
PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ1
.. L,

fi V

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

kb

•ș,

★ Marți 30 august 1955 ★ 8 pagini 25 bani

Tot mai multe 
bine îngrijite

PRINTRE elementele care au 
contribuit la avîntul mereu 
crescînd al mișcării noastre de 

mltură fizică și sport, un loc im
portant îl ocupă întărirea și dez
voltarea bazei materiale, în gene- 
11, și în special preocuparea per- 
■anentă pentru creșterea număru

lui de baze sportive. Intr-adevăr, 
sutele de noi baze sportive ame
najate în ultimii ani au chezășuit 
creșterea numărului celor care 
practică în mod organizat diferite 
.ramuri sportive. Către sport se 
ăimt atrași mereu alți tineri, din 
ce în ce mai mulți și tocmai de 

.-aceea, prin grija tuturor organelor 
și organizațiilor sportive și în deo- 

' sebi prin grija colectivelor sportive, 
baza materială a mișcării noastre 
sportive trebuie temeinic consolida
tă și dezvoltată necontenit.

Majoritatea colectivelor sportive 
tcare răspund direct de buna în
grijire și folosire a bazelor spor
tive au înțeles pe deplin impcr- 

1 tantele sarcini ce le revin în acea
stă direcție și și-au îndreptat efor
turile spre amenajarea de noi baze 
sportive. In Capitală, la Oradea, Ia 

* Baia Mare, Ploești sau Arad, co
lectivele sportive au inițiat con- 

. strucții și amenajări de baze spor- 
» tive care vor contribui efectiv la 

obținerea unor performanțe tot mai 
valoroase și în același timp la 
creșterea numărului de membri at 
colectivelor sportive, de purtători 
ai insignei G.M.A., de participant 
la diferitele competiții de masă etc. 
Dînd dovadă de o preocupare ase
mănătoare, colectivele sportive Re
colta Zănești (raion-1 P Neamț), 
Oituz (raionul Tg. Gena), Avîntul 
Onești, ca și Flamura roșie Teba, 
Metalul Electromotor, Metalul Teh- 
nometal, Locomotiva Direcția Re
gională (Timișoara), au amenajat 
o serie de frumoase baze sportive.

Firește, nu putem afirma că 
numărul bazelor sportive existente 
în tara noastră este sufi
cient, că nu mal trebuie construite 
sau amenajate bazine și poligoane, 
terenuri de fotbal sau de volei, 
săli de gimnastică, arene de popice 
etc. Marea armată a sportivilor se 
mărește neîncetat și baza materială 
a mișcării noastre sportive trebuie 
să cunoască un egal ritm de dez- 
voFare.

Preocuparea pentru reamenajarea 
sau construirea de noi baze sporti
ve nu trebuie însă despărțită nici 
un moment de grija pentru păs
trarea bazelor sportive existente, 
pentru permanenta lor întreținere 
în cele mai bune condîțiuni. întot
deauna curate și îngrijite, bazele 
sportive ale colectivelor Recolta 
G.A.5. ,,Donca Simo" din comuna 
Kogălniceanu (reg. Constanța), 
Recolta S.M.T. Hîrșova, Recolta 
G.A.C. Negru-Vodă, Avîntul și Lo
comotiva din Tg. Mureș, Construc
torul Timișoara, Voința Miercurea 
Clue, etc. sînt un îndemn pentru 
tinerii care au cunoscut sau vor 
să cunoască prietenia sportului.

Dacă poposești însă în alte 
locuri, poți întîlni și colective 
sportive care, mulțumindu-se că au 
un teren de fotbal sau de volei șt 
baschet, consideră că și-au înde
plinit sarcinile în acest important 
domeniu de activitate și că se pot 
ocupa liniștite de alte treburi. Iar 
bazele sportive ale acestor colec
tive au început să se deterioreze, 
să cadă în paragină, putînd fi folo
site cu multă greutate, în condi-

Ca urmare a rezultatelor 
contribuit la o anumită slăbire a 
Consiliul de Miniștri al R.P.R., dorind să-și aducă aportul la conti
nua slăbire a încordării în relațiile între state, a hotărît reducerea 
pînă la 1 decembrie 1955 a efecti vului Forțelor Armate ale R.P.R. 
cu 40.000 de oameni.

Fondurile devenite disponibile vor fi utilizate pentru construcții 
de locuințe și alte nevoi social-culturale.

baze sportive, 
și just folosite
țiuni necorespunzătoare. Cam așa 
stau lucrurile cu stadionul „23 Au
gust" din Timișoara, cu terenurile 
de tenis ale colectivului Progresul, 
ca și 
lei și 
roșie 
oraș, 
torul 
renul 
mura 
eu bazele sportive ale colectivelor 
Avintul Toplița, Avîntul Reghn, 
Progresul Odorhei, Recolta Ciba 
Nicolești, etc.

Fără îndoială că trebuie luate cit 
mai grabnic măsurile necesare pen
tru lichidarea acestor lipsuri și, în 
această direcție trebuie să mani
feste o mai serioasă preocupare și 
consiliile sportive regionale ale a- 
sociațiilor, comitetele C.F.S. și 
consiliile centrale ate asociațiilor 
care au datoria să acorde colecti
velor sportive un sprijin efectiv 
pentru îndreptarea acestei situații. 
Aici este locul să amintim însă și 
rolul important pe care-1 au în în
tărirea bazei materiale a mișcării 
noastre sportive, comitetele execu
tive ale sfaturilor populare. Și 
dacă putem da ca exemple pozitive 
sfaturile populare din Arad, Sibiu, 
Suceava, etc., trebuie să amintim 
că mai sînt și unele sfaturi popu
lare care nu au înțeles încă sarci
nile ce le revin în sprijinirea dez
voltării activității sportive. Altfel 
cum s-ar putea numi nepăsarea cu 
care sfatul popular din comuna Va
lea Mare Pravâț (raionul Muscel) 
privește transformarea terenului de 
sport în teren de pășunat, ușurința 
cu care sfaturile populare comunale 
din Păstrăveni (raionul Tg. Neamț) 
și Fărăoani (raionul Bacău) au 
acceptat ca terenurile de sport din 
aceste comune să capete altă des
tinație. Din păcate, astfel de exem
ple pot fi întîlnite și în alte re
giuni cum sînt: Constanța, Iași, 
Craiova, etc. unde, de asemenea, o 
serie de baze sportive continuă 
să fie folosite pentru diverse alte 
scopuri. De aceeași neînțele
gere a sarcinilor ce le revin dau 
dovadă și unele direcțiuni de în
treprinderi, școli, etc., care aprobă 
fără să stea prea mult pe gînduri 
folosirea bazelor sportive în diferite 
alte scopuri. Astfel, sala de sport 
a colectivului Voința din Roșiorii 
de Vede — singura sală din oraș 
— a devenit acum magazie. Fru
moasa sală de sport din R.-Vîlcea 
este în prezent depozit pentru ma
teriale de... zugrăvit, terenul de 
volei de la întreprinderea Ambala
jul Metalic Timișoara, ca și cel 
al școlii medii elementare din 
acest oraș, au devenit, de aseme
nea, depozite de lăzi și butoaie.

Numeroasele sarcini care stau în 
prezent în fața colectivelor sportive 
nu trebuie s’ă-i facă pe activiștii 
sportivi să uite că fără o puternică 
bază materială, fără un tot mai 
mare număr de baze sportive bine 
îngrijite și folosite în modul cel 
mai just nu vor reuși să angre
neze noi tineri muncitori din ora
șele și satele patriei noastre în 
practicarea sportului. Problema ba
zelor sportive, ca și aceea a pro
curării unei cantități corespunză
toare de echipamente și materiale 
sportive, trebuie să constituie preo
cuparea principală a colectivelor 
sportive, a tuturor organelor și or
ganizațiilor sportive.

cu terenurile de baschet, vo- 
tenis ale colectivului Flamura 
„Ocsko Terezia" din același 
cu terenul de fotbal Construc- 
S.M. ca și cu popicăria și te- 
de volei ale colectivului Fla- 
roșie Alimentar (Constanța),

Un strălucit succes al sportului 
nostru, o splendidă afirmare pe 
plan mondial a mișcării noastre 
de cultură fiziică și sport; iată 
cum se poate caracteriza perfor
manța realizată duminică, la 
Gând, de cei patru sportivi romîni 
care au cucerit titlul die campioni 
de canotaj academic ai Europei, 
la proba de schif 4 fără cîrmaci!

Incepînd de azi, alături de nu
mele Angelicii Rozcanu, al lui 
Iosif Sîrbu, al lui Mircea Ama- 
stasescu, vom cita totdeauna — 
ca sportivi de înaltă valoare, 
demni reprezentanți ai patriei 
noastre pe tărîm sportiv, tineri cu 
caire țara noastră se mîndreste — 
pe ȘTEFAN PONGRAȚ, RADU 
NICOLAE, ANTON SINCEAC, 
TIBERIU MACEAN, campioni ai 
Europei.

Pentru cei care cunosc mai pu
țin canotajul și pe canotori, acea
stă răsunătoare performanță a 
constituit — pcate — o surpriză. 
Și poate că, nfei acei care ur
măresc mai îndeaproape activita
tea sporturilor nautic-, nu se gîn- 
dfeau că delegația noastră sporti
vă la campionatele europene de 
la Gând se va întoarce chiar cu 
un titlu de campion al Europei. 
Iată însă că cei 4 vîslași ai 

1 pe ei și au 
minunată vic-

Victoria lor 
mai valoroasă, 

fost obținută in

noștri s-au întrecut 
adus 
torie 
este 
cu < 
condiții dm cele mai difici’e, duipă o 
întrecere epuizantă, cu adversari 
de înaltă valoare europeană și 
mondială. Trebuie să amintim aici 
că fo proba 
PONGRAȚ, 
SINCEAC 
prezente la startul întrecerii nu 
mai puțin de 13 echipaje r iprezen- 
tative! Această numeroasă parti
cipare a cerut din partea sporti
vilor noștri eforturi deosebit de 
mari. După ce în prima zi de 
concurs reprezentanții R.P R. s-au 
clasat ipe locul aii doiiilea în seria 
eliminatorie, necalifioîndu-se ast
fel pentru semifinală, ei 
ticipat din nou, a doua 
probă de recalificare, pe 
cîștigat-o, califlcîndu-se 
finală. Simbătă, în semifinală, e- 
chipa noastră a fost din nou pri-

î țării o
: sportivă.

cu atît
cît ea a 1

ai cărei camniori sînt 
RADU NICOLAE, 

și MACEAN au fost

au par
ai, la o 
care au 
în semi-

Conferinței de la Geneva care au 
încordării în relațiile internaționale,

In decursul acestui sezon, cam
pionul țării noastre la aruncarea 
ciocanului a reușit să îmi unătă- 
țească de trei ori recordul repu
blican al probei. Ultima oară. în 
cadrul meciului internațional din-

1

Ștefan Pongraț

• :

.

