complexului G.T.O.

■ La muzeul central din Alma- 
Ata a fost inaugurată o nouă 
secție consacrată dezvoltării cul
turii fizice și sportului dini Ka- 
zahstan.

■ La Odesa a ’.uat sfîrșit cam
pionatul de baschet at echipelor 
de juniori din cadrul școlilor medii 
tehnice. La băieți victoria a reve
nit echipei Metalurg, iar la fete 
echipei Kalev.

■ In apropierea orașului Lvov 
s-a desfășurat campionatul de 
moto-cros al R.S.S. Ucrainene. 
Victoria pe echipe a revenit sporti
vilor din Kiev.

■ La Astrahan a avut loc, de 
curînd, inaugurarea unui nou ba
zin de natație al asociației „Spar
tak". Noul bazin este lung de 50 
m. și are 6 culoare.

■ La Vitebsk s-a desfășurat 
cea de a V-a ediție a spartachia
dei regionale a sindicatelor. La 
întreceri au participat peste 500 
de sportivi.

■ La Minsk s-a desfășurat o 
cursă ciclistă organizată de ziarul 
„Minskaia Pravda'1. Participanții 
la întrecere au avut de parcurs 
100 km. Pe echipe, victoria a re
venit sportivilor de la asociația 
„Steagiil roșu".

■ De curînd a sosit la Odesa 
vasul englez „Wipenge". Marinarii 
englezi și-au exprimat dorința de 
a susține un meci de fotbal cu 
marinarii sovietici. Cererea lor a 
fost satisfăcută. Pe stadionul ora
șului a avut loc meciul dintre echi
pa marinarilor englezi și echipa 
Școlii de Marină din localitate 
Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 4- *
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„Sportul mi-a devenit tovarăș 
nedespărțit de muincă“, îți spune 
cu bucurie și tînănul strungar, și 
tînăr.a elevă sau muncitoare, și 
tînărul colectivist...

de mă- 
rn uncii 

poporu- 
munci-

M A R T U R I I
B uminosului de- 

., " ceniu i s-a mai
adăugat un an! Un 
an de noi victorii, 
de minunate iz- 

■ binzi! In acest „23 
August", poporul 
nostru muncitor 
sărbătorește, pen
tru a unsprezecea 
oară, ziua care i-a 
adus eliberarea, li
bertatea năzuită 
veacuri de-a rîndul. 

Din nou, peste fa
bricile orașelor, pe
ste ogoarele îmbel
șugate, se înalță 
puternic cîntul vie
ții noi, imnul de 
adîncă recunoștin
ță față de glorioa
sele armate sovie
tice eliberatoare, 
cîntul, plin 
reție, al 
creatoare a 
lui nostru 
tor. Din nou, har
nicii muncitori din 
fabrici și de pe o- 
goare își trec în 
revistă minunatele 
lor biruințe în con
strucția socialistă! 
Și, ca în fiecare 
an, sportivii patri
ei noastre își fac și 
ei bilanțul marilor 
realizări, prilej de 
îndreptățită mîn
drie pentru tînărul

miner sau colecti
vist, pentru tinăra 
filatoare sau elevă, 
pentru harnicul 

strungar sau bra
vul ostaș...

Pe drumul glo
rios al lui „23 Au
gust" sportivii pa
triei noastre merg 
curajos, mereu îna- 
intel „23 August" 
luminează drumul 
miilor de tineri ca
re au pornit să ur
ce cele mai înalte 
trepte ale măiestri
ei sportive, ca șl 
drumul sutelor de 
mii de tineri 
vîrstnici care
găsit în aerul în
viorător al stadioa
nelor, un nesecat 
izvor de sănătate, 
de noi forțe și pu
teri de muncă. Pe 
drumul acesta au 
pornit cu toată ho- 
tărirea toți sporti
vii patriei noastre 
și astăzi, nenumă
rate mărturii vor
besc despre succe
se care ne umplu 
sufletele de bucu
rie. Pe mii de ba
ze sportive, tere
nuri sau stadioane, 
săli sau bazine de 
înot, mai bine de 
un milion de oa-

Nelipsiți la cele mai dileme în
treceri sportive, copiii și pionie
rii se bucură din plin de binefa
cerile sportului. Ii întîlnești pe 
stadioane și în sălile de sport, la 
bazinele de înot, peste tot unde 
sportul și-a făcut prieteni. 

meni ai muncii se 
intllnesc la startul 
frumoaselor între
ceri de atletism, 
fotbal, rug'oi, volei, 
baschet, natație, 
handbal... Marea 
armată a sportivi
lor își sporește ne
contenit rîndurite. 
Condițiile create 
de Partid și Gu
vern dezvoltării 
sportului nostru de 
tip nou, asigură u- 
nui număr mereu 
crescînd de oameni 
ai muncii, posibili
tatea de a practica 
diferitele 
sportive.
ce, în 
înaltă prețuire a a- 
cestei mărețe săr
bători, sportipg de 
pe întreg cuprinsul 
patriei, închina. în 
fiecare an, zilei de 
„23 August" noi și 
însemnate succese, 
importante contri
buții la întărirea și 
dezvoltarea mișcă
rii noastre de cul
tură fizică și sport. 
Sînt mărturii ale 
dragostei șl recu
noștinței pe care le 
poartă, în inimile 
lor tinere, toți 
sportivii patriei 
noastre.

anii regimului democrat- 
popular, cultura fizică și .sportul 
au căpătat o mare dezvoltare în 
rîndurite militarilor Armatei noa
stre Populare. Ostașii, sergenții și 
ofițerii practică cu drag sportul.

Sute de mediai asigura asii tența medicala celor care se în
trec în .aerul curat al stadioanelor.

La Oradea a fost construit un nou stadion! Dar aîte construcții și amenajări de baze spor- 
ts've nu au fost făcute în acești 11 ani! In țara noastră sînt mii de terenuri de sport, stadioane, 
săli de gimnastică, bazine, poligoane, .arene de popice, baze nautice.

Maselor de sportivi dim' țara noastra le-au fost 
puse Ia dispoziție însemnate cantități de materiale 
și echipament sportiv, de o tot mai bună calitate.

Sportul de masă a cunoscut în ultimii ani o uri
așă dezvoltare. Peste 1.100.000 de oameni ai mun
cii practică diferite sporturi în cadrul colectivelor 
sportive din cane fac parte.

purtător insignei
G.M.A. este un prilej de adevărată 
mîndrie pentru orice tînăr! Poate 
tocmai de aceea concursurile pen
tru trecerea normelor se bucură 
totdeauna de o largă participare.

In acești ani, prestigiul sportu lui nostru a crescut considerabil.
De exemplu la canotaj, sport puțin practicat în trecut, sportivii _și 

sportivele noastre au ajuns astăzi 
la performanțe mondiale.

La fiecare ediție a Spartachiad ei satelor, în campionatele regi
onale sau raionale, în întrecerile Spiartachiadei sindicale, la tradi-

Numai de la 23 August 1944 se 
poate vorbi cu adevărat despre 
participarea elementutoi feminin în 
viața sportivă. Asităzi, sute de mii 
de femei pășesc cu încrexfere pe 
porțile larg deschise ale stadioa
nelor. Și numărul lor crește ne
contenit!... 

ționalele crosuri de masă, parti
cipă în fiecare an sute de mii de 
tineri și tinere de pe ogoarele pa
triei noastre. Sportul și-a făcut 
mulți prieteni printre țăranii mun
citori, ccdectiviștii și muncitorii a- 
gricoli din cele ma«i îndepărtate

i

Sportivul fruntaș, dar și cel în
cepător este un frecvent vizitator 
al librăriilor noastre. In rafturile 
atît 
tea 
care 

de bogate el găsește și car- 
care-1 interesează, cartea în 
citește cu nesaț despre (tru
st răbătut de un mare «sam
sari indicațiile tehnice care-A 

ajuta să practice succes
pion 
vor 
sportul preferat.

Cit de plăcute smt ceasurile de 
destindere, de minunată recreare 
pe care elevii și eilevele le petrec 
avîntîndu-se în întreceri spdrtive. 
Și după astfel de ceasuri, petrecute 
pe stadioane, înveți mai ușor, cu 
mai multă plăcere.



Impresii din Varșovia celui de al V-lea Festival
Era ultima seară a Festivalului. 

.Ca și în toate celelalte 14 seri stră
zile feeric luminate ale Varșoviei 
cunoșteau o revărsare impresio
nantă de veselie și tinerețe. In bă
taia reflectoarelor, profilat pe cer, 
Palatul Culturii și Științei părea 
de argint. Din megafoane răsuna 
muzică. Cîntece populare, melodii 
de dans, sau, din când în cînd, a- 
cordurile pline de nostalgie ale 
vreunui cîntec din preerie, din pus
tiul nesfîrșit al Africei, de pe me
leagurile veșnic verzi ale Indone
ziei. Deși a doua zi trebuiau să se 
despartă, nimeni nu era trist. Aici, 
la Varșovia, fiecare tînăr a legat 
prietenii de neuitat și pleca, pur- 
:tînd cu el amintiri frumoase, amin
tiri vii, amintiri de neuitat. I-am 
văzut braț la braț pe coreenii care 
și-au apărat cu atîta eroism patria 
și pe tinerii englezi care, prinși în 

■Viitoarea bucuriei generale, uitaseră 
de calmul lor proverbial. I-am vă
zut pe italieni schimbînd insigne 
icu chinezii, am văzut îmbrățișîn- 
du-se tineri americani și ruși.

In ultima seară a Festivalului', 
ne-am întîlnit cu toții în Piața

■ Stalin, să ne luăm rămas bun, să 
/jurăm că vom purta pe meleagu
rile patriilor noastre minunatele 
5dei care au animat tot timpul ze
cile de mii de tineri veniți din col
țurile lumii.

Nu este ușor ca acum, abia la 
icîteva zile după încheierea marii 
rsărbători să așterni pe hîrtie im- 
jpresiile culese timp de două săp- 
itămîni într-o Varșovie luminoasă, 
{primitoare, clocotitoare de viață. 
-Nu este ușor, pentru că multe a- 
.minitiri pornesc ca un torent 
;și în minte îți revin zeci și zeci 
>de imagini care se perindă ca pe
■ o peliculă de cinematograf. Prac- 
:.tic ne-a fost imposibil să urmărim 
toate manifestațiile Festivalului. 

IPentru aceasta ar fi trebuit, după 
:un calcul sumar, vreo... 12.000 de

■ ore. Totuși, am putut să ne dăm 
seama că Festivalul a dat tineretu
lui prilejul să pună în lumină ex
cepționalele sale posibilități crea

toare. Reprezentațiile date de de
legațiile artistice din U.R.S.S., 
.‘Anglia, R.P. Chineză, Franța, Ame
rica Latină, R. Cehoslovacă, R.P.R. 
și din multe alte țări, s-au ridicat 
la un nivel excepțional. Foarte 
aplaudate au fost dansurile popu
lare prezentate de ansamblurile 
din India și Indonezia. Interprete 
desăvîrșite ale coregrafiei orien
tale, dansatoarele din cele două 
țări au arătat că știu să ducă 
pînă Ia perfecțiune grația mișcă
rilor. Spectacole pe cît de originale 
pe atît de interesante s-au desfă
șurat nu numai în sălile de teatru 
și de concerte, ci chiar pe străzile 
orașului. Unul dintre acestea a fost 
;și impresionanta defilare a costu
melor naționale. Pornind din inima 
orașului, pe principalele artere ale 
Varșoviei, mii de tineri îmbrăcați 
în costume naționale au prezentat 
locuitorilor Varșoviei, masați de o 
parte și de alta a străzilor, bogă
ția culorilor și frumusețea cusătu
rilor unor costume din munții Al. 
băniei^ sau din cîmpiile Coreei, din 
îndepărtata Japonie sau din întinsa 
Uniune Sovietică.

Delegația tineretului romîn a fost 
înconjurată cu multă simpatie în 
capitala R.P. Polone. Maeștrii spor
tului și ai artei din Romînia, cîn- 
tăreții, dansatorii și artiștii, au de
monstrat la Festival cît de multi
laterale sînt preocupările oameni
lor muncii din patria noastră, au 
arătat că la noi tineretului îi sînt 
astăzi deschise toate drumurile 
pentru perfecționare în orice ra
mură de activitate. Sînt binecu
noscute victoriile strălucite repur
tate de sportivii romîni, în cadrul 
întrecerilor Festivalului. Cele 140 
de medalii din care 47 de aur șî 
■locul trei în clasamentul neoficial 
pe națiuni arată grăitor că sporti
vii romîni au adus un mare aport 
Ia realizarea nivelului tehnic deo
sebit de ridicat al Jocurilor. Un suc
ces nu mai puțin semnificativ a 
fost repurtat de tinerii Soli ai artei 
din R.P.R. La concursurile de ba
let clasic, cuplul romîn Irinel Liciu- 
Gabriel Popescu a cucerit premiul
I. iar cuplul Elena Niculescu și 
Gh. Cotovelea premiul II. Premiul 
1 au mai obfinut, de asemenea, an
samblul de dansuri populare al ti
neretului romîn, baritonul Dan lor- 
dăchescu, interpretul de muzică 
populară Niculae Stănescu, violon
celistul Vladimir Orlov. De un suc
ces răsunător s-an bucurat specta
colele ansamblului artistic al tine
retului romîn. La „Casa Presei”, 
unde se distribuiau bilete pentru 
ziariști, cererea corespocrdenților

înaintea jocului de fotbal R.P.R. — R.P. Polonă, cei doi căpitani 
schimbă tradiționalele buchete de flori

de presă de peste hotare, dornici 
de a-i vedea pe tinerii artiști ro
mîni întrecea cu mult posibilitatea 
de a se oferi fiecăruia măcar un 
bilet. In ultimele zile s-au făcut 
liste speciale de înscriere pentru 
invitații la atît de apreciatul 
spectacol a! ansamblului romînesc.

