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orașe și în sate, ziua de 23 
August, sărbătoarea indepen

denței naționale a țării noastre, 
a prilejuit în acest an, cel de al 
11-lea de la data eliberării Ro- 
miniei de către armata sovietică 
de sub jugul fascist, manifestări 
de un entuziasm deosebit, In a- 
ceastă zi, poporul și-a arătat 
recunoștința față de eliberatorii 
săi și a raportat tot odată parti
dului și guvernului nostru despre 
succesele dobîndite pe drumul con
struirii unei vieți din ce în ce 
mai îmbelșugate. S-a vădit mai 
bine ca oricînd atașamentul ma
selor muncitoare față de condu
cătorii lor, hotărîrea neclintită a 
tuturor celor ce muncesc pentru 
întărirea continuă a regimului de
mocrat-popular, pentru construirea 
socialismului, ca și în privința le
găturilor strînse cu marea Uniune 
Sovietică, cu țările de democrație 
populară ca și cu toate popoarele 
iubitoare de pace în vederea slă
birii încordării internaționale și 
asigurării păcii mondiale.

Bucuria poporului nostru a fost 
cu atît mai mare cu cit în acest 
an au venit să asiste la uriașa 
demonstrație din Capitală nu
meroși însemnați oaspeți. Astfel, 
prezența tov. N. S. Hrușciov, prim 
secretar al C.C. al P.C.U.S. și 
membru în Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S., a reprezentan
tului R.P. Chineze, precum și a 
numeroaselor delegații guverna
mentale din țările democrat popu
lare a fost salutată cu căldură 
frățească de coloanele demonstran
ților din București.

Parada militară, cu care s-a 
deschis demonstrația din Capitală, 
ca și din alte centre mai impor
tante din restul țării, a constituit 
pentru poporul nostru un prilej 
de mîndrie pentru această forță 
conștientă care apără cuceririle 
clasei muncitoare, pentru felul în 
care este echipată și instruită ar
mata noastră populară, trup din 
trupul poporului.

Apoi trecerea coloanelor nesfir- 
șite ale oamenilor muncii și mai 
ales roadele eforturilor lor în uzi
ne, fabrici și pe ogoare, pe care 
le puteai citi pe uriașe placarde, 
ca și voioșia cu care manifestau 
în fața conducătorilor lor au re
dat întreaga forță creatoare a po
porului nostru, entuziasmul muncii 
sale.

Un elocvent bilanț al acestor re
alizări a fost făcut de tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej în cuvîntarea pe 
care a ținut-o cu prilejul adunării 
festive pentru sărbătorirea zilei 

■ de 23 August. La baza acestora 
a stat politica partidului de in
dustrializare socialistă a țării. Ast
fel, la sfîrșitul anului 1955 in
dustria construcțiilor de mașini și 

, de prelucrare a metalului va de
păși producția din 1950 cu 280 

i la sută, cea de energie electrică 
va crește în cincinal de 3,8 față 
de 1938, în industria petroliferă 
producția s-a dublat față de 1950 
(cincinalul fiind depășit), iar pro
ducția de fontă crește în cincinal 
cu 80 la sută, cea de oțel cu 42 
la sută. Producția industriei chi
mice a crescut de 3 ori, iar pro
ducția bunurilor de larg consum 
s-a dublat. 79 de noi întreprin
deri au fost date în funcțiune în 
cursul primului nostru cincinal, 8 
termo și hidrocentrale și-au în
ceput în acest timp activitatea iar 
un număr de 94 de întreprinderi 
au fost înzestrate cu utilaj mo
dern, dezvoltîndu-și activitatea.

In agricultură s-au dobîndit de 
asemenea importante succese. Exis
tă astăzi 5.600 G.A.C.-uri și în
tovărășiri cuprinzînd cca. 360.000 
de familii de țărani. In sectorul 
socialist al agriculturii se află 
26 la sută din suprafața arabilă 
a țării. Pe ogoare lucrează 29 500 
de tractoare convenționale, 15.000 

de batoze, 1.500 de autocombine 
precum și alte numeroase mașini* 
agricole moderne.

„Sprijinindu-se pe realizările do- 
bîndite datorită hărniciei și pri
ceperii clasei muncitoare, țărăni
mii muncitoare, ale oamenilor de 
știință și cultură, valorificînd ex
periența acumulată în decursul 
primului plan cincinal, dezvoltînd 
colaborarea multilaterală cu Uni
unea Sovietică și țările de democra
ție populară, poporul nostru mun
citor, condus de partid, trebuie să 
lupte pentru noi succese în dez
voltarea economiei naționale, pen
tru victoria deplină în munca de 
făurire a bazei economice a socia
lismului" a spus în cuvîntarea sa 
tov. Gh. Gheorghiu-Dej.

Bazîndu-și politica externă pe 
principiul leninist al coexistenței 
pașnice a sistemelor sociale dife
rite, statul nostru democrat popu
lar dorește să contribuie în mod 
activ la dezvoltarea relațiilor in
ternaționale multilaterale. Dezvol
tînd acest principiu al poli
ticii statului nostru, tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej a spus: „O mare 
însemnătate pentru destinderea in
ternațională are intensificarea re
lațiilor culturale-științifice, artis
tice, sportive între diferite țări.

Țara noastră depune eforturi per
manente pentru lărgirea relațiilor 
culturale cu alte țări. Numai în 
cursul acestui an, țara noastră a 
fost vizitată de 13.000 persoane 
din 48 de țări, printre care de- 
putați ai parlamentelor, aparținînd 
diferitelor- partide, numeroși repre
zentanți ai cultelor, oameni de afa
ceri, reprezentanți ai diferitelor 
organizații obștești, ziariști, spor
tivi ș.a m.d.“. In continuare tov. 
Gh. Gheorghiu-Dej a spus: „Avem 
o țară minunat de frumoasă și 
un popor ospitalier. Dorim să dăm 
extindere călătoriilor turistice Jtn 
țara noastră și vizitării altor țări 
de către turiștii romînij de ase
menea, socotim utilă lărgirea le
găturilor sportive internaționale 

care se dezvoltă continuu în ul
timii ani". In vreme ce tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej rostea aceste cu
vinte, sportivii țării noastre aveau 
ca oaspeți pe reprezentanții atle
tismului Franței. în același timp, 
boxerii romîni se aflau la. Viena, 
canotorii la Gând (Belgia), Iar 
luptătorii la Pola (Jugoslavia). Nu 
de mult reveniseră în patrie spor
tivii care ne reprezentaseră la con
cursul atletic de la Londra, de la 
Oslo șl cei de la Festivalul de la 
Varșovia, unde întîlniseră pe spor
tivii veniți de pretutindeni, iar 
pe apa lacului Snagov luase sfîrșit 
de curînd ediția a doua a Cam
pionatelor europene de canotaj fe
minin. lată dar că țara noastră 
este în mod serios angajată .pe 
această linie a unui schimb in
tens de delegații sportive, tocmai 
pentru realizarea acelei cunoașteri 
care ajută înțelegerii pe plan mon
dial, care slujește păcii.

De aceea, defilarea sportivilor cu 
prilejul celei de a 11-a aniversări 
a eliberării patriei noastre a fost 
primită cu căldură în întreaga 
țară. La București au trecut prin 
fața conducătorilor statului nostru 
și a oaspeților de peste hotare cei 
care cuceriseră însemnate victorii 
internaționale, printre care și spor
tivii care la Varșovia au obținut 
140 de medalii de aur, argint șl 
bronz.

Alături de întregul nostru popor, 
tineretul sportiv al patriei este ho- 
tărît să-și dea aportul său însem
nat în uriașa și nobila acțiune 
pe care o ducem 
partidului, pentru 
noastre sub toate 
mai hotărît spre 
drumul construirii 
calea asigurării păcii.

sub îndrumarea 
dezvoltarea țării 
aspectele, pășind 
noi succese in 

so-ialismului, pe

Aviația sportivă, această dis
ciplină frumoasă și aplicativă 
este mult îndrăgită de tineretul 
țării noastre. In anii puterii 
populare visul îndrăzneț al cu
ceririi înălțimilor a devenit o 
realitate pentru tinerele vlăsta
re ale patriei.

Iată un grup de parașutiști* 
trecînd prin fața tribunei prin
cipale cu prilejul demonstrației 
ce a avut loc în ziua de 23 Au
gust.

al

de 
au
Pe

Vineri dimineața a părăsit Bucu- 
reștiul tovarășul Nikita Sergheevici 
Hrușciov, reprezentantul U.R.S.S. 
la sărbătorirea celei de a 1 I-a 
aniversări a eliberării patriei noas
tre, prim secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, membru în Pre
zidiul Sovietului Suprem 
U.R.S.S.

In piața Gării Băneasa mii 
oameni ai muncii din Capitală 
venit să conducă și să salute 
oaspetele iubit al poporului romîn.

Intr-un automobil deschis so
sește N. S. Hrușciov, însoțit de 
conducători ai partidului și gu
vernului. Răsună puternice ovații. 
Oamenii muncii prezenți manifes
tează pentru prietenia de nezdrun
cinat dintre poporul romîn și po
poarele sovietice. z

Tovarășul N. S. Hrușcjov a fost 
condus la plecare de tovarășii: 
Gh. Gheorghiu-Dej, dr. Petru 
Groza, Gh. Apostol, I. Chișinevschi, 
Chivu Stoica, Al. Moghioroș, ge
neral de armată Emil Bodnăraș, 
Miron Constantinescu, P. Borilă, 
C. Pîrvulescu, Al. Drăghici, J. 
Fazekaș, S. Bughici, Constanța 
Crăciun, M. Dalea, L. Răutu, 
Liuba Chișinevschi, general co
lonel L. Sălăjan, general locote
nent Gh. Pintilie, Șt. Voitec, M. 
Roșianu, Stelian Moraru, C. Ful
ger ; acad. I. Murgulescu, C. l.on- 
cear, M. Florescu, C. Popescu, I. 
Dumitru, D. Simulescu, Gh. Cioară, 
Gh. D. Safer, Gh. Diaconescu, mi
niștri ; Gh. Vasilichi, V. Vaida, C. 
Mateescu, Gr. Preoteasa, T. Ru- 
denco, general locotenent I. Tuto» 
veanu, O. Livezeanu, Șt. Bălan,

Dinamo București a ciștigat turneul de lupte- 
Pola (R. P, F. Iugoslavia)de la

POLA, 25 (prin telefon). — 
Frumoasa localitate balneară Pola, 
port la marea Adriatică, găzduieș
te în aceste zile un important tur
neu internațional de lupte dotat 
cu „Cupa Jadran". Iau parte 8 
echipe din următoarele țări: R.P. 
Polonă (echipa națională), R.P. 
Romînă (echipa Dinamo), Austria 
(echipa națională), R.F. Germană 
(echipele Munchen și Stuttgart), 
Suedia (Echipa Eslov) și R.P.F. 
Jugoslavia (echipele Partizan și 
Proletar).

întrecerile au început în ziua de 
20 august.

Fiecare reuniune este urmărită de 
un public numeros, cifrat la 5-10.000 
oameni. Chiar din prima zi de 
concurs, în centrul atenției tutu
ror (public, presă, radio, specia
liști) s-a situat echipa Dinamo. 
Prin comportarea lor, prin stilul 
lor de luptă combativ, prin dîr- 
zenia cu care luptă, sportivii ro
muri și-au cucerit numeroase sim
patii. Este de remarcat faptul că 
multe rn.’ciuri au fost cîștigate de 
lvnt’tort! romîni la diferențe apre
ciabile de puncte (10-15 puncte). 

conducători ai instituțiilor centrale, 
ai organizațiilor obștești, generali 
și ofițeri superiori, activiști de 
partid, reprezentanți ai presei ro- 
mîne și străine.

în Gara Băneasa se aflau de 
asemenea: Rita Marko, secretar 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, conducătorul delegației 
guvernamentale albaneze, Paul 
Scholz, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.D. Germane, 
conducătorul delegației guverna
mentale germane, D. Tedib, vice
președinte al Prezidiului Marelui 
llural Popular al R. P. Mongole, 
conducătorul delegației guverna
mentale mongole, Franciszek Joz- 
wiak, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, mem
bru în Biroul Politic al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, conducătorul delegației gu
vernamentale polone, Hidas Istvan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Ungare, membru 
în Biroul Politic al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Unga
ria, conducătorul delegației guver
namentale ungare, precum și mem
brii delegațiilor guvernamentale 
străine care se află în țara noas
tră cu prilejul sărbătoririi zilei de 
23 August.

Erau prezenți membrii Ambasa
dei Uniunii Sovietice la București, 
în frunte cu ambasadorul A. A. 
Epișev.

Erau de față membri ai corpului 
diplomatic: ambasadorii R. P.
Mongole — D. Adilbiș ; R. D. Ger
mane — W. Eggerath; R. P. Un
gare — L. Pataki; R. Cehoslovace 
— J. Sedivy; R. P. F. Iugoslavia

Pînă azi Dinamo a susținut 
cinci întîlrwri soldate cu urmă
toarele rezultate: Dinamo-Stuttgart
4- 4, Dinamo-Austria 7-1, Dinamo- 
Proletar 6-2, Dinamo-Partizan
5- 3, Dinamo-Polonia 5-3. înain
tea ultimelor două meciuri pe 

care le mai are de susținut (cu 
Munchen și Eslov) Dinamo con
duce în clasamentul pe echipe cu 
9 puncte.

In clasamentele individuale, pe 
categorii, sportivii noștri ocupă, 
de asemenea, locuri fruntașe. I. 
Cernea, M. Schultz, D. Cuc și M. 
Belușica se află, pînă în pre
zent, pe primul loc, cu mari șanse 
de a termina învingători con
cursurile. Ei au obținut o serie 
<te importante victorii. Astfel J. 
Cernea, cel mai simpatizat luptă
tor din tot turneul, a întrecut pe 
Mihalic (campion al R.P.P.), Vu- 
kov (campion a«l R.P.F. Jug.) și 
alții, Schultz i-a învins pe Tobo- 
la (R.P.P.), Galoșin (Partizan) 
etc., D. Cuc l-a învins pe Gondzik 
(R.P.P.), Boger (R.F. Germ.) și 
alții. M. Belușica i-a întrecut pe 

N. Vujanovic; R. P. Albania 
— M. Lako; R. P. Chineze — Ke 
Bo-nian; R. P. Polone — J. Izy- 
dorczyk; însărcinați cu afaceri ad- 
interim ai Argentinei — J. Medoro 
Delfino; Egiptului — Salaah Sa
ber ; Marii Britanii — Henry C. 
Hainworth; Elveției — Marcel 
Luy; Finlandei — Matti Pyyko; 
Israelului — Elkana Margalit; Li 
Cian, consilier al Ambasadei 
R. P. D. Coreene, A. P. Gheor- 
ghiev, secretar ai Ambasadei R. P. 
Bulgaria și alții.

A fost de ’ asemenea de față 
acad. M. B. Mltin, redactor șef 
al ziarului „Pentru pace trainică, 
pentru democrație populară!“

Pe peronul gării, împodobită cu 
drapelele U.R.S.S. și R.P.R., com
pania de onoare cu muzică și dra
pel dă onorul.

Fanfara intonează Imnul U.R.S.S. 
și Imnul R.P.R.

Tovarășul N. S. Hrușciov, înso
țit de tovarășii Gh. Gheorghiu-Deț 
și dr. Petru Groza, trec în revistă 
compania de onoare.

N. S. Hrușciov își ia rămas bun 
de la membrii delegațiilor guver
namentale și de la membrii cor
pului diplomatic.

Un grup de pionieri înconjoară 
pe oaspete și-i oferă buchete de 
flori.

N. S. Hrușciov schimbă calde 
strîngeri de mină cu conducătorii 
partidului și guvernului.

Apoi tovarășul N. S. Hrușciov 
se urcă în tren. De la fereastra 
vagonului care se pune în mișcare, 
el răspunde cit semne prietenești 
saluturilor călduroase ale celor pre
zenți. i

(Agerpres). /

Bose (R.F. Germ.), Horvath (R.P. 
F, Jug.), Engellferg (Austria) etc.

_ ★
POLA 26 (prin telefon). — Ieri 

seară Dinamo București a susți
nut ,,derbiul" turneului de lupte, 
dotat cu „Cupa Jadran", în com
pania echipei germane Munchen. 
Intîlnirea cu această echipă a fost 
foarte disputată și cu o accentuată 
notă de duritate, soldîndu-se cu 
victoria categorică a formației bu- 
cureștene Dinamo la scorul de 7-1. 
Cele șapte victorii au fost realiza
te de I. Cernea, D. Pîrvulescu, M. 
Schultz, D. Cuc, M. Belușica, L. 
Bujor și A. Șuii. I. Corneanu a 
cîștigat și el dar victoria i-a fost 
refuzată de arbitri.

După această victorie, Dinamo a 
totalizat 11 puncte, cîștigînd tur
neul și cupa pusă în joc, indiferent 
de rezultatul pe care-1 va realiza 
în ultimul meci cu formația sue
deză Eslov. In clasamentul individ 
dual I. Cernea, M. Schultz. D. 
Cuc. M. Belușica sînt virtuali cîș* 
tigători.



„Pista lui Moina” și bazele sportive
din Predeal...

Ziarul „Spor- 
EXPEDITOR : 

LOCALITA-

din neuitatele

ADRESANT: 
tul popular”. 
Ion Tănăsescu. 
TEA: Predeal.

...Amintiri 
ceasuri de plăcută drumeție
prin pitoreștile așezări din îm
prejurimile Predealului ? Im
presii dintr-o excursie în careî?

I
Ifl UUP ocogj- t--- --   —«gr ' ” 'V, '

v îndemnul de a cutreera potecile bătătorite de munte, 
5 apoi pe drumuri domoale, de a poposi, ,.sfîrșit" de plăcuta oboseală 
î a urcușului, la umbra brazilor. Tot atit de puternic a fost și în- 

demnul de a căuta drumul spre stadionul orașului. ~ Este dorința 
j rirească a oricărui sportiv. Aici, la Predeal, mă atrăgea ceva insă 
\ in mod deosebit. Voiam să revăd „pista lui Aloci", „culoarul" pe 
î care maestrul emerit al sportului Ion Moina a alergat acel excep- 
ij donai 10,41 Voiam să calc pe pista de zgură, pe gazonul verde al 
î terenului, să-mi opresc pașii pe terenul de tenis și, firește, să ză- 
Abovesc mai mult (poate chiar... trei „seturi") pe terenul de volei, 
; Și, totuși, c'.ieva ceasuri mai tîrziu, tind am pășit, din nou, pe 
« poarta stadionului, nu purtam în suflet nici una din aceste bucurii. 
j Pe „pista lui Moina" n-am întilnit, așa cum credeam (și doream 
| nespus) mulți tineri și tinere, poate v'itoare cadre ale atletismului 
J nostru. M-a întimpinat, nu viața clocoti'oare, nu freamătul obișnuit 
\ pe care-l cunosc stadioanele noastre, ci un stadion părăsit, pustiu 

și „trist". Iar „pista lui Moina" : gropi, pietre, băltoace, gunoaie... 
Aceleași gropi și băltoace m-au întimpinat... neprietenos și pe te
renul de fotbal, presărat cu tot felul de pietre. In plus, pe teren, 
nici un fel de marcaj, porțile nevopsite, fără plase... De jur îm
prejur, doar citeva bănci I

Un alt popas, la terenul de baschet I Șl aici am făcui cunoș
tință cu... nepăsarea colectivului sportiv. Pe terenul destul de neîn
grijit, „coșurile" au fost instalate cu oarecare... aproximație, 
sele nu pot fi văzute nici aici. De ce ? In schimb, poți vedea 
se ridică tot timpul nori de praf, cum iarba a devenit singura 
pînă a acestor locuri. Despre terenul de volei se pot spune 
aceleași lucruri, cu deosebire că, dacă la terenul de baschet ,,coșu- 
rile" sint unul med jos, altul mai sus, la cel de volei stilpii me
talici sint cu 15 cm. mai jos decit un fileu normal. Și acestea 
sint doar citeva constatări despre bazele sportive din Predeal. 
Gîndindu-mă că aceste rinduri vor vedea poede lumina tiparului, 
aș vrea să le fac activiștilor sportivi din Predeal și citeva pro
puneri: in primul rînd, ar trebui pus la punct stadionul, utilat cu 
cabine, dușuri, poate chiar Cu tribune simple. Apoi, pista lin spa- 
ele porților de fotbal ar putea fi amenajate două terenuri (baschet 
și volei). De asemenea, în Parcul orașului s-ar putea amenaja 
două terenuri de tenis care se pot transforma în terenuri de baschet 
s„u volei, s-ar putea construi o popicărie etc. Se simte și nevoia 
unei cabane speciale pentru sportivi. Cit despre sezonul de iarnă-. 
dar, mai infîi trebuie luate măsuri pentru ca Predealul să se poală 
minări, ca în urmă cu doi. trei ani, cu baze sportive frumoase, bine 
ngrijite și intens folosite.