Anton Sinceac

ma, întrec!nd Danemarca, de două 
campioană a Europei, și Ita- 
reprezentată de celebrul echi- 
„Moto-Guzzi", campion pe a- 
trecut. Duminică, sportivii no- 
au cîștigait și finala, între-

pro- 
sub- 

echi- 
timp
clar

ori 
lia, 
paj 
nu] 
Ștrt — « 91 anscvra, UIWC
cînd pentru a doua oară Dane
marca (socotită favariltă a 
tei). In mod special trebuie 
liniat și timpul realizat de 
pa noastră: 6:29.2. Este un 
excepțional, care vorbește __
despre înaltul nivel tehnic și dîr- 
zenia cu care s-a desfășurat în
trecerea.

Prin cucerirea titlului de cam
pioni ai Europei, sportivii noștri 
din ambarcațiune^ de 4 fără cîr
maci au adăugat o nouă verigă 
— și cea mai prețioasă — la 
lanțul succeselor lor de pînă a- 
cum. Explicația acestui ultim suc
ces trebuie căutată în primul rînd 
în munca perseverentă pe care au 
depus-o în pregătirea lor, în do
rința nestrămutată de a duce la 
victorie culorile patriei, în tenaci
tatea și dîrzenia cu care au lup
tat în concurs.

Dar, nu numai ȘTEFAN PON
GRAȚ (Dinamo), ANTON SIN- 
CEAC (Dinamo), TIBERIU MA- 

tre echipele R.P.R. și Franței, Con
stantin Dumitru a aruncat cioca
nul la 58,76 m-, apropiindu-se ast
fel tot mai mult de granifa celor 
60 de. metru. ~

Radu Nicolae

Tiberiu Măcean

CEAN (Dinamo) și RADU NI
COLAE (Știința I.C.F.) au merite 
în realizarea acestui important suc
ces. Toate felicitările se cuvin și 
antrenorului lor, „bătrinut" FRAN- 
CISC CSERHATI, care de mai 
mulți ani se ocupă de această am
barcațiune și caire, azi, își vede 
încununate eforturile. Este' o sa
tisfacție pe care antrenorul o me
rită pe deipliin.

După cele 4 locuri 2 obținute 
de sportivele noastre în campio
natele europene feminine <fe la 
București, și care ne-au adus lo
cul secund în ierarhia canotajului 
feminin european, titlul de cam
pion cucerit de echipa de 4 fără 
cîrmaci la Gând deschide frumoa
se perspective de cucerire a unui 
loc fruntaș în Europa și pentru 
canotajul nostru masculin. Succe
sul de duminică de la Gând tre
buie să însemne un puternic în
demn pentru toți canotorii noștri 
și — totodată — ipentru toți spor
tivii fruntași. Victoria celor 4 vîs- 
lași este cea mai bună ■ilustrare 
a succesului obținut prin perse
verență, seriozitate și dragoste in 
munca de antrenament și de pre
gătire.

Pregătirile fotbaFștilor noștri 
pentru viitoarele mtilniri 

internaționale
Odată cu disputarea celor trdl 

etape ale returului, campionatul 
categoriei A a fost întrerupt și va 
fi reluat la 16 octombrie cujocti-i 
rile etapei a IV-a a returului. în
treruperea este necesară, pentru a 
face loc pregătirilor loturilor re
prezentative, în vederea apropiate
lor meciuri internaționale. La 18 
septembrie, reprezentativele A și 
de juniori ale R.P.R. vor întîlni 
la București echipele respective ale 
R.D. Germane, în timp ce selec-’ 
țioinata B a R.P.R. va juca în R.D. 
Germană. Zece zile mai tîrziu, la 
București, reprezentativa R.P. R°-' 
mîne va primi replica echipei na-< 
ționale a Belgiei.

In vederea acestor importante 
partide internaționale, comisia cen
trală de fotbal, prin colegiul centrat 
de antrenori, a luat măsurile cu-i 
venite pentru alcătuirea loturilor 
respective de jucători și elaborarea 
programului lor de pregătire care 
va începe la s'îrșituii acestei săp-i 
tămîni.

★
In acest timp însă, activitatea 

la fotbal va continua.
Chiar în categoria A se va dis

puta un meci. Este vorba de re-: 
stanța Locomotiva Timișoara-Dina-: 
mo București care va avea loc 
mîine, miercuri, la Timișoara, as 
vînd în deschidere partida de tine» 
teț,



’ R1MN1CU V1LCEA (prin tele
fon de la trimisul nostru). — Pe 
stadionul „1 Mai” din localitate 
s-au desfășurat sîmbătă și dumi
nică întrecerile finale ale Sparta
chiadei sindicale de atletism, la 
care au participat cei mai buni 
<atleți din cadrul asociației Re
colta. Organizarea întrecerilor a 
dost, în general, bună, cele cîteva 
lipsuri de ordin tehnic-organizato- 
ric neinfluențînd buna desfășurare 
a concursului. In numeroasele pro
be disputate în acest concurs s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 

grenadă fete: Rozina Orth (Cluj) 
-45,20 m.; disc băieți: N. Lupu 
i(Buc.) 37.10 m.; 400 m. plat: I.
pBoitoș (Buc.) 51,4 sec.; 800 m. plat; 
CM. Tintorescu (Buc.) 2.03,2 min.; 
1110 m. garduri: I. Steriade (Buc.) 
C16.6 sec.; 800 m. fete: Verona Dra- 
/gomir (Buc.) 2,33,6 min.; 100 m. 
«plat băieți (finală neclasificați): M. 
LBasalic (Bîrlad) 12,0 sec.; 100 m. 
«plat fete (clasificate — finala —) 
jMarieta Butuc (Bîrlad) 13,6 sec.; 
CI 00 m. plat fete: (neclasificate) 
-Maria Statoschi (Suceava) 14,1 
--sec.; 'n'îlțime băieți (neclasificați): 
»Gh. Cristache (Suceava) 1,68 m.; 
“înălțime băieți (clasificați) : L. 
.'Păltinișeanu (Reg. Stalin) 1,72 m.; 
■*100 rn. plat: finala băieți (clasifi
cați) D. Gheorghiu (Buc.) 11,6 
«sec.; înălțime fete: B. Stănescu 
•l(Constanța) 1,30 m.; triplu salt 
■băieți: Ion Leu (Bîrlad) 13,92 m.; 
<5000 m.: M. Babaraica (Buc.) 
(116,27,2 min.; disc fete: H. Mărgi- 
tneanu (R AM.) 29,98 m.; grenadă 
îbăieți: Ion Cristea (Buc.) 64,69 m.; 
;400 m. garduri: Gh. Steriade (Buc.) 
’59,8 sec.; greutate băieți (neclasifi-

Grave abateri 
de ia Regulamentul G.M.A,

1

! 
f

'■

'1 

V

Majoritatea activiștilor sportivi 
care își desfășoară munca în ca
drul comisiilor de pregătire și e- 
xaminare, în comisiile de control 
G.M.A., în comisiile regionale 
G.M.A. etc., au reușit să obțină 
rezultate din cele mai frumoase 
în buna pregătire a aspiranților, 
in creșterea necontenită a numă
rului de purtători ai insignei. Cu 
totul altfel stau fnsă lucrurile la 
Piatra Neamț unde, după cum ne 
relatează corespondenții noștri E- 
nwl Chipăruș și V. Mihăilă, s-au 
petrecut grave abateri de la re
gulamentul G.M.A. Iată, pe scurt, 
cum au înțeles unii activiști din 
acest oraș să „muncească" pe li- 
raia complexului G.M.A. La Pia
tra Neamț există două echipe d<* 
fotbal în campionatul regional: A- 
vîntul și Flamura roșie. Cîțiva 
jucători de la Flamura roșie nu 
erau posesori ai insi-gnai G.M.A 
gradul II și, deci, nu aveau drept 
de joc. Dacă ei n-aveau insigne
le, aveaiu, în schimb, un înflăcă
rat... suporter: tov. Cornel Nem- 
țeanu. Și, tov Corne] Nemțeanu 
nu e „un ori cine" ci președinte
le comitetului raional C.F.S. Pia
tra Neamț. De cite ori nu t-a a- 
jutat el pe „băieții" de la Fla
mura! Și, ce. era să-i lase toc
mai acum? Vorba aceea: la ne
voie se cunoaște prietenul!... 

„Sprijinul” a venit la timp: jucă
torii Ștefan Szoc-i, I. Haimovicî,
A. Munteanu, Gh. Petrescu șt 
Dumitru Molan au fost trecuți pe 
foaia de concurs eliberîndu-W-se 
adeverințe... provizorii pentru tre
cerea norme! de înot. Jucătorul 
Iancu Hahnovici era însă, la data , 
aceea, membru .al echipei Avîntul 

Steaua roșie din... Bacău, iar Ște
fan Szoci avea serviciul în... Re
giunea Autonomă Maghiară... A- 
cestea sînt faptele și ele vorbesc 
de La sine despre... conștiinciozi
tatea tov. C. Nemțeanu și despre 
„exemplul" pe care acesta l-a dat 
celorlalți activiști.

Ni se pare important să arătăm 
însă că față de această situație, 
activiștii comitetului regional C. 
F. S. Bacău au știut să ia măsu
rile necesare. Ei au hotărît desfi
ințarea comisiei de pregătire și e- 
xaminare G.M.A. a colectivului 
Flamura roșie, anularea carnete 
lor de aspirant G.M.A. gradul II 
ale celor cinci fotbaliști și retro
gradarea, pe timp de treii luni, a 
tov. Cornel Nemțeanu, oresedin' 
tele comitetului raional C.F.S.

Considerăm just și avertismen
tul dat tov. P. Covrig, președin
tele comitetului orășenesc C.F.S.

Piatra Neamț, pentru superficiali
tatea cu care și-a desfășurat 
munca de control în trecerea nor
melor G.M.A. gradul II. Poate, ar 
trebui să-și spună însă cuvmtul și 
serviciul G.M.A. din Direcția or
ganizatorică a C C.F.S.1

t

câți) Ion Cristea (Buc.) 12,7 m.;
greutate băieți (clasificați) H. Roth 
(Reg. Stalin) 11,57 m.; 1.000 m. 
plat băieți (neclasificați) F. Ignat 
(Oradea) 2,54 min.; 1.500 m. plat 
(clasificați) M. Tintorescu (Buc.) 
4,22,6 min.; 500 m. cros fete: (ne
clasificate) : Elvira Lupașcu (Su
ceava) 1,32,4 min. 10.000 m.: M. 
Babaraica (Buc.) 35,04 min. 200 
m. plat fete: (clasificate) Marieta 
Butuc (Bîrlad) 29,5 sec.; 200 ni. 
plat fete; (neclasifica-te) M. Sta- 
tovschi (Suceava) 31,5 sec.; 200 m. 
plat băieți (olasificați) Gh. Steria
de (Buc.) 23,9 sec.; lungime fete:
B. Stănescu (Constanța) 4,28 m.; 
lungime băieți (neclasificați) Ma
rin Anton (Galați) 6,27 m.; lun V. GODESCU

Probele de atletism din cadrul Spartachiadei sindicale atrag nu 
numai un mare număr de concurenți dar și de.-, spectatori

Mai multă exigentă in munca de control G.M.A.
Tot mai numeroși sînt astăzi ti

nerii și tinerele pe pieptul cărora 
strălucește fașigna G.M-A., mărtu
rie yie a dorinței lor de a face 
spart, de a se cădi fizicește pe 
stadioane, pentru a-și putea înde
plini cu și mai mult succes sar
cinile ce le revin.