Nu poți să vorbești despre Festi
val, fără să amintești de întrece
rile sportive, unul din punctele de 
atracție ale manifestărilor Festiva
lului. Intîlnirile Sportive Interna
ționale Prietenești, aflate acum la 
cea de a doua ediție, și-au afirmat 
— așa cum arăta savantul polonez 
dr. Loth — caracterul lor de sine 
stătător, deplina rațiune de a exis
ta. Totuși, nu se putea găsi pentru 
aceste mari manifestații sportive 
o ambianță mai potrivită decît Fes
tivalul, pentru că întrecerea spor
tivă poartă încă de la cele mai 
vechi începuturi ale sale ideea o- 
limpică a înțelegerii, a înfrățirii și 
a prieteniei. Fără să exagerăm, pu
tem afirma că Varșovia a găzduit 
„mica olimpiadă” sau, mai bine 
zis, Întrecerile Sportive Prietenești 
au fost un excelent prilej de tre
cere în revistă a celor mai repre
zentative valori sportive mondiale, 
înaintea marii confruntări de la 
Melbourne din 1956. Nu vom face 
o analiză generală a întrecerilor, 
pentru că ea ar necesita, fără în
doială, un spațiu foarte întins. Tre
buie spus, însă, că întrecerile de 
atletism, natație, ciclism, baschet, 
volei, haltere, lupte libere și clasi
ce, tir cu arcul șî hochei pe iarbă 
ș.a. s-au situat la valoarea unor 
veritabile campionate mondiale sau 
europene. La atletism, de pildă, am 
avut bucuria deosebită de a fi 
martorii unor recorduri excepțio
nale. L-am văzut pe Krivonosov 
aruncînd ciocanul dincolo de 64 de 
metri, am admirat-o pe Shirley 
Strickland alergînd 11,3 pe 100 m, 
am privit cu uimire cînd banda de 
metal a ruletei arăta 16,35 m. la 
triplul salt al lui Scerbakov și 6,27 
m. la săritura în lungime a stu
dentei sovietice Vinogradova. Spe
cialiștii în atletism de pretutindeni 
au consemnat în rubricile lor drept 
un adevărat eveniment în viața 
atletică internațională victoria la 
Varșovia a lui Ilie Savel în proba 
de 400 m. garduri. Și, pe bună 
dreptate. In urma lui au terminat 
cursa recordmanul mondial Iurii 
Lituev și campionul Europei Ana- 
tolii lulin. Neuitate rămîn momen
tele dramatice ale cursei de 5000 
de metri care a adus consacrarea 
pe această distanță de fond a doi... 
semifondiști: Chromik și Iharos.

In timpul și după închiderea In- 
tîlnirilor Sportive, am stat de vor
bă cu multe personalități ale vieții 
sportive internaționale, cu ziariști, 
antrenori, sportivi de frunte. Din 
noianul de impresii culese de fie
care dintre ei la aceste jocuri se 
desprindea chiar de la începutul 
discuțiilor admirația față de fru
moasele performanțe ale sportivi

lor sovietici. Intr-adevăr, ei au ocu
pat primul loc în clasamentul neo
ficial pe națiuni cucerind 272 de 
medalii, dintre care 138 de aur, 75 
de argint și 59 de bronz. In toate 
competițiile la care au participat 
la Varșovia, sportivii sovietici au 
avut o comportare excelentă. De 
notat că marea majoritate a sporti
vilor sovietici s-au pregătit după 
un program astfel alcătuit încît 
întrecerile de la Varșovia i-au gă
sit în cea mai bună formă. Nu tre
buie omis amănuntul că cei»mai 
mulți dintre sportivii sovietici sînt 
tineri, unii chiar la prima întrecere 
internațională de amploare.

Deși programul sportiv a fost 
extrem de încărcat, deși întrecerile 
de la C.W.K.S. sau Torwar, Budo- 
wlani sau M.D.K. țineau de dimi
neață pînă seara tîrziu, sportivii 
sovietici au găsit timp să se întîl- 
nească cu alte delegații, să facă 
schimburi de păreri, să împărtă
șească din bogata lor experiență. 
N-a fost o piedică faptul că dele
gațiile sportive ale U R.S.S. și
R.P.R. locuiau în două colțuri dia
metral opuse ale orașului, pentru 
ca cei mai buni gimnaști sovietici 
să vină în str. Elekcina 82 A, la 
întîlnirea prietenească cu loturile 
de gimnastică ale țării noastre. In 
diminețile de după concurs și pînă 
la plecarea în patrie, atleții noștri 
s-au întîlnit cu atleții sovietici, 
s-au antrenat împreună, au discu
tat despre metodele de pregătire 
cele mai avansate. Nespus de plă
cută a fost revederea dintre echi
pele feminine de volei ale Uniunii 
Sovietice și R.P.R., în Varșovia ce
lui de al V-lea Festival. Alexandra 
Ciudina, prietenoasă și binevoitoare 
ca întotdeauna, a dat prețioase 
sfaturi jucătoarelor noastre și s-a 
bucurat ca de propriul ei succes, 
atunci cînd echipa noastră femi
nină, învingînd echipa R.P. Polone, 
s-a clasat pe locul trei, primind 
drept distincție medaliile de bronz 
ale jocurilor.

Participarea la întrecerile Festi
valului a constituit pentru sportivii 
noștri prilejul unor învățăminte de 
neprețuit. întîlnirea cu sportivii so
vietici, ca și cu o serie de alți frun
tași ai sportului mondial, le-a per
mis să-și îmbogățească bagajul de 
cunoștințe, experiența marilor com
petiții, să-și ridice și mai mult 
măiestria. Faptul că ne-am întors 
cu frumoase succese de la aceste în
treceri a demonstrat, odată în plus, 
avîntul luat de mișcarea sportivă 
din țara noastră. Pe umerii tuturor 
sportivilor, care ne-au reprezentat 
la Varșovia, a stat o importantă 
răspundere. Acum, această răspun
dere devine și mai mare. Prestigiul 
mișcării noastre de cultură fizică 
a crescut și mai mult. Pentru a-1 
menține și a-I întări este necesară 
o muncă și mai dîrză, pe care 
sportivii noștri vor ști, desigur să 
o depună.

VALERIU CHIOSE 
IAC1NT MANOLIU

Sportul și cultura fizică 
in cei 11 ani de la eliberarea patriei noastr
In cei 11 ani de la eliberare, 

sportul și cultura fizică au luat 
în țara noastră o amploare ne- 
mai cunoscută, care exprimă preo
cuparea și grija regimului demo
crat popular pentru sănătatea po
porului, pentru formarea unui tine
ret viguros și călit, educat într-un 
spirit nou. Ca un rezultat al ac
tivității duse în acest domeniu, 
sute de mii de tineri și vîrstnici 
au fost atrași în practicarea celor 
mai diferite ramuri sportive. As
tăzi, în cele peste 10.000 de co
lective sportive sînt încadrați un 
milion de membri, iar la diferitele 
competiții populare concurează în 
fiecare an peste două milioane de 
sportivi. Sute de mii de sportivi 
au obținut insigna G.M.A. ce con
stituie baza sistemului nostru de 
educație fizică. ,Tn toate orașele 
și în majoritatea satelor s-au a- 
menajat un număr considerabil de 

! stadioane și terenuri sportive. Sta
dionul „23 August" cu o capaci
tate de 100.000 locuri, complexul 
sportiv din parcul „Dinamo", sala 
de sporturi și piscina Floreasca, 
poligonul Tunari, baza nautică de 
la Snagov. stadionul de 30.000 
locuri de ra Constanța, noile sta
dioane de la Timișoara, Reșița, 
Arad etc., iată numai cîteva din 
principalele realizări în acest do
meniu. în anii viitori, cele 7.000 
de baze sportive existente vor 
spori cu alte construcții: mari 
stadioane Ia Bacău, Roman, Do- 
rohoi. Pitești, Moinești, bazine a- 
coperite de natație la Reșița și 
Arad, noi săli de sport la Brăila, 
Baia Mare, Craiova.

In ultimii ani, sportivii noștri 
au făcut pași mari în cucerirea 
măiestriei sportive. Ei au ajuns 
să cucerească titluri de campioni 
mondiali, campioni olimpici, să 
stabilească recorduri și performan
țe care le-au atras aprecieri elo- 

■ gioase în cele mai largi cercuri 
sportive internaționale. Progrese 
însemnate s-au înregistrat în do
meniul atletismului. în prezent, 
nici un record stabilit înainte de 
23 August 1944 nu mai stă în pi
cioare. Printre atleții noștri sînt 
mulți care figurează pe listele ce
lor mai buni din lume, ca lolanda 
Balaș, Uite Savel, Ion Opriș, Ion 
Soeter, Lia Manoliu etc. Echipele 
de volei ale R.P.R. figurează prin
tre cele mai bune din Europa.

De un frumos renume se bucură 
baschetbaliștii, rugbiștii, handba- 
liștii, jucătorii de polo pe apă și 
fotbaliștii romîni. Mari progrese 
au fost făcute la tir, sport în care 
reprezentanții noștri și-au cucerit 
în ultimii ani o faimă - mondială. 
Iosif Sîrbti este campion olimpic 
și numeroși alți trăgători, au înre
gistrat performanțe superioare re
cordurilor mondiale. De cîțiva ani, 
tenisul de masă feminin din R.P.R. 
deține supremația mondială. An
gelica Rozeanu a cîștigat anul aș 
cesta pentru a 6-a oară consecu
tiv titlul de campioană a lumii 
și împreună cu Ella Zeller au 
readus țării noastre Cupa Corbil- 
lon.

Cu cîțiva ani în urmă, canota- 
I jul era un sport în care aveam 

rezultate modeste. In ultimii ani, 
datorită antrenamentelor și condi
țiilor oferite practicanților acestui 
sport, s-au ridicat elemente de va
loare cu mari posibilități. Mircea 
Anastasescu a cucerit anul trecut 
medalia de bronz la campionatele 
mondiale de caiac, iar anul acesta 
medalia de aur la Jocurile de la 
Varșovia. Alături de el, canoiștii
S. Ismailciuc, 1. Lipalit și AI. 
Aghei, talentații pescari din Deltă 
clasați pe primele locuri la Jocu
rile Festivalului și echipa femi
nină de canotaj academic, a doua 
la campionatele europene, sînt o 
mărturie a acestui progres. Rezul
tate meritorii au obținut în ulti
mul timp gimnastele, cicliștii, 

, scrimerii și înotătorii. De mențio
nat, că tinărul înotător Alexandru 
Popescu este între primii d'n lume 
la proba de 100 m. fluture.

Rezultatele Jocurilor sportive in
ternaționale prietenești, din cadrul 
celui de al V-lea Festival de ia 
Varșovia, au fost o confirmare e- 
locventă a creșterii calitative a 
sportului din R.P.R. Reprezentan
ții noștri au cucerit 140 de me- 

) dalii, dintre care medaliile de aur 

ce . răsplătesc locurile întîl: la < 
letism, handbal, fotbal, caiac-< 
noe, înot, box și tenis de masă.

întâlnirile sportive internațion; 
sînt un mijloc pentru a strînge 
gâturile de prietenie cu tineret- 
altor popoare, pentru un rodr 
schimb de experiență și pent 
desfășurarea largă a întrece 
pașnice în domeniul dezvoltă 
fizice și morale a tineretului.

Sportivii romîni și organizații . 
sportive din R.P.R. lărgesc și i 
tensifică tot mai mult legături 
lor cu sportivii și organizații 
sportive din alte țări. în ani 
1954, sportivii romîni au avut I 
de întîlniri internaționale, iar p 
nă la sfîrșitul anului 1955 v( 
participa în total la 130 de con 
petiții internaționale, alături d 
sportivi din Franța, Anglia, Olar 
da, Belgia, Italia, Suedia, Noi 
vegia, U.R.S.S., R. Cehoslovac: 
R. P. Polonă etc. De asemene: 
numărul sportivilor străini car 
au concurat sau vor concura p 
terenurile din țara noastră în a 
cest an va crește la peste 2.401 
în timp ce 1.600 de reprezentant 
ai culorilor R.P.R. vor particip: 
la diferite întreceri organizate pe 
ste hotare. Față de cele zeci 
campionate mondiale și europeni 
la care au luat parte sportivi 
noștri în 1954, anul acesta ei vot 
participa la 14 campionate mon
diale și europene. în cursul ulti
mului an aproape 2^ milioane de 
spectatori din străinătate au asis
tat la diferite concursuri sportive 
Ia care au participat sportivi din 
R.P.R.

Reprezentanții organizațiilor spor
tive din R.P.R. își aduc con
tribuția lor la lucrările a 29 de 
federații sau uniuni sportive in
ternaționale. în multe din acestea, 
reprezentanții organizațiilor noa
stre au fost aleși în organele de 
conducere. Federațiile internațio
nale de canotaj academic și de 
voleibal au vicepreședinți romîni, 
iar Federația internațională de te
nis de masă are un reprezentant 
romîn în biroul executiv. Nu
meroși specialiști romîni sînt 
membri ai comisiilor tehnice în 
federațiile de atletism, schi, tir. 
fotbal etc. Participarea mișcării 
noastre sportive în domeniul ma
nifestațiilor sportive internaționa
le, precum și succesele obținute 
în organizarea unor competiții de 
mare anvergură au făcut ca țării i 
noastre să i se atribuie găzduirea 
unor competiții internaționale im
portante cum sînt: campionatele 
mondiale de tenis de masa, cam
pionatele europene de volei, cam
pionatele europene de canotaj aca
deme feminin și campionatele eu
ropene de tir.

Organizațiile sportive romînești 
acordă o atenție deosebită mișcării 
olimpice internaționale care are 
înscris ca un țel principal dez
voltarea spiritului de prietenie în
tre tineretul sportiv din întreaga 
lume, țel ce corespunde întru to
tul năzuințelor sportivilor romîni.

Sportivii romîni consideră Jocu
rile Olimpice nu numai drept cea 
mai mare manifestare sportivă in
ternațională, dar și o importantă 
acțiune a tineretului din întreaga 
lume în slujba păcii și a priete
niei între popoare. Fruntașii spor
tului nostru se pregătesc să par
ticipe atît la Jocurile Olimpice de 
iarnă de Ia Cortina d’Ampezzo 
din Italia, cît și la Olimpiada 
ce va avea loc la Melbourne, 
in Australia.

Alegerea președintelui Comite
tului Olimpic Romin, tov. AL Și- 
perco în comitetul Olimpic Inter
național (C.I.O.), alegere făcută 
cu prilejul celei de a 50-a sesiuni 
din iunie 1955 de la Paris, con
stituie din partea acestui impor
tant for sportiv o recunoaștere a 
dezvoltării remarcabile a mișcării 
sportive din țara noastră, precum 
și a liniei sale consecvente de lăr
gire și adincire a relațiilor de 
prietenie cu sportivii din întreaga 
lume.

Dezvoltarea sportului în țara 
noastră, legăturile tot mai strînse 
ale mișcării noastre sportive cu 
sportivii din alte țări, constituie 
un aspect important al educării 
tineretului romin, în spiritul păcii 
și prieteniei între popoare.

(Agerpres).



La începutul unui nou sezon de fotbal O bogată șî roilnîcă activitate îuiternațională de fotbal
Mîine se reiau campionatele re

publicane categoriile A, B și ti
neret, la fotbal. Cei mai bigii 
fotbaliști ai țării reîncep între
cerea care va desemna echipa 
campioană a țării, echipele care 
vor retrograda din categoria A, 
pe cele care vor căpăta dreptul 
să joace în prima categorie a 

țării și pe echipele care vor lăsa 
locttl lor în categoria B cîștigătoa- 
relor campionatului de calificare. 
Lupta se anunță foarte disputată, 
interesantă șj echilibrată. Fără în
doială însă, că ea se va des'ășura 
într-o atmosferă de sportivitate, de 
corectitudine, contribuind astfel la 
succesul celei mai importante și 
populare competiții fotbalistice Șt 
la ridicarea ei pe o treaptă su
perioară.