1
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In fiecare din cele citeva zile petrecute let Predeal atn simțit 
de a porni

I
Prin ștrandurile Capitalei

Sute și mii de oameni ai mun- 
► cii din Capitala patriei noastre își 
I petrec timpul liber la nenumă
ratele ștranduri, care oferă pri- 
jlejul unei plăcute destinderi în 
aceste zile călduroase de vară. Vi- 
zrtînd majoritatea ștrandurilor din 
București, am constatat că ad- 

-ministrațiile acestora își fac în 
(■prezent pe deplin datoria, iar vi- 
rziitatorii acestor locuri se înapo
iază către seară spre casele lor 
«mulțumiți că au putut petrece 
■o după-amtază agreabilă la unul 
’din ștrandurile Capitalei.

Pentru că zilele de vară din 
‘-anul acesta au prilejuit multa 
■necazuri bucureștenijor, vremea 
(■frumoasă stabilizîndu-se abia în zi- 
’’ăele din urmă, este explicate țap
ii tal că astăzi întilnești la ștran- 
»dul nr. 1 Floreasca un mare mt- 
tmăr de tineri și vîrstnici, Pentru 
rcurăț®*ia și ordinea care există 
fia acest ștrand administrația de 
liaici merită pe drept cuvînt toate 
(laudele. _ Nisipul, care, cu un an 
ffn urmă, era lăsat în părăsire 

1 ta imediata apropiere a porții, 
(J-ara găsit de astădată întins și 
1 greblat, formînd un strat uniform 
j pe plaja ce se întinde pe malul la-
• oului. Am privit cu multă plă- 
J cere vestiarele curate, proaspăt 
’vopsite, locul de parcare a mo
tocicletelor și bicicletelor frumos 
ț întreținut precum și minunatele 
«parcele cu iarbă ce străjuiau de 
in parte și de alta aleile umbrite
* de verdeața bogată a copacilor. 
i‘Un canitol speriat în munca celor 
Șce îngrijesc de bu n u f mers al 
'lucrurilor îl constituie terenul de 
jvolei. care, pînă nu demult, con- 
rstituia „coșmarul** amatorilor de 
j sport ce se încumetau să ,,în- 
i-eingă" un meci, și aceasta oen- 
Jtru că zgura groasă se răzbuna 
Hpe cei ce îi stricau... liniștea. De 
{astădată, am putut vedea aici 
'fileu! bine întins și terenul de 
ivolei întreținut în cele mai bune 
Jcenditi'ini. După ceea ce văzu- 
rsem aici am plecat mai departe
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s-au legat trainice prietenii ? 
Poate... relatări despre ultime
le pregătiri ale voleibaliștilor 
de la C.C.A. ? Nul In slovele 
scrise mărunt, maestrul spor
tului Ion Tănăsescu 
bește despre lucruri 
care noi (desigur, vor 
ții) îi mulțumim I

ne vor- 
pentrti 

fi și al

Pla-
cum 
St& 
cam

ION TANASESCU 
maestru al sportului

• ••

cu autobusul 31, apoi cu tram
vaiul 5, ocolind lacul, am ajuns 
pe malul celălalt, de unde o bar
că cu motor ne-a transportat la 
punctul următor al raidului 
nostru: ștrandul nr. 2. Trebuie 
să spunem că și aici am con
statat o curățenie exemplară, 
multă grijă față de materialul 
necesar întregului ștrand. Pelu
zele cu flori, plaja zilnic greblată 
și, mai ales, curățirea lacului de 

ierburi.
$i pentru că tot eram în apro

pierea Parcului de Cultură și O- 
dihnă „I. V. Stalin'* pașii ne-au 
purtat pe malul lacului Herăstrău 
unde, de la început, am înttfnit 
o vie activitate. Aici nu există 
r.fci un ștrand, dar Ia centrul 
nautic de antrenament, zeci de 
tineri și tinere își desăvîrșesc 
pregătirea în vederea apropiatelor 
campionate de canotaj. Printre 
cei care își puneau la punct am- 
barcatterwle *m îtjtîlnit figuri cu
noscute, de sportivi dintre care, 
cei mai mulți, își vor disputa la 
începutul lunii septembrie mult 
Invidiatul titlu de campion re
publican de juniori la schif, caiac 
și canoe. I-am lăsat și pe acești 
tineri entuziaști să-și continue 
mai departe pregătirile, urîndu-le 
succes și, după un mic ocol, am 
ajuns l,a unul din cele mai fru
moase baze snortive de natațte 
din Capitală- ștrandul Tineretului. 
Aici vin zilnic zeci sî ze«i de îno
tători și înotătoare din majoritatea 
colectivelor sportive bucureștene 
Pentru a se pregăti cît mai bine 
în vederea concursurilor care-î aș
teaptă. Aceleași cuvinte de lauda 
le putem adrese șț administrației 
■de la ștrandul Tineretului.

Aceeași voioș'e tinerească am 
îwtNnit-o «> la ștrandul Progresul 
din str. Dr. Staicovici, ștrand 
caîe poate constitui un bun e- 
xemplu d» curățenie si gospodă
rire. In afară de plajă, care pri
mește zilnic sute de vizitatori, 
dușurile, vestiarele si terenurile 
ăe sport sint toate puse fa punct.

Al Pamînnonnl 
corespondent

în comuna Răcăciuw
In colectivul sportiv Recolta 

Răcăciunî (regiunea Bacău) se 
desfășoară o rodnică activitate. 
Consiliul colectivului sportiv mun
cește temeinic pentru ca tot mai 
mulți țărani muncitori din comu
nă să facă sport.

De curînd, conform prevederilor 
planului de muncă al colectivului, 
au fost reamenajate terenul de 
volei și piista cu obstacole G.M.A., 
ceea ce a contribuit și mai mult 
la dezvoltarea activității sportive.

Aproape zilnic, după termina
rea lucrului la cîmp, tinerii și, 
uneori, chiar mai vârstnicii, se adu
nă pe terenul de sport. Unii se an
trenează la volei, alții la fotbal, 
dar cei mai mulți la atletism. 
Colectivul numără 79 purtători 
ai insignei G.M.A. și F.G.M.A., 
iar 65 tineri sînt aspiranți ai 
complexului și au majoritatea 
probelor luate. Multi sportivi sînt 
fruntași și în muncă. Astfel, spor
tivii Const. Bocăneț. D. Oancea, 
Mihai Roșea. Gh. Darie și Ion 
Barna sînt fruntași în camnanla 
de strîngere a recoltei. Exem
plul lor a fost urmat și de alți 
tineri țărani muncitori și, astăzi, 
colectivul sportiv se mîndrește 
cu acești tineri, nu numai buni 
sportivi, ci și fruntași în muncă.

(De la subredacția noastră)

Ne scriu corespondenții...
• Zilele trecute. în comuna 

Crevedia din regiunea București 
au poposit mai multe mașini, care 
aduceau pe sportivii colectivului 
Dinamo I din București. Ei veni
seră în această comună pentru a 
participa la o frumoasă întrecere 
sportivă, alături de membrii co
lectivului „Recolta“-Crevedia.

Tinerii sportivi bucureșteni și cei 
din Crevedia s-au întrecut la șah, 
tenis de masă, tir, volei și fotbal. 
In general, primele locuri au fost 
ocupate de dinamoviști, însă între
cerea a folosit mult, ca schimb de 
experiență, pentru tinerii din co
muna Crevedia.

întrecerea sportivă a fost urmată 
de un bogat program artistic, 
mult apreciat de țăranii munci
tori.

Ștefan Ciobanu 
corespondent

• Primul campionat sătesc de 
handbal disputat în anul 1954 a 
fost cîștigat de echipa „Recolta**- 
Gura Rîului. Așa s-a făcut cunos
cută această echipă sătească de 
handbal. Multi au crezut că în 
satul Gura Rîului altă activitate 
sportivă nu mai există. Adevărul 
este că sportivii din comună au 
devenit însă cunoscuți în tot ra
ionul Sibiu. Colectivul sportiv „Re- 
colta“-Gura Rîufui numără în rîn- 
durile sale numeroși atlețl, volei
baliști, jucători de tenis de masă 
ele.

Recent în comuna Gura Rîului 
sportivii au sărbătorit un eveni
ment deosebit: inaugurarea fru
moasei baze sportive reamenajată 
prin muncă voluntară.

Mircea Vlădoianu 
corespondent

Rodnică activitate sportivă a țăranilor muncitori din comuna 
Miercurea Nirajuluâ

In fiecare luni seara, Alexan
dru Albert, responsabilul sportiv 
al stației de radto-amplificare din 
comuna Miercurea Nirajului, este 
foarte ocupat. Aceasta, nu numai 
pentru că emisiunea sportivă a 
stației de radio-amplificare este 

foarte mult apreciată de țăranii 
muncitori din comună, cît mai 
ales, pentru faptul că îmtr-un timp 
relativ scurt, cît poate dura cr emi
siune sportivă, el trebuie să 
popularizeze nenumăratele succese 
obținute de sportivii colectivului 
Recolta Miercurea Nirajului.

Duminică de duminică, sau în 
oricare altă zi de sărbătoare, zecj 
de tineri și tinere din această 
comună își dispută întîietatea pe 
diferite terenuri de sport. Cele 
trej echipe de fotbal ale colecti
vului sportiv, echipele de volei, 
cele de popice, atlețji sau șa
hiștii au mult „de lucru" la fie
care sfîrșit de săptămînă așa 
că lunea seara, în fața difuzoare- 
lor, țăranii muncitori din comuna

Triata este un sport foarte răspîndit la sate. Iată aci un aspect die 
la o aprigă dispută.

Rezultate mereu mai bune
Bătălia pentru strîngerea recoltei 

este în toi. Țăranii muncitori din 
comuna Vama, raionul Cîmpulung 
Moldovenesc, muncesc cu însufle
țire din zori și pînă seara, pentru 
ca nici un bob să nu fie pierdut. 
Cu toate acestea, tinerii țărani 
găsesc timp și pentru a face 
sport. Mai cu seamă în zilele de 
duminică, terenul sportiv este 
plin. De curînd, sportivii din co- 
niuha Vama au amenajat un 
club unde, în orele libere, joacă 
tenis de masă sau șah. Clubul 
are două camere și o magazie 
pentru echipamentul sportiv și 
este înzestrat cu materialele spor
tive necesare.

Colectivul are mai multe secții 
pe ramură de spart. La șah, ac
tivează o echipă de băieți și una 
de fete, care susțin înrtîlniri prie
tenești cu alte echipe din raion. 
La atletism, ca și la volei, acti
vează tot cite două echipe, ulna 
feminină și una masculină. De 
asemenea, se mai practică boxrf, 
fotbalul, tenisul de masă și șahul.

Sportivii colectivului Recolta 
Vama obțin rfzultete frumoase în

Secții pe ramură de sport cu intensă activitate
Colectivul sportiv Recolta Cărpi

niș, raionul Timișoara, se numără 
printre colectivele fruntașe din 
acest raion. Atit în activitatea
G.M.A-,  cit și în cea competițională, 
colectivul sportiv Recolta Cărpiniș 
obține totdeauna rezultate frumoase.

Colectivul sportiv Recolta Cărpi
niș are 246 de membri, toți cu 
cotizația achitată ia zi. In cinstea 
zilei da 23 August, au fost reali
zate angajamenteCe pe întregul an 
la purtători G.M.A. In afara a- 
cestor angajamente, au mai fost 
realizați încă 23 purtători ai in
signei F.G.M.A., dintre care 8 fete. 
In această muncă. profesorul do 
educație fizică Tiberhi Stelzner și 
tovarășul Iosif Gilde au adus un 
aport însemnat.

Colectivul Recolta Cârpiniș are 
ntai multe secții pe ramură de 
sport, cea mai puternică fiind cea 
de călărie care numără 16 mem
bri. Călăreții acestui colectiv se 
remarcă întotdeauna în concursu
rile organizate în regiunea Ti
mișoara. Echipa de handbal a 
colectivului participă în campiona
tul regional, iar cele două echipe

Miercurea Nirajului au ce să 
asculte, iar responsabilul emisiu
nii sportive, abia prididește cu 
transmisiunea.

De altfel, succesele sportivilor 
din Miercurea Nirajului sînt bine 
cunoscute în toată Regiunea Auto
nomă Maghiară. Colectivul spor
tiv Recolta Miercurea Nirajului 
este unul din cele mai bune din 
întreaga regiune, avind lSO^de 
membri care activează permanent 
în secțiile de atletism, înot, fot
bal. popice, volei, șah și tir.

Bineînțeles, cea mai numeroasă 
secție este cea de fotbal, care are 
trei echipe, una de pitici, alta de 
rezerve și, în sfîrșit, prima gar
nitură, care activează cu un deo
sebit succes în campionatul ra
ional. De buna pregătire a fot
baliștilor se ocupă instructorul 
Cseh, iar printre cei mai buni 
jucători sînt Alexandru Farcaș, 
Arcadiu Kalman, Dionfeie Ghio- 
da, Venzel Magyari etc. 

competițiile la care participă. De 
pildă, în campionatul de atletism 
at R.P.R. (faza regională), atfețiii 
acestui colectiv au cucerit 5 tit- 
luri de campioni. Echipele de volei 
(masculină și feminină) ale colec-. 
tivului s-au clasat pe locurile I 
în campionatul sătesc regional.

Activitatea G.M.A. se află la 
(cv de cinste. In primele două 
trimestre ale acestui an colectivul 
sportiv Recolta Vama și-a înde-' 
plinit angajamentul la capitolul 
„purtători” G.M.A. Rezultate re
marcabile au fost obținute și cu 
prilejul Concursurilor Sportive ale 
Tineretului, cînd, la prima etapă, 
a participat un mare număr de 
tineri șî tinere.

Rezultatele frumoase obținute 
de acest colectiv sportiv sînt o 
urmare a muncii pline de însu
flețire pe cane o depune consiT.iul 
colectivului sportiv, cît și a spriji
nului pe care acesta îl primește din 
partea steriiltu popular comunaL

A. Schenkman 
corespondent

de fotbal în campionatul raional, 
ța cererea sportivilor a fost în
ființată de curînd și o secție de î 
ciclism, care a devenit necesară! 
după organizarea Concursurilor 
Sportive ale Tineretului. Deși de 
curînd înființată, secția de ciclism, i 
caro cuprinde 16 băieți și 6 fete, 
desfășoară o bogată activitate. 
Sportivii colectivului mai activează 
în secțiile de șah, tenis de masă 
și popice.

Cu toate aceste succese, în ac
tivitatea colectivului sportiv Recolta 
Cărpiniș există și un aspect ne
gativ: în întrecerile snortive sînt 
angrenate prea puține femei. De 
aceea Consiliul colectivului sportiv 
are sarcina de a se ocupa mei 
mult de angrenarea elementului fe
minin în activitatea sportivă. Pri
mul lucru pe care colectivul l-ar 
putea face este înființarea unei 
echipe feminine de handbal, de
oarece elemente care să alcătuitaecă 
această echipă există în număr de
stul de mare.

(Subredacția din Timișoara^,

De o largă popularitate în ron
durile membrilor colectivului se 
bucură și voleiul. De altfel, e-, 
chipele de voloi a'e țăranilor 
muncitori din comuna Miercurea 
Nirajului sînt primele în campio
natul regional, atît la fete, cît 
și la băieți. De asemenea, organi
zarea turneelor de șah. stîrnește 
întotdeauna un mare interes. De 
curînd, cu prilejul Spartachiadei 
satelor la șah, au participat 130 
de concurenti, iar ta întrecerile 
din cadru! Concursurilor Sportive 
a!e Tineretului, 60 de șahiști din 
comună și-au disputat întfietatea.

Despre activitatea acestui co
lectiv snortiv sătesc se pot spune 
multe. Succesele realizate de spor
tivii din Miercurea Nirajului, con
firmă, odată în plus, creșterea 
mișcării sportive în satele patriei 
noastre.

Nerva Popa 
corespondent



Astăzi la Orașul Stalin
Deschiderea oficială a finalei campionatului 

republican motociclist de regularitate 
și rezistență

in păduricea de ia Kosztowy, unde se antrenează Chromik

r Ora 8-9 asoc. Avîntul, 9-11: Casa 
‘Centrală a Armatei, 11-11,30 asoc. 
Constructorul, 11,30-13 asoc. Dina
mo, 13-14 asoc. Flacăra, 14-15 a- 
•soc. Locomotiva, 15-16 asoc. Meta- 
fal, 16-16.30 asoc. Minerul, 16,30- 
17 asoc. Progresul, 17-17,30 asoc. 
Recolta. 17.30-18 asoc. Voința; iată 
orele între care motocicliștii aso
ciațiilor enumerate mai sus, aflați 
la Orașul Stalin, vor intra astăzi 
cu mașinile lor, la revizia tehnică 
și la sigilarea motoarelor. După 
revizia tehnică, la ora 19, va avea 
loc solemnitatea de deschidere a 
campion atu lui de regularitate, re
zistență și turism. Mîine diminea
ță, motocicliștii vor porni să în
frunte prima etapă a acestui difi
cil campionat, atît prin formula sa 
nouă de desfășurare cît și prin 
lungimea sa șî obstacolele de P« 
traseul celor 6 etape.

Finala campionatului de regula
ritate, rezistență și turism din a- 
'cest an se va desfășura sub regi
mul parcului închis. Motoarele ma
șinilor sînt sigilate și alergătorii 
nu au voie să umble la ele sub 
nici un motiv. De altfel, imediat 
după sosirea dintr-o etapă, moto
cicliștii sînt obligați să predea 
mașmi'le arbitrilor speciali de parc, 
care nu le vor înapoia alergătorilor 
decât cu jumătate de oră înainte 
de a se porni într-o altă etapă.

Aceasta este o primă noutate 
---------------------------------------- ---------------------------------------------- —

Surprize in finalele Spartachîadei sindicale ia volei
. CONSTANȚA, 26 (prin telefon 
de la trimisul nostru).

Pe măsură ce se aipropie de sflr- 
Șit, întrecerile de vot ei din cadrul 
Sțpartach iadei sindicale devin tot 
mat interesam te. In ult imele zile s-a 
Observat un adevărat asalt al echi
pelor dlin jumătatea de jos a cla
samentului asupra fruntașilor. Ast-
fel, echipa masculină Flamura ro
șie a câștigat un set la 4 (!) în 
fața echipei Locomotiva, prestînri 
un joc spectaculos și eficace. O 
altă surpriză a realizat-o Con
structorul, care a dispus cu 3—0 
de Flamura roșie.
■ Fără îndoială, insă, că cel mai 
Interesant meci, soldat cu tm re
zultat' cu totul neașteptat, a fost 
cel dintre Metalul și Progresul. Par
tida, care a prilejuit evidențierea 
«tinerilor Doidu, Iliescu șli Fieraru 
idle la Metalul și Rusescu ide la 
Progresul, a fost câștigată de 
echipa Metalul, care a făcut utn joc 
excelent, de bună factură tehnică. 
De remarcat că in 6etul decisiv 
Progresul a condus cu 13—6 (!■), 
«Iar a pierdut la 14.