Pentru o cît mai largă cuprin
dere și temeinică organizare a 
acestei mase de sportivi și pentru 
a se asigura o rodnică activitate 
în domeniul complexului G.M.A., 
în cadrul! rruilor de colective spor
tive din țara noastră, activiștii 
sportivi nu precupețesc nici un 
efort. De asemenea, membrii comi
siilor de contra! G.M.A. își în
deplinesc sarcinile cu multă con
știinciozitate asigurînd astfel as
pectul calitativ al muncii G.M.A.

Un exemplu pozitiv în această 
privință îl constituie comisia de 
control G.M.A. a orașului! Constan
ța, care nu tolerează nici o aba
tere de la regulament. Astei, de 
curînd, la un examen de control, 
un grup de sportivi din colectivii! 
FI. roșie Alimentar a fost amina t 
pentru a putea pregăti mai bine 
proba de gimnastică. De asemenea, 
în onaștrf Timișoara, comisia de 
control G.M.A. privește cu exi
gentă fiecare examen de control.

Din păcate, există încă și co
misii de control G.M.A. oare tra
tează cu superficialii tarte sarcina

Pentru lichidarea lipsurilor muncii de propagandă și agitație in colectivele sportive din Capitală
Mișcarea noastră de cultură fi

zică și spart are sarcina de mare 
cinste de a atrage în practicarea 
sportului masele largi de oameni 
ai muncii de Ja oraș a și sate, în- 
vățînrlu-ii să iubească practicarea 
diferitelor discipline sportive, oțe- 
lindu-i din punct de vedere fizic 
și moral și contribuind Ia educa
rea lor în spiritul moralei comu
niste, al internațonatlismului pro
letar și a] patriotismului înflăcă
rat. In îndeplinirea acestei impor
tante sarcinii, un rol deosebit îl 
are munca de agitație și propa
gandă. Experiența sovietică ne în
vață că asigurarea unei bune pro
pagande sportive duce în mod si
gur la crearea unei puternice baze 
de mase a mișcării sportive, la 
atragerea unui număr cît mai 
mare de oameni ai muncii pe por
țile larg deschise ale stadioanelor.

In colectivele sportive din Capi
tală, munca de propagandă și agi
tație este însă privită, din păcate, 
cu destul de multă indiferență. 
E drept că există și unele co
lective sportive care dovedesc pre
ocupare în această direcție, cum 
sânt, de pitei ă, colectivele Metalul 
„23 August", Locomotiva Gnivifa 
Roșie, Flamura roșie fabrica de 
bere Grivița, Progresul C.P.C.S. 
ș. a. In schimb, cele mai multe 
colective sportive tratează cu su
perficialitate problema muncii de 
propagandă și agitație. In aceste 
ccteefâve mm ee .aoocyi&.MlRnțae pppur 

gime băieți (clasificați) Ion Ler 
(Bîrlad) 6,09 m.; suliță băieți: C. 
Zamfir (Craiova) 52,05 m.; suliță 
fete: F. Mărgineanu (RAM) 25,31 
m.;ștafeta 4x100 m. băieți: 1. Bucu
rești (46,5 sec.) 2. Echipa combi
nată (49,6 sec.) 3. Ploești (5142 
sec.); greutate fete (neclasificate) 
Luiza Margoș (Reg. Stalin) 9.83 m.; 
greutate fete: (clasificate) Elena 
Larionescu (Suceava) 8,90 m.

întrecerile din cadrul finalelor 
asociației Recolta la Spartachiada 
sindicală s-au bucurat de un fru
mos succes și ele au prilejuit evi
dențierea unui mare număr de ti
neri și tinere din satele noastre.

importantă ce le revine șa, din 
acest motiv, muilți tineri, slab sau 
de lac pregătiți, devin purtători 
ai Insignei G.M.A. Spre exemplu, 
comisia de control G.M.A- din 
raionul Negru Vodă (reg. Con
stanța) a „îngăduit” ca 12 aspi
ranți G.M.A. gr. II din colectivul 
sportiv Recolta Cobadin să-și trea
că două norme din aceeași grupă.

In afară de faptul că execută 
aontrolul cu muttă ușurință, unele 
comisii de control G.M.A. nu sînt 
de loc preocupate de felul fa care 
sînt pregătiți aspiranții în colec
tive, de stimularea comisiilor de 
pregătire și examinare din cadrul 
colectivelor sportive. In această 
situație se găsește comisia de con
trol a orașului Gluj. care, deși 
execută controlul cu multă exigență, 
nu este totuși de loc preocupată 
de fetal în care se muncește, în 
special în colectivele sportive mai 
mici.

Este timpul ca toate comisiile 
de control G.M.A. să înțeleagă că 
exigența în examenele de con
trol și preocuparea pentru sti
mularea activității comisiilor de 
pregătire și examinare din colec
tivele sportive este o sarcină de 
seamă. Numai așa se poate asi- 

•gi.lra succesul calitativ all muncii . 
G.M.A., a| muncii de răspândire a I 
complexului în rîndurile tineretului I 
muncitor 

larizării activi; ăiții sportive; rioctt 
în mod sporadic. Consiliile colec
tivelor sportive și, în special, res
ponsabilii cu propaganda și agita
ția din cadrul acestor consiKi nu 
țin o legătură permanentă cu res
ponsabilii cu propaganda și agi
tația din consiliile orășenești ale 
asociațiilor sportive sau de la co
mitetele raionale C.F.S. Da ase
menea, organizația de bază U.T.M. 
nu este atrasă în munca de edu
care a sportivilor, iar adeseori, 
responsabilii cu propaganda și a- 
gitația din colectivele sportive 
nici nu se ocupă de sarcinile lor, 
astfel că munca ce le revine este 
îndeplinită de multe ort de către 
președintele colectivului sau de 
alți tovarăși din consiilfal colecti
vului sportiv. Astfel, tov. Florian 
Dobu, responsabil cu propaganda 
și agitația la colectivul sportiv 
Constructorul Trustul 3 Construc
ții și tov. Stefan Vasile, respon
sabil cu propaganda șl agitația la 
colectivul Locomotiva I.C.C.F., ca 
șl mulți alți tovarăși care înde
plinesc aceeași muncă, dovedesc un 
condamnabil dezinteres față de 
sarcinile pe care le au de înde
plinit.

Deficiențele înregistrate în mun
ca de propagandă și agitație în 
colectivele sportive bucii re ștene se 
reflectă în fiecare dintre numeroa
sele aspecte ale activității sportive 
din Capitală. Din cauză că educa
ția .sportivilor s-a făcut autotul

Printre sportivii din comuna Viile Noi
Dacă pleci duminica după-amia- 

ză de la Constanța spre Cumpăna 
și mergi pe drumul care trece 
prin comuna Viile Noi, este im
posibil să nu „dai" peste un meci 
de fotbal. In ultima vreme tinerii 
de prin aceste locuri au îndrăgit 
pndt sportul. In special fotbalul 
este o adevăirată pasiune pentru 
ei. De la un timp, aproape că 
nu le ,,scapă” nici o duminică 
fără ca ei să-șt dispute întîieta- 
tea într-un meci de fotbal cu echi
pe ale tinerilor țărani muncitori 
din comunele învecinate.

Nu cunoșteam însă acest lucru. 
Și fatr-o zi, poposind la Gospodăria 
Agricolă Colectivă „Al. Matrosov" 
din această comună am fost de-a 
dreptul surprins de animația deo
sebită din curtea gospodăriei. In 
bătaia soarelui care dogorea, tineri, 
și tinere, grupuri, grupuri discu
tau cu aprindere despre meciurile 
de fotbal și volei care urmau să 
aibă loc în acea după-amiază. 
M-am amestecat printre ei și am 
intrat in vorbă. Tinerii au înțelles 
că sînt străin de comuna lor. Și 
atunci au pornit să-mi vorbească 
despre felul în care au fost puse 
bazele activității sportive în gos
podărie, despre „rivalitatea" dintre 
sportivii colectivului lor și colecti
viștii din Cumpăna, despre suc
cesele Hor sportive dar și despre 
cele diin munca de pe ogoare. 
Așa i-am cunoscut pe cei mai des
toinici dintre ei.

— Iată, mi se adresează tovară
șul N. Popescu din conducerea colec
tivei, Petra este unul dintre tinerii 
care ne fac cinste. Are pînă acum 
peste 400 zile de mtiincă și pe cît 
e de harnic la lucratul pământu
lui, pe atît e de sprinten pe tere
nul de sport.

La cîțiva pași tînărul Petra 
Teja își lega cu grijă bocancii de 
fotbal cumpărați de ctiirînd de colec
tivul sportiv all gospodăriei. La fel 
loa el, toți jucătorii echipei de 
fotbal se pregăteau pentru începu
tul meciului.

NOTE CRITICE
BUCURIE DAR... 

NU PENTRU TOȚI

De curînd, consiliul colectivului 
sportiv Avîntul Steaua roșie din 
Bacău a cumpărat 30 perechi pan
tofi de tenis. A fost un prilej de 
bucurie pentru sportivii colectivu
lui și, în special, pentru componen
tele echipei de volei care se... pre
găteau in vederea participării la 
campionatul republican, etapa in- 
terregiuni.

Bucuria voleibalistelor a fost 
însă de scurtă durată. îndată ce 
au fost aduși, pantofii de tenis au 
fost repartizați echipelor de fotbal 
(seniori și juniori) și apoi încuiați 
— ca orice obiect prețios — în du
lapul cu echipament.

(subredacjta noastră din Bacău) 

nesatisfăcător, pe terenurile de 
sport s-au produs o serie de ma
nifestări de indisciplină, care sînt 
departe de a face cinste mișcării 
noastre sportive. Alți sportivi nu 
vin cu regularitate la antrena
mente, nu ascultă de îndrumările 
antrenorilor sau manifestă atitu
dini ireverențioase față de arbitri. 
In special, unii jucători de fotbal, 
cum sînt cei de la echipele Pro- 
gresul-Pasteur și Fi. roșie-Ki- 
rov, s-au dedat nu odată la scan
daluri și brutalități pe terenul 
de foc. Responsabilii cu munca de 
propagandă și agitație din colec
tivele sportive nu dovedesc Interes 
pentru analizarea acestor manifes
tări nesănătoase, nu luptă cu 
toată hotărîrea pentru totala lor 
îndepărtare din vjața noastră 
sportivă.