Campionatul! republican al cate
goriilor A și B, împreună cu com
petiția rezervată echipelor de ti
neret ale colectivelor cu formații 
ta categoria A și cu campionatul 
republican de juniori, constituie un 
important mijloc de ridicare a fot
balului nostru. Asistăm cu toții la 
eforturile care se fac pentru ca 
fotbalul din țara noastră să ajungă 
la un nivel cît mai înalt, iar echi
pele reprezentative și de colecti
ve să obțină succese și mai mari 
în întâlnirile internaționale. Antre
norii, jucătorii, arbitrii și toți cei
lalți factori care activează în do
meniul fotbalului trebuie să depună 
toate străduințele pentru ca obiec
tivele principale ale activității fot
balistice să fie atinse. Pe linia ă- 
ceasta se situează lupta insistentă 
pentru îmbunătățirea tehnicii indi
viduale și practicarea unui joc cît 
mai ofensiv. Prin antrenamente se
rioase, chibzuit planificate și cît 
mai coisfpetent concepute, antre
norii vor ajunge — cu sprijinul ne
precupețit al fotbaliștilor — să ai
bă în echipele lor jucători com- 
pleți, pentru care nici un element 
de tehnică să nu mai fie un „se
cret" 6au o greutate în practicarea 
unui joc de calitate superioară. în
drumarea către tun joc ofensiv tre
buie să-i preocupe, de asemenea, 
pe antrenori, atît prin modul cum 
pregătesc jucătorii din punct de 
vedere tehnic, cît și — in special 
— prin modul cum concep tactic 
jocul echipelor lor. In privința rea
lizării acestor două mari obiective, 

Fusulan trimite balonul în gol, pe lingă portarul Gram, Fază din 
unul din ultimele jocuri de pregătire; C.C.A. — Progresul bucu

rești, disputat duminica trecută.
(Foto R. VI'LARA)

concluziile recentei con.erințe a 
antrenorilor echipelor noastre 
fruntașe trebuie să constituie un 
prețios ajutor.

★
Fotbalul oferă mîine numeroșilor 

lui iubitori din întreaga țară uin 
program „plin". Se dispută etape 
în campionatele categoriilor A și 
B, în campionatul echipelor de ti
neret și în campionatul republican 
de juniori. Fiecare din cefe 61 de 
întîlniri programate mîine se a- 
nunță interesantă. La aceasta con
tribuie, firește, faptul că echipele 
s-au pregătit cu multă atenție, fie
care dorind să pornească „cu drep
tul" în a doua parte a întrecerilor. 
Ele știu că punctele acumulate a- 
cum, la începutul returului, con-, 
tează mult spre sfîrșitul campio
natului, cînd se fac socotelile, cînd 
sa conturează clasamentele defini
tive...

In programul de mîine al etapei 
categoriei A e greu să găsești um 
meci lipsit de interes. S-ar putea 
vorbi așa poate de întîlnirea Pro
gresul București—Avîntul Reghin. 
Dar, a trecut oare atîta vreme în- 
cît să uităm ce a „pățit" Dinamo 
București ta meciul susținut cu 
Avînitul la București ? ' Totuși, 
dintre celelalte*  Intilniri, deose
bit de echilibrate se anunță cele 
de la Timișoara, Orașul Stalin și 
Arad, fără să considerăm însă 

neinteresante pe cele de la Cons
tanța și Tg. Mureș.

• Plata premiiiloir la concursul 
Pronosport tw. 32 (etapa din 14 
august 1955) continuă mâine di
mineață, începînd de la ora 8, la 
Agenția Centrală Pronosport din 
calea Victoriei 9.

• Lună 22 august 1955 ora 20 
va avea loc în Parcul Sportiv Di
namo. tragerea din urnă a bule
tinelor cu 0 rezultate de la con
cursurile Pronosport nr. 30 și 31. 
Operațiunea va fi urmată de un 
spectacol special la care își vor da 
concursul : Maria Tănase, Mircea 
Crișaci, Ninetta Guști, Ruta Căli- 
nescu, Laivmia Slăveam, Rodton 
Hodovansky și Florin Dorian. Pre. 
zenlarea programului: Ion Mar»u. 
Orchestra PRONO. Direcția artis
tică: N. Kirculescu, laureat al 
Premiului de Stat. Intrarea se va 
face pe baza invitațiilor gratuite 
cane se găsesc la agențiile ProrKf- 
eport.

• Mîine apare „Programul Pro
nosport" nr. 72 care cuprinde: 
„Toto din Berlin în vizită la Pro
nosport" — de AJex. RușculeJ ; 
date documentare asupra concursu
lui special diin 24 august și „Bu> 
letonul Săiptămî>n.ii", un comentariu 
documentat asupra concursului nr. 
34 din 28 august de N. Mustață 
„Ce doriți să știți din fotbal".
• Pentru întîlnirea de atletism 

R.P.R. — Franța și mecnxl de fot-

Din categoria B trebuie mențio
nate mcciulrite Dinamo 6 .Bucu
rești—Metalul Uzinele de Tractoa
re Orașull Ștallin, Progresul Si
biu—Locomotiva Craiova (seria I), 
Metalul Hunedoara—Metalul Cîm- 
pia Turzii, Flacăra Mediaș—Meta
lul Reșița (seria II), Dinamo Bîr- 
la.d—Ramura roșie Bacău, Loco
motiva Iași—Flacăra Ctmpina, A- 
vîntul Fălticeni—Locomotiva Galati 
(seria III).

Indiferent de rezultat le pe care 
arbitrii le vor consemna în foile 
lor, Ia sfîrșitul celor 90 de minut? 
de luptă, important este ca meciu
rile să ofere miilor de spectatori 
întreceri de cea mai bună calitate, 
spectaculoase, disputate într-o per
fectă corectitudine. Fiindcă în a- 
ceasta constă, în definitiv, scopul 
și frumusețea fotbalului..

Otanosport
bal: Progresul București —■ Avîn
tul Reghin, I. S. Pronosport a 
editat programe bogat ilustrate, 
cuprinzînd materiale interesante 
despre echipele respective. Ambele 
programe stat puse în vânzare la 
Agenț:a Centrală Pronosport și se 
vor difuza și pe Stadionul Repu
blicii (atletism) și Stadionul Giu- 
lești (fotbal).
• 'Pentru concursul special din 

24 august, participanții din Capi
tală pot depune buletinele pină 
miercuri 24 august ora 14.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
SPECIAL PRONOSPORT 

din 24 august 1955

I. Flacăra Ploești — FI. ro
șie Arad (1950: 0-3 și 2-2; 1951: 
0-0 și 4-1; 1952: 2-4 și 0-1; 1954. 
1-3 și 0-0; 1955: 1-1).

//. Știința Cluj — Știința Ti
mișoara (1951: 0-0 și 1-1; 1953: 
0-1 și 2-0; 1954: 0-0 și 1-1; 1955; 
1-2).

IU. Locomotivă Timișoara — 
Progresul București (1955: 1-1).

IV. C.C.A. — Locomotiva Tg. 
Mureș (1950; 0-0 și 2-0; 1951: 3-0

Miercuri, odată cu ceilalți 
sportivi romîni care au reprezentat 
țara noastră la cea de a 11-a ediție 
a Jocurilor Sportive internaționale 
Prietenești din cadrul Festivalului, 
au revenit în țară și fotbaliștii 
noștri, cîștigătorii celor 18 medalii 
de aur ale competiției desfășurate 
în R.P. Polonă.

In toamnă, pe jucătorii noștri 
îi așteaptă noi întîlniri internațio
nale. Lă 18 septembrie reprezen
tativa patriei noastre va întîlni Ia 
București reprezentativa R. D. 
Germane; la 28 septembrie, la 
București, echipa Belgiei, iar la 9 
octombrie — tot la București — 
reprezentativa R. P. Bulgaria. Sînt 
trei jocuri deosebit de dificile, 
în vederea cărora fotbaliștii noștri 
trebuie să se pregătească în mod 
serios, atît la colectivele lor, cît 
și în lot. Ei au de apărat un 
prestigiu internațional, pe care 
și i-a cucerit sportul din țara noas
tră și la care o mare contribuție 
au adus numeroasele întîlniri sus
ținute anul acesta.

Anul acesta, fotbaliștii noștri au 
avut o activitate internațională 
deosebit de bogată. De la începu
tul anului și pînă la 15 august, 
ei au susținut un număr de 46

Consfătuirea antrenorilor 
de fotbal a luat sfirșit

Timp de două zile — joi șt vi
neri — o serie de antrenori din 
categoria A, B. tineret și juniori 
au participat la o consfătuire foar
te importantă în cadrul căreia au 
fost prezentate referate interesante 
și au fost dezbătute cîteva pro
bleme de mare actualitate pentru 
fotbalul nostru. Referatele: meto
dica învățării tehnicii fotbalului 
(I. Oană), instruirea și ridicarea 
cadrelor tinere-juriiorî și copii (P. 
Steinbach), darea de seamă asu
pra realizărilor de la ultima con
sfătuire a antrenorilor (Gh. Popes, 
cu) și organizarea și desfășurarea 
lecției de antrenament (S. Ploe- 
șteanu), dar mai ales participarea 
la discuții — care, de data acea
sta, a fost mai activă — au adus 
o contribuție însemnată la nivelul 
ridicat al consfătuirii. Este foarte 
regretabil, însă, faptul că unii an
trenori nu au înjeles importanta 
acestei consfătuiri în ajunul în
ceperii returului și nici datoria 
lor profesională, neprezentîndu-se 
Ia această întrunire a tehnicienilor 
fotbalului (3 din categoria A: P. 
Rădulescu-Cluj . S. Bindea-Timi. 
șoara, E. Cociș-Reghin, 13 din ca
tegoria B, 8 din cat. tineret și a- 
proape 30 de la juniori).

Tov. I. Șidovan, vicepreședinte 
al comisiei centrale de fotbal, a 
tras concluziile acestei consfătuiri, 
trasînd sarcinile care revin antre
norilor noștri în munca lor de pre
gătire a cadrelor și de ridicare a 
nivelului tehnic al fotbalului din 
țara noastră.

și 2-0; 1952: 1-0 și 3-0; 1953: 2-1 
și 1-2; 1954: 2-0 și 1-1; 1955:
1-0).

V. Minerul Petroșani — Loco
motiva Constanța (1955: 0-0).

VI. Locomotiva București — 
Progresul Sibiu: (1952: 1-1 și 3-0: 
1955: 1-0).

VII. Flacăra „1 Mai" Ploești — 
Dinamo Bacău (1954: 0-3 și 1-1: 
1955: 2-4).

VIII. FI. roșie Buhuși — Pro
gresul Focșani (1954: 2-1 și 0-3; 
1955: 0-3).

IX. Locomotiva Cluj — Progre
sul Satu Mare (1952 : 5-1 și 0-2; 
1953: 0-3 și 3-2; 1954: 1-1 și 1-2; 
1955: 1-2).

X. Flacăra Ploești — Flamura 
roșie Arad (tineret) (1955 : 0-0).

XL Știința Cluj — Șiiința Ti
mișoara (tineret) (1955: 1-1). 
XII. Minerul Petroșani — Loco
motiva Constanța ('tineret) (1955:

MECIURI DE REZERVA
A. Flacăra Cîmpina — Avîntul 

Fălticeni (1955: 2-1).
B. Metalul Cîmpia Turzii—Me

talul Arad (1955: 2-0).
C. Metalul Uz. Traci. Orașut 

Stalin — Șiiința Craiova (1955: 
3-0).

D. Metalul București — Flacă
ra Moreni (1955; 0-2). 

de meciuri inter-țări, de pregătire 
a reprezentativelor și inter-colec- 
tive. Și activitatea aceasta nu a 
fost numai intensă, ci și rodnică. 
Din cele 46 de jocuri, echipele 
noastre au cîștigat 27 (15 în țară 
și 12 ta deplasare), 9 le-au termi. 
nat la egalitate (6 acasă și 3 
peste hotare) și au pierdut 10 (4 
la noi și 6 în deplasare), mareînd 
în total 97 de goluri și primind 
61. Reprezentativa țării noastre 
a susținut 10 partide (6 oficiale 
și 4 de pregătire), cîștigînd 7, 
una terminînd-o Ia egalitate și 
pierzind două. Selecționata orașu
lui București a disputat 5 jocuri 
ți le-a cîștigat pe toate. Restul 
de 31 de întîlniri s-au desfășurat 
între echipe de colectiv, bilanțul 
fiind de asemenea favorabil: 15 
victorii, 8 meciuri nule și 8 jocuri 
pierdute.

Desigur, bilanțul general este 
satisfăcător. Dar el poate fi și mai 
bun, pe măsura posibilităților 
fotbalului și jucătorilor noștri.

Dim bilanț trebuie să reținem 
însă, ca foarte prețios și îmbucu
rător, faptul că, anul acesta, se
lecționatele de asociații și echipe
le de colectiv au avut asigurată 
o activitate internațională mai

Pentru primul meci
DINAMO BUCUREȘTI (antre

nor: A. Niculescu): Birtașu-Toma, 
Băcuț II, Szoko-Călinoiu, Băcuț I- 
Magheț, Nicușor, Ene, Neagu, Ni- 
țulescu.

FLACARA PLOEȘTI (antrenor: 
I. Oană): Maroși-Pahonțu, Mari
nescu, Topșa-Cosmoc, Pereț (Rîn- 
ceanu)-Ștefănescu, A. Teodorescu, 
Drăgan, Botescu, Ghiță (Bădules- 
cu).

PROGRESUL BUCUREȘTI (an
trenor: I. Lupaș): Cosma (Horvat)- 
Gică Andrei, Paraschiv, Soare- 
Tănase, Știrbei-Fusulan, lordache, 
Cacoveanu, Ozon, Blujdea.

MINERUL PETROȘANI (antre
nor: A. Șepci): Crisnic-Romoșan, 
Vasiu, Panait-Deleanu, Farkaș II- 
Paraschiva, Gabor, Moldovan, Tur- 
cuș, Sima.

ȘTIINȚA CLUJ (antrenor: P. 
Rădulescu): Todor-Szekely, Luca, 
Dobrescu-Moldovan, Nedelcu-Su- 
ciu, Munteanu, Avram, Lutz, Dra
goman.