Iată rezultatele înregistrate în 
ultimele zile:

MASCULIN: Metalul — Progre
sul 3—2 (15, —10, 12, —13, 14); 
Progresul—Minerul 3—0 (la 13, 
12, 8); Locomotiva—Flamura- roșie 
3—1 (—4, 6, 12, 7); Știința—Avtn- 
toil 3—0 (la 15, 10, 11); Construc
torul—Flacăra 3—2 (4, —4, 10,
;—10, 7); Minerul— Avîntul 3—1 
(8, 14, —11, 14); Locomotiva— 
Știința 3—0 (6, 4, 15); Locomotiva 
;—Flamura roșie 3—0 (14, 13, 8); 
Recolta—Flacăra 3—2 (—12, 3,
—8, 12, 8).
■ FEMININ: Știința—Flamura ro
șie 3—0 (2, 0, 6); Constructorul—■’ 
Minerul 3—0 (7, 6, 6); Progresul 
—Metalul 3—0 (neprezentaire); Ști
ința—Recolta 3—0 (7, 3, 4); Fla- 
fcăra—Avîntul 3—1 (8, 11, —10,
5) ; Locomotiva — Flamura roșie
3—0 (4, 11, 0); Știința—Metalul 
3—0 (3, 5, 8); Știința—Minerul
3—0 (2, 3, 2); Progresul—Recolta 
3—0 (5, 3, 2); Locomotiva—Me
talul 3—1 (5, 7, —14, 3); Con
structorul — Avîntul 3—0 (0, 5,
6) ; Știința —Flacăra 3—0 (0, 1,
9); Flamura roșie—Minerul 3—0.
; Ordinea echipelor în clasamente, 

pentru motocicliștii noștri șî tot
odată și un impediment. Și nu este 
singurul. Spre deosebire de ceilalți 
ani, anul acesta motocicliștii nu 
vor mai acoperi etapele parcurgînd 
numai șosele asfaltate sau neasfal
tate, ci vor avea de trecut pe por
țiuni mari de traseu de veritabil 
motocros. Astfel vor trebuii să trea
că pe cărări de munte, să urce și 
să coboare pe covorul de frunze 
așternut printre brazi și fagi, să 
treacă prin vaduri de apă, prin 
regiuni mlăștinoase etc.

Finala campionatului, care înce
pe mîine, deși are numai 6 etape 
îi va supune pe alergători la un 
adevărat examen de rezistență și 
îndemînare. Un ajutor prețios pe 
care îl dă motocicliștilor asooiațiia 
Dinamo organizatoarea finalei de 
campionat, sînt măsurile organi
zatorice excepționale care au fost 
luate, astfel încît nici un moto
ciclist să nu poată greși traseul. 
Pentru aceasta, pe tnaseul celor 6 
etape au și fost puse de acum pe
ste 10.000 de semne indicatoare, 
iar în timpul desfășurării etape
lor, în locurile mai greu de iden
tificat vor sta arbitri care vor in
dica motocicliștilor traseul de 
parcurs.

Traseul pentru etapele I și II 
măsoară 398,2 km și va trebui să 
fie străbătut de motocicliști cu o 
medie orară de 42-55 km./h.

alcătuite fără ultimele meciuri de 
astă seară (a. r., vineri seara) 
este următoarea:

MASCULIN: Locomotiva 12 p„ 
Progresul 11 ip., Metalul 11 p.. 
Știința 9 p., Constructorul 9 p.. 
Flamura roșie 9 p., Minerul 8 p.,
Reocăta 8 p., Avîntul 7 p„ Fla
căra 6 p.

FEMININ: Știința 12 ip., Pro
gresul 12 p„ Locomotiva 11 ț>., 
Constructorul 11 p., Metalul 8 p., 
Flamura roșie 8 p., Reedita 7 p., 
Minerul 7 p., Flacăra 7 p., Avîntul 
6 p.

Lupta pentru primele locuri se 
dlă între echipele Știința și Pro
gresul la fete, iar la băieți șanse 
mai mari are echipa Locomotiva. 
In schimb, foarte echilibrată este 
lupta dintre echipele masculine Pro
gresul, Metalul și Știința, pentru 
locurile 2, 3, 4. De asemenea, im
portantă este disputa pentru cuce
rirea locului prim în clasamentul ce 
se alcătuiește prin adiționarea punc
telor realizate de echipele masculine 
și feminine. In această întrecere 
cele mai mari șanse le au reprezen
tativele asociațiilor Locomotiva și 
Progresul. Ultimele meciuri, care
vor decide clasamentele finale, se 
desfășoară duminică seaira, cinici 
va avea loc și festivitatea de închi
dere a întrecerilor.

eftimie ionescu

Punctul de adunare a concurenților a fost la B.T.E. Petroșani. Din 
Petroșani, concurența au plecat la cabana Lonea, punctul de pornire 
în concurs, cu decovilul. In fotografie: concurența n-au îmbarcat

‘spre a pleca ta cabana Lortea. (Fo’.o: VULPAȘ)

Recordul realizat de Jerji Chro-' 
mik pe 5.000 metri în întrecerile 
Festivalului de ta Varșovia a 
uimit pe toți specialiștii. Iar cei 
care art asistat ta cursă au făcut 
toate eforturile co după terminarea 
acesteia să poată sta de vorbă cu 
acest tînăr alergător atît de în
zestrat. Toți corespondenții de pre
să care se aflau la Varșovia în 
zilele acelea au încercat să ia un 
interviu renumitului recordman. 
Puțini au fost aceia care au re
ușit însă să obțină aceasta, de
oarece. îndată ce a coborit de pe 
podium, Chromik a părăsit Varșo
via. Ziariștii polonezi nu au re
nunțat la ideea de a scrie despre 
Chromik, deplasîndu-se pentru a- 
ceasta în sătucul! Kosztowy, unde 
erau convinși că s-a retras Jerji.

— Aici am păduricea de brazi, 
le-a spus Chromik, cărările din 
pădure, acoperite cu frunze și 
mușchi, care fac alergarea plăcută, 
liniștea deplină, atît de odihnitoare. 
Sigur, îmi lipsește pista stadionu
lui, dar pre'er să mă antrenez în 
mijlocul naturii.

Intr-adevăr, la Kosztowy, scriu 
ziariștii polonezi, ai unde să te 
antrenezi. In fiecare zi Chromik se 
antrenează, este drept mai puțin 
itntens decît prietenul său Emil Za- 
topek. De altfel, păduricea de iîngă 
Kosztowy a fost locul! primelor an
trenamente ale lui Chromik care 
este funcționar ta secția de in
vestiții a întreprinderilor miniere 
din Stalinogrod. Chiar și antre
norul său Vonreiter locuiește în 
apropiere, la Zabrze, și astfel are 
posibilitatea să urmărească îndea
proape pregătirile elevutui său oare 
folosește pista stadionului Gomik 
din Zabrze.

Ziariștii au cercetat și carnetul 
de impresii în care Chromik își 
face diferite s notări. Cursele care 
îl interesează îndeosebi sînt cele de 
1.500 și 5.000 m. „Dar anul acesta, 
scrie Chromik, voi încerca să alerg 
și 10.000 m. în cadrul campionate
lor de atletism ale Poloniei".

COHCm WTERREGIOMÂL
De curînd s-a terminat primul 

concurs ma6cuiin interregional de 
orientare turistică din țara noas
tră, concurs care a cunoscut un 
frumos stones.

La concurs, cu excepția Suce
vei, au participat reprezentanți 
ai tuturor regiunilor din țară 
calificați în finală în urma cîș- 
tigării tocului întîi în regiunea res
pectivă. Tema generală a concur
sului fiind străbaterea munților 
Sebeșului și Gibinului, caracterul 
concursului a fost determinat de 
această temă, care a constat în 
probleme de orientare apCiicate la 
specificul terenului. Acestea au 
fost deosebit de dificile și au ce
rut concurenților serioase cunoștin
țe tehnice.

Desfășurat pe o lungime de 91 
de kilometri, traseul concursului 
a fost împărțit în 4 etape de zi șî 
o etapă de noapte, etape ce au fost 
străbătute în 35 de ore. Diferența 
de nivel pe care s-a desfășurat con
cursul a fost de 2550 de m, ia.r 
viteza medie de marș a fost de 
4 km. în etapele de zi și de 3 
km în etapa de noapte. Plecarea 
în concurs s-a făcut în ziua de 

Clirwriik este de părere eă intr-un 
sezon atletic Cel mai potrivit este 
să ■ iei starttd de 2—3 ort în proba 
de 5.000 m. Iar o performanță sub 
14 minute poate fi obținută numai 
odată în decursul unui an.

La Kosztowy, Chromik a început 
pregătirile în vederea întîlnirii de 
atletism dintre echiprie Poloniei,

De pe podiumu-l învingătorilor, Jerji Chromik privește fericit spre 
miile de spectatori care-l aclamă.

DE ORENTARE TURISTICĂ
18 august la ora 7.30 cînd prima 

echipă, după consultarea hărții și 
a instrucțiunilor, s-a îndreptat 
spre traseu. Celelalte echipe au 
plecat la intervale de cîte 10 mi
nute. Pentru ca cititorii să-și poată 
face o imagine despre dificultatea 
concursului arătăm că ultima e- 
chîpă a sorit la Oașa^ punctul 
primului popias de noapte, rn jurul 
ore; 22S.4V.

Etapa întîi, desfășurată între 
cabana Lonea —■ muntele Sala- 
nilor — Muntele Dudu — Oașa 
s-a remarcat prin grelele proble
me de orientare puse concurenților, 
prin lungimea și dificultatea tra
seului. Deosebit de interesantă a 
fost etapa a patra care, în afară 
de problemele de orientare propriu- 
zise, a mai format examenul pro
belor complexe și teoretice ca 
aruncarea grenadei, cunoștințe ge
nerale, prim ajutor în caz de ac
cident, trecerea apei peste bîrnă, 
funicular și rapel.

Tema de noapte desfășurată la 
lumina făcliilor a cuprins proba 
de tir, care a venit să completeze 
eforturile inerente unei orientări în 
întuneric.

Controlul traseului a fost efec
tuat prin 22 de posturi de control, 
trei posturi de observații Și zece 
posturi „mute". închiderea concur
sului a avut loc la cabana Păl
tiniș, în ziua de 22 august, unde 
concurenții au fost salutați de 
tov. C. Messinghar din partea Di
recției Turism și Excursii a C.C.S., 
care a organizat acest concurs.

Rezultatele concursului sînt ur
mătoarele :

Locul I regiunea Oluj (Tordi Za- 
dor, Szekely Zoltan, Hickel Zoltan, 
Schechter Victor) 1607 punct?.

Locul II, regiunea București 
(Fratu Ilie, Sfitescu Vasile, Simi- 
ginovici Ion, Indus Richard) 1577 
puncte.

Locul III, Regiunea Autonomă 
Miaghiară (Katona Carol, Man 
Vasile, Gelecz Eugen, Berei Ale
xandru) 1565 puncte. • ~

Franței și Finlandei, care se va 
desfășura în ctârînd la Paris. In 
acest concurs el va lua startul 
in proba de 3.000 m. obstacole, ală
turi de renumitul atlet finlandez 
Karvonen. Iar pentru jocurile O~ 
lirupice hotărîrea va veni mai tîr- 
ziu. „Principalul — încheie Chro
mik — este să fiu bine pregătit".

Victoriile de pini acum, 
strimitefit pentru succesele 

viitoare
Am fost primul care am urcat 

pe podiumul instalat chiar pe 
ringul de pe stadionul Budow- 
lani din Varșovia. Și eram 
emoționat ca nimeni altul In 
clipa în care am primit meda
lia de attr a celei de a JJ-a 
ediții a Jocurilor Sportive Inter
naționale Prietenești ale Tinere
tului. Iar cind imnul patriei 
noastre a acoperit cu acordurile 
lui tribunele înțesate de specta
tori, eram fericit și mîndru că 
adusesem tineretului țării noa
stre un asemenea succes.

înapoiat în țară, împreună 
cu ceilalți sportivi care au repre
zentat tineretul nostru. în în
trecerile sportive ale Festivalu 
lui, am fost întîmpinați cu multă 
căldură și felicitați pentru suc
cesul pe care l-am obținut. 
Mai mult decît atît, la sediul 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor a avut loc
o festivitate, în care tovarășul 
Virgil Trofin. secretar al C.C. 
al U.T.M. a înminat Diplome de 
Onoare unui mare număr de 
sportivi și sportive, care la în
trecerile de la Varșovia au reu
șit să facă cinste tineretului 
nostru. Și eu am fost unul din
tre cei care au primit această 
distincție de onoare. Pentru mi
ne — și fără îndoială și pentru 
ceilalți tineri și tinere care au 
fost răsplătiți cu această dis
tincție — stau acum î'n fafd 
sarcini și mai importante: să 
luptăm cu și mai mare dirze- 
nie, să ne pregătim necontenit 
pentru a ridica pe culmi cit mai 
înalte gloria sportivă a tării 
noastre. Ne Luăm angajamentul 
să nu precupețim nici un efort 
pentru aceasta.

MIRCEA DOBRESCU
maestru al aportului



Meciul de atletism cu Franța, o etapă to drumul
atletismului nostru (II)

llie Savel, unul dintre cei mai rapizi alergători ai lumii in proba 
, de 400 m. garduri.

1 Recentul meci de atletism pe 
care echipele noastre reprezenta
tive l-au susținut cu echipele Fran
ței a fost pentru toți iubitorii spor
tului din țara noastră prilej de 
multe satisfacții și bucurii. In 
afara victoriilor echipelor noastre, 
cu atît mai prețioase cu cît ad
versarii atleților noștri au fost 
concurenți de o valoare ridicată, 
reprezentanții atletismului romî- 
nesc au realizat în cele două zile 
de întreceri o serie de rezultate 
excelente, dintre care două noî 
recorduri republicane. Cele doua 
noi recorduri, înregistrate în cla
sicele probe de 400 m. garduri și 
aruncarea ciocanului, marchează 
prin cifrele lor progresul atletis
mului nostru în general și, tot 
odată, ele vin să recompenseze 
stăruitoarea muncă de pregătire, 
eforturile în concurs, dîrzenia, pu
terea de luptă și patriotismul pe 
care le-au arătat atît llie Savel 
cît și Constantin Dumitru.

Campionul țării noastre la 400 
m. garduri, maestrul sportului llie 
Save), a avut în acest an o fruc
tuoasă activitate internațională, 
cîștigînd cele mai multe din con
cursurile la care a participat. In 
mod special trebuie subliniată vic
toria sa la Festivalul de la Varșo
via, cînd a cîștigat medalia de aur 
a cursei de 400 m. garduri, după 
ce a învins pe cei mai buni doi 
atleți ai lumii la această probă: 
recordmanul mondial Iurii Lituev, 
și campionul european Anatolii 
Iulin. Pe stadionul C.W.KS. din 
Varșovia, llie Savel nu a putut 
doborî recordul din cauză că la ul
timele garduri nu i-au mai ieșit 
pașii. Și totuși, forma bună în care 
se afla lăsa să se întrevadă că 
Savel era capabil de un nou re
cord. Și că așa era, ne-a dovedit-o 
sîmbăta trecută încheind cursa de 
400 m.g. în 51,7 sec.
vîntului puternic, Savel a reușit 
acest record, cotat printre cele mai 
bune performanțe mondiale ale 
anului.

Maestrul sporțului Constantin 
Dumitru a fost cel de al doilea, 
atlet romîn care a realizat un nou 
record în întîlnirea cu atleții fran
cezi. In acest an, la concursul In
ternațional de la Moscova el a 
reușit să ridice recordul țării la 
57,81 m. Cu numai 4 zile înaintea 
meciului cu Franța, Dumitru a 
■aruncat 57,92 m. stabilind un nou 
record. Dar forma bună în care

■ se află nu a lăsat acestui record 
prea multe zile de trai. Duminică, 
aruncătorul nostru a înregistrat un 
alt rezultat de valoare, obținînd 
58 76 m. și arătînd că se află pe 
drumul cel bun spre... 60 metri. In 
același concurs și Nicolae Rășcâ- 
nescu a înregistrat un rezultat 
excelent, 57,50 m.

O formă remarcabilă a arătat 
în ultima perioadă de timp, maes- 
.tra sportului Aneliese Zîmbreștea- 
nu, lucru care i-a permis să fie 
constantă în aruncările de peste 
45,00 m. la suliță. In meciul cu 
Franța. Andiese Zîmbreșteanu a 
confirmat din plin ultimele rezul

tate, aruneînd 45,39 m. In general, 
' despre comportarea atleților șî 
atletelor noastre se pot vorbi mul- 

ite, multe lucruri, subfiniind desî-
■ gur progresul, puterea lor de lup- 
' tă. Cu toate acestea, nu se poate
vorbi încă despre echipa noastră 
reprezentativă de atletism ca des
pre o „echipă completă” deoarece, 

In ciuda

deși și în această privință am în
registrat progrese față de anii tre- 
cuți, totuși nu există încă un echi
libru valoric perfect stabil între 
cei doi reprezentanți la fiecare 
probă, și mai ales nu există încă 
omogenitate între o probă și alta. 
In special, stăm slab la probele 
de semifond și aceasta se poate 
spune chiar și despre probele de 
fond.

CE SE INT1MPLA CU SEMI- 
FONDIȘTI1 ?

In ultimii ani nu a existat între
cere atletică internațională în care 
să nu fim lipsiți în mod regulat de 
orice satisfacție din partea repre
zentanților noștri, așa cum am fost 
în probele de semifond. Intr-ade
văr, dacă revedem clasamentele 
meciurilor cu echipele Belgiei, O- 
landei, Elveției, Norvegiei sau cla
samentele întîlnirilor sportive de la 
Festivaluri și campionatelor noa
stre internaționale, ori recentele 
probe din meciul cu Franța, vom 
constata că la 800 m. și 1.500 m. 
reprezentanții noștri nu au reușit 
să ocupe niciodată primul loc. iar

Aurel Raca a obflnu-t o fru
moasă victorie și un rezultat me

ritoriu (15fiO m.)

atunci cînd s-au clasat pe locul 
secund au reușit aceasta în com
pania unor adversari mediocri.