In colectivele sportive bucureș- 
tene sînt folosite, în general, pu
ține forme de popularizare a ac- 
tivwtății sportive. Astfel, sportivii 
fruntași ai colectivelor nu sînt 
popularizați cum se cuvine în ga
zatele de perete, nu sînt făcute 
fotomontaje în legătură cu activi
tatea secțiilor pe ramură de sport, 
nu sînt folosite formele de agita
ție pentru atragerea tineretului în 
trecerea normelor G.M.A. In unele 
colective sportive, din cauza lipsei 
de preocupare a responsabililor cu 
munca de propagandă și agitație, 
terenurile sportive sînt folosite 
peni: u biguri qișa cum „seîațimplă

NOASTR

Cîteva clipe mai tîrziu, înț 
echipă se afla aliniată la ci 
terenului, față în față cu c 
cotectiviștiilor din PalazuJ-. 
Veniseră la teren mulți spect 
țărani muncitori din comună, 
acestora li se adăugau că 
care-și întrerupeau pentru 
timp drumul și priveau în
rea care începuse. Dar
aici toți tinerii care se
echipați în curtea gospod> 
Nu. In cealaltă parte a
lui, pe terenul școlii, alți 
colectiviști își disputau întîie 
într-un meci de ivolei. Printr 
ceștia se aflau Nicoiae Mu 
fruntaș în campania de treier
M. Popescu din brigada a < 
de asemenea fruntaș în rnunc; 
pe ogoare, care se străduiai 
facă față cu succes în primu 
meci „oficiali". Și strădania lori 
fost zadarnică. Amîndoi au do’ 
că știu să tragă tot atît de 
în minge cum știu să lege sj 
sau să mânuiască sapa.

Printre spectatorii prezențiX, 
cest meci am întîinit pe tovarț 
Ion Groza, președintele gospț 
riei. Dulpă ce jocul s-a sfîrșiț 
ședintelle mi s-a adresat: , 
tineri ca ei nu mi-e teamă să 
nesc în campania de toâp 
Sînt vrednici și dârzi. Sînt s| 
că vom infringe greutățile pe < 
le vom întîmpiina".

Am plecat din comuna Viile 
seara tîrziu. Fotbaliștii ca și 
ce jucaseră volei, se aflau ac 
la serbarea de la căminul emite 
Vocile lor, reulnite într-un 
puternic, m-au însoțit pînă dej 
te, parcă (spre a-mi amfinfi 
frumoasa după-amiază petrec 
în mijlocul lor și de promisiu 
pe care le-am făcîat-o de a sc 
despre succesele lor sportive, d 
pre viața nouă din comuna V 
Noi.

P. Enacht 
coresponden'

„EXEMPLUL" ANTRENORUL

Antrenorii obișnuiesc să spu 
sportivilor pe care-i pregătesc, , 
levi”. Și aceasta pe bună drepta 
deoarece antrenorul este profes' 
rul și educatorul tinerilor sporti 
Se impune, deci, ca antrenorul 
aibă întotdeauna o atitudine just 
o comportare exemplară.

Uneori, însă, unii antrenori ui 
acest lucru și comit greșeli cu t 
tul nepermise. Așa s-a întîmplat < 
antrenorul echipei de fotbal—j 
niori — a colectivului Avîntul R 
ghin, Zastica Savu, care în tot tin 
pul meciului pe care echipa sa 
susținea fo compania unei echiț 
din Sibiu, a vociferat și a adus ir 
jurii arbitrului S'imion Popa.

A. Stănescu, corespondent 

cu baza sportivă a colectivulu 
Progresul Sănătatea.

Lipsurile acestea provin și dli 
cauza muncii insuficiente a unor; 
dintre responsabilii cu propagând, 
și agitația din consiliile central* 
sau orășenești ale asociațiilor ș 
din comitetele raionale C.F.S. Ast
fel, tov. Marin ducă, de la aso
ciația Constructorul și tov. Vio
rica Tasichole, de la comitetul
C.F.S.  raionul Stalin, nu au aju 
tat și îndrumat în suficientă mă 
sură munca de propagandă și a- 
g*tație din colectivele sportive de 
care răspund. Față de aceste lip
suri, comitetul orășenesc C.F.S. 
București a luat hotărîrea de a 
înființa o comisie orășenească de 
propagandă și agitație. Este îm
bucurător faptul că, încă de ia 
înființarea acestei comisii, membrii 
ei au căutat să se achite în cele 
mai bune condițium de importan
tele sarcini ce le revin, controlîn.l 
și îndrumând efectiv un număr de ' 
peste 30 de colective sportive din 
Bucureșt». In activitatea sa viitoa- 
re, comisia orășenească de propa
gandă și agitație trebui? să de
pună eforturi sporite pentru o cît 
mai grabnică îmbunătățire a aces
tei m-unc1 în cadrul co ectivelor 
sportive din Capitală.

C. PARASCHIVOIU
din comisia de propagandă ș 
agitație a comitetului C.F.S^ 

București



Pregătirea cadrelor tehnice, verigă principală | 
in creșterea neîncetată a mișcării sportive j

adre tehnice puține, dintre care
• cîteva aveau pregătirea și ca
litatea necesară—iată ce a moște- 
în această privință mișcarea noa- 

sportivă de la regimurile bur
ke. In general, munca de pregăti- 

' ra dusă spontan, neștiințific, iar 
(diatele le cunoaștem: compor- 
j șterse în întrecerile interna- 
iate, cu cîteva rezultate mai 
sărite" datorate unor talente 
Scute, dar insuficient dezvol- 
s față de posibilitățile lor. 
n ultimii ani, mișcarea sportivă 
țara noastră este cuprinsă însă 
un suflu nou. Institutul de Cul- 

ă Fizică a început să creeze 
Jre tot mai multe și mai te- 
inic pregătite; Școlile Medii 
mice Sportive au dat absolvenți 
to»>și, au fost înființate cabi- 
te metodico-științifice, școli și 
“suri de antrenori, instructori, 
bitri. In permanență s-a căutat 

profesorii de educație fizică, 
itrenorii, instructorii voluntari, 
bitri i să fie Ia curent cu toate 
mtățile, să albă o pregătire pro- 
sională temeinică, o educație să- 
toasă. In această privință, de 

real ajutor le-au fost mate- 
.ele apărute în publicațiile de 

jectelitate: Cultură Fizică și
port, Șah, Fotbal, etc. Aceste 
ateriale cu un conținut metodic 
riat, au contribuit încontinuu la 
rbogățirea bagajului lor de cu- 
jștmțe și la justa îndrumare a 

..rit vită ții lor. Cadrele tehnice au 
.țeles că misiunea lor este nu nu- 
îai de a-și îndeplini îndatoririle 
țrict profesionale, ci și de a mun- 
i cu toată dragostea, din toate 
uterile, pentru a contribui la dez- 
oltarea mișcării sportive, la ridi
carea prestigiului sportiv al patri- 
i noastre. Experiența acumulată 
h întrecerile sportive internațio- 
îale sau în convorbirile cu antre- 
îorii din Uniunea Sovietică, R.P. 
Jngairă, R. Cehoslovacă, R. D. 
Jermană etc., a folosit, de ase- 
nenea, sportului nostru, aflat 
ncă la începutul afirmării. Dato
rită muncii depuse de cadrele teh
nice în direcția pregătirii sporti
vilor, de cîțiva ami înitrece- 
ile soortive internaționale ne dau 
satisfacția unei victorii sau a u- 
nei performanțe care aduce la cu
noștința lumii întregi progresele 
pe care le înregistrează mișcarea 
sportivă din R.P. Romînă. Măies
tria deplină a Angeiliicăi Rozeia- 
nu, multiplă campioană mondială 
te tenis dte masă : performantele 
lui Iosif Sîrbu, H. Herșlcovtiici, 
Marietei Juvemdeamu, tucFth Moscti 

,1a tir; titlul de campion european pe 
anul 1955 cucerit die echipaj'wl de 
schit 4 fără cîrmaci ai! R.P.R.; victo
ria handbafetaJor moaștele cafre 
au cîștigat medaliile de aur în 
cadrul Festivalului de la Varșovia; 
locul doi ocuoat de echipa de volei 
ia campionatele europene din a- 
cest an ; același loc obținut de ca
notoarele din R.P.R. la campio
natele euronene de la Snagov; 
rezultatul de 170 cm. obținut 
de Iolanda Balaș la săritura în 
înălțime, performanța lui Ilie Să- 
vel la 400 m. garduri (51”7), vic
toria asupra atleților francezi etc., 
toate acestea constitute perfor
mante de răsunet. Chiar și în 
sporturile în care nu contam pe 
pliam international, s-au obtinut 
performanțe de valoare mondială. 
Exemplul înotătorului Alexandru 
Popescu (1:04.9 și 2:35.1 la 100 
și respectiv 200 m. fluture) este 
elocvent.

Antrenorii din diferite discipli
ne sportive studiază acum meto
dic, aplică metode noi, fac dife
rite experiențe, întreaga lor acti
vitate vădind o preocupare pen
tru continua îmbunătățire a pre- 

L gătirii performanțelor sportivilor. 
De pildă, antrenorul de box Tra- 
ten Ogrijan obține rezultate foar
te bune cu tinerii din Brăila.

La nataț'C, antrenorii I. Firîn- 
cu, E, Freund, I. Enăceianu 
au dus o muncă rodnică pentru 
îmbunătățirea performanțelor și 
creșterea elementelor tinere. H. 
Bock, F. Heitz, Schmaltzer, Al. 
Popescu, Oanță, Margareta Witt
genstein, Blajec, Marinescu, ca și 
numeroși juniori sau copii eviden
tial în ultima vreme, sînt măr
turii ale unei activități bine ori
entate. La pentatlon modern, un 
sport recent introdus în țara noa
stră, antrenorii Ion Mu.reșan (co
ordonator), Zidartt (călărie), Ga- 
limir (scrimă) au pregătit bine 
echipa reprezentativă, care a tre
cut cu succes primul examen, în- 
trecînd redutabila reprezentativă_a 
R. Cehoslovace. De o bună pregă
tire profesională, conștiinciozitate, 
seriozitate în muncă au dat do
vadă și antrenorii A. Pelegrini, 
A. Kakucs (scrimă), Al. Someșan 
(ciclism), A. Șepci, A. Botescu 
(fotbal), Vasile Popescu, A. Pre- 
descu, Leon Teodorescu (basahet).