C.C.A. (antrenori: St. Dobay și 
I. Savu): Voinescu-Zadova II. A- 
polzan, V. Dumitrescu (Ivănescu)- 
tOnisie, Ivănescu (Bone)-Alexan- 
drescu (Sulyok), Zavoda I. Tătaru 
(Caricaș), Constantin, Caricaș (P. 
Moldoveanu).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA (antre
nor: S. Bindea): Uțu-Zbircea, Brin- 
zei, Florescu, Cojereanu, Nicolin- 
Gîrleanu, Mazăre (Ciurugă), Cio-

Programul jocurilor de mîine
CATEGORIA A ȘI TINERET (pri

ma etapă a returului): Dinamo Ora
șul Stalin-M'inerul Petroșani (0-2, 
1-0); Progresul București-Avîntul 
Reghin (1-0, 3-1); Locomotiva Cons- 
tanța-Dinamo București (1-4), 2-6);
Flamura roșie Arad-Locomotiva Ti
mișoara (2-2, 3-2); Locomotiva Tg. 
Mureș-Știința Cluj (1-3, 4-4); Știința 
Timișoara-C.C.A. (1-2, 1-3); Progre
sul C.P.C.S.-Flacăra Ploești (amical, 
nu contează în clasament).

In paranteze am indicat rezultatele 
din tur, în ordine, la echipele prime 
și la echipele de tineret.

CATEGORIA B — (prima etapă a 
returului) — SERIA I: Flamura ro
șie Sf. Gheorghe-Progresul Bucu
rești (0-1); Progresul Sibiu-Locomo
tiva Craiova (0-1); Știința Craiova- 
Metalul București (4-0); Flacăra Mo- 
reni-Locomotiva București (0-3); Meta
lul Sț. R. Or. Stalin-Știința București 
(0-1); Dinamo 6-Metalul Uz. tr. Ora
șul Stalin (0-2). SERIA II: Flacăra 
Mediaș-Metalul Reșița (0-2); Flamura 
roșie Cluj-Locomotiva Arad (1-2); 
Progresul Satu Mare-Progresul Ora
dea (0-7); Metalul Hunedoara-Meta- 
lul Cîmpia Turzii (l-t); Metalul Ora
dea - Metalul Baia Mare (1-1); Me
talul Arad-Metalul 108 (0-5); Minerul 
Lupeni-Locomotiva Cluj (2-5). SE
RIA III: Dinamo Bîriad-Flamura ro
șie Bacău (0-1); Flamura roșie Bur- 
dujeni-Flacăra 1 Mai Ploești (1-4); Lo
comotiva Iași-Flacăra Cîmpina (0-1); 
Avîntul Fălticeni-Locomotiva Galati 
(0-1); Progresul Foeșani-Știința Iași 
(1-0); Dinamo Bacău-Flamura roșie 
Buhuși (2-0).

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE

Pentru
Biletele pentru jocul de mîine, 

Progresul CPCS —Flacăra Ploești 
de pe Stadionul Republici», se gă
sesc de vînzare la : agenția CCA 
(Ed. 6 Martie), agențiile Prono
sport din cal. Victoriei 9 și str 
A. Briand 6, agenția Dinamo 
(Șos. Ștefan cel Mare), casa de 
bilete din Bd. N. Bălcescu (vis-a- 
vis de „Dalles") și la casele 
Stadtomrfui Republicii (str. Haj-

intensă ca orieînd. Aceste echipe 
au corespuns, în general, încre
derii acordate, realizind compor
tări și rezultate foarte bune, de 
pildă : victoria cu 3—2 repurtată 
de Dinamo București la Sofia, 
asupra echipei TDNA, rezultatele 
obținute de Locomotiva la Tbilisi 
(2—2), Leningrad (1—0) și
Plovdiv (3—0), de Știința în 
jocul cu echipa suedeză Ham- 
mârbi (3—1) și cel cu echipa 
poloneză Stal Sos>nowiecz (5—3), 
de Flamura roșie UTA ’a Sofia 
(2—2 cu selecționata bulgară de 
tineret), de Metalul Baia Mare, 
Metalul Cîmpia Turzii și Progre4 
sul Oradea în jocurile cu Tatran- 
R. Cehoslovacă (1—1, 3—2 și 
ly—0), etc. Sînt rezultate care fac 
cinste fotbalului nostru.

Asemenea întîlniri, care — ca 
toate, în general, exprimă do-’ 
ririța tineretului nostru sportiv de 
a închega relații de prietenie cti» 
sportivii de peste hotare — sînt 
foarte utile și necesare, deoarece 
ele constituie un foarte bun prte 
lej de învățăminte și un puternic 
stimulent, atît pentru activitatea 
sportivă din orașele respective, 
cît și pentru toți jucătorii de 
fotbal, care participă sau asistă 
la ele.

• ••
sescu, Dinulescu, Boroș.

FLAMURA ROȘIE ARAD (an*  
trenor; Fr. Dvorzsak): Kiss (Faur)- 
Szucs, Dușan, Farmati-Capaș, Ser- 
fozo-Jurcă, Mercea (Don), Birău 
(Mercea), Petschowski, Dumitrescu. 

DINAMO ORAȘUL STALIN (arw 
trenor: V. Mărdărescu): Munteanu- 
Fruth, Moarcăț, Seres-Hidișan, Flo- 
rescu-Scorțan, Rădulescu, Boitoș, 
Radu Tudor, Mihai.
LOCOMOTIVA TIMIȘOARA (an< 

trenor: I. Lengheriu): Francisco-: 
vici-Corbuș, Androvici, Rodeanu- 
Andreescu, Ferencz-Szekeiy, Is*  
drăilă (Țigăniuc), A. Covaci, Klein 
(Isdrăilă), Bădeanțu. I

LOCOMOTIVA CONSTANȚA! 
(antrenor: E. Mladin): Nebela- 
Stăncescu, Dănulescu, Retezan*  
Lungu, Tatomir-Iacob, Ispas, Că- 
dariu, Manole, Dia. ,

LOCOMOTIVA TG. MUREȘ (an
trenor: A. Kiss): Lucaci-Vakarcs II, 
Fr. Nagy, Vakarcs 1-Busch, Gier-, 
ling-Soos, Jozsi, Cri șan, Kajlik, 
Pakal. >,

AVINTUL REGHIN (antrenorii
E. Cociș): Cojocarii I-Cojocaru 11, 
Bartha, Toniță-Balint, Feher-Nis- 
tor, Munteanu, Mateon, Constanți- 
nescu, Hulea. j

PROGRESUL CPCS BUCUREȘ-j 
TI (antrenor: A. Botescu): Vaida*  
Neamțu, Stancu, loniță-Bodo 
(Gref), Maior-Copil, Țîrcovnicti 
Ene, Georgescu, Angliei.

JUNIORI (etapa a V-a a returului! 
— SERIA I: Flamura roșie Burdus 
jeni-Locomotiva Iași (0-2); Științal 
Iași-Avîntul Fălticeni (4-1); Flamura!, 
roșie Buhuși — Flamura roșie 
Bacău (3-1), Voința Fălticenii 
Dinamo Bacău (1-3), Dinamo Bîrlad- 
Progresul Focșani (1-5); SERIA Ut 
Tînărul Dinamovist II București-Fla
căra Moreni (1-1), Dinamo Galați- 
Flacăra Cîmpina (1-3); Voința Foc- 
șani-Știința București (0-3); Locomo
tiva București-Locomotiva Galați 
(7-2); Locomotiva Constanța-Flaeăra 
1 Mal Ploești (1-3); SERIA IH: Tînă
rul Dinamovist Pitești-Progresul 
București (1-3) ; Locomotiva T. 
Severin-Tînărul Dinamovist I Bucu
rești (0-6); Progresul F.B.-Metalul 
București (1-1); C.C.A.-S fința Craio
va (1-2); Locomotiva Ciulova-Flacăra 
Ploești (0-6); SERIA IV: Metalul Re-f 
șița-Metalul 108 (1-2); Metalul Arad- 
Progresul Timișoara (3-0); Metalul 
Hunedoara-Locomotiva Arad (0-2); 
Minerul Petroșani-Minerul . Lupeni 
(€-3); Știința Timișoara-Locomotiva 
Timișoara (3-0); SERIA V: Metalul 
Baia Mare-Metalul Cîmpia Turzii 
(2-2); Progresul Satu Mare-Mletalul O- 
radea (0-5); Voința Carei-Locomotivâ' 
Cluj (1-4); Flamura roșie Arad-Știirt» 
ța Cluj (1-2); Flamura roșie Clujr 
Progresul Oradea (0-2); SERIA Vlî 
Locomotiva Tg. Mureș-Progresu) Si
biu (0-1); Flacăra Mediaș-Metalul Sțt- 
R. Orașul Stalin (2-1); Flamura roșiei 
Sf. Gheorghe-Dlnamo Orașul Stalin! 
(2-4), Avîntul Reghin—Locomotiva: 
Orașul Stalin (1-2); Constructorul Tg; 
Mureș-Metalul Uz. tr. Orașul Stalini 
(1-1).

In paranteze — rezultatele din tur<

spectatori •••
<teu). Sînt valabile biletele cu »e» 
ria nr. 15. ț i

Biletele pentru jocurile CCA 
Locomotiva Tg. Mureș (miercuri 
24 august, pe Stadionul Republi
cii) și Flacăra Ploești — FI. roșie 
U.T.A. (joi 25 august, pe Stadio
nul Republicii) se pun în vînzare 
de luni 22 august, în aceleași tc-i 
curi de mai sus. Pentru primul 1 
meci este valabilă seria 16, p£Ț9 
tru al doilea seria 17.



Coin|ieliUi...cimcursui>i
Azi încep finalele Sparta- 
chiadei sindicale la volei

20 de echipe masculine și fe
minine, reprezentînd 10 asociații 
sportive, se vor întrece începînd 
de azi pe terenul Constructorul 
din orașul Constanța, în cadrul 
finalelor Spartachiadei sindicale 
de volei pe anul 1955. O compe
tiție foarte importantă, mai ales 
dacă ținem seama de faptul că 
în primele ei etape s-au întrecut 
echipele de cercuri sportive, apoi 
cele de colective. Deci, o. între
cere cu caracter de masă, care 
a angrenat în desfășurarea ei mii 
și mlj de tineri și tinere. Cei 
mai buni dintre ei, cei evidenți- 
ați în mod deosebit, au fost se
lecționați în reprezentativele aso
ciațiilor, care își vor disputa timp 
de zece zile tiitlul de cea mai 
bună echipă sindicală de volei a 
țării.

Despre dirzenia cu care s-au 
disputat fazele preliminarii ale 
acestei competiții ne vorbesc fi
nalele pe asociații.

Finalele asociației Avîntul, care 
disputat la Vatra-Dornei, 

prilejuit meciuri foarte spec- ■ maț
a fi 
Buș-

sindicale

s-au
3'11 ^IUVJW>> -------- --
taculoase, echilibrate. Cele 
bune echipe s-au dovedit 
Avîntul București, Avîntul 
teni, Avîntul Cîmpulung Moldove
nesc la băieți și Avîntul Mier
curea Ciuc, Avîntul Bacău și 
Avîntul București, la fete. Asoci
ația Avîntul și-a alcătuit un lot 
în care predomină elementele ti
nere, dornice să se afirme.

Alături de reprezentativele „ti
nere", vor participa la întreceri 
echipe formate din jucători ou ex
periență îndelungată, maeștri ai 
sportului sau componenți ai echi
pelor campioane ale țării.

Astfel, asociația Locomotiva va 
fi reprezentată la băieți de • 
Orășeanu. Erdely, Plocon, Lăză- 
rescu, Crivăț, Lupan, Pănoiu, 
Biro, Călinescu, Ponova, Răduca. 
nu, H. Nicolau, iar la fete de: 
Rodica Sădeanu, Magda Nicules- 
cu, Mariana Popovici, Rodica Șiclo- 
van, Constanța Marcu, Doina Vasi- 
lescu, Maria Fățoiu, Georgeta 
Snop, Ana Zabara, Maria Biiro.

Asociația Știința va fi repre
zentată de: Baloș, Dumitrescu, 
Alexandrescu, Dragomir, Cărpini- 
șan. Zvergina, Săplăcan, Hem
rich, Munteanu, Harasim, la băieți 
și Cornelia Timoșanu, Doina 
Corbeanu, Sonia Colceriu, Flo
rina Popovici, Veronica Zama, 
Viorica Călugărița, Elena Răz- 
vanță, la fete.

Finalele Spartachiadei sindicale 
pe anul 1955 vor aduce o pre
țioasă contribuție la ridicarea ca
litativă a voleiului, vor prilejui 
afirmarea a numeroase elemente 
tinere, vor face o frumoasă pro
pagandă voleiului în orașul Con
stanța.
începe turneul final al cam
pionatului republican de 

popice, pe echipe
De cîteva zile au luat sfîrșit 

întrecerile din cadrul fazei regio
nale a campionatului republican 
de popice pe echipe.
• La PIoești, în finala compe

tiției s-au întîlnit Flacăra dim lo
calitate și Metalul Sinaia. Ploeș- 
tenii, posedînd o mai mare pre
cizie în lansarea bilei, au reușit 
să cîștige la o diferență de 171 
popice doborîte.

De la 80 km./h.
Recent, pe lista celor mai bune 

performanțe ale țării a fost înscris 
un nou record : 148 km./h la ae- 
romodele cu zbor captiv categoria 
2,5 cmc. Actul de naștere al pri
mului nostru record republican a 
fost însă „semnat" cu cîțiva ani 
în urmă, la concursul internațional 
de aeromodelism din R. P. Polo
nă (Varșovia 1951), de către Ște
fan Purice. Modelul prezentat a- 
tunci de concurentul romîn a evo
luat cu succes și după turele re
gulamentare de pistă, crc.nometrele 
au înregistrat 80 km./h In 1953,» 
la campionatele republicane, Elvira 
Purice a adus o îmbunătățire de 
10 km./h, iar un an mai tîrziu, 
la concursul internațional de la 
Moscova această performanță a 
fost depășită cu 25 km./h, de către 
Ariton Casian. Tot în același an. 
luna decembrie, în cadrul unor 
tentative de record, „pilotând" un 
model original, George Craioveanu 
a obținut 131 km./h, pentru ca la

La femei, echipa Flamura roșie 
Azuga a întrecut în meciul de
cisiv Voința PIoești cu scorul de 
2.116—1.502 popice doborîte.

De-a lungul competiției s-au re
marcat : Ivan Victor (381 p. d), 
Ion Dinescu, G. Rădulescu (377 
p. d.), — Flacăra PIoești — Ion 
Irimescu (386 p. d ), Nicolae Do- 
colin — Metai'.ul Sinaia — (375 
p. d.), Angela Stănescu (309 p. d.), 
Elena Constantin (299 p. d.) — 
Flamura roșie Azuga — și Elisa- 
beta Ionescu (277 p. d.) — Voințd 
PIoești.

• Titlurile de campioane ale re
giunii Cluj au fost cîștigate de 
echipele Voința Bistrița la băieți 
și Metalul Cluj la fete. Voința 
Bistrița, eliminînd pe rînd echipele 
Dinamo Aiud cu scorul 3.111— 
2.898 p. d„ Metalul Cluj cu 3,273— 
3.192 p. d. și pe Minerul Huedin 
cu 3.082—2.926 p. d., s-a dovedit 
o echipă omogenă și bine pregă
tită.