Să fim bine înțeleși: nu cerem ca 
semifondiștii romîni să-i învingă 
pe cei care au rezerve de muite 
secunde pe distanțele respective a- 
supra lor (Boysen-Norvegia; Mo
ens și De Muynk-Belgia, etc.). 
Dar dorim din toată inima, alături 
de toți iubitorii atletismului, ca 
antrenorii și inspecția de speciali
tate să se preocupe de rezolvarea 
acestei probleme. Astăzi, la valo
rile pe care le-au atins semifon
diștii europeni, recordurile noastre 
sînt încă mult în urma rezultatelor 
medii. La 800 m. recordul european 
este 1:45,7 iar Ia 1.500 m. 3:40,8, 
în vreme ce ila noi în mod obișnuit 
se scot rezultate cu 10 sec. și — 
respectiv—15 sec. mai slabe. Oare 
este mai greu să realizăm saltul 
absolut necesar la semifond, decît 
cel de la săritura în înălțime băr
bați, ori cel de la aruncarea cio
canului? Sprinterii noștri au gă
sit mai ușor calea spre cele 10,5 
sec., decît ar putea găsi calea lor, 
alergătorii de 800 m. și 1.500 m.? 
Sau poate este vorba numai despre 
o nepăsare generală pentru pro
blema respectivelor curse? Nu pu
tem crede că nu există elemente 
dotate pentru semifond, întrucît 
atleții romîni au realizat în trecu
tul nu prea îndepărtat rezultate la 
nivelul performanțelor bune de pe 
continent. Pe de altă parte, avem 
impresia că reprezentanții culorilor 
noastre ta 800 m. și 1.500 m. sînt 
de fiecare dată preocupați să re
zolve problema celui mai bun din
tre ei, neglijînd complet interesul 
echipei. Și totuși, chiar o astfel de 
rivalitate ar trebui să dezvăluie

unuia sau «Muia 
Ei însă sînt a- 

cursă (mai ales 
i, când de fapt se 

rezolvă problema primului loc) și 
cu excepția primului tur în care 
ne-am obișnuit să-l vedem pe Bîr- 
dău conducînd fără nici un fel de 
socoteală, nu ne amintim _ ceva 
demn de subliniat. In meciul cu 
Franța, antrenorii noștri scontau 
pe un loc prim sa*i în orice caz 
pe unul secund la 1.500 m. deoare
ce performanțele anterioare ale 
celor patru concurenți îi arătau 
de forțe sensibil egale. Și totuși, 
în cursă, F. Moscovici și D. Bîr- 
dău nu au contat nici un moment. 
Acest capitol rămîne prin urmare 
deschis și-și așteaptă o grabnică 
rezolvare.

personalitatea 
dintre atfeți. 
nonimi în 
!n ti naiul ei,

★
Victoria echipelor reprezentative 

ale țării noastre asupra echipelor 
naționale ale Franței, reprezintă, 
așa cum am mai spus, un frumos 
succes al tinerei noastre mișcări 
sportive. După victoriile asupra 
Belgiei (1953), Olandei și Elveției 
'(1954), Norvegiei (1955), victoria 
asupra Franței (țară clasificată în 
categoria A la atletism; toate cele
lalte enunțate mai înainte, sînt de 
categoria B), palmaresul echipelor 
noastre s-a îmbogățit cu un nou 
și remarcabil succes. Din victoria 
asupra Franței trebuie să găsim 
însă îndemnuri noi pentru o acti
vitate și mai susținută în viitor. 
Trebuie, credem, ca înainte de toa
te să nu considerăm că de acum 
am făcut tot ceea ce se poate face 
în domeniul atletismului, cu alte 
cuvinte să ne culcăm pe laurii cu
ceriți. Nu trebuie să uităm nici 
un moment că o asemenea victo
rie, pe lîngă faptul că deschide 
noi perspective atletismului 
dar impune în același timp 
de măsuri imediate care 
luate de pe acum, pentru a 
o și mai bună valoare, pentru for
marea unei echipe complete, pen
tru promovarea cu curaj a elemen
telor tinere etc. Ne mai despart 
numai cîteva săptămîni de cel mai 
important eveniment atletic inter
național al anului, cea de a VIII-a 
ediție a Campionatelor Internațio
nale de atletism ale R.P.R., unde 
atleții noștri trebuie să dea un 
nou și greu examen al maturității 
lor și trebuie să confirme succesele 
înregistrate de ei în acest an.

nostru, 
o serie 
trebuie 
câștiga

R. VILARA

Campionatul republican de pentatlon modem
SIBIU (prin telefon).— Miercuri 

au început întrecerile primului 
campionat republican de pentatlqn 
modern. După cum se știe, pentat
lonul modern cuprinde cinci probe: 
călărie, scrimă, tir, natație și cros. 
In prima zi 22 de concurenți, repre- 
zentînd șase asociații sportive, 
s-au întrecut în proba de călărie. 
Timpul frumos, buna pregătire a 
sportivilor participant! ca și va
loarea cailor au permis obținerea

Clasamentul pe echipe al acestei 
probe este următorul : 1. Știința 
(C. Vena, ” ~
2545 pct.; 
Bruja, R. 
2415 pct.;
Progresul 2285 ipct; 5. C.C.A. 1895 
pct.; 6. Victoria 10 1635 pct.
.Vineri la poligonul dim Dum

bravă s-au desfășurat întrecerile de 
tir, în care victoria finală a reve- 

tinor rezultate bune. Patru dintre nit lui^I. Farcaș (C.C.A.) cu 186 
participant au greșit însă par- - - -■
cursul și nu au primit din această 
cauză nici un punct. Iată clasa
mentul individual: 1. Gh. S'ăraru 
(Victoria 10) 1207,5 p.; 2. Ion Ciu- 
că (C.C.A.) 1175 p.; 3. Iuliu Far- 
kaș (C.C.A.) 1150 p.; 4. Alex. Bru- 
ja (Dinamo) 1142,5 p.; 5. Fels Die
ter (Voința) 1135 p. Clasamentul 
pe echipe este următorul : 1. C.C.A. 
(I. Ciucă, G. Alexandrescu, I. Far- 
kaș) 3390 p.; 2. Progresul (D.
Țintea, V. Manciu, V. Teodorescu)
3047.5 p.; 3. Victoria 10 (Gh. Să-
raru, Gh. Marton, Gh. lonescu) 
3035 p.; 4. Voința 2222,5 p.; 5.
Știința 2032,5 p.; 6. Dinamo
1142.5 p

Cea de ai doua probă din caratrl 
campionatului republican dte pen
tatlon modem, s-a desfășurat joi 
în sala Flamura roșie și a atras 
■numeroși spectatori care au fost 
satisfăcuți de buna comportare a 
majorității partitoiipainților. între
cerile au cerut multă rezistență și 
voință, calități pe care concurenți i 
le-au arătat cu prisosință. Rezul
tatele înregistrate s nt următoarele:

1. Fels Dieter (Voința) 17 v. — 
1062 pct.; 2. Alexandru Bruija (Di
namo) 15 v. — 938 pct.; 3. Cor
nel Vena (Ștwnița) 15 v. — 938 
pct.; 4. Victor Teodbrescu (Progre
sul) 13 v — 814 pet. ; 5. Gh. 
Săiraru (Victoria 10) 13 v. — 814 
pct...

în-

ne-

Probele de armă 
liberă și mai cu 

seamă cele de ca
libru redus se bu
cură de o mare 
popularitate, do
vadă că la startul 
lor se adună tot
deauna cel mai 

mare număr de trăgători. De la a- 
ceastă regulă nu face excepție nici 
apropiatul campionat european. 
Din lunga listă a celor înscriși cei 
mai mulți și-au anunțat participa
rea la armă liberă calibru redus la 
cele trei poziții: culcat, genunchi, 
picioare și bineînțeles pentru cel 
de al patrulea titlu pus în joc, 
clasicul 3x40 (3 poziții și la fiecare 
cîte 40 focuri).

La armă liberă calibru redus 
trăgătorul se află față de țintă la 
o distanță de 50 m. Concursul 
cepe totdeauna prin efectuarea ce
lor 40 focuri din poziția culcat 
rezemat. Această poziție este cea 
mai lesnicioasă pentru trăgător, în
trucît el stînd culcat poate ținti cu 
mai multă precizie și fără un efort 
fizic prea mare. In schimb, efortul 
psihic este covîrșitor. Faptul că 
toată lumea trage foarte bine din 
această poziție și că orice pjinct 
pierdut îl coboară pe concurent cu 
multe locuri în clasament deter
mină pe trăgător să muncească 
pînă la epuizare. Spectatorii vor 
avea probabil posibilitatea să asi
ste Ia egalarea recordului mondial, 
care de cîțiva ani a atins maximum 
posibil: 400 puncte din 400 posi
bile!! Cele 40 de focuri din poziția 
genunchi urmează îndată după 
terminarea probei de „culcat", cu 
singura deosebire că, corpul nu 
stă lungit pe pămînt ci atinge po
deaua numai în trei puncte de spri

jin: un genunchi, vîrful piciorului 
îngenunchiat și talpa celuilalt pi
cior. Concurentul execută tragerea 
celor 40 de focuri în 2h 
(sau mai puțin), avînd dreptul să 

se ridice ori de cîte ori crede de 
cuviință. Deși poziția este destul 
de incomodă totuși recordul lumii 
se apropie cu pași uriași de acel 
maxim 400! Deocamdată el se men
ține la 396 p., performanță realiza
tă acum cîteva luni și de Iudith 
Moscu (R.P.R.).

Cele 40 de focuri trase în pozi
ția picioare sînt fără îndoială cel 
mai greu de executat. Timp de 2h. 
15 min. trăgălorul stă în picioare 
și, fără alt punct de sprijin, trage 
cu o armă de cîteva kilograme. Cu 
toată perseverența trăgătorilor, re
cordul lumii n-a depășit încă 
382 p.

V. Roman, D. Pope seu)
2. Dinamo (Alexandru 
Iorgulescu, A. Imre)
3. Voința 2585 pct.; 4.

pct. (820 pct.); 2. D. Țintea (Pro
gresul) 186 pct. (780 pct.); 3. V. 
Manciu (Progresul) 184 pct. (780 
pct.).

Campionatul republican de polo pe apă
Miercuri și vineri s-au disipu- 

tat în țară cîteva jocuri din cadrul 
campionatului republican de polo 
pe apă, categoriile A șl B. Dintre 
rezultatele înregistrate, o mare sur
priză o constituie înfrîngerea su
ferită la Tg. Mureș de către echipa 
C.C.A., neînvinsă în țară în ultimii 
3 ani. Iată rezultatele tehnice în
registrate :

Categoria A

PROGRESUL TG. MUREȘ —
C.C.A. 3-2 (1-1)

Rezultatul constituie o mare sur
priză, dar victoria echipei Progre
sul este meritată. Jocul a fost spec
taculos, dar ambele echipe au ju
cat foarte dur în apărare. Cele 5 
puncte ale meciului au fost înscri
se de Meder (Progr.) min 1, No
vac (CC A.) mto. 3, losim (C.C.A.) 
min. 19, Simon (Progr.) min. 25 și 
28. In ultimele secunde de joc, 
Marcb’tiu (C.C.A.) a ratat egala- 
rea, trăgînd de la 1 m. peste poar
tă, Jocul a fost condus de arbitrul 

I

i
I

i

I'

La armă liberă calibru redus se I 
mai sfătuiește și ui- clasament pe , 
trei poziții: 3x40. Rezultatul în a- 

ceastă întrecere este stabilit prin 
adunarea numărului de puncte ob
ținute de același trăgător în fieJ 
care din celle trei poziții.

La campionatele europene la 
toate aceste probe se vor întocmii 
și clasamente pe echipe, fiecare 
țară prezentînd cîte. 5 trăgători. De 
asemenea, respectînd toate regu
lile de tragere stabilite pentru băr- ț 

bați la armă liberă calibru redus ' 
3x40, este prevăzut un campionat I 
pentru femei și juniori.

Proba meci englez, se desfășoară 
tot cu armă liberă calibru redus. In 
această probă se trag 60 focuri 
din poziția culcat, dintre care 30 
focuri la distanța de 50 m. și 30 

focuri la distanța de 100 m. Focu
rile de la distanța de 50 m. se e- 
fectuează pe o țintă de 20 cm. cu 6 
cercuri înegrite avînd di? metrul 1 
cercului 10 de 2 cm. (proba de 
armă liberă calibru redus 3x40 se J 
efectuează pe același format de țin- l 
te), iar cele de la 100 m. se e- 
fectuează pe o țintă de 50 cm. cu 1 
4 cercuri înegrite avînd diametrul ■ 
cercului 10 de 5 cm.

Recordurile țării noastre la a- 
ceastă probă, atît cel individual 
cît și cel pe echipe, sînt superioa
re recordurilor mondiale. Cu cîteva j 
luni în urmă maestrul emerit al 
sportului Iosif Sîrbu a realizat 600 
puncte din 600 posibile! Recordul 
pe echipă este de 2.388 p., superior 
cu 15 puncte recordului mondial. 
Echipele participante la această 
probă sînt formate di,n 4 trăgători.

La proba de pistol liber distanța 
de tragere măsoară 50 m., fiind cea 
mai mare distanță din probele de 
pistol. Concurentul folosește un pi
stol de calibru redus (calibru 
22) avînd dreptul să-și adap
teze crosa pistolului după con
formația mîinii sale și să folo

sească aparate micrometrice de re
glare. Ținta situată la distanța de 
50 m. are un diametru de 50 cm. 
cu 4 cercuri înegrite, cel din mij
loc (cercul 10) avînd un diametru 
de 5 cm. Se efectuează 60 de focuri 
într-o zi pe timp limitat. Cunoscu
tul trăgător suedez, Torsten Ullman 
deține recordul mondial al acestei 
probe (559 puncte) încă din anul 
1936. Și la această probă va fi în 
joc titlul de campioană europeană 
pe echipe, care va fi cucerit de țara 
ai cărei 5 trăgători vor totaliza cel 

mai mare număr de puncte.
Recordul mondial pe echipe este 

de 2.722 p., fiind stabilit de for
mația Uniunii Sovietice la campio
natele mondiale de anul trecut.

Clasamentul pe echipe al acestoî 
■probe este următorul: 1—2 Pro
gresul (D. Țintea, V. Manciu șj V. 
Teodorescu) 2180 pot. și C.C.A. (I. 
Farcaș, A .Stoenescu, Gh. Alexan- 
drescti) 2180 pct.

După trei zile <Te întreceri, clasa
mentul generai Individual este ur
mătorul: 1. Gh. Sărairu (Victoria 
10. Buc.) 2721.5 pct.; 2. Comei 
Vena (Știința) 2718 pot.; 3. Victor 
Teodorescu (Progresul) 2526,5 pct. 
Pe echipe, primefe trei locuri în 
clasamentul general sînit ocupate în 
ondlilne de Progresul (7455, 5 pct.), 
C.C.A. (6822,5 pct.), Știința (6337,5 
pct.).

H. Iacobini (București) care a gre
șit în aprecierea faulturilor și de 
aceea a recurs la compensații.

Alte rezultate
Flamura roșie Industria lînit 

Timișoara — Știința București 4-1 
(1—0). Au marcat Stănescu (3) și 
Laszlo pentru Flamura roșie și Ma
rinescu pentru Știința.

Știința Cluj — Metalul Cluj 
7—0 (1—0). Au marcat: Maxim 
(2), Danciu (2), Szabo, Do'eanu și 
Vîrgolici. Jocul a fost foarte dur. 
Jucătorul Gebefiigy (Știința) a fost 
eliminat definitiv în min. 17.

Categoria B
Locomotiva Timișoara — Voința 

Oradea 5—1 (1—1).
Voința Timișoara — Știința Ti

mișoara 7—3 (3—0).
Locomotiva Cluj — Progresul 

Cluj 6—4 (2—3).
Flamura roșie Timișoara — Di

namo București 1-4 (0-1). Au 
marcat Csordas (*>), Ke'emen, 
Cosma pentru Din? o și Stănes
cu pentru Flamura roșie.



„Bătălia” continuă în categoria A
Returul campionatului categoriei A a început în conditiuni 

din cele mai favorabile unei desfășurări pasionante, pe măsura inte
resului crescînd manifestat de zecile de mii de iubitori ai fotbalului.

Ultimele rezultate înregistrate au netezit oarecum drumul 
echipei Dinamo București spre titlu. In aceeași etapă, ea a cîștigat, 
iar cei mai periculoși concurenți (Progresul București și Flacăra 
Ploești) au pierdut, ceea ce a mărit avansul de puncte al dinamo- 
viștilor. Totuși, lupta nu-i încă terminată. Pe dinamoviști îi așteaptă 
jocuri grele, dintre care primul are loc mîine la Cluj cu Știința, o 
echipă lansată în urmărirea liderului. Este, de altfel, cel mai intere
sant joc al etapei. In ordine se situează partida de la Timișoara: 
Știința — FI. roșie Arad ,mai ales datorită formei bune a arădani- 
lor. Flacăra Ploești are un joc greu la Reghin, în special din cauza 
lipsurilor manifestate de linia de atac în jocul cu FI. roșie. Pentru 
periferia clasamentului, foarte important este meciul de la Con
stanta : Locomotiva—Locomotiva Timișoara, în timp ce partida de 
la Orașul Stalin prezintă interes doar pentru mijlocul clasamentului.

După etapa de mîîne, campionatul se va întrerupe pînă la 9 
Octombrie, pentru a face loc pregătirilor în vederea jocurilor cu 
reprezentativele R.D. Germane, Belgiei și R.P. Bulgaria.

Flacăra Ploești
»•. Meciul a început cu două eoir- 
«ere iotr-un minut, la poarta Fla- 
jrurii roșii, și aceBt lucru a „in- 
ălzvt" de la început atmosfera a- 
estei pasionante partide, care a 
îniut permanent încordată atenția 
efor aproape 40.000 de spectatori 
Kn tribunele Stadionului Repu- 
ilicffi. A fost cel mai frumos joc 
le plină acum all returului: echili- 
•«■at, cu faze de dominare și ac- 
’vuni La poartă alternative, cu in- 
eresante oscilații de scor, cu 
nulte momente de fotbal dte bună 
alitate. Ambele echipe au colntri- 
>u.it joi la realizarea unui spec- 
aeol fotbalistic care ne-a adius o 
îdevărată reconfortară după jocu
rile siaibe la care spectatorii bucu- 
eșteni au asistat miercuri. Și, 
tind spunem acest lucru, ne refe- 
'im in special la prima pairte a

1 ocului, cînd ambele echipe au fo6t 
ie același plan valoric.

In primele minute, siint superiori 
aloeșteniii. Ei încearcă să-i scoată 
din dispozâtiv pe apărătorii ad- 
verși și reușesc de câteva ori, dar 

■ nu concretizează. Arădanii trec la 
‘ ■ ofensivă și atacă — la rîndul lor 

— periculos, mai ales că apărarea 
Flăcării nu reușește să găsească 
remediul jocullui de continuă miș
care al lui Birău, ca și at celor
lalți atacamți, care fac reușite 
schimburi de tocuri. In mim. 20 
Petschovschi îi pasează lut Birău 
și acesta deschide scorul. Nu trec 
decât 5 minute și, în urma unei 
lovituri libere din marginea careu
lui, executată de Teodbrescu, la 
poarta Flamurii roșii se produce

Locomotiva București— 
Metalul Electromagnetica 

3-1 (0-1, 1-1)
N-a lipsit prea mult ca Metalul 

;ă furnizeze o mare surpriză în 
Cupa R.iP.R. In n®n. 89, cînd. 
juca în 9 oameni, scorul îi era 
favorabil; 1—0, punctul fiind în
scris în min. 43 de Cocoș. Fe- 

z roviarii, care au intrat pe teren 
subestimîndu-și adversarii și ju- 
cînd fără convingere, au egalat în 
ultimul minut și au obținut victoria 
în prelungiri, și odată cu ea și 

.calificarea pentru etapa următoare. 
Golurile au fost marcate de Olaru 

■ (nan. 89 și 100) șj Langa (min.
94).

Merite deosebite au în acest 
meci tinerii jucători de ia Mețaf.tfl 
care, fără să se lase intimidați 
de renumele adversarilor, au jucat 
frumos și cu o însuflețire excep
țională.

A. Marinescu 
corespondent

I. S. PRONOSPORT a hotărit 
suspendarea premiilor de consolare 
și participării la 0 rezultate, sta
bilind ca pentru lunile septembrie, 
octombrie și noiembrie să se a- 
corde următoarele categorii de pre
mii speciale la toate concu-surile, 
cu excepția celor intermediare care 
se vor organiza de la caz la caz. 

’Noile premii speciale se vor a- 
ccrda după următoarele criterii :

La fiecare concurs se vor atribui 
următoarele premii speciale: o 
mașină de cusut, două garnituri 
mobilă de bucătărie, două 'biciclete. 
5 aparate de radio și 20 echipa
mente sportive (trening sau echi
pament atletism). Au dreptul de a 
lua' parte la atribuirea premiilor 
speciale participanții care în con
cursul etapei respective au reali
zat pe buletine PRONOSPORT,

— Flamura roșie Arad 2-3 (1-1)
o îrrvăilmășeailă și Bădlulescu în
scrie cu caipul: 1—1. La- plocșteni 
se remarcă halfii dte margine care 
împing continuu atacul. Dragam și 
Botesicu joacă însă foarte lent, 
fără convingere, nu luptă pentru 
balon sau dau pase greșite și ast
fel irosesc multe acțiuni.

Pînă Ia sfîrșit. arădanii obțin 
două cornere, iar în min. 35 ar
bitrul le refuză acordarea unei 
lovituri de la 11 metri, la un hends 
în careu comis de Pahonțu.