N. Pîrcălăbescu, A. Vogel, Al. 
Argeșiu, G. Sfetescu (rugbi), Ian 
Kunst și Ion Popescu (handbal) 
etc.

In institute și școli au crescut 
conștiinciozitatea profesorilor. Ei 
se străduiesc să-și îmbogățească 
cunoștințele, să aplice metode noi, 
mai eficace. In fiecare localitate 
există cercuri pedagogice ale pro
fesorilor, în cadrul cărora se țin 
lecții teoretice și practice, care au 
drept scop ridicarea nivelului pro
fesional. In luna iunie a acestui 
an a avut loc un curs de perfec
ționare la care au participat nu
meroși metodiști de educație fizi
că din regiuni și raioane. Munca 
profesorilor de educație fizică a- 
jută te dezvoltarea sportului de 
mase și contribuie la descoperirea 
elementelor talentate, capabile să 
obțină — printr-o pregătire meto
dică — performanțe superioare. 
In activitatea didactică, precum și 
în munca dusă în cadrul colecti
velor sportive școlare, sînt o se
rie de profesori care nu precupe
țesc nici un efort pentru a înde
plini ceea ce-și propun. Astfel sînt 
profesorii Romulus Pona, Gabriel 
Mîrșan (București), Vasile Sica 
(Făgăraș), Alexe Pop (Arad), 
Âlex. Pândele (Timișoara) etc. 
Activitatea lor face cinste cadre
lor de profesori de educație fizi
că și aduce o reală contribuție în 
creșterea si dezvoltarea sănătoa
să a tinerilor elevi.

In activitatea unor cadre teh
nice se fac simțite, însă, lipsa de 
experiență, prezența unor concep
ții greșite și chiar lipsa de con
știinciozitate profesională. Din a- 
ceastă cauză, munca de pregătire 
sportivă întîmpină greutăți. Mai 
sînt elemente care nu au dra
goste de muncă, nu au preocupări 
pentru ridicarea nivelului lor pro
fesional sau lucrează anarhic. De 
pildă, profesoara Lucia Tudoran 
din Cluj, proaspătă absolventă a 
Institutului de Cultură Fizică, nu 
are programe de studii, nu urmă
rește îndeaproape activitatea fizi
că a elevilor, nu are în conside
rare posibilitățile lor fizice și ti
ne lecții în mod superficial. De 
asemenea, profesoarele Elena Bo- 
ceanu și Felicia Vechiu (Orașul 
Stalin), întocmesc formal docu
mentele de planificare și țin lec
țiile după inspirație. Maria Pîsla- 
ru din Cluj nu frecventează cer
cii! pedagogic și nu se strădu:ește 
să studieze problemele teoriei e- 
ducației fizice, nu cunoaște pro-’ 
blemele elementare.

In privința profesorilor de edu
cație fizică trebuie să amintim 
de activitatea complet greșită a 
unor absolvenți ai Institutului de 
Cultură Fizică și ai Școlilor Me
dii Tehntee de Educație Fizică, 
absolvenți care, pur și s;mplu, re
fuză să se ducă în orașele în care 
au fost repartizați, ca și cum de 
profesori de educație fizică e ne
voie numai în București, Cluj sau 
Timișoara, iar la Huși, Bîriad, 
Deva, Caracal sau Tr. Severin nu. 
Este o at'tudine condamnabilă, 
care reflectă lipsa de conștiință 
și de înțelegere a acestor absol
venți.

Multe greșeli se observă în ac
tivitatea diferitelor discipline 
sportive. La schi, de pildă, deși în 
principiu s-a trasat o linte unita
ră în metodica antrenamentelor, 
nu se poate spune că practic e- 
xistă o metodă unitară de pregă
tire. Schiorii noștri obțin rezul
tate silabe deoarece asociațiile 
sportive nu au suficientă preocu
pare pentru acest sport, cadrele 
tehnice sînt puține 1a număr, iar 
grija pentru creșterea și ridicarea 
elementelor tinere se vădește doar 
la cîteva asociații (Progresul, 
Flamura roșie). In plus, schiorii 
friintași și antrenorii nu au fost 
în pas cu tehnica schiului, nu au 
ținut seama de faptul că tehnica 
se dezvoltă, se transformă în fie
care an și chiar de la concurs la 
concurs. Mai mult chiar, unii 
schiori fruntași nu lucrează cu 
toată seriozitatea în perioada de 
tranziție, ceea ce le influiențează 
negaitiiiv pregătirea în perioaxfele 
următoare. Iar faptul că prtocipfed 
efortului maxim la antrenamente 
este privit cu multă superficteli-' 
tate, Completează explicația re-’ 
zuiltatelor stub posibilitățile schia-' 
rilor. Este vorba, deci, de o 
greșită orientare, de o greșită a- 
plicare a învățămintelor.

Delăsare și greșită orientare s-a 
observat, de pildă, la antrenorii 
de înof și polo din Timișoara. 
D intr-un centru puternic, care a 
dat nenumărate elemente valoroa
se, maeștri ai sportului și campi
oni ai țării, Timișoara a regresat 
foarte mult în natație. Foștii îno
tători sau jucători de polo (T6- 
rok, Bader, Bohunitzki, Norman 
etc.) nu s-au nreocunaț de ridi
carea elementelor tinere și astăzi 

asistăm la o decădere evidentă a 
natației timișorene. In aceeași si
tuație se găsește această disci
plină sportivă și în regiunile Baia 
Mare și Oradea, diupă cum în 
rcgiiimea Bacău voleiului nu i 
s-a acordat importanța cuvenită.

Aceeași greșeală în ce privește 
ridicarea elementelor tinere o 
face și antrenorul de box 
Cristian Panaiitescu din Slatina, 
care de doi ani nu a mai „scos" 
nici un element nou. In plus, deși 
este salariat al școlii sportive de 
tineret, el nu a trimis nici un 
boxer la faza de zonă de 1a Ti
mișoara a campionatului școlilor 
de tineret. Ceea ce înseamnă că 
nu îi lipsește numai dragostea de 
sport, ci și conștiința profesio
nală. Tot la box, antrenorul Pe
tre Fiait de la școala de tineret 
din Baia Mare a refuzat să par
ticipe te consfătuirea metodică ți
nută în Capitală, motivînd că el 
„știe și nu are ce învăța".

Alți antrenori au o greșită ori
entare asupra pregătirii sportivi
lor. Antrenorul Romeo Mînăsti- 
reanu, de pildă, neglijează com
plet pregătirea fizică a jucătorilor 
de volei din echipa Progresul Ti
mișoara. Rezultatul se vede în 
faptul că jucătoarele nu au mai 
progresat în tehnică și tactică, 
iar pe teren sînt foarte greoaie și 
nu fac față jocului modern, viu, 
bazat pe mișcare. Foarte gravă 
este și atitudinea antrenorului de 
handbal Francisc Spier, care este 
departe de a constitui un exem
plu pentru jucători. El poate fi 
văzut deseori în stare de ebrieta
te, chiar la antrenamente, și, în. 
astfel de condiții, activitatea lui 
devine cu totul negativă. Un e- 
xemplu negativ îl oferă și antre
norul de rugbi Ștefan Bîrsan ale 
cărui expresii folosite în lecțiile de 
pregătire sînt în total dezacord cu 
actuate terminologie și atitudine 
față de sportivi. Ceea ce este 
mai grav e că el orientează gre
șit jocul echipei Progresul F.B. 
București, imptinînd un joc bazat 
pe grămadă, închis, cu totul 
ineficace și demodat.

Toate aceste exemole dovedesc 
că multor antrenori le lipsește 
simțul răspunderii. Acest fapt se 
reflectă în munca lor de pregătire 
a sportivilor și se resfrînge asu
pra desvoltării acestora și a spor
tului nostru.

Iată o serie de probleme care a- 
rată că în multe Cocuri numea de» 
instruire și antrenament nu este 
dusă în cele mai bune condiții și că 
stăruie lipsuri care frinează dez
voltarea sportului nostru.

Pentru eliminarea acestor lip
suri este nevoie c>a fiecare antre
nor, profesor de educație fizică, 
instructor să muncejscă cu toată 
dragostea, să știe să învețe, să 
apKce din experiența de zi cu 
zi a muncii practice. Fiecare tre
buie să fie conștient de rolul pe 
care-1 ocupă în mișcarea sportivă, 
trebuie să știe să aplice metodele 
cele mai noi. să fie la curent cu 
toate noutățile. In plus, din par
tea organelor de conducere este 
necesar mai mult control, mai 
multă severitate. Pentru elimina ■ 
rea cazurilor de neglijență, dezin
teres sau nepricepere și - pentru 
asigurarea unei activități mai 
rodnice, secțiile de învățămînt ale 
sfaturilor populare trebuie să în
tărească controlul asupra muncii 
profesorilor de educație fizică iar 
comitetele C.F.S. asupra muncii 
antrenorilor. Numai prinitir-un con
trol riguros și îndrumare iustă se 
va putea ajunge la rezultate pe 
măsura posibilităților și condițiilor 
existente Elementele necores
punzătoare, fie ele cît de În
dărătnice, pot fi educate iar dacă 
totuși persistă înitr-o atitudine 
greșită, trebuie eliminate. Cole
giile de antrenori, inspecțiile și 
cetetelte organe competente, tre
buie să întărească munca de con
trol și supraveghere .trebuie să 
intensifice activitatea de îmbună
tățire a muncii de instruire și an
trenament.

Colegiile regionale de antrenori 
trebuie să vină în ajutorul an
trenorilor organizînd cursuri de 
perfecționare și schimburi de ex
periență, la care să fie angrenați 
și instructorii. De asemenea, sînt 
neoesiare cursuri pentru reîmoros- 
pă temea și perfecționarea arbitri
lor, cum și ridicarea de noi ele
mente tinere, care să lărgească 
aadrele de arbitri.

Numai prin muncă susținută, 
prin deplina înțelegere a necesi
tății creșterii neîncetate a nivelu
lui profesional, prin dorința cin
stită de a contribui la progtesul 
sportului, cadrele tehnice vor pu
tea constitui cu adevărat un fac
tor determinant în creșterea neîn
cetată — cantitativă și calitativă 
— a mișcării sportive din țara 
noastră.

Încă puf in și prima lecfie dg_inot va începe!

Din nou sănătoși, din nou la joacă
Din neatenție, copilul a căzut 

din balansoar, fracturîndu-șî bra
țul stîng. O nimica, veți spune 
dumneavoastră. Da, adevărat, o 
nimica. Copilașul va sta cîteva 
săptămîni cu brațul în ghips și 
apoi va fi din nou sănătos.

Dar, uneori brațul poate rămîne 
anchilozat. Aici intervine însă me
dicina sportivă! Prin îndelungate 
exerciții de gimnastică, prin lecții 
de înot, jocuri cu mingea, arun
cări, brațul se va însănătoși, iar 
copilul va fi redat tovarășilor lui 
de joacă...