In clasamentul individual, pri
mul loc a fost ocupat de Francisc 
Menyhard (Metalul Cluj) care a 
realizat cel mai mare procentaj al 
competiției — 439 p. d.; la fete 
Maria Iuhas (Metalul Cluj) a 
doborît 424 popice și s-a clasat pe 
locul I.

■ Mîine vor începe jocurile ul
timei faze a campionatului repu
blican : întrecerile interregiuni. Me
ciurile se vor desfășura sistem e- 
liminatoriu, tur și retur și vor 
dura pîmă Ia 27 noiembrie, cînd se 
vor întîlni, pentru desemnarea e- 
chipei campioane, ultimele două 
formații rămase în competiție.

Prima etapă (21—28 august) 
programează jocuri între echipele 
calificate din regiunile Pitești, 
Craiova, Constanța, Galați, Bîrlad 
și Bacău.
Concursuri de orientare 

turistică
■ In pădurea Hoia din apro

pierea Clujului s-a desfășurat un 
concurs de orientare turistică la 
care au participat 15 echipe mixte: 
11 din Cluj și 4 din Turda. Con
cursul s-a desfășurat Ia un nivel 
foarte ridicat. Astfel, echipa Pro
gresul I Cluj a realizat 1059 
puncte din 1080 posibile. Echipele 
au avut de rezolvat două teme : 
una de zi, pe 12 km. și u>na de 
noapte, pe un traseu de 4 km.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate : 1. Progresul I Cluj 1059 
pte. (Zador Tordai, Z. Hikkel. Z. 
Szekeli și R. Burdi) ; 2. Metalul 
Cluj 994 pte. (C. Zeienka, G. 
Torok, A. Sonkoly și R. Zurich) ; 
3. Progresul II Cluj 893 pte. (S. 
Pazsistzki, V. Homm, E. Kapdebo,
T. Soos).

■ C.S.R. PIoești în colaborare 
cu B.T.E.' local au organizat un 
concurs de orientare turistică gra
dul II în masivul Bucegi. Con
cursul a reunit 19 echipe. Totuși, 
numărul tor putea fi mult mai ma
re dacă nu absentau echipele colec
tivelor Flacăra „1 Mai", Flamcjra 
roșie-Dorobanțul, Flacăra-raf. nr. 
1, Metalul I.C. Frimu-Sinaia și 
echipele raioanelor Buzău, Rm. 
Sărat, Teleajen, și Pucioasa. S-au 
înregistrat următoarele rezultate:
1. Flacăra Ochiuri (cond. M. Său- 
lescu) 1143 pte. din 1186 posibile;
2. Flacăra O.T.A.U. PIoești (cond. 
I. Vișan) 1091 pte.; 3. Flacăra 
I.P.R. PIoești (cond. T. Caiuda) 
1059 pte. (M. Bedrosian, corespon
dent).

la 148 km./h.
cel de al doilea concurs de selec
ție a lotului republican din iunie 
a. c., același aeromodelist să rea
lizeze 134 km./h.

Proaspătul record de 148 km./h 
a fost obținut de George Craio
veanu î>n întrecerea internațională 
din localitatea Vrchlabi (R. Ceho
slovacă). In clasamentul indivi
dual al probei respective concuren
tul romîn a ocupat locul IV. Tre
buie spus însă, că cei care l-au 
întrecut au folosit motoare cu 
bujie incandescentă, care au un 
excedent de putere de 0,2 h. p. 
față de motoarele sistem Diesel. 
Aeromodelistul romîn a întrebuin
țat un motor Diesel și față de 
concurenții polonezi, germani, ș.a., 
aflați în aceeași situație George 
Craioveanu a obținut cel mai bun 
rezultat.

Pentru o îmbunătățire de 14 
km./h a recordului republican la 
aeromodele cu zbor captiv cate
goria 2,5 cmc a fost nevoie doar 
de cîteva săptămîni. Nu este ex
clus deci ca, în curînd, să se 
poată obține o nouă performanță 
de peste 150 km/h.

■ Cinci echipe dki Bîrlad și-au 
disputat întîietatea în cadrul unui 
concurs de orientare de gradul II. 
Iată rezultatele concursului: 1. 
Metalul 67 cu 309 pte.; 2. Loco
motiva CFR cu 308 pte.; 3. Loco
motiva PTT cu 283 pte.

H. Iacobovici, corespondent

Campionatul de polo

CATEGORIA A 
PROGRESUL BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI 2-1 (1-1)

Au jucat echipele: PROGRESUL: 
Precup — Angelescu, Vasiliu, — 
Dima — Dumitru, Bădiță, Popescu: 
ȘTIINȚA: Tudoroiu — Zâne, Chi- 
riac — Blajek — Kroner, Mari
nescu, Chirvăsuță. Arbitrajul lui H. 
Iacobini (Buc.) foarte bun. Joc 
aprig disputat. Studenții au dove
dit multă mobilitate, dar n-au reu
șit să concretizeze mai mu.lt pentru 
că au acționat confuz în atac. Pro
gresul s-a „descurcat” bine în apă
rare. iar în atac a „trăit” prin Bă
diță pe care l-a folosit în majori
tatea timpului „centru fix”. Acesta 
a creat primul gol înscris de Po
pescu și l-a marcat pe cel de al 
doilea. Pentru studenți a înscris 
Kroner.
METALUL CLUJ — CONSTRUC

TORUL ORADEA 4-4 (3-2)
CLUJ (prin telefon de la subre- 

dacția noastră).
Arbitrul Attila Kelemen (Tg. Mu

reș) a condus formațiile:
METALUL: Hambrich — Radu, 

Drotlef—Sarkadi—Ferenczi, Guy- 
lai, Magyari. CONSTRUCTORUL: 
Hegyesi — Filip, Kiss—Andrasi — 
Szabo, Virag, Farkaș. Joc specta
culos,- mai ales prin evoluția scoru
lui. Au marcat: Ferenczi (min. 4,9), 
Magyari (min. 6), Drotlef (min. 16) 
pentru Metaiul și Szabo (min. 1), 
Virag (min. 5), Filip (min. 13) și 
Andrasi (min. 15) pentru Construc
torul.
FLAMURA ROȘIE TIMIȘOARA — 

ȘTIINȚA CLUJ 1-4 (1-3)
TIMIȘOARA (prin telefon de Ia 

subredactia noastră).
ȘTIINȚA: Muller — Doleanu,

Gebefiigi — Kincs — Vîrgolici, 
Aranyosi, Maxim. FL. ROȘIE: Nor
man — Weinreich, Gavrilă — Man 
— Stănescu, Kuliner, Laszlo.

Au marcat: Doleanu (2), Maxim, 
Kincs (Știința) și Stănescu pentru 
FI. roșie.

IN CATEGORIA B, Locomotiva 
Cluj a întrecut la Timișoara pe 
Voința cu 5-3 (3-1). Jocul a dege
nerat din cauza arbitrajului slab 
și șovăitor prestat de I. Welber 
(Buc.). Tot în categoria B Loco
motiva Timișoara a învins Știința 
Timișoara cu 8-3 (2-2).

Iată cum arată clasamentul cate
goriei A, în- care figurează acum 
și jocul Constructorul Oradea — 
Progresul București 13-0 (nepre- 
zentare):

1. Știința Cluj
2. C.C.A.
3. Progr. Tg. Mureș
4. Dinamo Buc.
5. Tîn. Dinam. Buc.
6. Constr. Oradea
7. Progresul Buc.
8. Metalul Cluj

13 9 1 3 63:34 19
8 8 0 0 83: 8 16
7601 52:12 12
7511 46:23 11
7502 28:19 10

12 3 3 6 37:57 9
13 3 3 7 29:65 9
13 2 4 7 28:67 8

9. Fl. roșie Timișoara 12 3 1 8 22:63 7
19. Știința București 13 2 1 10 26:66 5

Prima etapă a campionatu
lui republican de caiac- 

canoe
Azi și mîine sînt programate în 

întreaga țară întrecerile primei fa
ze a campionatului republican de 
caiac-canoe. Conform regulamen
tului de desfășurare a acestei im
portante competiții a canotajului 
nostru, această etapă este progra
mată în următoarele orașe: Arad, 
București, Brăila, Tg. Mureș, Con
stanța, Reghin, Galați, Timișoara, 
Tulcea și Sulina.

Finala va avea loc în zilele de 
10 și 11 septembrie la Snagov.

Sînt prevăzute următoarele pro
be: caiac simplu, caiac dublu, ca
iac 4, canoe simplu și canoe du
blu (băieți) și caiac simplu și 
caiac dublu (fete).

Fiecare concurent nu poate par
ticipa decît la o singură probă. 
Pentru faza finală se califică pri
mii clasați în cadrul etapei care 
se dispută azi și mîine. Pentru ca 
o echipă să se califice în finale 
este nevoie ca în proba respecti
vă să fi participat cel puțin trei 
echipaje.

In Capitală, concursurile se țin 
pe lacul Herăstrău, începînd de 
azi dimineața și continuă mîine. 
La întreceri participă peste 100 
de sportivi și sportive din colecti
vele buourejfene.

----------  ★ *--------

■ BASCHET — Joi seara a luat 
sfîrșit competiția organizată în 
cinstea zilei de 23 August. Ulti
mele jocuri s-au terminat cu ur
mătoarele rezultate : Progresul
F.B. — Progresul I.T.B. 30—63 
(10-28) ; Progresul Sănătatea — 
Locomotiva M.T.N.A. 38—30 ; Fla
mura roșie M.I.U. — Dinamo VI 
59—57 (36-31) ; Voința — Con
structorul 39—40 (18-28).

In urma acestor rezultate trofeul 
a revenit echipei Constructorul, 
care a reușit să termine turneul 
neînvinsă. Pe locul doi s-a clasat 
Flamura roșie M.I.U., iar pe locul 
3 Voința.

Biletele pentru întîlnirea in
ternațională de atletism R.P.R. 
— Franța s-au pus în vînzare 
la agenția Pronosport di,n calea 
Victoriei nr. 9 și la casele de 
bilete de pe strada Hasdeu, de 
lingă stadionul Republicii.

• LUPTE. — Mîine de la ora 
10 se desfășoară in sala Dinamo 
meciul dintre Metalul Hunedoara 
și Voința Tg. Mureș, pentru cali
ficarea în categoria A.

■ FOTBAL -— Joi, cele două 
echipe timișorene au susținut 
jocuri de antrenament. Locomotiva 
a jucat cu Flamura roșie UTT și 
a cîștigat cu 4—1 (2-1) prin
punctele marcate de A Covaci, I. 
Covaci, Szekeli și Lung (în pro
prie poartă — Fl. roșie). Știința 
s-a aintrenat în compania forma
ției sale de tineret. Rezultat : 3—1.

— In cadruil Cupei R.P.R. s-a 
disputat la Baia Mare meciul din
tre Metalul II din localitate și

ATLETISM. — Stadionul Repu
blicii ora 17 : R.P.R.—Franța.

NATAȚIE. — Ștrandul Tinere
tului ora 17: finalele Spartachia
dei sindicale.

MiNțE
ATLETISM: — Stadionul Re

publicii ora 17,30: R.P.R.—Franța.
NATAȚIE : — Ștrandul Tinere

tului ora 10: finalele Spartachia
dei sindicale.

FOTBAL: — Stadionul Giulești 
ora 10,45: Progresul București—

„CURSA VICTORIEI”
însemnări despre etapele probei

Duminică 28 august începe cea 
de a X-a ediție a tradiționalei aler
gări de fond „Cursa Victoriei".

Prima etapă se desfășoară pe 
șoseaua Alexandriei. O șosea cu 
o serie de urcușuri scurte, dar 
pieptișe, care mai totdeauna ope
rează în pluton o serioasă selec
ție. Apoi, lungile porțiuni de drum 
plat, monotone, fără pic de um
bră, fac ca alergările pe această 
rută să devină foarte dificile. A 
doua etapă, București — Giurgiu 
și retur, pe echipe contra crono
metru 116 km., nu este nici ea u- 
șoară.

In ziua a IlI-a cicliștii vor 
străbate 150 km. pe șoseaua Bucu
rești — Pitești. O șosea de plat, 
asfaltată, străjuită de copaci se
culari și stufoși ; șosea pe care 
s-au realizat, în ultima vreme, cele 
mai mari medii orare. Sub aspec
tul rapidității și această etapă se 
anunță destul de dură. O zi mai 
tîrziu, pe șoseaua Urziceni, cicliș
tii parcurg 80 km., luptînd fiecare 
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în parte cu kilometrii și crono- 
metrul.

Penultima etapă, București — 
Orașul Stalin, 166 km., cu difi
cilul urcuș de la Posada, va su
pune pe alergători, ca și în atîtea 
alte rînduri, la un serios exa
men. Ultima etapă se aleargă pe 
ruta Orașul Stalin — București 
172 km. (sosirea la C.C.A. calea 
Victoriei). Intrucît peste 60 km. 
sînt coborîș, s-ar putea crede că 
este vorba de o cursă ușoară. Dar, 
după cum se știe, de la Predeal 
și pînă dincolo de Cîmpina se pe
dalează frecvent cu 65—70 km pe 
oră, ceea ce „sufocă" deseori. Și, 
apoi, și la vale se pot plasa 
atacuri hotărîtoare. Depinde nu
mai de concurenți, dacă această 
etapă va fi o simplă „formali- 
tate", un rulaj în pluton, sau, 
dimpotrivă, o alergare viu dispu
tată, în care nu sînt excluse seri
oase modificări în clasamentul final 
al probei.

Progresul Oradea. Echipa oaspe a 
cîștigat cu 12—1 (4—1).

— Echipa Științei din Cluj a 
susținut miercuri la Oradea un 
joc amical cu Progresul. Rezulta
tul partidei a fost egal: 3—3.

■ GIMNASTICA. — Azi după- 
amiază, începînd de la ora 16, 
se va desfășura în sala Construc
torul din str. H. Botev, un con
curs de gimnastică organizat de 
colectivul „Avîntul IPROF1L" și 
dotat cu „Cupa 23 August". Și-au 
anunțat participarea gimnaști din 
asociațiile Flamura roșie, Loco
motiva, Metalul și de la „Tînărul 
dinamovlst" și gimnaste de la 
Voința, FI. roșie -și Locomotiva.