începe repriza a doua... Ptoeș- 
fentij a>u un „start" mai bun, și, 
după șase minute, iau conducerea: 
Bădulescu centrează, Drăgan pre
lungește la Ștefănescu și acesta 
înscrie de aproape, cu un șut sec: 
2—1. Din .acest moment, Flacăra 
cedează trena și arădanii încep să 
pună stăpânire pe joc. Minutul 62 
aduce egalarea. Jurcă, foarte activ 
și „bătăios" în acest meci, scoate 
mingea din picioarele unui apără
tor advers, și îl pune în poziție 
de șut pe Birău. Acesta trage pu
ternic, dintr-o poziție laterală, și 
marchează: 2—2. Dominarea Fla
murii roșii se accentuează. Ploeș- 
•tenii se rezumă la apărare, mai 
ales că — obosiți — cei doi halfi nu 
mai pot susține ofensiva, iar atacul 
n-are nici coeziune, nici pregătire 
fizică și nici putere de luptă pen
tru a mai „forța" victoria. In 
schimb, atacă susținut Flamura 
roșie și, in minutul 80, în urma 
unei pase primită de la Serfozo, 
Birău, din același unghi foarte di
ficil, înscrie golul care aduce ară- 
danilor o meritată victorie.

Flamura roș e a răcut un joc mai 
bun decât Flacăra, pentru că toate 
compartimentele sale au corespuns 
în egală măsură, și — mai a- 
tes -— pe toată durata jocului. 

Toată echipa a jucat bine, dar 
mențiuni speciale se cuvin lui Bi
rău, Dușan, Petschovschi, Jurcă, 
fapaș, Serfozo. De la Flacăra au 
jucat mai bine: Pahonțu, Pereț, 
Cosmoc, Bădulescu. Atacul a fost 
mult sub .nivelul celorlalte compar
timente.

FLAMURA ROȘIE: Kiss — 
Szucs, Dușan, Farmati — Capaș, 
Serfozo — Jurcă. Me'cea. Birău, 
Petschovschi, Dumitrescu.

FLACĂRA : Maroși — Pahonțu, 
Marinescu, Topșa — Cosmoc, Pe
reț — Ștefănescu , Teodor eseu. 
Drăgan, Botescu, Bădulescu.

Arbitrul D. Schulder a condus 
un joc greu, sarcină <fe care s-a 
achitat — în general — bine. El 
a comis totuși unele greșeli, 
dintre care i se poate reproșa 
neacordarea penat thilui din min. 
35.

RADU URZICEANU
Jocul de tineret: Flacăra — FI. 

roșie Arad 3—3 (2-1).

Informații PRONOSPORT
depuse și intrate regulamentar în 
concurs, 3 pronosticuri ale căror 
rezultate valabile pentru triere să 
fie 2 și trei pronosticuri ale că
ror rezultate valabile pentru triere 
să fie X din totalul celor 12 pro
nosticuri indicate pentru meciurile 
etapei respective. Acestea se de
termină in raport cu rezultatele 
sportive., ale meciurilor din pro
gramul etapei, care se iau în con
siderare pentru triere. Participarea 
la aceste premii speciale se poate 
face numai pe buletine simple, 
multiple și carte poștală. La bu
letinele multiple vor intra în urnă 
atâtea variante cite vor îndeplini 
condițiile regulamentare. Nu iau 
parte Ia aceste premii variantele

NOTE
ATITUDINI CONDAMNABILE
Returul campionatului republican 

de fotbal a început și lupta pentru 
primul loc, ca și pentru evitarea 
retrogradării, este deosebit de dîrză. 
Jucătorii luptă cu toată ardoarea 
pentru succesul echipelor lor. In 
asemenea condițiuni este normal 
să se producă unele neregularități 
în joc, fără ca jucătorii să le co
mită în mod intenționat. Asemenea 
greșeli sînt inerente unui meci de 
fotbal. Nu sîntem de acord însă 
cu acele gesturi nesportive la care 
se mai dedau unii jucători, ges
turi nesportive în care elementul 
intențional este clar. Nu mai de
parte decît în ultimele partide am 
constatat cîteva ieșiri de-a dreptul 
nesportive, urîte, în care unii ju
cători au încercat să se lovească 
unul pe altul. Astfel de neregu
larități condamnabile s-au produs 
în jocul Dinamo București-Dinamo 
Orașul Stalin, C.C.A.-Locomotiva 
Tg. Mureș, Locomotiva Timișoara- 
Progresul București etc. Lazăr 
(Dinamo Orașul Stalin) și Ene 
(Dinamo București) au găsit de 
cuviință să „rezolve" într-un mod 
cu totul nesportiv duelurile pen
tru minge, jucînd dur și încer- 
cînd să se lovească, așa cum au 
procedat — în meciul C.C.A.-Loc. 
Tg. Mureș — și Vakarcs II cu 
Zavoda I, Constantin cu Bușch, 
Busch cu Tătaru. Mai mult chiar, 
Ferenczi (Locomotiva Timișoara) 
l-a și lovit pe Ozon la o învăl
mășeală, iar Ștefănescu (Flacăra 
Ploești) a sărit cu picioruț în 
Dușan (FI. roșie Arad), după ce 
Sziics (FI. roșie Arad) comisese 
o infracțiune asemănătoare asupra 
lui Bădulescu (Flacăra). Astfel de 
gesturi nu au ce căuta pe tere
nurile noastre; colectivele sportive 
și arbitrii au datoria să intervină 
imediat și energic pentru curma
rea lor. Fotbaliștii noștri cei mai 
buni vor fi chemați, foarte curînd, 
să reprezinte culorile țării în me
ciuri internaționale foarte impor
tante. Pentru o comportare cît 
mai bună — pe care, desigur, o 
doresc și colectivele noastre spor
tive — jucătorii selecționați tre
buie să se prezinte în perfecte 
condiții de sănătate. Or, duritățile 
la care se dedau unii jucători, 
pot duce la accidente care să lip
sească echipele reprezentative de

V
1. FI. roșie Arad 14 11 1 2 40:10 23
2. Știința Cluj 12 11 0 1 38: 7 22
3. Metalul Oradea 14 9 0 5 38:18 18
4. Locom. Cluj 12 6 2 4 21:22 14
5. Metalul Mare 13 5 3 5 27:30 13
6. Progresul Orad. 13 5 1 7 19:21 11
7. Metalul c. Turzil 14 3 3 8 28:38 9
8. FI. roșie Cluj ÎS 4 0 9 16:32 8
9. Voința Cărei 14 2 3 9 18:48 7

10. Progresul s. Mare 13 3 1 9 15:42 7
SERIA VI

1. Progresul Sibiu 14 11 3 0 38: 9 25
2. Locom. o. Stalin 14 9 2 3 29: 8 20
3. Loc. Tg, Mureș 14 9 1 4 36:18 19
4. Dinamo O. Stalin 14 6 3 5 20:23 15
5. Met. U. Z. O Stalin

Flac. Mediaș
14 5 3 6 2*4:25 13

6. 14 5 3 G 22:23 13
7. Fi. r. Sf. Gh. 14 5 2 7 25:34 12
8. Avîntul Reghin 14 4 3 7 17:28 11
9. Met. St. R. o. Stalin

3

1

3

1

9

3

14
10. Constr. Tg. Mureș

14

Fază din jocul de joi: por
tarul arădan Kiss „iese" la 
minge.

De altfel, portarii celor două 
echipe au fost serios întrebuin
țați în jocul de joi.

cu rezultate care le dau dreptul la 
premiile I, II sau III. Acordarea 
premiilor speciale se face prin ex
tragerea din urnă a buletinelor 
care îndeplinesc condițiile regula
mentare. Premiile neridicate în 
termen de 50 zile se prescriu în 
favoarea I. S. PRONOSPORT. In 
cazul cînd la un concurs re
zultatele sportive nu determina 
în urma celor 12 rezultate pentru 
triere 3 rezultate cu 2 ș: 3 rezul
tate cu X, premiile speciale atri
buite concursului respectiv se re
portează concursului următor.

★
Premiul special o motocicletă la 

concursul Pronosport nr. 3? (etapa 
din 21 august 1955) a revenit lui 
C. Marinescu din București str. 

T. Speran‘ia nr 26 care a avut 
255 buletine cu 0 rezultate. 

jucători de bază. Iată un aspect 
important al problemei care trebuie 
să atragă atenția colectivelor în 
mod hotărit mai ales că aceiași 
jucători, odată accidentați, vor 
lipsi și din echipele lor.

MUNCA EDUCATIVA...
...mai lasă de dorit, de altfel, la 

unele colective sportive. Și aceasta 
pentru că supraapreciind impor
tanța secției de fotbal în dauna 
activității lor generale dau do
vadă de o condamnabilă atitudine 
de toleranță și de cocoloșire față 
de actele de indisciplină ale unor 
fotbaliști. Un caz elocvent îl con
stituie — după cum ne sezisează 
tov. Gh. Stoicescu, salariat al Sfa
tului Popular Regional Constanța, 
— doi jucători ai echipei Locomo
tiva Constanța: Tatomir și Geor
gescu. Acești fotbaliști, care ac
tivează în prima categorie șr care 
ar trebui să fie exemple pentru 
tinerii sportivi constănțeni, au o 
purtare de-a dreptul scandaloasă 
în afara terenului. Fiind foarte 
bine „dispuși", ei au avut o ati
tudine necuviincioasă față de cî
teva tovarășe aflate în același au
tobuz. Cei doi fotbaliști au adre
sat tovarășelor cuvinte injurioase, 
care au stîrnit indignarea celor
lalți pasageri.

Asemenea comportare reflectă 
lipsa de preocupare a conducerii 
colectivului față de educarea spor
tivilor tor, o atitudine de îngă
duință și de nepermisă nepăsare 
atît din partea colectivului, cît și 
din partea organelor sportive con- 
stănțene, pentru care echipa de fot

bal a devenit o reprezentativă de 
care „nu se poate atinge" nimeni. 
Cu asemenea jucători și cu aseme
nea mentalitate nu este de mirare 
că echipa constănțeană se zbate în 
coada clasamentului, pentru că 
dacă aceasta este comportarea unor 
jucători în societate, ea se res- 
fringe și în activitatea lor pe 
terenurile de sport.

Este absolut necesar ca în viața 
secției de fotbal a Colectivului Lo
comotiva Constanța să se producă 
o cotitură. Conducerea, sprijinită 
în mod efectiv de organele spor
tive locale, trebuie să se ocupe 
în mod serios de educarea sporti
vilor, de formarea unor cetățeni 
demni, cu mentalitate sănătoasă, 
exemple bune pentru tineret.

Programul jocurilor de mî’uie
CAT. A ȘI TINERET (Etapa a treia 

a returului): Știința Timișoara-Fl. 
roșie Arad («-1 și 1-0): Dinamo Ora
șul Stalin-C.C.A. (1-1 și 0-1); Loco
motiva Constanța-Locrmotiva Timi
șoara (0-3 și 2-1); A\.niul Reghin- 
FlacăTa Ploești (0-4 și 2-6); Știința 
Cluj-Dinamo București (0-0 și 1-1); 
Progresul C.P.C.S. București-Locomo- 
tiva Tg. Mureș (amical). Meciul Pro
gresul București-Minerul Petroșani a 
fost amînat.

In paranteze, rezultatele din tur la 
A șl tineret.

CAT. B (a doua etapă a returului) 
— SERIA I: Locomotiva București— 
Frogresul Sibiu (1—0); Metalul Uz.tr. 
Orașul Stalin-Știința Craiova (3—0); 
Locomotiva Cralova-Metalul St. R. 
Orașu' Stalin (1—1); Metalul Bucu- 
rești-Fl.-.-ăra Moreni (0—2); FI. roși® 
SI. Gheorghe-Dinamo 6 București 
(0—1); locomotiva T. Severin-Pro- 
gresul București (1—3) SERIA IT: 
Metalul Reșița-Melalui Oradea (1—0); 
Metalul C. Turzil- Metalul Arad 
(2—0) Metalul lCO-Mtetalul Hunedoara 
(0—2); Metalul B. Mare-Fl. roșie 
Cluj (0—0); Locomotiva A rad-MIi no
rul Lupeni (0—0); Locomotiva Cluj- 
Progresul S. Mare (1—2); Progresul 
Oradea-Flacăra Mediaș (3—1). SERIA 
III: Știința lași-Dinamo ' BîrLad
(1—2); FI. roșie Bacău-Fl. roșie Bur- 
dujeni (0—1); Fi. roșie Buhuși-Pro- 
gresul Focșani (0—3); Flacăra Cîm- 
pina-Avîntui Fălticeni (2—1); Dina
mo Galati-Loeomotiva Iași (2—4). 
Jocul Flacăra 1 Mai Pioești-Dinamo 
Bacău a feet amînat.

Minerul Petroșani 
in R. P. Bulgaria

Joi seară, echipa de fotbal 
a colectivului Minerul Petroșani 
a plecat- în R.P. Bulgaria unde 
va susține două meciuri prie
tenești. Primul joc va avea loc 
duminică 28 august, la Dimitro- 
vo, cu echipa locală Minier. In 
vederea acestor întîlniri, Mine
rul a deplasat un lot de jucători 
care cuprinde pe: Crîsnic, Panait, 
Vasiu, Parasthiva, Gabor,- Sima, 
Farcaș II, Coidum, Romoșan, De- 
leanu, Moldovan, Turcuș, Szoke 
etc.

Situația in campionatul 
republican de juniori

In această interesantă întrecere 
a tinerilor noștri fotbaliști s-au 
disputat pînă acum cinci etape 
din cadrul returului șj pînă la în
cheierea competiției au mai rămas 
patru etape în seriile I, II, IV, V 
și VI și șase etape în seria III 
(deoarece această serie cuprinde 
11 echipe). In prezent, clasamen
tele celor 6 serii-alcătuite în baza

rezultate (și care nu aii
prezintă

/ - ----- van
lost inca omologate) se 
astfel :

SERIA

1. Locomo't. Iași 14 11 1 2 33: 8 232. Voința Fălt. 14 9 2 3 35:12 203. Dinamo Bacău 14 8 2 4 43:17 184. Știința Iași 14 7 3 4 32:18 175. Fl. roșie Buhuși 14 7 0 7 47:33 146. Avintul Fălt. 14 6 2 6 35:28 147. FI. roșie Burd. 14 3 4 7 19:33 108. FI. roșie Bacău 14 4 2 8 17:31 109. Dinamo Bîriad 14 3 1 10 20:57 710. Progresul Focș. 14 3 1 10 17:61 7
SERIA II

1. Locom. Buc. 14 12 1 1 49:11 252. Știința Buc. 14 9 3 2 37:17 2»13. Flacăra Cîmp. 14 7 3 4 29:19 174. Flacăra Moreni 14 7 3 4 18:22 175. Locom. C-ța 14 5 5 4 31:20 156. Tin. Din. II Buc. 14 5 5 4 24:22 157. Flac. 1 Mai Pl. 14 4 3 7 29:30 118. Dinamo Galați 14 4 3 7 16:24 119. Locom. Galați 14 2 1 11 13:41 510. Voința Focș. 14 1 1 12 11:51 3

SE" IA

1. Flacăra Pl. 13 11 1 1 62: 9 232. Tin. Din. I Buc. 14 10 2 2 45: 8 22
3. Mletalul Buc. 15 10 2 3 37:16 224. Progresul Buc. 15 7 6 2 25:16 20
5. Flacăra Buc. 14 4 6 4 17:19 146. știința Craiova 15 6 1 8 26:30 137. Locom. T. Sev. 14 5 2 7 25:41 128. Tîn. Din. Pitești 15 4 2 9 29:34 109. Locom. Craiova 15 4 2 9 20:44 1010. Progr. C.P.C.S. 14 2 2 10 19:62 6

11. C.C.A. Buc. 14 2 2 10 10:36 6
IV

1. Știința Tim. 14 8 5 1 34:13 21
2. Locom. Timiș. 12 8 3 1 26:15 19
3. Metalul Arad 14 8 2 4 36J9 18
4. Metalul Reșița 14 7 4 3 30:19 18
5. Metalul 108 14 8 1 5 32:25 17
6. Locom. Arad 13 5 5 3 23:16 15
7. M’et. Huned. 14 5 1 8 28:34 11
8. Minerul Petr. 13 4 2 7 22:24 10
9. Progr. Timiș. 14 2 1 11 12:34 5

10. Minerul Lupeni 14 1 0 13 8:52 2
SERIA

CÂMP. REPUBLICAN DE JU
NIORI (a Vl-a etapă a returului) — 
SERIA I: Progresul Focșani-A vîn- 
tul Fălticeni (0—3), Dinamo Bacău- 
Fl. roșie Bacău (3—0), Dinamo Bîr- 
lad-Știința Iași (0—4). FI. roșie Bu- 
huși-Locomotiva Iași (1—2), FI. roșie 
Burdujeni-Voința Fălticeni (0—3). 
SERIA II: Flacăra Cîmpina-Locomo- 
tiva Constanța (1—1), Știința Bucu
rești-Dinamo Galați (2—0), Flacăra 
Moreni-Voința Focșani (1—2), Loco
motiva Galați-Tîn. Din. II București 
(1—4), Flacăra 1 Mai Ploești-Loco- 
motiva București (2—7). SERVV III: 
Metalul București-Locomotlva T. Se
verin (5—0), Flacăra Ploești-Progre- 
sul București (1—1), Flacăra Bucu- 
rești-Loeomotiva Craiova (2—1), Pro
gresul CPCS-CCA (0—2), Tin. Din. 
Plteștl-Tîn Din. I București (0—S). 
SERIA IV: Locomotiva Arad-Mc ta
lul Arad (1—1). Locomotiva Timișoa- 
ra-Metalul Reșița (2—2), Progresul Tl- 
mlșoara-Metalul Hunedoara (2—4), 
Metalul 103-Minerul Petroșani (1—6), 
Știința Timișoara-Minertil Lupeni 
(3-0. SERT'Ș. V: Progresul Oradea- 
Metalul B. Mare (1—3), FI. roșie Cluj- 
Metalul Oradea (2—7), Locomotiva 
Cluj-Progresul S. Mare (2—0), M’eta- 
iul C. Turzil-Ștlința Cluj (0—6), 
Voința Carei-Fl. roșie Arad (0—11). 
SERIA VI: Progresul Sibiu-Metalul 
U. T. Orașul Stalin (4—1), Metalul 
St. R. Orașul Stalin-Fl. roșie St- 
Gheorghe (1—3), Locomotiva Orașul 
Stalin-Construc*orul Tg. Mureș (6—•), 
Dinamo Orașul Stalin-Avîntul Re
ghin (3—2), Flacăra Medlaș-Locomo- 
tiva Tg. MUireș (1—2). feu-»i



Pregătiri pentru
După o perioadă destul de în

delungată de acalmie... pugilis- 
tică, întreruptă lun.a aceasta de 
concursul școlilor de tineret și de 
întrecerile internaționale de la 
Varșovia și Viena, amatorii de 
box din Capitală vor avea prile
jul să asiste în curînd la O se
rie de competiții care se anunță 
de pe acum deosebit de atracti
ve. Desigur, cum este și de aș
teptat, în centrul atenției iubito
rilor „sportului cu mănuși" se si
tuează campionatele republicane 
individuale. Această competiție 
tradițională va reuni cele mai re-’ 
•prezentative elemente ale boxului 
nostru. Pugițiști cu o veche expe- 
riență a ringului și cu palmare
suri încununate de victorii remar
cabile în țară și peste hotare își 
vor măsura forțele la București, 
între 4 și 18 septembrie, pentru 
cinstea de a îmbrăca tricourile de 
campioni la cele 10 categorii de 
greutate. Alături de fruntașii miș
cării noastre pugilistice, printre 
care se numără maestrul emerit al 
sportului Gheorghe Flat, maeștrii 
sportului Mircea Dobrescu, Nico- 
■lae Linca, Eustațiu Mărgărit, Du
mitru Ciobotaru si alții, vor evo

lua și o serie de boxeri tineri, cu 
perspective din cele mai humoase, 
care s-au impus cu ocazia cam
pionatului de calificare, ajungînd 
î.n finala acestei grele întreceri. 
La scurt timp dună terminarea 
campionatelor individuale, la 
București, ca și în alte orașe din 
țară, va începe disputarea cam-’

ob-

(1:03,0). 
înregis-

CLUJ 26 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Vineri dimi
neața au început la bazinul „Vic
tor Babeș" din localitate, finalele 
campionatului republican de na
tație și polo al juniorilor. In ca
drul primei zile de concurs s-a 
remarcat îndeosebi rezultatul 
ținut la ștafeta 4 x 200 m. liber 
juniori categoria I de echipa 
C.C.A. (Botez, Schmaltzer, Ștefan 
Ionescu, Hubert Bock) care a sta
bilit un nou record republican de 
juniori categoria I : 10:09,5 (v.r. 
10:17,1—Știința Buc.). Alt rezul
tat de valoare a fost cel obținut 
de Șt. Ionescu (C.C.A.) la 100 m. 
liber junior: categoria I 
Iată rezultatele tehnice 
trate :