In această direcție, secția medi
cală de cultură fizică a spitalului 
„Grigpre Alexandrescu” din Capi
tală a obținut pînă în prezent re
zultate din cele mai frumoase. Aici 
sînt tratate cu atenție nu numai 
fracturile cele mai grave, dar și 
cazurile de sechele după paralizie 
infantilă. Pentru ca succesul să 
vină fără întîrziere, colectivul de 
medici al secției medicale de cul
tură fizică a spitalului „Grigore 
Alexandrescu”, s-a orientat spre 
construirea unui microstadion și a 
unui bazin de înot special rezervat 
cazurilor mai complicate.

In același loc, unde anul trecut 
era un teren viran, plin cu gropi, 
a avut loc sîmbăta trecută inagu- 
rarea noului bazin și a „microsta- 
dionului", construit prin grija Mi
nisterului Sănătății, cu sprijinul 
Direcțiunii spitalului și, mai ales, 
cu anortul medicilor din mai toate 
secțiile.

Pentru mulți dintre cititorii

Activitate intensă la tenis
Vineri au început la Cluj întîlni- 

rile de tenis contînd pentru desem
narea cîștigătorilor concursului re
publican rezervat juniorilor și ju
nioarelor. La aceste întreceri parti
cipă un număr de 70 jucători și 
jucătoare din diferite regiuni ale 
țării. Iată cîteva dintre rezul
tatele înregistrate: simplu ju
niori categoria 17—18 ani : 
Serester (Cluj) — Dizinger (Timi
șoara) 6-3, 6-3; Bosch (Orașul 
Stalin) — Ion Gheorghe (Bucu
rești) 6-2, 6-2; Bardan (București) 
— Bucșa (Cluj) 6-1, 6-1; categoria 
15-16 ani: Scheipi (Arad) — Ma
yer (Lugoj) 6-4, 3-6, 6-5; Dizinger 
(Timișoara) — Csadar (Sf. Gheor
ghe) 6-1, 6-1; Marvan (Cluj) — 
Burciu (București) 6-2, 6-2; sim
plu junioare: categoria 17-18 ani: 
Cori Ami (Cluj) — Fenyes (Arad) 
6-0, 6-0; Veronica Stocloza (Iași) — 
Banyai (Orașul Stalin) 6-3, 6-2.

Jocurile continuă.
★ *

Sîmbătă au început pe terenurile 
centrului de antrenament No. 2 din 
București întrecerile de tenis din 
cadrul campionatului Capitalei.

Jocurile continuă azi și mîine de 
1a ora 15,30 pe aceleași terenuri.

i

O competiție ciclistă de mare fond:
CIRCUITUL R. P. R.

Intre 18 septembrie și 2 octom
brie se va desfășura Circuitul ciclist 
al R.P.R., organizat de C.C.F.S. și 
ziarul Sportul popular.

Circuitul măsoară aproape 2000 
km. Se vor disputa 13 etape (2 zile 
de repaus). In vederea acestei di
ficile întreceri, o mare parte din ci
cliști își desăvîrșesc pregătirea par- 
ticlpînd 1a cea de a X-a ediție a 
„Cursei Victoriei", care este în curs 
de desfășurare.

Circuitul ciclist al R.P.R. se află 
la a 5-a ediție. Prima ediție s-a 
desfășurat în anul 1950, sub denu
mirea de cursa ciclistă „Lupta pen
tru Pace" și a fost cîștigată de C. 
Șandru. In 1951. M. Niculescu este 

noștri pare ceva obișnuit: a foști 
construită o nouă bază sportivă.. 
Pentru cunoscători și mai ales,, 
pentru cei ce cunosc binefacerile- 
culturii fizice asupra organismului.1 
bolnav, aceasta apare ca o iniția-- 
tivă și mai lăudabilă. Noul bazim 
și stadionul sînt destinate, Intr-a
devăr, tocmai reeducării fizice ad 
copiilor care suferă de pe urmai 
paraliziei infantile, a fracturilor, în t 
general, a deficiențelor fizice.

...Miercuri, în noul bazin, a avut! 
Toc prima lecție. Copiii, au fost! 
împărțiți în grupe diferite, duoăl 
gradul și categoria bolii, după! 
aptitudinile l-cir sportive. După exer
cițiile ușoare, executate pe plajă,, 
s-a trecut la jocul cu mingea.» 
Mingea medicinală ajută foarte I 
mult la destinderea brațului anchi
lozat, întărește puterea lui muscu
lară.

Timp de multe săptămîni, uneori 
chiar și luni, elevii vor executa- 
prescripțiile medicului și, fără în
doială, toată această muncă de' 
pusă în scopul reeducării organis
mului va da rezultatele atît ’de
mult așteptate. Pentru medici.-, 
pentru profesorii de educație fizică», 
pentru toată această mică armată! 
care muncește în serviciul medical' 
de cultură fizică a spitalului „Gri— 
gore Alexandrescu”, nu există o 
răsplată mai prețioasă decît atunci 
cînd pe poarta spitalului ies copil 
însănătoșiți, sau cu sănătatea mult 
ameliorată.

P. MIHAt

lată rezultatele term.ee mai im
portante:’ simplu bărbați: categoria. 
I-a: T. Bădin — Rakosi 6-2, 6-3; 
Vasilescu — Năstase 5-7, 7-5. 8-6; 
Zacopceanu — Anghe’.escti 6-3,. 
7-5; Slapciu — Chivaru 6-3, 7-5; 
Zacopceanu — Slapciu 6-3, 8-6». 
6-0; Marin Viziru — T. Bădin 6-1,. 
6-0, 6-2; Caralulis — Cristea 6-3. 
6-2, 6-2; Cozbuc — Mita 6-4, 6-2, 
6-1; categoria a H-a: Pouli’f— 
Fulea 6-1, 6-3; Ursan — Panaitide 
6-0, 7-5; Petre Marin — I’iescu 6-i. 
6-2; Burcescu — Amrhe'escu 6-0. 
6-1; Poulief — Ursan 7-5, 6-3; Pe
tre Alexandru — Georgescu 8-6,. 
6-4; T. Marinescu — Ștefan 6-3, 
6-3; Stan Florea -- Burcescu 4-6. 
6-3, 6-4; simplu femei: categoria I :• 
Mariana Dinopol — Negulescu 6-3. 
6-2; Mariana Niculescu — Lia Do- 
bosiu 6-3, 6-4; Eva St“ncescu — 
Rodica Andreescu 6-3, 6-2; sferturi 
de finală: Eva Stăncescu — Mari
ana Niculescu 6-0, 6-2: Eleonora
Roșianu -— Mariana Dinopol 7—5. 
6-4; categoria a ll-a: Leca—Verone 
6-2, 6-2; Mona Mavrocordat — Irina 
Cobzuc 6-0, 6-1; Vladone — Vase* 
seu 6-4, 6-0; Negulescu — Ignat’ 
6-0. 6-1.

cel care își înscrie numele în paf-v 
maresul probei, iar doi ani mai tîr— 
ziu, în 1953, un ciclist tînăr, N». 
Vasilescu obține o victorie catcgo— 
rică în cea de a 3-a ediție. In 1954». 
circuitul a avut un caracter inter
național, prin participarea alergăto
rilor bulgari. Victoria finală a reve
nit în acest an unui alt ciclist tî
năr Constantin Dumitrescu.

Iată, în linii mari, traseul probei: 
București — Urziceni — Buzău —■ 
Brăila — Buzău — Ploești — Bucu
rești — Pitești — R. Vîlcea — Si
biu — Deva — Timișoara — Arad 
— Oradea — Cluj — Sibiu — Ora
șul Stalin — Rucăr — Orașul 
Stalin — București. _

term.ee


Voleiul și-a cîștigat noi prieteni la Constanța...
• Orașul Constanța era cunos

cut ca un centru voleibalistic de 
seamă al țării noastre. Echipele 
marelui port la Marea Neagră au 
reușit în mulți ani să se claseze 
pe locurile de frunte în competițiile 
interne de amploare, ajungînd să 
reprezinte chiar, la un moment dat, 
o „școală" a voleiului constănțean. 
In ultimii 2—3 ani însă valoarea 
echioelor din Constanța, și chiar 
popularitatea voleiului în acest 
oraș, au scăzut simțitor, făcînd 
ca numele formațiilor de acolo să 
apară tot mai rar în clasamentele 
întrecerilor importante. In aseme
nea condiții, organizarea finalelor 
Spartachiadei sindicale în orașul 
de pe malul Mării Negre a fost 
bine venită, fiindcă întrecerile ce
lor 20 reprezentative masculine și 
feminine de asociații, în care au 
figurat majoritatea jucătorilor și 
jucătoarelor de frunte ale țării, au 
trezit din nou „gustul” sportivilor 
din localitate pentru volei. In ace
ste zile voleiul și-a reluat locul de 
cinste pe care-1 deținea în ierarhia 
preferințelor amatorilor de sport 
constănțeni, reușind să ocupe al 
doilea loc, după fotbal, sportul 
care este stăpîn necontestat și la 
Constanța...

• Dovada constatărilor noastre a 
constituit-o afluența de spectatori 
în tribunele frumoaselor baze spor
tive Constructorul și Locomotiva 
care au găzduit jocurile Sparta
chiadei sindicale. Chiar de la pri
ma întîlnire — și erau cite cinci 
programate pe fiecare teren — 
spectatorii veneau la teren; seara, 
cînd reflectoarele prindeau în co
nurile lor de lumină terenurile^ de 
zgură, tribunele erau pline pînă la 
refuz și încurajările adresate, 
cînd unei echipe, cînd celeilalte, nu 
conteneau pînă la fluierul final al 
arbitrilor.
• Jucătorii și jucătoarele de va

loare au fost repede remarcați de 
publicul constănțean. S-au format 
•— în numai cîteva zile — adevă
rat* simpatizanți ai lui Crivăț — 
apreciat pentru forța cu care expe
dia mingile în terenul advers — ai 
Doinei Corbeanu — care a impre
sionat prin jocul variat în ofensivă 
— sau ai lui Rusescu — căruia nu 
i-a rezistat nici un blocaj de-a 
lungul competiției. Dar „recordul” 
popularității nu l-a bătut vreunul 
dintre voleibaliștii renumiți, ci un 
jucător tînăr — de curînd introdus 
în echipa asociației Progresul, 
Radu Emil; el a atras atenția spec

DIN BASCHET...
■ In multe orașe au fost inițiate 

acțiuni cu scopul de a se contribui 
la ridicarea calitativă a acestui 

joc sportiv. Bine venită s-a dovedit 
fnițiativa comisiei centrale și a 

inspecției de baschet, cu privire la 
organizarea unor cursuri de per- 

' fecționare în diferite centre ale 
■țării, în care baschetul cunoaște 
■o dezvoltare mai slabă. La aceste 
«cursuri, care au durat 30 de zile, 
.au participat jucători și jucătoare, 
.profesori de educație fizică, foști 
Jucători, care au primit din partea 
amor antrenori din București o se
rie de îndrumări necesare viitoarei 
activități pe acest tărîm. M. Ber- 

«cuș (Giurgiu), I. Petruț (Bacău), 
țSofia Hahui (Botoșani), V. Tele- 
;guță (Hunedoara), E. Vadasz 
l(Reșița), au fost acei care s-au 

(străduit timp de o lună să împăr
tășească celor din centrele amin
tite cele mai noi cunoștințe în do

[Turned final al campionatului republican de popice
Sîmbătă și duminică au conti

nuat întrecerile din cadrul turneu
lui final al campionatului republi
can de popice pe echipe.