■ VOLEI. In cadrul campiona
tului de calificare pentru promo
varea în categoria A se dispută 
mîine următoarele jocuri: FEMI
NIN: Avîntul Steaua Roșie Ba
cău — Constructorul Brăila; Vo
ința Tg. Mureș — Constructorul 
Timișoara; Flamura roșie Cluj — 
Flamura roșie Orăștie; Progresul 
Craiova — Știința Tirgoviște; Di
namo Arad — Recolta Popești 
(Marghita) ; Locomotiva Constan
ța — Progresul Călărași; Loco
motiva Gara de Nord București— 
Progresul I.M.F. Tim.; Dinamo S. 
Mare — Fl. roșie Iași. MASCU
LIN: Voința Bacău — Progresul 
Galați; Progresul Tg. Mureș — 
Flamura roșie Sibiu; Flamura ro
șie Cluj — Metalul Hunedoara; 
Voința Craiova — Flacăra Pk>j 
ești; Dinamo Curtici — Dinamo 
Arad; Locomotiva Constanța — 
Locomotiva Giurgiu; Știința Con
strucții București — Progresul I. 
M. F. Timișoara.

Avîntul Reghin (categ. A). Echi
pele de tineret joacă de la ora 
9. Ora 12,30 Locomotiva Bueurești 
—Locomotiva Galați (juniori). 
Stadionul Repubiicii-ora 10,45: Pro
gresul C.P.C.S.—Flacăra PIoești 
(categ. A) : ora 9,30: T.înăttil *Di-  
namovist I—Locomotiva Grivita 
Roșie I (baraj fotbal copii). .Te
ren Dinamo Obor ora 9 : Tînajljl 
Dinamovist II București—Flacara 
Moreni (juniori) ; ora 10,45: Dî- 
namo VI—Metalul Uz. Tractoare 
Orașul Stalin (categ. B). Teren 
Progresul F.B. ora 9: Progresul 
F.B.—Metalul București (juniori). 
Teren C.C.A. ora 9: C.C.A. — 
Știința Craiova (juniorii
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Fiecare probă 

din cadrul campio
natelor europene 
de tir are un spe- 

'fj ci fie al său, Se 
desfășoară după 
anumite reguli bine 
precizate, așa că 
este destul de com

plicat pentru spectatorul neobiș
nuit cu concursuri de tir să se 
descurce intr-un asemenea no
ian de probe. In schimb atunci 
cînd cunoști specificul liecărei 
probe sau condițiile de tragere, 
poți să-ți dai seama de frumu
sețea concursului, de efortul tră
gătorilor și de valoarea rezultate
lor. Tocmai de aceea vom con
tinua prezentarea succintă a fie
cărei probe — în ordinea desfă
șurării lor — oferind cititorilor 
noștri amănuntele pe care le con
siderăm necesare pentru o mai 
bună cunoaștere a probelor.

TALERE ARUNCATE DIN ȘANȚ

Această probă este, de fapt, 
traducerea într-un concurs sportiv 
a îndeletnicirii atît de apreciate 
și de răspîndite: vînătoarea. Pă
sările și celelalte vietăți care în 
mod obișnuit sînt vînate pe cimpii 
și în păduri, si ut înlocuite în con
cursurile sportove cu niște talere

(farfurioare fabricate din smoală, 
bitum etc. care, odată atinse de 
alice, se sparg), aruncate cu 
ajutorul unor mecanisme speciale, 
conform unghiurilor de 
diverselor păsări.

Tragerea se execută 
obișnuite de vînătoare, 
mis orice calibru. La 
concurentului talerul este aruncat 
mecanic de la o distanță de 15 
metri. Direcția sa de zbor și 
înălțimea sînt elementele sur
priză la care taleristui tre
buie să răspundă prin reflex. 
Viteza este în schimb reglată la 
aproximativ 70 m. pe secundă. 
Concurentul are dreptul să folo
sească și cel de al doilea foc 
dacă din primul nu sparge tale
rul. Un taler rămas nespart 
(din care nu se desprinde 
o bucată vizibilă) reprezintă un 
punct pierdut pentru trăgător.

La Tunari fiecare din cele două 
poligoane de talere are cîte 
cinci standuri, pe care se rotesc 
cei șase trăgători dintr-o serie. 
Proba este foarte anevoioasă, 
concurentul fiind obligai să 
mărească spargerea a 300 
talere, în trei zile de concurs 
fiecare zi cîte 100 talere), 
toată această dificultate evidentă, 
profesorul universitar Dr. A. Lum-

zbor ale

cu arme 
fiind ad- 
comanda

ur-
de

(în
Cu

nitzer (Ungaria) a reușit în 
anul 1933 să distrugă 298 talere 
din cele 300, stabilind un record 
mondial care pînă astăzi n-a mai 
fost realizat.

Concursul se va desfășura și 
pe echipe dar nu la 300 talere 
ci numai la 200. Țările partici
pante vor prezenta cîte o echipă 
alcătuită din 5 trăgători, iar pen
tru stabilirea rezultatului nu vor 
conta decît primii 4 din fiecare 
formație.

PISTOL VITEZA

des- 
cîte 
tră-

Proba de pistol viteză se 
fășoară în două manșe de 
30 focuri. In fiecare manșă, 
gătorul va efectua o tragere la 
25 metri pe 5 siluete mobile 
înalte de 1.60 m. și late de 0,45 
m., în șase serii (2 la 8 secun
de, 2 la 6 secunde și 2 la 4 se
cunde). La întocmirea clasamentu
lui se totalizează rezultatul ambelor 
manșe, ținîndu-se seama în pri
mul rînd de numărul siluetelor 
lovite și apoi de cel al punctelor. 
La această probă echipele sînt 
alcătuite din 4 trăgători.

Comisia de organizare a aces
tor campionate europene a hotă- 
rît să acorde cupa „Challange 
București" pentru echipa cîștigă- 
toare a acestei întreceri.

Reîncepe activitatea 
competițională Ia handbal

.Camoiona'ul republican de hand
bal al categoriei A a echipelor 
masculine va fi reluat la sfîrșitul 
saotămînii viitoare. Această im
portantă competiție, care încă de 
Ia primele jocuri s-a arătat a fi 
mult mai echilibrată ca în alți 
ani,( și-a căpătat justificata faimă 
de a fi o întrecere dîrza.

S>, fjarră,:pentru a confirma cele 
de mai sus,, campionatul masculin 
de handbal categoria A reîncepe 
programînd meciuri „cheie" pentru 
dasament, meciuri în care echi
pele' vor trebui să depună eforturi 
serioase în lupta pentru acumula
rea de puncte. „Capul de afiș" al 
acestei etape este, fără îndoială, 
jocul dintre formațiile bucureștene 
C.C.A. și Dinamo 6, ambele echipe 
frind angajate direct în lupta pen
tru titlu.

De asemenea, aproape tot atît 
de viu disputate se anunță a fi 
și celelalte jocuri ale etapei din
tre care: Voința Sibiu — Metalul 
Timișoara; Dinamo Orașul Stalin 
— Știința Iași; Flamura, roșie 
Cisnădie — Flamura roșie Jimbo- 
lia, sînt la fel de „tari" ca pri
mul, cunoscînd pe de o parte va
loarea echipelor respective, Iar 
pe de altă parte, locurile ocupate 
de ele în clasament. In rest, etaoa 
de duminica viitoare (28 august) 
programează încă două întdniri: 
Știința Timișoara — Flacăra Pit
ești și Metalul Reșița — Știința 
LC.F.

In vederea primelor jocuri de 
campionat echipele masculine de 
categoria A și-au început de mult 
pregătirile. Astfel, echipa campioa
nă CC.A.. după o scurtă perioadă 
de pregătire la Predeal a între
prins un turneu prin țară, jucînd 
la Mediaș, Sighișoara, Agnita, 
etc. La rîndul lor, dînamoviștii 
bucureșteni și-au stabilit „centrul" 
pregătirilor la Sibiu, unde au ju
cat un meci cu echipa Voința din 
lpcalitate. Jocul s-a terminat cu 
un scor de egalitate: 7—7. De 
asemenea, echipa Flacăra Ploești 
se găsește la Poiana Stalin,' unde, 
sub conducerea antrenorului Fr. 
Spier, se pregătește intens în ve
derea campionatului. în general, 
pregătirile tuturor echipelor mas
culine de categoria A se află in
tr-un stadiu avansat. Urmează ca 
primele meciuri să confirme odată 
în plus, cît de echilibrată este 
această competiție. Iată clasamen
tul campionatului 
handbal al categoriei' A, 
de reluarea activității : 

CLASAMENTUL
8 5 

Timișoara 8 5 
Orașul Stalin 

8 5

masculin de 
înainte

1.
2.
3.

C.C.A. 
Metalul 
Dinamo

2 1
1 2

70:51
50:38

12
11

Dinamo
Știința

6 București 
I.C.F. 
Ploești 
Iași 
Sibiu

3 55:45
3 54:51
2 65:56
3 50:46
3 43:42

4.
5.
6. Flacăra
7. Știința
8. Voința
9. Flamura r. Cisnădie

10. Știința Timișoara
11. Flamura r. Jimb.
12. Metalul Reșița

fază din jocul Budapesta — C.C. A. disputat la București pe stadio
nul Republicii și încheiat cu victoria echipei C.C.A.

Intre 28 august și 3 septembrie 
motocicliștii noștri se vor întrece 
în finala campionatului republi
can de regularitate, rezistență și 
turism, una dintre cele mai grele 
probe din întregul calendar com- 
petițional al sporturilor mecanice.

Din 1951, cînd a fost inițiat 
acest campionat, organizatorii au 
căutat fel de fel de formule pen
tru ca alergările să se poată 
disputa în condițiuni cit mai bu
ne. Competiția s-a desfășurat in
să totdeauna greoi, cu numeroase 
lipsuri, ajungîndu-se pînă acolo, 
îneît anul trecut să fie etape • 
în care motocicliștii au mers sute 
de kilometri fără a întîlni pe 
parctfus vreun post de control (nu 
s-a putut face desfășurarea ar
bitrilor pe traseu) ; iar în ceea 
ce privește clasamentul general, 
acesta nu a putut fi cunoscut de 
concurenți decît după două zile 
de la terminarea competiției. In 
plus, motocicliștii au fost supuși 
unor eforturi cu totul inutile, fără 
a se putea efectua în mod con
cret o verificare mai atentă a po
sibilităților lor.

Analizînd cauzele acestor de
ficiențe, asociația Dinamo, care a 
preluat asupra sa sarcina de a 
organiza această finală de cam
pionat, a întocmit regulamentul ac
tualei ediții a campionatului după 
o nouă formulă. Noua formulă a 
fost experimentată în străinătate 
și a dat rezultate excepționale. 
Ea a fost inspirată de „Concursul 
internațional de 6 zile" organizat 
de F.I.M. și de întrecerea inter
națională de 4 zile organizată 
de „Gesellschaft fur Sport _und 
Technik*  (în R.D.G. la Leipzig).

După această nouă formulă, ac
tuala ediție a campionatului se 
va desfășura de-a lungyl a 6 eta-

pe cu o zi de odihnă și nu în 
circuit, ci pe un traseu în for
mă de stea, cu centrul în Orașul 
Stalin.

Etapele I și II se vor desfă
șura pe același traseu; în cea 
de a doua etapă, se va străbate 
traseul în sens invers față de 
prima etapă. Același lucru se va 
petrece și cu etapele III—IV. 
Etapele V și VI vor fi de sine 
stătătoare, etapa a V-a fiind tot
odată și cea mai grea (564,900 
km.). Etapa a Vl-a care va avea 
drept traseu o combinație din tra
seele etapelor I, II, III și IV va 
fi cea mai scurtă și se va termi
na cu un circuit de viteză orga- 
nizat în Orașul Stalin, în vede
rea departajării. Circuitul de vite
ză face parte din campionatul de 
regularitate și prin aceasta este o- 
bligator pentru toți motocicliștii 
participanți la campionat.

Mașinile pe care vor concura 
alergătorii la circuitul de viteză 
vor fi aceleași cu care vor stră
bate cele 6 etape ale probei de 
regularitate fără a se admite să 
se aducă acestora vreo modificare.

Vorbind despre motocicletele cu 
care vor participa alergătorii în 
proba de regularitate, trebuie să 
arătăm că acestora nu 11 se vor 
putea face în timpul desfășurării 
probei reparații generale, în re
gulament fiind prevăzut că a- 
ceastă competiție trebuie să se 
desfășoare sub regimul parcului 
închis. Aceasta înseamnă că ime
diat după sosirea dintr-o etapă, 
alergătorii vor trebui să ducă 
mașinile într-un parc special ame
najat, unde le vor lăsa pînă a 
doua zi, cînd vor putea fi luate 
numai cu jumătate de oră îna
inte de începerea etapei urmă
toare.

Activitatea

rezultate la box
■ Sibiul a găzduit o nouă re

uniune de box, în cadrul căreia 
și-au verificat pregătirea tinerii 
pugiliști ai țării noastre.

Cat. hlrtie: Șt. Dande b. p. Du
mitru Răgălie. P. Zănescu b. p. 
Ad. Offemberg. Cat. muscă: I. 
Mihalic și V. Pleș au fost desca
lificați pentru lipsă de combati
vitate. V. Csomortany b. p. Gh. 
Siimon. Nicolae Puiu b. p. Mar
tin Farkaș. Cat. cocoș: Georgicâ 
Popa b. K.O. repr. a II l-a pe M. 
Burloiu. M. Urlățeanu b. p. N 
Avram. Cat. pană: Vasile Suru
giu face meci nul cu Marin Ion. 
Cat. semiușoară: Mihai Trancă b. 
p. V. Banu. Matei Godeanu b. p 
Iosif Olaru. Cat. ușoară: Paul 
Bîrlea b. p. I. Ailenei. Cat. semi
mijlocie: Ion Grigore b. p. C. 
Bilă. Cat. mijlocie: Ion Boceanu 
b. ab. repr. a 11-a pe Tiberiu Kos- 
so. Cat. grea: Zamfir Ciocîrlan 
termină la egalitate cu Șt. Mar- 
coviceanu.

Cat. mijlocie: Octavian Cioloca 
(T) b. ab. A. Damian (Hunedoa
ra). Cai. semigrea: C. Peterman 
(T) — fără adversar. Cat. grea 
V. Mariuțan (T) — fără adver
sar. Meciurile au fost arbitrate de 
I._ Cetățeanu, Zoltan Ferber, M. 
Rădulescu și Nicolae Albu.

A. Gross 
corespondent

UN IMPORTANT CONCURS
Ieri au început în bazinul de 

înot al colectivului sportiv Metalul 
din orașul Reșița finala concursu
lui popular de înot pe anul 1955 
și turneul final al „Cupei orașe
lor" la polo pentru juniori. La 
întrecerile de înot participă cîști-

FINALA SPARTACHIADEI
Ieri au început la ștrandul Ti

neretului din Capitală întrecerile 
din cadrul finalei Spartachiadei 
sindicale la natație. In prima zi 
a fost înregistrat un nou record 
al R.P.R. înotătorul Klaus Co
vaci (Știința)’, primul schimb al 
ștafetei 4 x 100 m. mixt, a reali
zat 1.16.0 pe 100 m. spate, obți- 
nînd astfel un nou record de ju
niori categ. Il-a (vechiul 
Gavril

Iată 
probe:

400 
dor (Progresul) 5.12.6; 2. 
(Progresul) 5,18,1; 3. Al. 
(Știința) 5.29.0.