100 m. liber junioare
l. Nicoleta Ștefănescu
Buc.) 1:24,1;2. M'aria Kassovitz 
IConstr. Oradea) 1:26,0; 3. Aure
lia Filoti (Progr. Buc.) 1:26,8. 
400 m. liber Juniori cat. I.: 1. 
H. Bock (C.C.A.) 5:10,0; 2. D.
Kaminsky (Progr. Buc.) 5:34,5; 
3. C. Țintea (Met. Buc.) 5:35,1. 
100 m. bras juniori cat. 1: 1. Al. 
Schmaltzer (C.C.A.) 1:18,6; 2.
Adrian Oanță (T.D.) 1:19,2; 3. 
Al. Csiki (Loc. Cluj) 1:20,3. 100
m. liber juniori cat. 1: 1. Șt. Io
nescu 
Zahan 
Szabo

(C.C.A.) 1:03,0; 2. Aurel
(T.D. Buc.) 1:05,2; 3. Al. 
(Știința Cluj) 1:06,8; 100

Mi ine la handbal masculin:
C. C. A. — D’uiamo VI

Mîine, cele mai bune echipe 
masculine de handbal din (ara 
noastră își vor relua activitatea, 
prin disputarea jocurilor etapei a 
IX-a a turului campionatului re
publican al categoriei A. Reluarea 
acestei importante competiții coin
cide cu disputarea meciului soco
tit — pe bună dreptate — cel mai 
de seamă: C.C.A. — Dinamo VI 
București. Jocul se va desfășura 
pe stadionul Dinamo Obor, mîine 
dimineață, începînd de la ora 
1030

In rest, etapa de mîine a cam
pionatului republican masculin 
categoria A. programează urmă
toarele meciuri: ORAȘUL STA
LIN: Dinamo — Știința Iași; SI
BIU: Voința — Metalul Timișoa
ra; REȘIȚA: Metalul — Știința
I.C.F.;  CISNADIE: Flamura ro
șie — Flamura roșie Jimbolia; TI
MIȘOARA: 
Ploești

FlacăraȘtiinta

La sfîrșitul săptămînii viitoare, 
o altă importantă competiție hand
balistică și anume campionatul 
masculin și feminin de calificare, 
va intra în faza finală, prin dis
putarea etapei interregiuni. Se 
știe că meciurile se dispută tur- 
retur, adică fiecare echipă susține 
două întîlniri: odată pe teren pro-

un important eveniment pugilistic
pdonatului republican pe echipe, in 
care vor fi angrenate șase echi
pe puternice și de 'forțe sensibil 
egale. Chiar în timpul desfășură
rii campionatului republican pe 
echipe, organizat pentru prima 
oară în țara noastră, boxerii bucu- 
reșteni se vor întrece în cadrul 
„Cupei Sfatului popular", altă 
competiție devenită tradițională. 

Disputarea simultană a celor 
două competiții este posibilă deoa
rece, așa cum prevede regulamen
tul campionatului republican pe 
echipe, la această întrecere nu 
vor putea participa decît boxerii 
de categoria I și maeștrii sportului 
în vreme ce la „Cupa Sfatului popu
lar" pot fi înscriși boxeri de orice 
categorie de clasificare.

In vederea acestor întreceri, co-’ 
misia centrală de box a luat une
le măsuri menite să asigure buna 
desfășurare a reuniunilor. Astfel, 
la apropiatele campionate republi
cane individuale, meciurile vor fi 
conduse de cei mai buni arhitri 
din țară, iar judecarea se va face 
,,în patru” (cei trei arbitri de 
margine plus arbitru! de ring), 
ca la campionatele europene. A- 
ceasta va contribui, fără îndoia
lă, l.a înregistrarea unui număr 
cît mai mic de greșeli în apreci
erea rezultatelor. O măsură impor
tantă și totodată inedită, este 
cea privitoare la fixarea unor 
„capi de serie" la fiecare catego
rie de greutate. Acest sistem, u- 
zitat în tenis de masă și tenis de 
cîmp, exclude posibilitatea ca bo-

juniori cat. II : 1. I.
(FI. r. Lugoj) 1:20,1;

(Voința Tg. M.)

m. fluture 
Lungulescu
2. V. Budai
1:23,6; 3. Andrei Fulopp (Progr. 
Cluj) 1:30,7; 4x100 m. mixt juni
oare cat. 1: 1. Progresul Tg. Mu
reș 6:07,0; 2. Progresul Buc.
6:13,2; 3. Voința Buc. 6:31,8. 400 
m. liber junioare cat. II : 1. Ma
ria Meder (Progr. Tg. M.) 6:55,8;
2. Martha Kiss (Progr. Tg. M.) 
7:07,3; 3. Doina Vuscan (Loc. 
Cluj) 7:17,0. 100 m. fluture juni
oare cat. I : 1. Elisabeta Bratu
(Progr. Buc.) 1:32,3; 2. C. Spin
dler (Met. Reșița) 1:35,4; 3. Inge 
Graef (Progr. Tg. M.) 1:35,9. 100 
in. spate juniori cat. 1: 1. Aurel 
Zahan (T.D. Buc.) 1:15,8 (la 3 
zecimi de record); 2. Leopold 
Bennstein (Voința Tim.) 1:18,2; 3. 
Ioan Imling (Met. Reșița) 1:18,6. 
100 m. fluture junioare cat. II : 
1. Elena Ghinea (Progr. Buc.) 
1:36,1; 2. Gabriela Puiu (FI. r. 
Lugoj) 1:38,1; 3. Maria Nemeth
(Progr. Tg. M.) 1:40,7.

Tot vineri a început și turneul 
de polo pe apă care va desemna 
echipa campioană de juniori. Re
zultatele înregistrate pînă aseară 
sînt : Flamura roșie Lugoj — Fla
mura roșie Cluj 2-2 (1-0); Voința 
Buc. — Locomotiva Cluj 3-1 
(2-0); Progresul Buc. — Flamura 
roșie Cluj 4-1 (3-0).

GH. NICOLAESCU

în deplasare. Deci, 
a fazei interregiuni 
de disputare. In to-

priu și odată 
fiecare etapă 
are două date 
tal, ultimul „act" al campionatului 
de calificare (faza interregiuni) 
are trei etape, care se vor disputa 
la următoarele date: etapa I: 4 și 
11 septembrie; etapa a II-a: 25 sep
tembrie și 2 octombrie; etapa a 
IlI-a: 16 și 23 octombrie.

Iată programul primei etape 
(turul), care se va disputa ta 4 
septembrie: MASCULIN: Iași: Lo
comotiva — Dinamo Dorohoi; Pia
tra Neamț: Constructorul — Con
structorul Bîrlad; București: Di
namo Obor — Flacăra Rafinăria 
1 Ploești; Brăila: Constructorul — 
Constructorul Constanța; Rimnicu 
Vilcea: Oltul — Metalul Oltenița; 
Reșița: Metalul III — Dina
mo Craiova: Oradea: Dinamo — 
Recolta Bu'.găruș; Aiud — 
Constructorul Tg. Mureș; Sibiu: 
Constructorul — Minerul Aninoa- 
sa. FEMININ: Bîrlad: Progresul— 
Metalul Ploești; Constanța: Pro
gresul — FI. roșie Steagul Roșu 
Buc.; Călărași: Progresul — Fi. 
roșie Rîmnicu Vîlcea; Arad: Voin
ța — Fi. roșie U.T.T. Timișoara; 
Baia Mare: Voința — Progresul 
Oradea: Miercurea Ciuc: Avîn- 
tul — FI. roșie Sighișoara; Știința 
Bistrița stă. Pe data de 11 septem
brie se va disputa returul acestei 
etape, în organizarea echiDelor 
care s-au deplasat.

în mod firesc la o

xerii, care sînt considerați cel 
maii buni în categoria_respeotivă, 
să se îirtîlnească și să se elimi
ne unul pe altul în primul sau al 

doilea tur al competiției. Așa dar, 
sistemul de desfășurare a între
cerilor, ou fixarea „capilor de se
rie”, duce 
creștere a spectaculozității com
petiției pe măsură ce aceasta se 
apropie de sfîrșit. „Capii de se
rie" vor fi desemnați după defi
nitivarea înscrierilor și, in înde
plinirea acestei sarcini, se va ți
ne seama de valoarea și rezulta
tele fiecărui boxer în parte. Este 
interesant de arătat că, peste ho
tare, numeroși specialiști în do
meniul boxului s-au pronunțat 
pentru introducerea acestui sistem 
la competițiile de mare amploa
re. Reuniunile campionatelor in
dividuale se vor desfășura în aer 
liber. Comisia de organizare a 
campionatelor, desemnată în ul
tima sa ședință de biroul comisi
ei centrale de specialitate, și-a în
ceput munca pentru ducerea la 
bun sfîrșit a sarcinilor legate de 
buna organizare a acestei mult 
așteptate competiții pugilistice.

Pînă la 4 septembrie, ziua pri
melor meciuri ale campionatelor 
republicane individuale de box, 
au rămas puține zile. In secțiile 
de box ale colectivelor sportive au 
loc actualmente intenBe pregătiri. 
Cîțiva dintre cei mai buni boxeri 
hucureștemi se află în prezent în 
Austria, pentru a întoarce vizita 
prietenească făcută la începutul 
acestui an de boxerii vienezi la 
București. Timp de două săptă- 
mîni, toți pugiliștii finaliști, de la 
cei mai experimentați și pînă 1a 
cei mai tineri, vor lupta cu ar
doare pentru titlurile de campionii 
ai țării. Amatorii de box așteap
tă de la ei întreceri de un înalt 
nivel. De aceea, boxerii și antre
norii au datoria de a acorda în
semnătatea cuvenită acestei com
petiții. Antrenamentele trebuie să 
se desfășoare cu și mai multă in
tensitate. Fiecare boxer care va 
participa la campionate trebuie să 
fie convins că rezultatele valo
roase nu cad din cer, ci se obțin 
prin muncă temeinică și bine o- 
rientată. O sarcină deosebită re
vine antrenorilor care au datoria 
să-și îndrume elevii spre practi
carea unui box de înalt nivel teh
nic si tactic. De asemenea, unele 
colective sportive care au negli
jat pînă acum să facă formele de 
clasificare pentru unii boxeri care 
au norma de categoria a Il-a, 
trebuie să lichideze grabnic acea
stă linsă. Campionatele individu
ale din acest an trebuie să în
semne încă un pas 
progresului mișeării 
lisitiice.

NICOLAE 
președintele 

șenești de box — București

pe drumul 
noastre pugi-

CORNEA 
comisiei oră-

Giulești 
din str.

orașului 
pentru

a CICLISM. — Comitetul C.F.S. 
al raionului Gh. Gheorghiu-Dej 
organizează mîine dimineață în
treceri cicliste populare pentru toa
te categoriile. Adunarea partici- 
panților la ora 8,30 la km 6 pe 
șoseaua Alexandria.

■ FOTBAL. — La 24 august 
s-a disputat la Călărași al doilea 
joc internațional dintre selecțio
natele orașelor Călărași și Silistra 
(R.P. Bulgaria). Rezultatul a fost 
egal: 0-0. Călărășenii au ratat un 
11 m. (A. Scăunaș)' corespondent 
voluntar).

— Biletele pentru jocul de cate
gorie B Locomotiva București — 
Progresul Sibiu (duminică la ora 
9.30 în Giulești) se găsesc de vîn- 
zare la casele Stadionului 
și la agenția Pronosport 
Viting nr. 2.

— Lotul de juniori al 
București se pregătește 
viitoarele întîlniri interorașe. Ast
fel, marțî 30 august el se va an
trena, la ora 15.30, pe stadionul 
„23 August”.

e NATAȚIE. — Asociația Vo
luntară pentru Sprijinirea Apărării 
Patriei — A.V.S.A.P. — organizea
ză la Iaiși în zilele de 27 și 28 au
gust întrecerile finale ide natație 
ale A.V.S.A.P.-uilui. In cadrul com
petiției își vor disputa titlul de 
cel mai bun înotător 114 sportivi 
calificați în fazele de regiune ale 
competiției. Programul cuprinde 
probe individuale (50 m. liber fete 
și 100 m. liber (băieți) și pe echi
pe (regiuni) formate din 3 băieți 
și 2 fete.
• TENIS. — In campionatul re

publican de tenis pe echipe s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Metalul Timișoara — Progresul 
Tg. Mureș 9—2.

Progresul Cluj — Știința Bucu
rești 5—6

Concurs de
Sîmbătă după-amiază s-a des

fășurat în sala Constructorul din 
Capitală un concurs de gimnastică, 
deschis sportivilor din categoriile 
juniori, a IlI-a, a II-a și I. La 
acest concurs au luat parte echi
pe ale asociațiilor Flamcira roșie, 
Metalul, Avîntul, Locomotiva, Con
structorul, Voința și Progresul.

O frumoasă comportare au avut 
în acest concurs Maria Catrina 
(Progresul Arta) și Kuno Knopp 
(Flamura roșie). Ambii lucrînd la 
categoria I au efectuat în fața 
'spectatorilor exerciții, frumos le. 
gate și corect executate, obținînd 
locul i.

Cu această ocazie au participat, 
pentru prima dată la un concurs, 
două echipe: Flamura roșie
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ la fete 
și Avîntul 1a băieți, care s-au pre
zentat cu o pregătire de numai 
3 luni în această disciplină. Toți 
componenții echipelor au îndrăgit 
gimnastica cu prilejul concursurilor 
pentru cucerirea insignei G.M.A. 
gr. II.

Echipa „model" a concursului 
— ca pregătire și omogenitate — 
a fost echipa masculină a asoci
ației Flamura roșie. Șase din com- 
ponenții acestei echipe sînt gim- 
naști de categoria I- Datorită bunei 
execuții a exerciți ilor lor liter 
alese, echipa Flamura roșie a ocu-

----------------------------------------------- --------------------------------------------------------

Turneul final al campionatului republican de popice
Amatorii de popice din Pitești și 

Medgidia au asistat la primele în
treceri din cadrul turneului final 
al campionatului republican pe 
echipe.

La Pitești, Avîntul din localitate 
s-a întîlnit cu formația Vojnța 
Craiova. Echipele au fost de forțe 
sensibil egale, fapt ilustrat de alt
fel și de rezultatul „strîns” al par. 
tidei; 2833—2815 popice doborîte 
în favoarea gazdelor.

Buna cunoaștere de către majo- 
ritatea popicarilor a celor trei sti
luri de lansare a bilei a făcut ca 
în unele manșe întrecerea să fie 
deosebit de pasionantă. De aseme
nea, întîlnirea a plăcut și prin 
evoluția scorului, care a ținut 
trează în permanență atenția spec
tatorilor.

Jucătorii celor două echipe ar fi 
realizat procentaje mai mari, dacă 
materialul ar fi corespuns.

Din echipa învingătoare s-au

Azi și mîine, pe lacul Herăstrău
Finali campionatului republican de canotaj -juniori
Azi și imîine, pe lacul Herăstrău 

se desfășoară una din cele mai im
portante competiții de canotaj ale 
anului : finalele campionatului re
publican al juniorilor la caiac-canoe 
și canotaj academic.

Această competiție, așteptată cu 
mult interes de zeci și zeci de ti
neri din toată țara, se bucură de o 
participare bogată și valoroasă. La 
startul probelor se vor prezenta 
eoncurențî din București, Timișoa
ra, Arad, Galați, Tg. Mureș, Re
ghin, Constanța, Brăila, calificați 
în urma etapei pe orașe desfășurată 
acum două săptămîni.

întrecerile încep azi după-amia
ză (primul start la ora 17), cu 
probele de caiac-canoe, urnuînd ca 
mîine dimineață, de la ora 10, 
să se desfășoare probele de cano
taj academic (schit).

SÎMBĂTÂ
• CANOTAJ. — ora 17 laicul 

Herăstrău : Campionatul Republi
can de juniori.

DUMINICĂ
FOTBAL. — Stadionul Republi

cii, ora 17 : Progresul CPCS Bucu
rești — Locomotiva Tg. Mureș 
(cat. A., amical).

Stadionul Dinamo, ora 8.15: Me
talul 23 August — Locomotiva T. 
Severin (jun.); ora 10; Metalul 23 
August — Flacăra Moreni (cat. B).

Stadionul Giulești, ora 8: Loco
motiva I — Tîn. Din. I București 
(pitici); ora 9.30: Locomotiva — 
Progresul Sibiu (cat. B); ora 11: 
Locomotiva M.C.F. — FI. roșie Ro
șiori (cam. reg.).

Teren „B. Bierut" (Laminorul), 
ora 9,15: Flacăra București —.Lo
comotiva Craiova (juri.)

glmriastîcă
pat locul I, total izînd 455,62 pune 
cu peste 300 puncte față de c 
de a doua clasată — Locomoti'
— ai cărei componenți au concur 
la categoriile a Il-a și a III-

Pentru gimnaști și gimnas 
acest concurs a constituit o noi 
posibilitate de verificare a posibi 
tăților lor și totodată un prilej < 
a căpăta rutina necesară concu 
suriilor. Este de dorit ca să 1 
organizate cît mai multe concu 
suri de acest gen. Trebuie să ar 
tăm că o serie de echipe de as 
ciații, deși înscrise, n-au luat par 
la concurs: FI roșie come
— la fete — Progresul și Tînăi 
Dinamovist — la băieți. Oa 
n-au găsit concursul destul < 
important ?

Iată acum rezultatele tehnice 
fete cat. I : Maria Catrir
(Prog. Arta) 46,75 p. : cat. 
II-a : Fănica Tapancov (Voinț: 
46,40 p.; cat. a 111-a : CCga Ma 
tiniuc (FI. roșie) 45,80 p 
junioare : Niculina Niță (Progir. S 
9) 47,00 p. Băieți: cat. I : Kur 
Knopp (FI. roșie) 47,60 p.; că 
a II-a: Vi talie Nico’.au (tec 
37,00 p.; cat. a IlI-a: Tăna' 
Constantinescu (Metalul) 52,40 
Clasament general: 1. FI. roș
585,62 p. ; 2. Voința 175 p.; 
Locomotiva 134,44 p.

remarcat Aurel Hodobașa care 
reușit să realizeze cel mai ma 
rezultat: 419 popice doborîte, și A 
culae Leroy (382 popice doborîte 
iar de la învinși Tiberiu Neg 
(372 popice doborîte) și Matei 
Băbegnu (367 popice doborîte).

Deși nu posedă o tehnică ava 
sată jucătorii echipei Metalj 
Medgidia au reușit totuși să î 
treacă formația Locomotiva P.T;. 
Galați cu o diferență de 391 popii 
doborîte. O mențiune pentru p 
picarii din Medgidia. Printr-t 
efort colectiv, ei au reușit să am 
najeze la timp din resurse loca 
arena pe care s-a desfășurat m 
ciul.

Formația Progresul P. Neamț s- 
calificat direct în etapa a II 
(10—11 septembrie) din lipsă < 
adversar.

Astăzi și mîine se vor desfășui 
jocurile din returul primei etap

Iată probele și ordinea desfdșt 
rării lor: AZI : canoe 1 băieț 
caiac 2 fete, caiac 1 fete, canoe 
băieți, caiac 1 băieți, caiac 2 bi 
ieți, caiac 4 băieți. MIINE : S 4 + 
rame fete, S. simplu fete, S dubi 
fete, S 4 + 1 vîste fete, S simpl 
băieți, S 2 băieți, S 4+1 băieț 
S 8+1 băieți. Probele de caiac s 
dispută pe 500 de metri iar ce 
de canotaj academic pe 800 metri.