' La Craiova, echipa Voința din 
localitate a primit replica forma
ției Avîntul Pitești. Deși învinși 

:fn tur de jucătorii din Pitești, popi. 
.carii craioveni, luptînd cu multă 
■dîrzenie, au reușit să cîștige par- 
tida la o diferență de 161 popice 
(doborîte și astfel, datorită rezul
tatului total obținut în ambele în- 
țîlniri (5722 față de 5579 popice 
pdoborîte de piteșteni), să se cali- 
jfice pentru etapa a doua.
£ Succesul echipei Voința se dato- 
>ește bunei pregătiri a jucătorilor 
In lansarea bilei, remareîndu-se în 
•pecial popicarii Angliei Dumitres- 
pi și Tiberiu Negru, care au reali
zat cele mai mari procentaje.
) Insuccesul popicarilor din Pitești 
se explică prin faptul că în aju- 
jnul meciuluj ei au găsit de cuviință 
» facă un antrenament forțat (au 

tatorilor prin genul mai mult a- 
crobatic în care își făcea încălzi
rea, ca și prin intervențiile spec
taculoase, pe care le avea pe fun
dul terenului.
• Organizarea, asigurată de sec

ția C.F.S. din cadrpl Consiliului 
Central al Sindicatelor, dar la care 
și-au adus prețioasa contribuție și 
consiliul sindical regional Con
stanța, comitetul C.F.S. Constanța 
și conducerile colectivelor Con
structorul și Locomotiva, a fost la 
înălțime. Deși au avut de întîmpi- 
nat multe greutăți, cei care au răs
puns de normala desfășurare a 
competiției s-au achitat cu bine de 
sarcinile care le-au revenit. Tot la 
capitolul organizare, trebuie men
ționate frumoasele realizări de la 
cele două baze: Constructorul și 
Locomotiva. Prin amenajările adu
se, aceste două terenuri au devenit 
două plăcute stadioane pentru vo
lei și baschet. întrebuințate cu ju
diciozitate și, mai ales, gospodă
rite cu grijă, ele pot contribui e- 
fectiv la îmbunătățirea activității 
celor două ramuri de sport la Con
stanța

• „Mai bine mai tîrziu decît nici
odată” sună un binecunoscut pro
verb. El se potrivește de minune 
încetinelii cu care colegiul de ar
bitri a comentat problemele de ar
bitraj ridicate de campionatele eu
ropene de la București. Tîrziul s-a 
ivit, totuși, acum la Spartachiada 
sindicală de volei, cînd arbitrii 
noștri de frunte, reuniți • la Con
stanța, au discutat pe larg consta
tările făcute cu prilejul întrecerii 
celor mai bune echipe din Eufbpa 
trăgînd concluziile necesare care, 
sperăm, își vor arăta curînd roa
dele, odată cu reluarea campiona
telor. Și fiindcă veni vorba de ar
bitri, trebuie să vă spunem că ei 
au înregistrat la Constanța o... du
reroasă înfrîngere ! Jucînd în com
pania echipei antrenorilor, repre
zentativa arbitrilor a fost învinsă 
cu categoricul scor de 3—0. „Cava
lerii fluierului” Sotir, Niculescu, 
Pătru Zoe și ceilalți, nu au putut 
face față tirului dezlănțuit de echi
pa antrenorilor care și-a avut oa
menii de bază în Niki Dragomires- 
cu, Murafa și Vichy.

Așteptăm acum vești bune des
pre voleiul de Ia Constanța, fiindcă 
finalele Spartachiadei sindicale au 
cîștigat pentru acest sport noi prie
teni cărora le dorim să devină cît 
mai curînd și practicanți ai lui...

EFTIMIE IONESCU

meniul baschetului. Rezultatele au 
fost bune, deoarece au reușit ca în 
fiecare centru să selecționeze un 
număr de 15—20 de instructori, 
care, prin pregătirea căpătată, vor 
putea munci mai bine, cu mai mult 
spor.

■ Apropierea sezonului este mar
cată printr-o serie de acțiuni pre
gătitoare. Astfel, cei mai buni ar
bitri din țară vor participa, la în
ceputul lunii septembrie, la un 
curs care se va ține în Capitală. 
Cursul are ca scop reîmprospăta
rea cunoștințelor și, mai ales, per
fecționarea sistemului de arbitraj, 
punerea la curent cu ultimele mo
dificări, realizarea unei linii uni
tare.

■ In afară de aceasta, mai no
tăm campionatul masculin și femi
nin de calificare, a cărui fază in
terregională se va desfășura între 
4—11 septembrie.

tras în medie cîte 100 de bile), ast
fel că în ziua concursului erau 
epuizați, obținînd rezultat? sub ni
velul posibilităților lor. Numai ast
fel se explică de ce valorosul po
picar Aurel Hodobașa, care dobora 
în medie peste 380 popice, a reali
zat doar 332 popice doborîte.

Jocul a fost condus corect și au
toritar de Mihail Georgescu (Bucu
rești).

La Galați, Metalul Medgidia a 
reușit să-și impună din nou supe
rioritatea, întrecînd formația locală 
Locomotiva P.T.T. cu scorul de 
2764—2580 popice doborîte. Oas
peții, deși nu posedă o tehnică a- 
vansată în lansarea bilei, formând 
totuși o echipă omogenă, au reușit 
să realizeze procentaje mulțumi
toare. In cele două meciuri meta- 
lurgiștii au doborît 5263 popice, a- 
vînd cei mai buni echipieri în 
Ion Săndulescu, Nicolae Sîrbu, Ion 
Constantinescu, Virgil Manoiu și 
Ion Oarcea,

Proba de talere 
aruncate din șanț 
nu este singura a- 
dăptare a îndelet
nicirii vînătorești la 
concursurile spor
tive de tir și — 
respectiv — la cam
pionatele europene

din acest an. Skeetul (talere a- 
runcate din turn și „cerbul aler
gător” sînt, asemenea probei de 
talere aruncate din șanț, adaptări 
ale vînătoarei în întrecerile spor
tive cu arma. Și cum fiecare dis
pută dintre vînătorul bun țintaș și 
viețuitoarea (pasăre sau animal) 
capabilă, cu simțul ei de conser
vare, să simtă pericolul și să-1 o- 
colească prin ușurința cu care se 
mișcă — oferă un spectacol de 
toată frumusețea, este de la sine 
înțeles că și adaptările artificiale 
ale vînătoarei păstrează multe din 
aceste elemente interesante, demne 
de a fi urmărite cu atenție.

PROBA DE SKEET se aseamănă 
foarte mult cu aceea de talere a- 
runcate din șanț. Și aici concu
rentul folosește arma de vînătoare 
cu două țevi, cartușe obișnuite 
pentru vînătoare, iar vînatul viu 
este înlocuit tot prin niște „talere 
lansate”. Deosebirea între aceste 
două probe constă în: — modul 
de aruncare a talerelor (la skeet 
aruncarea efectuîndu-se din două 
turnuri de înălțimi diferite așezate 
fată în față la o distanță de 25 
m.) ; — epolarea armei (la skeet 
carticipantul nu are voie să epo 
leze arma decît după ieșirea tale 
rului din mașina de aruncat) ; — 
rotarea față de locul de aruncare 
(ia skeet concurentul găsindu-se 
în diferite unghiuri față de locul 
de ieșire la lumină al talerului) ;
— efectuarea tragerii (la skeet con
curentul fiind obligat să spargă în 
anumite tururi cu două cartușe 
două talere ieșite odată din cele 
două turnuri) ; — numărul talere
lor aruncate (la skeet se folosesc 
numai 150 talere, în loc de 300) ;
— desfășurarea concursului (Ia 
skeet întrecerea este numai indivi
duală nu și pe echipe și tragerea 
se efectuează numai în două zile
— prima manșă de 50 talere, iar 
a doua de 100 —; pe parcursul 
probei concurenții sînt eliminați 
în ordine inversă clasării lor — 
după 50 talere sînt eliminați o 
treime, după 100 talere încă o ju
mătate, iar cei rămași după a- 
ceastă selecție parțială trag și ul
timele 50 talere).

„CERBUL ALERGĂTOR” este o 
probă cu totul nouă în țara noas
tră. Pînă la acest campionat euro
pean Ia noi nu s-a organizat nici
odată o asemenea întrecere. Poli
gonul „cerbului” este cu totul dife
rit de toate celelalte poligoane, 
dispune de instalații speciale, me
canice și electrice, care permit ca 
un cerb în mărime naturală, dese
nat pe un panou de carton, să par
curgă 23 m. în 4 secunde. Pe a- 
ceastă distanță și în acest interval 
de timp, concurentul trebuie să țin
tească și să tragă. Regulamentul 
concursului permite folosirea orică
rui fel de armă, interzicînd numai 
detenta dublă și folosirea aparate
lor optice. Dat fiind că tragerea 
se efectuează la 100 m., totdeauna 
sînt folosite arme cu glonte. Este 
interesant de știut că participantul 
la această probă nu are dreptul să 
epoleze arma decît în momentul 
cînd în fața sa au apărut coarnele 
cerbului. Instalația este astfel fă
cută îneît apariția coarnelor se re
alizează cu 8 m. înainte de spa
țiul de 23 m. pe care-1 parcurge

Peste 150 de participant? la campionatele republicane individuale de box
Așteptate cu un viu interes de 

numeroșii amatori ai „sportului cu 
mănuși”, campionatele republicane 
individuale de box, cea mai impor
tantă competiție pugilistică cu ca
racter intern, vor începe luni 5 
septembrie pe ringul instalat în 
incinta stadionului Republicii. Re
unind la București cele mai valo
roase elemente ale boxului nostru, 
boxeri cu o experiență îndelungată 
si o bogată activitate internațio
nală, alături de. cefe mai autentice 
speranțe ale mișcării noastre pu- 
gilistice, campionatele republicane 
individuale de box se anunță drept 
un eveniment sportiv de cea mai 
mare amploare. Campionatele din 
acest an se vor desfășura timp 
de două șăptamîni, iaj- nuggărul

cerbul, iiinau-i vizibila întreaga si
luetă.