Blajec 1.16.2). 
rezultatele din

m. liber seniori: 1.

record,

celelalte

C. Me- 
I. Bordi

Szabo

M. Vlădoianu 
corespondent

■ Faza de zonă a campionatu
lui școlilor de tineret disputată la 
Timișoara s-a terminat cu victoria 
categorică a pugiliștilor din loca
litate, care au cîștigaț zece din 
cele 12 meciuri finale. Iată rezul
tatele tehnice: Cat. minimă: S. 
Dande (Sajonta) b. k.o. tehnic C. 
Ganea (T.). Cat. hlrtie: D. Roman 
(T) — fără adversar. Cat. muscă: 
A. Farkaș (T) b. p. Gh. Deme 
(Salonta). Cai. cocoș: M. Farkaș 
(T) b. p. N. Albu (Hunedoara). 
Cat. pană: Fr. Pazmany (T) b. p 
I. Szeme (H). Cai. semiușoară: 
Maximilian Biedl (T) b. k.o. teh
nic pe S. Iosza (B.M.). Cat. u- 
șoară: Fr Bucsay (T) b. dese, re
priza a IH-a, pe S. Csomos (H). 
Cat. semimijlocie: I. Dura (Tj b. 
p. Iosif Katoka (Baia Mare). Cai. 
mijlocie mică: F. Miklos (Salon- 
fa) b. p. L Ivanov (Hunedoara).

(T) b. p. Gh. Deme

la natație
DE ÎNOT ȘI POLO LA REȘIȚA

gătoriî etapei regionale, iar la 
turneul de polo pentru „Cupa 
orașelor" se întrec reprezentativele: 
orașelor București, Timișoara, Tg. 
Mureș și Bala Mare. Turneul la 
polo pe apă și finala concursului 
popular de înot vor lua sfîrșit 
duminică după-amîază.

SINDICALE DE NATAȚIE
200 m. bras seniori: 1. M. MD 

troian (Progresul) 2.50.1; 2. G.
Chirvăsuță (Știința) 3.00.5; 3. Ii 
Byrtolom (Constructorul) 3.01.1.

100 m. liber senioare: 
grid Rothe (Știința) 
Ileana 
1.23.5; 
roșie)

200
Rosetj 
ferma
tru primul loc s-a dat o 
mare. 3. M. Bratu (Progresul! 
3.20.3.

Concursul continuă azi de la ora 
17 și mline de la ora 10, la ștran
dul Tineretului.

1. In-- 
1.23.0; 2. 

Petrescu (Constructorul) 
3. Ileana Nemeth (Flamura
l. 24.5.
m. bras senioare: 1. Anca 
(Progresul) 3.10.0; 2. Eca- 

Orosz (Știința) 3.10.1. Pen-
hiptă

DUPĂ ULTIMELE PROBE DE DRESAJ.• • •
In ultima vreme, dresajul a în

ceput să se bucure de o mai mare 
atenție, numărul participanțitor la 
astfel de probe crescînd de la un 
concurs la altul. Un exemplu con
cludent îl constituie proba de dre
saj categoria „1“ recent desfășura
tă la Constanța, în cadrul con
cursului republican de călărie. La 
aceste întreceri au fost prezentați 
un număr de 16 cai și este de 
remarcat faptul că, în general, s-a 
înregistrat un simțitor progres în 
„lucrul" cailor. In proba de dresaj 
categoria ,,I“, cel mai bun punc
taj (156,66) l-a obținut călărețul 
Titus Petrescu (EHA) pe calul 
Florefl. Este tin rezultat pe care 
l-am putea considera drept o „sur
priză", ținînd seama că în între
ceri au evoluat o serie de cai bine 
pregătiți: Argint, Baical, Brebenel, 
Brîuleț etc. Titus Petrescu a ob
ținut însă o victorie bine meritată, 
rezultat direct al muncii pe care 
o depune de mai multă vreme 
pentru „luertfi" catului și pentru 
pregătirea sa tehnică. In proba 
de dresaj categoria „I" dinamo- 
viștii au prezentat cei mai muilți 
cai, ceea ce oglindește preocupa
rea secției de călărie Dinamo 
pentru pregătirea călăreților și 
pentru aceste probe, chiar dacă ei 
s-au specializat în probe de ob
stacole. © astfel de preocdpare 
există și la asociația Recolta și.

mai puțin, la echipa hipică a ar
matei. Am vrea să-i vedem în 
probele de dresaj ți pe călăreții 
noștri fruntași Mihai Timu, Gh. 
Antohi, Dumitru Veîicu, etc., așa 
cum îl vedem, de exemplu, partici- 
pînd cu succes pe călărețul N.pînd cil succes
Marcoci. Sîntem convinși că acest 
lucru le va fi de un prețios ajutor 
în ridicarea măiestriei lor sportive 
în toate genurile de călărie. Și să 
nu uităm că tinerii noștri călăreți 
urmează cu entuziasm exemplul 
călăreților cu experiență.

In lipsa lui N. Mihalcea (EHA)
— indisponibil pentru aceste în
treceri — lupta pentru primul loc 
în proba de dresaj categoria „B“ 
s-a dat între I. Budișan (Dinamo 
București) și N. Marcoci (EHA). 
Cu 121 de puncte, I. Budișan a 
obținut victoria. In această probă 
a evoluat pentru prima oară N. 
Marcoci (EHA). Trecînd peste fru
moasa sa comportare, ținem să 
remarcăm înțelegerea pe care an
trenorul Gh. Andrei a arătat-o 
pentru pregătirea multilaterală a 
acestui valoros călăreț, punîndu-i 
la dispoziție calul Koheiilan, „lu
crat" de el. Iată un gest grăitor.

Un capitol special : proba de 
dresaj categoria „C“. De fapt, am 
vrea să vorbim nu despre probă — 
care,, de altfel,’ nici nu s-a ținut
— ci despre necesitatea pregătirii 
de noi căUrețf pentru o astfel de

probă. Absentînd N. Mihalcea, 
proba nu s-a mai putut desfășura 
deoarece el este... singurul nos
tru călăreț care poate prezenta un 
cal (Mihnea) „lucrat' pentru pro
ba olimpică. Această situație exis
tă de mult timp, dar la Constanța 
a ieșit în evidență parcă și mai 
olar. Dacă obiectivele principale 
legate de pregătirea călăreților 
noștri fruntași in vederea partici
pării la viitoarele concursuri in
ternaționale nu dau, pentru un 
moment, antrenorilor noștri posibi
litatea să se ocupe de rezol va- 
rea acestei probleme, lucrurile nu 
trebuie totuși tărăgănate prea mult 
timp. In încheierea celor cîteva 
observați; pe marginea probelor de 
dresaj trebuie amintit și faptul c" 
în viitor este de dorit să se ac$*  
de mai multă atenție pregătirii că
lărețe! Maria Bădescu (Dinamo 
București) singura participantă în 
probe de dresaj. Marig Bădescu 
are multă dragoste pentru astfel 
de probe, este suficient de talen
tată însă trebuie să primească mai 
multă îndrumare și aceasta, din 
partea celor mai buni specialiști ai 
noștri în dresaj.

DAN GIRLEȘTEANU



Astăzi și miine pe 
meciul de atletism
Cei care au trecut miercuri sea

ra prin apropierea aeroportului 
Băneasa au putut fi martori1 u- 
ziui spectacol puțin obișnuit: pistă 
de aterizare era marcată <te un 
șir de lumini ce părea nesfîrșit, 
iar deasupra întregului cîmp tre
ceau la răstimpuri regulate fîșii 
de lumină proiectate de farul tur
nant al aeroportului. Apoi, din 
înaltul întunecat al cerului două 
lumini puternice au săgetat spre 
pista de beton. încă puțin și pri; 
«iul avion care aducea pe atleții, 
echipei Franței se afla în fața ae- 
ro-gării Băneasa. Reprezentanții 
comisiei centrale de atletism s-au 
îndreptat spre avionul abia sosit, 
pentru a-i tntîmpina pe oaspeți. 
Apoi, alte trei avioane au aterizat 
și, rînd pe rînd, au pășit pe pista 
■aerodromului component ii echipe# 
naționale de atfotisni a Franței.

Cu toate că se cunoștea, în ge
neral. compoziția echipei franceze, 
totuși, acum cînd ne aflam în fața 
celor pe care, aveam să-i urmă
rim de astăzi pe stadion, curiozi
tatea noastră era mai mare ca 
orieînd. Am reîntîLnit cu acest 
prilej cunoștințe mai vechi ca 
sprinterii Bonino și David — pen
tru a treia oară oaspeți ai Bucu- 
reștiului, — Jean P. Martin du 
Gard. Djian. Am așteptat cu mul
tă emoție momentul în care avea 
sâ coboare Victor Srllon și — de 
ce să nu o spunem — am fost 
neliniștiți pînă în cHpa în care 
am recunoscut în lumina reflec
toarelor pe celebrii Mimoun și 
El Mabrouk, pe oare publicul 
bucureștean de mult dorește să-i 
vadă concurînd pe o pistă romî- 
nească.

Mulțumiți că se pot destinde 
după orele de zbor, oaspeții, cu 
bogate buchete de flori în brațe, 
s-au îndreptat spre una din să
lile aeroportului și, după fotogra
fiile care au intrat în tradiția de
plasărilor peste hotare de pretu
tindeni, au luat primul contact cu 
cei veniți în întlmpinarea lor, du
pă care au pornit spre o bineme-» 
citată odihnă la hotelul care-i 
găzduiește.

★
Palmaresul echipei noastre națio

nale de atletism se îmbogățește a- 
stăzi cu o nouă întîlnire: meciul cu 
puternica reprezentativă a Franței. 
După campionatele Internaționale 
de Atletism ale R.P.R., devenite tra
diționale și după întîlnirile cu e- 
chipele naționale ale Belgiei, O- 
landei, Elveției, Norvegiei și R.P. 
Bulgaria, meciul care începe as
tăzi pe Stadionul Republicii, la 
ora 17, se adaugă șinului impresi
onant de competiții internaționale, 
dovedind creșterea atletismului 
nostru și, totodată, larga popu
laritate pe care acesta și-a cuce
rit-o printre iubitorii de sport din 
țara noastră.

Federația franceză de atletism a 
deplasat la București o puternică 
echipă, oare privește cu multă se
riozitate meciul, mai ales după 
comportările remarcabile pe care 
le-au avut la Londra, Oslo și 
Varșovia atleții noștri fruntași. 
Oaspeții sportivilor bucureșteni știu 
că pentru a obține victoria vor 
trebui să fac apel la toate resur
sele lor.

Pe de altă parte, atleții romîni 
sînt deciși să se mențină pe linia 
ultimelor lor comportări și să se 
■afirme chiar In acele probe unde

Turneul interzonal de
GOTTEBORG (Agerpres) TASS 

'transmite: La 17 august s-au jucat 
pantwfele întrerupte din primele 
două runde ale turneului interzo
nali de șah de la Gotteborg.

Fără să mai reia jocul, campio
nul S.U.A., Bisguier a oedat la 
mărețe maestru argentinian Naj- 
dorf. Acesta, la rînaul lui. s-a re
cunoscut învins în partida cu 
Pa n no. Printr-o apărare precisă 
Donner (Olanda) a obținut re
miza în partida cu Keres. Intr-o 
poziție complicată, Gheller a ju
cat inventiv continuarea partidei 
cu Sliwa și după o serie de mutări, 
a obținut victoria.

După două runde, în clasament 
conduce maestrul sovietic Gheor- 
ghi Ilivițki, care a cișt'gat am
bele partide susținute

★
La 18 august, în cea de a treia 

rundă a turneului interzonal de 
șah de ta Gdtteborg două partide

Stadionul Republicii 
R. P. R. — Franța 

recordurile franceze anunță teo
retic victoria oaspeților.

Ca spectatori, nu avem decît de 
cîștigat din ambiția care-i animă 
pe sportivii celor două reprezen
tative, iar ca ziariști de speciali
tate întrevedem o luptă echilibra
tă, de o rară frumusețe, în care 
locurile 2, 3 și 4 vor fi de multe 
ori mai prețioase decât înseși vic
toriile.

In cadrul întrecerilor care în
cep astăzi vor participa următorii 
concurenți (în ordinea probelor).

ZIUA I, ORA 17,»: 400 m. gar
duri: Cury (F.), Bart (F.), Save! 
(R.P.R.), Stanei (R.P.R.); prăji
nă: Sillon (F.), Gras (F.), Drago- 
mir (R.P.R.), Dumitrescu (R.P.R.); 
sulijă: Macquet (F.), L. Syrovat- 
ski (F.), D. Zamfir (RP.R.), Ior
dan (R.P.R.); tnălfime (F): Col- 
chen (F.), Lambert (F.j, Balaș 
(It.P.R.), Karbach (R.P.R.); ORA 

17,45: 100 m.: David (F.), Li
senko (F.), W'iesenmayer (R.P.R.); 
M. Pop (R.P.R.); ORA 18.00: 
200 m. (F.) : Moreau (F.), Wahl 
(F.)t Sicoe (R. P. R), Luță 
(R. P. R.) ; ORA 18,15: 80 m. 

garduri: Jacquet (F), Ftament 
(F.), Șerban (R.P.R.), Davido- 
vici (R.P.R.); ORA 18,30; 800 m.: 
El Mabrouck (F.), Djian (F.), 
Moscovici (R.P.R), Palade-Ursu 
(R.P.R.); lungime: Wanko (F.)., 
Bernal (F.), Wiesenmayer (R.P.R), 
Petrescu (R.P.R.); disc (Ff: P. 
Laurent (F.), Durand (F.), Ma- 
noliu (R.P.R.), Velă cu (R.P.R.); 
greutate: Thomas (F.), Guilleer
(F.), M. Raica (R.P.R.), A. Raioa 
(R.P.R.); ORA 18,45: 5.000 m.. 
Mimoun (F.), Clement (F.), C. 
Grecescu (R. P. R).. V. Pop 
(R.P.R ); ^RA 19.15: 800 m. (F.): 
C. Laurent (F.). Goullieux (F.), 
Treybal (R.P.R.), Pasoiuc (R.P.R'.); 
ORA 19,20: 4x100 m.: Franța (Da
vid, Lissenko, Bonino, Van Ca- 
neghen), R.P.R. (M. Pop, Marks, 
Stoenescu, Wiesenmayer).