Un concurent nu poate particip 
decît la o singură probă.

Regulamentul campionatului pn 
vede acordarea unei cttpe pentt 
asociația care totalizează cel m, 
mare număr de puncte (în ba; 
punctajului (6, 4, 3, 2, 1) precui 
și o cupă pentru cea mai bună m< 
bilizare, în baza numărului c 
sportivi înscriși în etapa orăși 
nească.

Teren Progresul CCS, ora 9.15 
Progresul CPCS — CCA (jun.)

Teren FTB (Belvedere), ora 9.1! 
Știința București — Dinamo G< 
lăți (jun.)

RUGBI. — Stadionul Republic 
ora 15.15: Sel. București — Coi 
striictorul București.

CANOTAJ. — ora 10, Lacul H 
răstrăit: campionatul republican < 
juniori.

HANDBAL. — Ora 10.30, stadii 
nul Dinamo Obor: C.C.A. — D 
namo VI (campionatul republice 
categ. A.).

CICLISM. — ora 8 : Plecarea : 
„Cursa Victoriei" din fața Cas 
Centrale a Armatei (Calea Vict 
riei). Start tehnic ora 9 la km. 
(Parcul Rahova). Sosirea în jur 
orei 13,30 la km. 6 (Parcul R. 
hova).



„Admirabilă săritură" — spune C apilla —- urmărind din tribuna 
bazinului C.W.Jț.S. evoluția lui Roman Brener la concursul de la 

Varșo via.
In zilele Festivalului s-a legat prietenia între cei doi sportivi. 

'Acum, săritorul din Mexic este oaspetele Moscovei, oaspetele lui 
Brener. In antrenamente și evoluții comune se va cimenta și mai mult 

prietenia lor.

Mexic la Moscova■ M.\ Oaspeți din
-

Spectatorii și sportivii din. Mos
cova au făcut cunoștință cu oas
peții din îndepărtatul Mexic, în 
elegantul bazin T.S.K.M.O. în 
timpul întrecerilor marii Sparta- 
chiade sindicale.

Abia luaseră sfîrșit competiții
le de înot și pe marginea bazi- 

> nului apăruseră săritorii. In mij
locul lor se aflau cei mai buni 
sportivi ai sindicatelor, Ghenadii 
Galkin din Moscova, tînărul pro
fesor dan Kiev, Anatolii Kastritki, 
campionii U.R.S.S. și ai Europei 
Tatiana Karakasianț, Valentina 
Ciumîceva, Roman Brener și alți 

, bine cunoscuți săritori de pe 
trambulină. Printre ei era însă un 
tînăr nu prea înalt, pe care mos- 
coviții îl vedeau pentru prima 

v oară.
El urcă scările trambulinei și 

efectua o săritură complicată, de- 
, 1 scriind în aer un desen atît de 

neobișnuit și bizar, încît multi 
nici n-au putut să se dumirească 
din ce elemente era compus. Au 
văzut însă că erte foarte frumos 
și executat cu virtuozitate. Un tu
net de aplauze a urmat săriturii. 
•Apoi spectatorii l-au rugat pe 
sportiv să renete exercițiul. Șl 
din nou au răsunat aplauze cînd 
săritorul apăru la suprafața apei.

Cîteva minute mai- tîrzhi, spor
tivii și spectatorii prezenti în tri
bunele marelui bazin aflaseră că 
în fața lor a evoluat campionul 
jocurilor pan-americane din anul 
1955. premiat a! Olimpiadei de la 
Helsinki la sărituri’e de pe turn, 
campionul întrecerilor sportive 
din cadrul Festivalului, mexicanul 
Joaquin Capilla.

De mai multe zile Capilla este 
oaspetele sportivilor sovietici. El 
efectuează cu o măiestrie neîntre
cută săriturile de pe turn în care 
include atît rotațiile de-a lungul 
axei corpului (șurubul) cît și în
toarcerile și salturile. Fiecare să
ritură a sa este urmată de o in
trare exemplară în apă.

Joaquin Capilla este însoțit de 
campionii de înot ai Mexicului 
Walter Ocampo și Tonatiuh Gu
tierrez. Cu toții au venit de la 
Varșovia, unde au luat parte la 
Întrecerile sportive prietenești din 
cadrwl Festivalului. Programul 
oaspeților mexicani Ia Moscova 
este amplu și variat. Ei vor efec- 

X* lua, alături de sportivii sovietici, 
o serie de antrenamente în co

Turneul
GOTTEBORG 25 (Agerpres). —
La sfîrșitul rundei a șasea a 

turneului de șah interzonal, în 
centrul atenției spectatorilor s-au 
situat partidele Spasski (U.R.S.S.) 
— Gheller (U.R.S.S.) și Fuderer 
(Iugoslavia) — Najdorf (Argenti
na). Partida Spasski—Gheller s-a 
terminat remiză prin șah etern.

Mari complicații s-au produs în 
partida Fuderer—Najdorf, care s-a 
întrerupt cu avantajul lui Fuderer.

S-au terminat cu remiză parti
dele Szabo (R P. Ungară) — Ra- 
bar (Iugoslavia) șl Donner (Olan
da) — Pachman (R. Cehoslovacă). 
Partidele Sliwa (R. P. Polonă) — 
Medina (Venezuela). Unzicker 
(R. F. Germană) — Bisguier 

mun, vor lua parte La demonstra
ții și la întreceri tovărășești. Fă
ră îndoială, o bună parte din 
timp este rezervată vizitelor, de
oarece sportivii mexicani sînt 
dornici să cunoască cît mai bine 
Uniunea Sovietică și în special 
Moscova.

Un corespondent al ziarului So- 
vietki Sport a rugat pe oaspeții 
mexicani să-i împărtășească pri
mele impresii din Capitala Uniu
nii Sovietice.

Capilla, acum în vîrstă de 26 
ani, a declarat că este student 
la Universitatea din Mexico-City. 
I-a mai rămas un singur an de 
învățătură pentru a căpăta diplo
ma de arhitect. Dar, de mai mul
tă vreme, ei lucrează ca ajutor 
al unuia dintre arhitecții mexi
cani.

Ca specialist, pe Capilla l-a in
teresat mai mult arhitectura Mos
covei.

— Stațiile metroului din Mos
cova, a1 spus el, le privesc cu ad
mirația pe care ți-o stîrnesc ope
rele de artă. Pentru pune, metro
ul din Moscova este un adevărat 
muzeu, o școală practică a stilu
lui arhitectonic perfect'1.

Prietenii lui Capilla — Ocampo 
și Gutierrez — au terminat deja 
studiile superioare. Primul este 
jurist, cel de al doilea biolog.

Sportivii mexicani se antrenea
ză și se întrec deseori alături de 
săritorii și înotătorii din S.U.A. 
Astfel, anul trecut, Capilla a în- 
tîînit de 6 ori pe cei mai buni 
săritori de pe trambulină din Sta
tele Unite, iar anul acesta de 4 
ori. „Astfel de îrrtîlniri, observă 
campionul continentului american, 
contribuie la ridicarea măiestriei 
sportive".

In aceste zile, W. Ocampo și T. 
Gutierrez au luat parte, în afară 
de concurs, la întrecerile din ca 
dru'l Spartachiadei sindicale, iar

J. Capilla s-a antrenat alături de 
membrii lotului reprezentativ al 
U.R.S.S Săptămîna aceasta, la 
Moscova, în bazinul T. S. K. M. O. 
a avut loc o demonstrație de să
rituri în apă la care au parti
cipat J. Capilla și cei mai buni 
sportivi sovietici, campionii Eu
ropei, Roman Brener, Tatiana 
Karakasianț, Valentina Ciumîce
va, maestrul sportului Mihail 
Ceaciba și alții. Demonstrația a 
decurs într-un spirit de prietenie 
și cordialitate.

de șah de la Gottehorg
(S.U.A.) și Stahlberg (Suedia) — 
Panno (Argentina) s-au întrerupt. 
Bisguier a cedat partida lui în
treruptă cu Stahlberg din runda 
5-a.

La reluarea partidelor întrerupte 
din rundele 5-a și a 6-a, Najdorf 
(Argentina) a fost învins de Gui
mard (Argentina), Sliwa a obținut 
victoria împotriva lui Rabar (Iu
goslavia) In partida Stahlberg— 
Panno, Stahlberg a obținut cu u- 
șurință remiza.

Partida Unzicker—Medina s-a 
terminat remiză la mutarea 97-a. 
Intr-un final lung, Pilnik (Argen
tina) l-a învins pe Fuderer. Trei 
partide au rămas neterminate:

Însemnări pe marginea
Am sosit la Moscova în după- 

amiaza zilei de 20 august, pre
ziua jocului U.R.S.S. — R.F. Ger
mană. Interesul stîrnit de acest 
joc, în parte, l-am cunoscut din 
relatările diferitelor ziare, aci însă 
ne-ani dat seama de adevărata lui 
amploare. Cei 1500 de turiști ger
mani veniți să încurajeze echipa 
R.F. Germană, diferite delegații 
sportive sosite din străinătate, cît 
și discuțiile purtate de moscovit! 
pe stradă sau în restaurante, ne-au 
făcut să înțelegem și mai mult 
că stăm în fața unui mare eve
niment fotbalistic.

La ora 15,55, și-a făcut apariția 
în loja oficială a stadionului, în 
aplauzele entuziaste ale specta
torilor, tov. Bulganin — Președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Peste cîteva minute au intrat 
pe teren echipele reprezentative, 
care după solemnitatea de deschi
dere, și-au făcut „încălzirea" pe 
teren. Acest lucru a fost urmărit 
de circa 30 de reporteri care fo
tografiau, filmau tot ce li s-a pă
rut mai interesant.

Desfășurarea jocului o putem 
împărți în următoarele etape:

Etapa I — pînă la 1:0; Etapa 
II — pînă la 2: 1 pentru Germa
nia ; Etapa III — pînă la 3:2 pen
tru U.R.S.S.; Etapa IV — de la 
3:2 pînă la sfîrșitul jocului.

U.R.S.S. CONDUCE CU 1—0
Echipa U.R.S.S. desfășoară un 

joc foarte organizat, plin de va
riații tehnice șf tactice. Toate ac
țiunile, fie că pornesc de la linia 
de fund sau de la mijlocași, prin 
joc combinativ pun în poziție de 
șut centrul și extremele. Interii trag 
la poartă și ei din zona lor, în- 
cepînd de la distanța de 20 m.

Germanii fac față cu foarte 
mare greutate jocului combinativ, 
evită fentele înaintașilor sovietici, 
atacă atunci cînd sînt siguri că 
pot împiedica mingea sau omul. 
Linia de fund a germanilor joacă 
foarte dur, nu însă brutal. Este 
o etapă de dominare netă terito
rială a echipei U.R.S.S. Se trag 
foarte multe șuturi la poartă, din 
toate pozițiile.

Echipa Germaniei se apără și 
construiește atacuri izolate prin 
Fritz Walter, care, în general, 
după scurte pase combinative fă
cute cu mijlocașii, încearcă să lan
seze extrema dreaptă — Rahn, pe 
centru sau pe partea stîngă. > 
Fritz Walter joacă inter puțin re
tras și schimbă deseori cu Mor- 
lock, trecînd în poziție de centru. 
Aceasta însă numai în faze de 
joc. Vîrful atacului german îl 
constituie Rahn, extrema dreaptă, 
un jucător foarte combativ, cu o 
bună viteză și prin buna lui dez
voltare fizică, folosind forța cor
porală, încearcă să pătrundă pe 
linia extremei drepte, a interului 
dreapta, și chiar a centrului îna
intaș.
2—t PENTRU R. F. GERMANA

In continuare jucătorii sovietici 
nu insistă asupra jocului combina
tiv, care este înlocuit cu pase lungi 
în adîncime trimise spre centru 
și extreme. Acest joc le-a conve
nit germanilor, fiindcă au putut

„Meciul U.R.S.S. - R. F. Germană va intra in istoria fotbalului 
ca una din cele mai frumoase intilniri”

Comentînd întîlnirea Internațio
nală de fotbal dintre echipele se
lecționate ale Uniunii Sovietice și 
R.F. Germane, presa din străină
tate subliniază că fotbaliștii so
vietici au repurtat o victorie stră
lucită și pe deplin meritată.

Revista ,.Fussball Woche", care 
apare în Berlinul occidental, scrie 
printre altele: „Victoria fotbaliștilor 
sovietici este pe deplin meritată. 
Datorită pregătirii fizice excepțio
nale a tuturor jucătorilor, echipa 
selecționată a U.R.S.S. a reușit

Fuderer—Najdorf, Unzicker—Bis
guier și Sliwa—Medina.

După șase runde, în fruntea cla
samentului se află Broinștein 
(U.R.S.S.) cu 4 puncte din 5 po
sibile, Ilivițki (U.R.S.S.) și Panno 
(Argentina) cu cîte 4 puncte din 
6 posibile, Gheller (U.R.S.S.) 3’A 
puncte din 6 posibile.

In runda VII-a s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Bronștein— 
Keres 1—0; Spasski — Ilivițchi 
1—0; Pachmar. — Petrosian '/s—'A 
Rabar — Donner 1—0; Pilnik — 
Stahlberg l/2—‘/2; Najdorf — Filip 
•/3—*/a-

Celelalte partide s-au întrerupt.
In clasament conduce Bronștein 

cu 5 puncte din 6 partide.

intilniiii de fotbal U.R.S.S. —R. f. Germană
să folosească mult mai bine forța 
corporală, loviturile cu capul în 
care Liebrich a excelat Germanii, 
nemaifîind supuși jocului combina
tiv trec și ei la înjghebarea unor 
atacuri organizate și periculoase, 
în urma cărora au marcat două 
goluri, luînd temporar conducerea.

DE LA 1—2 LA 3—2!
Etapa a IlI-a este caracterizată 

printr-im minunat joc combinativ 
al sovieticilor dublat de o voință 
nestrămutată de a învinge. Aceas
tă etapă a durat circa 20 minute. 
Acțiunile, fie că porneau de la 
linia de fund, sau de la mijlocași, 
angrenau trei-patru-cinci jucători 
sovietici care pasau între ei în 
viteză, terminînd cu șuturi la poar
tă. Acțiunile combinative, din cînd 
în cînd erau alternate cu țîșnirî 
ale extremelor spre poartă.

Această etapă a fost un iureș, 
însă totuși organizat. Nu am vă
zut nici^ un moment în care echipa 
sovietică să nu-și fi menținut echi
librul funcțional al tuturor com
partimentelor, marcînd două go
luri în 5 minute.

Etapa a IV-a se caracterizează 
ca fiind relativ calmă. Jucătorii 
sovietici construiesc atacuri, ger
manii se apără cu 7—8 oameni, 
înaintașii sovietici trag la poartă 
de la distanță. Linia de fund a 
germanilor dă semne de istovire. 
Liebrich, Posipal, Eckel, la inter
vale scurte, cad și se vede că au 
crampe musculare la unul și chiar 
la ambele picioare. Fotbaliștii e- 
chipei R. F. Germane, putem spune 
că joacă „cine poate și unde poa
te", îndîrjiți, făcînd eforturi extra
ordinare pentru a menține rezul
tatul.

CONCLUZII
1. — Jocuî a fost foarte încor

dat. S-a folosit foarte mult, în 
special din partea germanilor, 
forța corporală.

2. — Fotbalul sovietic, privind 

înainte de tnceperea meciului căpi tanii celor două echipe schimbă 
tradiționalele fanioane. In foto: in stingă Fritz Walter (R.F. Ger

mană) șl I. Netto (Uniunea Sovietică).

în acest joc pasionant care s-a des
fășurat într-o atmosferă de prie
tenie, să hotărască rezultatul lup
tei în favoarea sa. Acest meci, 
subliniază ziarul, va intra in isto
ria fotbalului ca una din cele mai 
frumoase tnttlniri".

După terminarea meciului, o se
rie de jucători și personalități au 
făcut declarații în legătură 
cu această importantă partidă. 
Antrenorul echipei germane, Io- 
sef Herberger, a spus printre al
tele: „Echipa U.R.S.S. a cîștigat 
pe merit. Formația sovietică joacă 
minunat. Toți jucătorii au o pre
gătire fizică excentonzilă și o 
tehnică superioară. Publicul sovie
tic s-a arătat un bun cunoscător 
a! jocului de fotbal; el e foarte 
obiectiv și sportiv. Prezența noa
stră la Moscova ne-a lăsat o se
rie de amintiri frumoase. Am fost 
excelent primiți ți ne-am bucurai 
de toată atenția maselor de spor
tivi".

Sebeș Gustav — vicepreședinte 
al C.C.F.S. din R.P. Ungară — 
care a asistat la acest meci a de
clarat: „Jucătorii sovietici au ob
ținut o victorie pe deplin meritată, 
datorită jocului excelent pe care l-au 
arestat în ultimele 25 de minute. 
Portarul Iașin. deși a fost vinovat 
la primirea celor două goluri a 
apărat alte mingi care păreau 
polari 
părători. 

tribui la strîngerea relațiilor de 
gata tăcute. Dintre a- prietenie intre sportivii celor două

remarc in special pe țări", g

în special tehnica, exercițiile ra-, 
pide și de mare finețe, s-a dez
voltat. extrem de mult față de 
ultimii ani. Jucători ca: Netțo, 
Salnikov, au o mare valoare mon
dială.

3. — Sistemul de joc al echipeî 
U.R.S.S. s-a brodat pe sistemul 
WM. Vîrfurile de atac le-au . for
mat centrul înaintaș — Parșin. — 
și extremele A. Ilin și Tatușin. 
Extremele nu au venit în apă
rare, ele au avut un rol princi
pal ofensiv. Legătura cu apărarea 
au avut-o interii — Isaiev și 
Salnikov. Mijlocașii dg margine — 
Netto și Maslenkin — împreună 
cu interii au constituit „motorul" 
echipei. Sînt prezenți în acțiunile 
de apărare, ajută înaintarea în 
atac și chiar declanșează acțiuni 
individuale încheiate prin șuturi 
la poartă. Linia de fund joacă 
strict — om la om.

Sistemul de joc al germanilor 
este tot WM spre deosebire însă 
că F. Walter joacă puțin retras 
și uneori schimbă locul cu cen
trul înaintaș care vine să-1 înlo
cuiască. Portarii ambelor echipe 
au fost foarte deciși la ieșirile 
din poartă, aceasta pentru a prinde 
mingile centrate, sau cele tri
mise din corner. Ambii joacă în 
întreg careul de 16 m., iar Iașin, 
iese uneori și din acest careu, 
interceptînd mingi care depășesc 
în special pe stoper.

Victoria cu 3—2 obținută de 
reprezentativa Uniunii Sovietice în 
fața echipei campioane mondiale 
nu ilustrează în mod real superio
ritatea evidentă oe care a avut-o 
echipa U.R.S.S. în cursul meciului. 
Teritorial, echipa U.R.S.S. a do
minat, prestînd un joc mult mal 
organizat decît echipa germană.

ION SICLOVAN 
membru al Biroului Comisiei 

Centrale de Fotbal
GH. POPESCU 

antrenor de Stat

Bașașkin, și pe cei doi halfi — 
Maslenkin și Netto — care au ară
tat o vervă inepuizabilă. Motorul 
atacului a fost aripa stîngă — Sal
nikov și A. Ilin. Din echipa ger
mană cel mai bun a fost stoperul 
Liebriech, care s-a ridicat cu mult 
peste ceilalți jucători din apărarea 
germană. Din înaintare, F. Walther 
a fost cel mai bun. însă el n-a 
constituit un pericol pentru poarta 
sovietică".