ZIUA a II-a: ORA 17,30: 110 
m. g.: Candau (F.), J. C. Ber
nard (F.), Opriș (R.P.R.), Stanei 
(R.P.R.); înălțime: Fournier (F.), 
Le Guehenec (F.), Soter (R.P.R.), 
Merică (R.P.R.); lungime (F): 
Glotin (F.), Lambert (F.), Bellu 
(R.P.R.), Grosu (R.P.R.); ORA 
17,45: 100 m. (F): Capdevielle 
(F.), Picado (F.), Sicoe (R.P.R.), 
Luță (R.P.R.); ORA 17,55; 400 
m.: Degats (F.), Goudeau (F.), 
Savel (R.P.R.), Sudrigean (R.P.R.)

Reprezentativa de box a orașului București 
susține două întîlmri in Austria

Nu de mult, selecționata de box 
a orașului Viena a vizitat capitala 
noastră, susținînd o întîlnire prie
tenească cu reprezentativa orașului 
București. Amatorii de box își 
amintesc, desigur, de plăcuta im
presie pe care au lăsat-o atunci 
pugiliștii vienezi. Intr-adevăr, deși 
tineri și prea puțin experimentați, 
compoinenții echipei oaspe au făcut 
dovada unor remarcabile calități 
tehnice și au luptat cu curaj și 
tenacitate. Ne reamintim astfel cu 
plăcere de aplaudata evoluție a 
talentatului „ușor" Leopold Pote- 
sil, ca și de comportările merito
rii ale colegilor săi de echipă 
Gerhardt Topf, H. Primus și Jo
hann Schalek.

La numai cîteva luni de la a- 
ceastă interesantă întrecere sporti

șah de la Gdtteborg
s-au terminat repede cu un rezul
tat de remiză: Pachman-Unzicker, 
la mutarea 13-a și Rabar-Stahl- 
berg |a mutarea ll-a. După o 
desfășurare interesantă tot remiză 
a luat sfîrșit și partida dintre șa
hiștii sovietici Spasski și Petro
sian. In partida Fuderer-Bisguier, 
maestrul iugoslav a jucat original 
un sacrificiu de damă și a forțat 
victoria. Restul partidelor s-.au în
trerupt. Bronștein, cu albele, in- 
tr-o apărare Nimzovici are ușor 
avantaj pozițional în partida cu 
Sliwa (R.P. Polonă). In partida 
Gheller— Donner primul deține 
o poziție de atac. Maestrul sovie
tic Ilivițki are o situație mai bună 
In partida cu marele maestru 
maghiar Szabo. Panno a întrerupt 
cu avantaj la Guimard în timp ce 
Pilnik și Najdorf au șanse egale. 
Medina are două figuri ușoare 
pentru turn și doi pioni în partida 
cu Filip.

ORA 18,05: 1.500 m.: M. Bernard 
(F.), Vincendon (F.), Moscovici 
(R.P.R.), Bîrdău (R.P.R.); ORA 
18,15: 200 m.: Martin du Gard 
(F), Camus (F.), Marks (R.P.R.) 
M. Pop (R.P.R.); sulifă (F): Pi
nard (F.), Klein (F.) Zîmbreș- 
teanu (R.P.R.), Miklos (R.P.R.), 
ORA 18,20: triplu: William (F.), 
Gaidon (F.), S. Ioan (R.P.R.), 
Chitul (R.P.R.); ORA 18,25: 
10.000 m.: Labidi (F.), Ben Aissa 
(F.); Din-u (R.P.R.), Grecescu 
(R.P.R.) ORA 18.50: ciocan: Hus- 
son (F.), Legrain (F.), Dumitru 
(R.P.R.).Rășcăinescu (R.P.R.); ORA 
19,05. 3.000 m. obstacole: Sourcous 
(F.) Chicane (F.), Strzelbicki 
(R.P.R.), Bădici (R.P.R.); ORA 
19,20: 4x100 m. (F.): Franța (Cap
devielle, Picado, Jacquet. Moreau), 
R.P.R. (Sicoe, Coplndearuu, Luță, 
Marks); ORA 19,30: 4 x 400 m.: 
Franța (Degats, Goudeau, Mar
tin du Gard, Camus), R.P.R. 
Boitoș, Mihaly,Sudrigean, Savel).

Punctajul -întrecerii se face în 
felul următor: la probele indivi
duale: 5 p. (locul I), 3 p. (II), 
2 p. (III), 1 p. (IV), ta ștafete. 
5 p. (locul I), 3 p. (locul II). Se 
vor alcătui trei clasamente: băr
bați, femei și general.

In cadrul ultimelor pregătiri fă
cute de atleții noștri înaintea a- 
cestui meoi, s-a desfășurat 
miercuri după-amiază pe stadio
nul Tineretului, un concurs de ve
rificare. Cu acest prilej Dumitru 
Constantin a aruncat ciocanul la 
57,92 m. stabilind un nou record 
al R.P.R.

Alte rezultate: Zoltan Szabo 
4,00 m. la prăjină (al patrulea at
let romîn care obține o perfor
manță peste 4,00 m.) ; Nina
Pasciuc 2:17,9 pe 800 m.; Ileana 
Marks 12,5 sec. pe 100 m. plat.

vă, în capitala Austriei va avea 
loc întîlnirea revanșă. Boxerii 
bucureșteni, oare s-au pregătit 
intens sub conducerea antrenorilor 
I Doculescu, Lucian Popescu și 
Gh. Popescu, vor susține două 
întîiniri în Austria. Prima va avea 
loc la 24 august la Viena, iar a 
doua la 27 august la Salzburg. 
Echipa care va face deplasarea 
are următoarea componență : Toma 
Ilie (muscă), Toma Constantin 
(cocoș). Emil Cișmaș (pană), 
Mihai Trancă (semiușoară), Dumi
tru Adam (ușoară), Francisc Am- 
bruș (semimijlocie). Petre Popescu 
(mijlocie-ușoară), Gheorghe Ni- 
colae (mijlocie), Gheorghe Negrea 
(semigrea) și Eugen Fiiresz 
(grea).

La rândul lor, pugiliștii vienezi, 
după cum ne informează ziarele 
austriece, a-u făcut pregătiri deo
sebite, în dorința de a servi o 
replică viguroasă reprezentanților 
noștri.

Echipa surdMHitilor din R. F. R. 
joacă miine la Budapesta

Miine se dispută ia Budapesta 
meciul de fotbal dintre echipa 
surdomuților din R.P. Romină și 
echipa surdomuților din R.P. 
Ungară.

Echipa romină are următoarea 
alcătuire: , ■

Junk — Romilă, Pojar. Lun
go — Pantiș, KoImi — Bogdan, 
Dudaș, Călăceanu. Nemeth. Kul- 
csar. Rezerve : Banabac, Popescu, 
Moldoveanu.

Echipa surdomuților din R.P.R. 
a plecat la Budapesta la începutul 
acestei săptămîni.

In capitala R.P. Ungare se află 
actualmente și echipa de surdomuți 
a R.P. Bulgaria, care a fost invi
tată pentru a susține un meoi cu 
selecționata maghiară.

Primul antrenament al atle
telor francezi ieri pe stadionul 
Dinamo. Vn schimb de ștafetă: 
David—Lissenko, primii doi cla. 
sați pe primele două locuri in 
proba de 100 m. la campionatele 
Franfei.

In ajunul meciului de fotbal

Echipa de tineret a R. P. Bulgaria a cîștigat rntilmrea de șah 
cu echipa de tineret a R.P.R. cu 13 —11

-- -------- - ---------- :---------------------------------------------

Atletul V. Vlasenko (U.R.S.S.) a stabilit un nou record mondial
la proba de 3000 m. obstacole

Canotorii romiiu participă 
la campionatele europene 

de la Gând
In cursul zilei de joi a părăsit 

Capitala delegația canotorilor ro 
mîni care vor participa la campio
natele europene masculine de cano
taj academic de la Gând (Belgia),

După cum am mai anunțat, 
aceste campionate vor avea loc 
între 25 și 28 august, la ele parti- 
c.ipînd sportivi din 15 țări europe-» 
ne

Odată cu campionatele europene 
masculine de canotaj academic, 
se va ține la Gând și congresul 
Federației Internaționale respective.

Delegația sportivilor romîni 
este condusă de Samuel Baram, 
vicepreședinte al FISA, și cuprin
de 17 persoane. Canotorii romîni 
vor participa la probele de 4 fără 
cîrmaci și 8-j-l.

Printre cei care au făcut depla
sarea se află: Alexandru Rotaru, 
Gh. Ispas, Ion Grigor iță, P. Sîr- 
bu, Carol Vereș. T. Măcean, Radu 
Nioolae, I. Barani, Anton Măcean, 
Ștefan Pongraț etc.

U.R.S.S. -- R. F. Germană
prezentative, intre antrenorul e- 
chipej Sepp Herberger și căpita
nul echipei Fritz Walter. Neajun- 
gînd ia o înțelegere, F. Walter 
s-a retras, căutînd să-și influen
țeze și colegii de echipă de la 
F. C. Kaiserslautern (Kohlmayer, 
Liebrich), care au lipsit, de aseme
nea, în cîteva meciuri internațio
nale. Se pare însă că în primă
vara acestui an neînțetegerile 
dintre F. Walter și Herberger au 
fost aplanate și în formație au 
intrat din nou vechii internațio
nali. Ca urmare, echipa Germani
ei Federale a avut o comportare 
mai bună obținînd două victorii 
(cu Portugalia și Irlanda).

In ultima vreme fotbaliștii so
vietici au realizat frumoase vic
torii, mult apreciate în lumea în
treagă. Echipa U.R.S.S. a obți
nut — recent — un strălucit suc
ces ta Stockholm unde a învins 
echipa Suediei cu 6-0, iar echipe
le de club Spartak și Dinamo (ai 
căror componenți sînt în majori
tate selecționați în echipa repre
zentativă) au obținut rezultate 
excepționale în compania unor e- 
chipe profesioniste de certă va
loare (Milano, Wolwcrlhamptoti 
etc.). Din echipa U.R.S.S. fac par
te jucători renumiți ca portarul 
Iașin, mijlocașul Netto, înawitașii 
Salnikov, Stretțov etc., jucători 
despre care revista italiană „II 
Caddo I lustrato“ scria că sînt a- 
devă.rați jongleri ai balonului ro
tund, și că o echipă selecționată 
alcătuită din componențli forma
țiilor Spartak-Dinamo poate f* * 
orieînd una din cele mai bune 
echipe de fotbal de pe glob.

Mîine se dispută la Moscova 
unul din cele mai importante me
ciuri internaționale de fotbal ale 
anului. Echipa reprezentativă a 
Uniunii Sovietice întîlnește selec
ționata Republicii Federale Ger
mane, campioană mondială pe a- 
nul 1954. Meciul de mîine de la 
Moscova prezintă o importanță 
deosebită nu numai prin faptul 
că se întîlnesc două formații- de 
o valoare deosebită, oi, în speci
al, pentru că prima oară o echipă 
vest-germană de fotbal vizitează 
capitala Uniunii Sovietice.

Ambele reprezentative s-au pre
gătit ou o deosebită atenție în 
vederea acestui meci.

Reprezentativa R. F. Germane 
s-a antrenat timp de o lună

• sub conducerea luai Herberger, 
care a alcătuit cea mai bună for
mație posibilă. De data aceasta 
reprezentativa R. F. Germane nu 
a mai fost alcătuită din jucători 
tineri neexperimentați, așa cum, 
de pildă, s-a procedat după ter
minarea campionatului mondial, 
ci au fost introduși în formație 
jucători rutinați ca Fritz Waiter, 
Monlock, Eckel, Mai, Rahn, Schaf
fer etc. Dintre jucătorii care au 
participat anul trecut la campio
natul mondial, în medul de mîi
ne au fost înlocuiți trei jucă
tori: portarul Turek, fundașul
Kohlmayer și centrul atacant Ot- 
trnar Walter.

Este foarte adevărat că, după 
terminarea campionatului mondi
al, fotbalul vest german, a trecut 
printr-o accentuată criză de for
mă. Acest fapt s-a răsfrînt, de 
altfel, și asupra comportării ju
cătorilor și asupra rezultatelor pe 
care le-a obținut reprezentativa 
R. F. Germane. Pe de altă parte, 
unii titulari ai naționalei, Eckel, 
Mai, Rahn, Ottmar Walter, Mor- 
lock, au fost multă vreme indis
ponibili. Mai trebuie să arătăm că 
au intervenit o serie de neînțele
geri și divergențe de păreri asu
pra alcătuirii formației echipei re-

SOFIA 19 (prin telefon). — Joi 
a continuat ta Sofia întîlnirea in
ternațională de șah dintre echipele 
de tineret ale R.P. Romîne și R.P. 
Bulgaria prin reluarea partidelor 
întrerupte în runda a doua. Din 
cele șapte partide întrerupte, două 
s-au terminat cu victoria jucători
lor romîni. Astfel, Dascălu (R.P.R.) 
a cîștigat 1a Țankov (R.P.B.) și 
Elisabeta Ionescu (R.P."R.) la Ka- 
ramanova (R.P.B). Celelalte re

MOSCOVA (Agerpres).— TASS 
transmite:

La 18 august, pe stadionul Di
namo din Moscova au luat sfîrșit 
întrecerile de atletism dijn cadrul 
finalei spartachiadei sindicate so
vietice.

Un rezultat excelent a obținut 
atletul Vasili Vlasenko (Burevest- 
nik) în proba de 3.000 m. obsta
cole stabilind uri nou record mon

Echipa U.R.S.S. cunoscută prin 
jocul ei de viteză, prin excelenta 
pregătire fizică a jucătorilor ei. 
va căuta să obțină un rezultatei! 
mai bun în compania echipei cam
pioane mondiale.

Meciul va începe la ora 16 ora 
Moscovei (ora 15 în R.P.R.) și va 
fi transmis pe posturile de radio 
din UR.SS.

zultate înregistrate au fost urmă
toarele : Ghițescu (R.P.R.) —
Peev (R.P.B.) 0—1; Drimer
(R.P.R.) — Kolarov (R.P.B.) 0—1; 
Botez (R.P.R.) — Aianski (R.P.B.) 
Vi—'/2; Kandel (R.P.R.) — Laza- 
rov (R.P.B.) 0—1; Gunsberger
(R.P.R.) — Gazarov (R.P.B)
Vi—'/î. Meciul - a luat sfîrșit- cu 
victoria șahiștilor bulgari cu sco- 

; rul de 13—11.

dial cu timpul de 8’45"4/10. Acea
stă performanță este superioară cu 
4”2/10 vechiului record mondial 
deținut de atletul maghiar Sandor 
Rosz.nyoi.

Alte rezultate: 10.000 m.: Ălex. 
Anufriev 30’39’*0;  ciocan: Mihail 
Krivonosov 63,62 m.; ștafeta 4x400 
m. (bărbați) Burevestnik 3’14" 
6/10; ștafeta 4x200 m. (femei): Bu- 
re.vestnik l’36”3/10.
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