Fritz Walther — căpitanul echipeî 
R.F. Germane — a spus: „Echipa 
noastră a jucat mai bine dectt in 
celelalte meciuri disputate după 
terminarea campionatului mondial. 
Fotbaliștii sovietici joacă excelent, 
au o apărare masivă, și în spe
cial un ioc omogen, iar jucăto
rii au un suflu inepuizabil. Cel 
mai mult mi-au plăcut Netto, Sal
nikov și A. Ilin. Victoria a reve
nit pe merit echipei U.R.S.S"

I. Netto, căpitanul echipei 
U.R.S.S., a declarat: „Jocul a fost 
foarte interesant și a prilejuit o 
luptă dîrză. Echipa noastră a înJ 
ceput timid dar și-a revenit ime
diat și a acționat cu mult succes 
in atac. Echipa germană a jucat 
foarte bine și în mod special 
mi-au plăcut l.iebriech. Fritz Wal
ther și Rahn. Noi. sportivii sovietici, 
sperăm că această întîlnire va con

a



Mîinie începe „Cursa Victoriei”
Mîine dimineață se dispută pri

ma etapă (București-Alexandria- 
București) a celei de a X-a edi
ții a competiției cicliste „Cursa 
Victoriei”, organizată de C.C A. 
în colaborare cu C.C.F.S., prin 
Inspecția de ciclism. Plecarea fe
stivă se va da la ora 8, de la 
C.C.A. (Calea Victoriei), iar star
tul efectiv la ora 9, de La km 6 
(parcul Rahova), unde va avea 
loc și sosirea, în jurul orei 13,30.

Peste 100 de cicliști, dintre cei 
mai valoroși, din 13 asociații, se 
aliniază la startul acestei între
ceri care suscită un interes deo
sebit în mișoarea noastră ciclistă.

De data aceasta, în locul o- 
bișnuitei avancronici, considerăm 
potrivit să facem un scurt istoric 
al acestei tradiționale probe. 
N. CHICOMBAN C1ȘTIGA PRI

MELE DOUA EDIȚII
In toamna anului 1945, forul 

ciclist organizează prima ediție 
a „CURSEI VICTORIEI", la care 
iau parte 30 de alergători. N. Chi
comban este cel care își înscrie 
primul numele în palmaresul pro
bei, parcurgînd 992 km, împăr- 
țiți în 6 etape. în 29 h. 38. Me
dia orară: 30,120 km.

45 de cicliști iau startul în cea 
de a doua ediție, în anul 1946, 
și fot N. Chicomban cîștigă aler
garea. El parcurge 927 km. în 
24 h 45. realiizînd o medie orară 
de 31,261.
ȘI NORHADIAN OBȚINE DOUA 

VICTORII CONSECUTIVE
In 1947, victoria finală îi 

vine luj E. Norhadian, care 
coperă 840 km. în 25 h 
lergînd cu 32,102 km/h. Au par
ticipat 31 de cicliști.

Un an mai tîrziu, tot 
dian ocupă primul loc în clasa- 
L—-ntul general final. De data a- 
ceasta însă, Norhadian aleargă 
mai repede, stabilind media orară 
de 33,560 km. de-a lungul a 840 
km., străbătuți în 24 h 39. Au con
curat 45 alergători.
M. NICULFSCU CIȘTIGATOR 

IN 1949
A 5-a ediție este dominată de 

„duelul" dintre M. Niculescu și 
E. Norhadian, care își împart în 
mod egal victoria în etape: 3 
la 3. Cîștigătorul cursei, Nicu
lescu, realizează cea mai mare 

în
I, pen-

re-
a-

19, a-

Norha-

lescu, ____ __ ___
medie orară de pînă atunci, 
acest concurs: 34,300 km., I — 
tru cei 873 km. ai probei, par
curși în 25 h 27. Au alergat 42 
cicliști.

DIN NOU DOUA VICTORII 
CONSECUTIVE

In 1950, traseul probei atacă 
ți drumul dur, neasfaltat și cu 
urcușuri, de la Orașul Stalin la

Noi recorduri mondiale
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Parașutistele sportive G. Muhi

na, H. Preahina și E. Cernîșeva au 
executat ziua, de la o înălțime de 
600 m., o săritură în grup cu 

deschidere întîrziată a parașutei și 
cu aterizare la punct fix. Ele au 
reușit să aterizeze la o distanță de 
21 m. de centrul cercului. In ca
drul aceleiași probe, de la o înăl-

Odorhei, ceea ce tace ca media 
orară să scadă simțitor: 31,200 
km. (853 km., acoperiți în 27 h 
39.) Învingător: C. Șandru. Au 
participat 50 de cicliști.

Din 1951, organizarea probei 
este preluată de C.C.A., întrece
rea desfășurîndu-se numai pe șo
sele cu asfalt. Este acum rîti- 
dul lui C. Șandru să-și înscrie 
numele în palmaresul cursei, doi 
ani consecutiv. Media orară a- 
tinge un nivel apreciabil: 36 km. 
Cei 859 km aii cursei sînt par
curși în 23 h 42. Au participat 
76 cicliști.
C. STANESCU PRIMUL IN 1952

Și în acest an _ media orară 
urcă. Astfel, C. Stănescu, cîști
gătorul probei, străbate 855 km. 
în 
In 
80
C.

Cwwiwtate europene masculine 
de canotaj academic

(Bel- 
mas- 

La 
mai

Boxerii bucureșteni învingători ta Viena
București — Viena 7-3

23h 23, realizînd 36,550 km/h. 
această 

cicliști.
ȘANDRU VICTORIOS PEN

TRU A -------
Ultima ediție,

ediție au concurat

TREIA OARA
_____  cea din 1953, 

prilejuiește lui C. Șandru o nouă 
victorie, a tieia. 976,400 km. slnt 
acoperiți în 23 h 54. Media o- 
rară : 36,666 km., cea mai mare 
medie orară din toate edițiile. 

Au concurat 95 de cicliști.
In 1954, competiția nu a 

vut loc.
CITEVA CIFRE

Cele 9 ediții ale probei au 
mărat în total 54 etape, care au 
fost cucerite de 14 alergători. 
E. Norhadian a totaiMzat cel mai 
mare număr de victorii: 17, ur
mat de M. Niculescu cu 11 vic
torii, C. Șandru 7, Tr. Chicom- 
ban 5 și I. Ioniță 3. Urmează 
doi cicliști cu cite două victorii: 
C. Stănescu și I. Constantinescu. 
Alți 7 alergători au cîștigat cîte 
o singură etapă: C. Georgescu, 
N. Chicomban, N. I. Țapu, G. 
Dumitrescu-Brutaru, I. Georges
cu, C, Istrate și St. Șebe.

De la media orară generală 
din prima ediție (30,120 km.) 
și pînă Ia cea din 1953 (36,666 
km.) este o diferență destul de 
însemnată: 6,546 km.

In ceea ce privește cîștigăto- 
riî etapelor și cîștigătorul pro- 
beî, mediile orare în etape șt me
dia orară generală, cuvînful îl au 
bineînțeles participanții la ediția 
jubiliară — a X-a — a acestei 
clasice alergări.

Luni se desfășoară etapa a 
II-a, București-Giurgiu-Bucu- 
reșii cu plecări separate pe e- 
chipe. Plecarea la ora 9 de Ia 
C.C.A., iar startul efectiv la ora 
9,30 de la km 8. Sosirea în fața 
muzeului militar (calea Șerban 
Vodă) în jurul orei 12,30.

~ em I.

6,546 km.

a-
i

nu-

Joi au început Ia Gând 
gia), campionatele europene 
cuhne de canotaj academic, 
această competiție, participă 
multe sute de concurerrți repre-
zentînd 21 de țări. Probele se 
dispută pe pista nautică „La 
Gantoise" din apropierea orașu
lui.

In primele două zile (joi și vi
neri) s-au desfășurat probele eli
minatorii.

Sportivii noștri au participat la 
probele de 4 fără cîrmaci și 
8-f-l. In proba de 4 fără cîrmaci 
au fost înscrise 13 țării. Echipa
jele au fost repartizate în 4 se
rii, din care s-au calificat pentru 
finală cei 4 cîștigatori de serie, 
adică: Italia, Finlanda, U.R.S.S. 
și Elveția. Echipa R.P.R. s-a cla
sat pe locul 2 în seria IV. In a- 
ceastă serie au cîștigat elvețienii 
cu timpul de 7.08.7, față de 
7.20.6 cît au realizat sportivi 
noștri și 7.26.3 cît a obținut e- 
chipajul R. Cehoslovace.

In proba de 8+1, cele 12 echi
paje înscrise au fost repartizate 
în 3 serii de cîte 4 echipe, ur- 
mînd a se clasa pentru semifina
le primele două clasate în fiecare 
serie. Din seria I s-au calificat 
Cehoslovacia și Ungaria, din cea 
de a doua Germania și Jugosla
via, iar din cea de a treia Italia 
și U.R.S.S. Sportivii noștri s-au 
clasat pe locul IV în seria III, 
cu timpul de 6.59, față de 6.20 
cît a realizat echipajul cîștigător.

In proba de simplu s-au califi
cat pentru finală Butel (Franța), 
Tiukalov (U.R.S.S.). Kocerka (R. 
P. Polonă) și Kelly (S.U.A.).

. (După cum se știe, conform de
ciziei F.I.Ș.A., la campionatele 
europene slnt invitați și sportivi 
din alte continente). La 2+/, se 
întrec azi în semifinale echipele 
U.R.S.S., Saar, Elveția, Franța, 
Germania și Ungaria: la dublu 
rame s-au calificat pentru finală 
Jugoslavia, Franța, U.R.S.S. și 
Elveția. In proba de dublu vtsle 
pentru semifinale s-au calificat: 
Jugoslavia, Franța, U.R.S.S., El
veția, Cehoslovacia, Belgia. Azi se 
dispută semifinalele, iar mîine fi
nalele

VIENA, 25 (prin telefon). Amî- 
nată cu o zi din cauza unei ploi 
torențiale, întîlnirea de box dintre 
reprezentativele orașelor București 
și Viena s-a desfășurat joi seara, 
în arena Mârzring, în fața unui 
mare număr de spectatori. Meciu
rile au fost viu disputate. Victo
ria finală a revenit echipei repre
zentative a orașului București, cu 
scorul de 7—3. Aplauze călduroa
se au răsplătit comportarea boxe
rilor bucureșteni Gheorghe Ne
grea, Toma Constantin, Toma Ilie, 
Francisc Arnbruș și Dumitru 
Adam și a boxerilor vienezi Hach, 
Kohler și Schall, care s-au impus 
în mod deosebit, prin buna lor 
pregătire tehnică.

In limitele categoriei muscă, 
Toma Ilie (B), acționînd în for
ță, cu puternice directe de stînga 
și contre de dreapta, a dispus ca
tegoric la puncte de Huber (V). 
Foarte spectaculos a fost meciul de 
categorie cocoș, în care Toma 
Constantin (B) și Engelman (V) 
au luptat cu energie pentru victo
rie. Decizia la puncte i-a revenit 
lui Toma Constantin. In cadrul ca
tegoriei pană, Hach (V), boxînd 
în linie și cu hotărîre, a dispus 
la puncte de Emil Cișmaș (B), 
care s-a comportat sub 
său obișnuit. Intîlnirea 
„semiușorii“ Mihai Trancă (B) șî 
Schenk (V) s-a terminat cu vic
toria la puncte a pugilistului bu
cureștean. In limitele categoriei 
ușoară, Dumitru Adam (B), foar
te combativ, l-a întrecut la puncte

•îi“

nivelul 
dintre

pe Mayer (V). Cel mai frumos 
meci al reuniunii s-a disputat în 
cadrul categoriei semimijlocie. 
După trei reprize de înaltă va
loare, care au abundat în faze 
spectaculoase, Francisc Arnbruș 
(B) a învins la puncte pe tînărul 
și talentatul Schall (V). La cate
goria mijlocie-ușoară. Petre Po
pescu (B), fără a insista în sufi-l
cientă măsură în momentele de
dificultate ale adversarului, l-a
întrecut la puncte pe Wacha (V), 
care a fost trimis la podea în pri
ma repriză. In limitele categoriei 
mijlocie, Kohler (V), un boxer cu 
lovituri puternice și cu garda in
versă, a ciștigat la puncte în fața 
lui Gheorghe Nicolae (B). Boxerul 
bucureștean a primit și două aver
tismente pentru box nereglemen
tar. Excelent a boxat Gheorghe 
Negrea (B) în cadrul categoriei 
semigrea. Dovedind multă comba
tivitate și o foarte bună pregătire 
tehnică și fizică, el a dispus ca
tegoric la puncte de Langer (V). 
Ultimul meci s-a disputat în limi
tele categoriei grea, între Eugen 
Furesz (B) și Anton (V). Furesz 
a avut un net avantaj în reprizei 
II și III, însă în prima repriză ă- 
fost la podea. Decizia la puncte, 
acordată de juriu pugilistului vie- 
nez, nu corespunde cu desfășurarea 
meciului.

Intîlnirea a decurs într-o atmosr 
feră prietenească. Sîmbătă seara 
boxerii bucureșteni susțin o nouă 
întîlnire la Salzburg.

I. GRUIA

La atletism: L Cehoslovacă—Franța 172-145

★
In sesiunea Congresului F.I.S.A., 

ținută zilele trecute Ia Gând, s-a 
hotărît ca viitoarea ediție a cam
pionatelor europene (masculin și 
feminin) să se desfășoare în au- 
gust-sepfembrie 1956 ia Bled (Ju
goslavia), iar în 1957 în orașul 
german Duisburg.

ale parașutiștilor sovietici
time de 1.000 m„ maeștri sportului 
P. Ba<nnikov, V. Perșin și N. Scer- 
binin au aterizat la o distanță de 
8 m. de centrul cercului. Recordul 
anterior era de 9,40 m.

Materialele privind noile perfor
manțe ale parașutiștilor sportivi 
sovietici au fost trimise Federației 
Internaționale de Aviație Sportivă 
pentru a fi omologate ca noi recor
duri mondiale.

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

In campionatul unional de fot
bal» Dinamo Moscova, actuala frun
tașă a campionatului U.R.S.S., a fost 
învinsă pe teren propriu cu 1-0 de 
echipa Zenith Leningrad. La Kuibî- 
șev, Ț.D.S.A. a învins cu 1-0 echipa 
Aripile Sovietelor, iar la Leningrad 
Rezervele de Muncă a întrecut cu 
același scor echipa Dinamo Tbilisi

PRAGA 26 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). — In zi
lele de 24 și 25 august, pe sta
dionul Strachov din Praga, s-a 

desfășurat întîlnirea internațională 
de atletism dintre reprezentativele 
masculine și feminine ale Ceho
slovaciei și Franței. Rezultatele 
tehnice înregistrate în cele două 
zile de concurs au fost: ZIUA I: 
80 m. garduri: Strgalova (Ceh.) 
11,4 (record egalat) ; Flament (F) 
11,5; Jacquet (F) 12,2; Stolcova 
(Ceh.) 12,2. 800 m. femei: Goul- 
lieux (F) 2:13,6; Mullerova (Ceh.) 
2:13.8; Laurent (F) 2:16,9; Na
vratilova (Ceh.) 2:21,4 înălțime 
femei: Modrachova (Ceh.) 1,62 m : 
Holarkova (Ceh.) 1,52 m; Lam
bert (F) 1,46 m. Atleta-Colchen nu 
s-a clasat, deoarece n-a îndeplinit 
standardul: 1,40 m.; 100 m. femei: 
Capdevielle (F) 11,8 (record ega
lat); Strejckova (Ceh.) 12,2; Pi
cado (F) 12,3; Svajgrova (Ceh.) 
12,5. 100 m. bărbați: Janecek
(Ceh.) 10,5 (record egalat) ; Bo
nino (F) 10,7; Lissenko (F) 10,8; 
Prochazka (Ceh.) 10,9. 400 m. 
bărbați: Degats (F) 47,3 (record 
egalat) ; Goudeau (F) 48,0; Vrec- 
nik (Ceh.) 48,9; Jrasek (Ceh.) 49,8. 
1500 m.: Cikel (Ceh.) 3:52,0; 
Bernard (F) 3:52,2; Vincendon 
(F) 3:53,6; Zvolensky (Ceh.) 4:10,4. 
400 m. garduri: Cury (F) 52,2;
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Bart (F) 52,6; Bartoș (Ceh.) 53,3; 
Borsuk (Ceh.) 53,8. Suliță bărbați: 
Macquet (F) 70,21 m; Perek
(Ceh.) 69,58; Kopriva (Ceh.) 64,13; 
Syrovatski (F) 62,29. 5000 m.:
Zatopek (Ceh.) 14:24,4; Santru- 
cek (Ceh.) 14:36,4; Labidi (F) 
14:40,4; Clement (F) 14:53,4. tri
plu salt: Rehak (Ceh.) 15,14; 
Vracek (Ceh.) William (F) 14,52; 
Craidon (F) 14,30. ciocan: Maca 
(Ceh.) 58,18; Engel (Ceh.) 58,14; 
Husson (F) 52,61 ; Legrain (F) 
48,09. 4 X 100 m. bărbați : Ceho
slovacia (Broz, Horic, Janecek, 
Prochazka) 41,3; Franța (David, 
Lissenko, Van Caneghen, Bonino) 
41,7. greutate femei: Tișlerova 
(Ceh.) 13,81 ; Vykusova (Ceh.) 
13,42; Bobifl (F) 12,18; Larividre 
(F). 12,02.

ZIUA Il-a:
Bărbați: 110 m. garduri: Vesles- 

ky (Ceh.) 14,8; Candau (F) 14,8; 
Bernard (F) 15,0; Toșnar (Ceh) 
15,2; 800 m.: Liska (Ceh) 1:49,0; 
Junghwirth (Ceh.) 1:49,4; Djian 
(F) 1:49,5; El Mabrouk (F) 1:50,6; 
tnălțime: Kovar (Ceh.) 2,02; Lans
ky (Ceh.) 1,99; Le Guehennec (F)
l, 90; Fournier (F) 1,85; 3000
m. obstacole: Brlica (Cehoslova
cia) 8:49,8 (record egalat) ; Ta- 
kac (Ceh.) 9:07,0; Souscours (F) 
9:07,8; Chikhane (F) 9:31,2; 10.000 
m.: Mimoun (F) 30:09,4; Tomis 
(Ceh.) 30:17,4, Koller (Ceh.) 
31:17,2; Ben Aissa (F) 31:25,0:
prăjină: Sil Ion (F) 4,20; Krejkar 
(Ceh.) 4,15; Gras (F) 4,00; Saxa 
(Ceh.) 4,00; greutate: Thomas (F) 
15,74; Stoklasa (Ceh.) 15,61; Pîi- 
chal (Ceh.) 15,33; Guiller (F) 
14,46; 200 m.: Janecek (Ceh.)
21,1; Martin du Gard (F) 21,6; 
Camus (F) 22,0;Vysek (Ceh.) 
22,8; lungime: Fikejz (Ceh.) 7,14; 
Mann (Ceh.) 7.07; Wanko (F)’ 
7,03; Bernal (F) 6,77; disc: Med» 
(Ceh.) 53,59; Vrabel (Ceh.) 51,70; 

Da-rot (F) 46,59; Guiller (F)’
44,70; 4x400 m.: Franța (Camus, 
Goudeau, Martin du Gard. De-> 
gats) 3:13,8; Cehoslovacia (Mand- 
lik, Jirasek, Podebrad, Vrecn'k) » 
3:17,4.Scorul final Ia bărbați: 120- 
92 pentru echipa Cehoslovaciei. 
Femei: 200 m.: Wahl (F) 25,1;' 
Moreau (F) 25,1; Strejckova
(Ceh.) 25,4; Prokopova (Ceh.) 
26,0; suliță: Pinard (F) 40,67;
Cikrdlova (Ceh.)' 40,58; Smejka-
lova (Ceh.) 39,24; Klein (F) 
37,29; lungime: Lambert (F) 5,77, 
(record egalat); Rozkosna (Ceh.) 
5,74; Glotin (F) 5,59; Kovarikova 
(Ceh.) 5,33; Disc: Mertova (Ceh.) 
46,82; Llskova (Ceh.) 40,92; Lau
rent (F) 38,42; Durand (F) 37,81; 
4x100 m.: Franța (Picado, Jacquet,, 
Fluchot, Capdevielle) 47,4 (record 
egalat); Cehoslovacia (Kovariko--, 
va, Prokopova, Svajgrova, Strej
ckova) 47,9.

Intîlnirea între echipele femini
ne a revenit Franței cu scorul de 
53-52.
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