Spre deosebire de toate celelalte 
probe de tir cu arma cu glonte, 
la concursul de cerb alergător din- 
tr-un singur foc nu pot fi reali
zate ■ decît maximum 5 puncte. 
Cercul cel mai central se găsește 
în dreptul pieptului cerbului și este 
valorificat cu numai 5 puncte. Ur
mează, în ordine, două cercuri de 
4 și respectiv 3 puncte situate tot 
pe pieptul cerbului. De jur împre
jurul cercului 3, atît spre cap cît 
și spre coadă și pe gît, este spa
țiul de două puncte. Spațiul 1 este 
situat spre articulația picioarelor 
dinapoi. Capul, picioarele și spațiul 
de la articulația picioarelor dina
poi și pînă la coadă nu este vala
bil, fiind notat cu zero puncte.

La „cerbul alergător” sînt orga
nizate două concursuri: campiona
tul pe 50 focuri simple efectuate 
în două zile pe două manșe (pri
ma manșă de 20 focuri, iar a doua 
de 30 focuri) și campionatul pe 
25 focuri duble, efectuate într-o 
singură manșă cu 3 serii. La cele 
50 de focuri simple, concurentul 
trebuie să declanșeze un singur 
cartuș în timp ce cerbul parcurge 
cei 23 m.; în schimb, la cele 25 
focuri duble, trebuie ca pe aceeași 
distanță de alergare a cerbului să 
tragă două focuri dintr-o armă cu 
o singură țeava. Aceasta înseamnă 
că în timp de 4 secunde, concu
rentul trebuie să ochească și să 
tragă primul foc, să elimine tubul 
tras, să armeze din nou arma, să 
ochească pentru a doua oară șî 
să tragă cel de al doilea foc în a- 
ceeași țintă. încercați numai să 
enumerați aceste operațiuni în 4 
secunde șî atunci vă veți da sea
ma de dificultatea concursului de 
focuri duble 1

La aceste două probe de „cerb 
alergător” sînt puse în joc și titlu
rile de campioni individuali ai Eu

boxerilor angrenați în întreceri va 
fi de peste 150. Comisia de orga
nizare a campionatelor, desemnată 
recent de biroul comisiei centrale 
de box, depune serioase străduințe 
pentru a asigura cît mai bun<e 
condiții de întrecere sportivilor 
participanți. Vor fi aproximativ 10 
reuniuni. Numărul lor va putea fi 
cunoscut însă numai după definiti
varea înscrierilor. Duminică 4 sep
tembrie, între orele 15—18, va 
avea loc vizita medicală și cîntarul 
olicial. La ora 18,30 vor fi trase 
la sorți meciurile din primul tur 
al competiției. In continuare, va 
avea loc o ședință cu antrenorii 
boxerilor participanți și cu arbitrii.

Loturi deosebit de puternice au 
înscris Dinamo București și Casa

ropei și titlul pe echipe. Atît la 
focuri simple cît și la focuri duble, 
echipele vor fi formate din 4 tră
gători.

Ar
Dacă toate probele de tragere cu 

arma formează o familie mare, 
condusă — în general — după a- 
celeași principii regulamentare, sînt 
și unele probe care pot fi socotite 
„surori”. Astfel stau lucrurile în
tre proba de armă liberă calibru 
redus 3 x 40 (despre care am vor
bit în numerele trecute) și proba 
de armă liberă calibru mare 3x40. 
Condițiile de desfășurare a acestor 
două probe sînt asemănătoare, de- 
osebindu-se numai în distanța de 
tragere (la calibru mare este de 
300 m.) în mărimea țintei, și în 
condițiile de desfășurare ale con
cursului propriu-zis. Deși pozițiile 
de tragere (culcat, genunchi, pi
cioare), numărul focurilor (120 în 
total și 40 pe fiecare poziție) și 
punctajul (maxim 10 puncte un 
foc) sînt aceleași, totuși concursul 
la armă liberă calibru mare se dis
pută altfel decît la armă liberă ca
libru redus. Astfel, la armă liberă 
calibru mare pentru titlul de cam
pion european la 3 x 40 se organi
zează un concurs special în afara 
concursurilor organizate pentru 
stabilirea campionilor individuali 
pe fiecare poziție în parte, în timp 
ce la armă liberă calibru redus 
titlul la 3x40 este stabilit prin a- 
dunarea rezultatelor la fiecare din 
cele 3 poziții. De asemenea, în 
timp ce la armă liberă calibru re
dus este prevăzut timp limitat pen
tru cele 40 focuri la fiecare poziție 
în parte, la armă liberă calibru 
mare 3 x 40 concurentul are drep
tul să treacă de la o poziție la alta 
după cum dorește, el fiind obligat 
numai să termine 120 focuri în 6 
ore. De remarcat că la armă liberă 
calibru mare se acordă titlul de 
campion european pe echipe numai 
în concursul de 3x40.

Centrală a Armatei. Dinamoviștiî 
vor prezenta în ringul de pe sta
dionul Republicii 0 serie de boxeri 
fruntași, printre care se numără 
maeștrii sportului Dumitru Ciobo- 
taru, Nicolae Linca, Toma Constan
tin, Ghețu Velicu, Eugen Fiiresz, 
Otto Bostiog, precum și Ilie Drag- 
nea, Mihai Trancă, St. Dumitrache, 
V. Vlădescu, D. Gheorghiu, C. 
Gheorghiu și alții. De la Casa Cen
trală a Armatei vor boxa maeștrii 
sportului Mircea Dobrescu, Victor 
Schiopu, Fr. Ambruș, V. Tiță șî 
Șerbu Neacșu, maestru emerit al 
sportului Gh. Fiat, precum și Toma 
llie, O. Eremia, N. Mîndreanu, St. 
Bogdan, I. Bora, D. Boiangiu, V. 
Mitrache, Gh. Negrea, E. Cișmaș 
și alții,
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DUPĂ TREI ETAPE. • •

dată clștig de cauză echipei Dinamo București 
care are acum un avantaj de 4 puncte față de 
Flacăra Ploești. Faptul că, atît dinamoviștii cit 
și Flacăra mai au de susținut în etapele viitoare 
întîlniri cu adversari foarte tari, ca și „reveni
rea* puternică pe care o marchează Flamura 
roșie Arad, ca să nu mai vorbim de presiunea 
puternică pe care o exercită asupra primului loc 
Progresul București și de surprizele pe care le 
pot face „codașii", anunță însă pentru viitor o 
întrecere deosebit de pasionantă pentru desem
narea campioanei. Tot atît de interesantă este 
și disputa din coada clasamentului unde Loco
motiva Constanța, Locomotiva Tg. Mureș, Loco
motiva Timișoara, fac eforturi deosebite pentru 
a ieși din „zona" deosebi* de periculoasă în care 
se află acum. Întîlnirile directe dintre aceste 
formații, programate in etapele viitoare, vor a- 
duce „înseninări* pentru unele echipe și „fur
tuni" pentru altele, în lupta pasionantă a evitării 
ultimelor trei locuri.

Incepînd de săptămîna trecută, 
Capitala a fost împînzită cu afișe 
multicolore, care vestesc tuturor 
că în ziua de 4 septembrie va avea 
loc un mare miting aerian cu o- 
cazia „Zilei Aviafiei R.P.R.". Ne- 
numărați sînt cetățenii care se 
opresc și privesc cu interes afișele 
care îi invită duminică la aero
portul Băneasa. Și pe bună drep
tate, pentru că în acest an de
monstrația aviatorilor sportivi, mi
litari și civili va fi mult mai in
teresantă și mai spectaculoasă de- 
cît cele anterioare.

Organizatorii — Asociația Vo
luntară pentru Sprijinirea Apărării 
Patriei, în colaborare cu Forțele 
Aeriene Militare și Direcția Gene
rală a Flotei Aeriene Civile — au 
depus toate străduințele pentru a 
asigura mitingului de la Băneasa 
toate condițiile unui program de
osebit, atît prin amploarea lui cît 
și prin varietatea demonstrațiilor.

Vom vedea cu acest prilej’, evo
luții de zboruri în formații com

Concursul școlilor
De curînd, pentru prima oară în 

țara noastră, s-a desfășurat con
cursul școlilor de tineret la box. 
Numeroși tineri pugiliști, care se 
a£ă încă la începutul activității 
lor sportive, viitoarele cadre de 
bază ale boxului nostru, au avut 
astfel un bun priilej de a susține 
dîrze întreceri. Prima etapă a com
petiției a avut loc la începutul a- 
cestei luni și faptul că ea s-a 
bucurat de o largă participare este 
deosebit de îmbucurător. învingă
torii s-au calificat pentru etapa 
finală. Cinstea de a organiza în
trecerea decisivă a revenit Orașului 
Stalin. După cum era Și de aștep
tat, tinerii finaliști au făcut sub 
supravegherea antrenorilor lor, in
tense pregătiri, nerăbdători să urce 
treptele ringului. Normal ar fi fost 
ca și comitetul orășenesc C.F.S. 
Orașul Stalin, împreună cu comisia 
regională de box și consiliul regi
onal al asociației Dinamo, care 
primise sarcina de a se ocupa de

Incepînd cu concursul 35, etapa din 
4 septembrie 1955, intră în vigoare 
noul sistem de participare la pre
miile speciale săptămînale, care di
feră complet de sistemele ante
rioare.

Noul sistem de participare constă 
Jn atribuirea unor premii, acelor 
partlcipanți care pe buletinul res
pectiv au indicat în mod valabil, trei 
pronosticuri cu rezultat „2” și trei 
pronosticuri cu rezultat „X”, indi
ferent de celelalte rezultate și cu 
condiția să nu fi obținut vreun pre
miu din categoria premiilor generale 
I, II, III. Reamintim obiectele ce se 
acordă ca premii săptămînal:

Una mașină de cusut, 2 garnituri 
mobilă de bucătărie. 2 biciclete de 
oraș 5 aparate radio marca „Sere
nada” și 20 echipamente sportive.

Caracteristica acestui sistem îl con
stituie faptul că în cazul cînd la 
concursul de duminică 4 septembrie 
ac nu se realizează acele rezultate 
(trei de 2 și trei de X) premiile se 
raportează concursului următor din 
11 septembrie, dublîndu-se în același 
timp și numărul lor, ceea ce are ca 
rezultat ca la concursul din 11 sep
tembrie să se decerne ca premii 2 
mașini de cusut, 4 garnituri de mo
bilă de bucătărie, 4 biciclete de oraș, 
10 aparate de radio „Serenada” și 
40 echipamente sportive, deci se du
blează și numărul premiaților.

Participarea la aceste premii spe
ciale se poate face numai pe bule
tine simple, multiple și carte poș
tală, ’ 

plicate, demonstrații de înaltă a- 
crobație aeriană, executate de pi- 
loți din cei mai valoroși din rîn- 
durile aviației civile și militare.

Un număr deosebit de atrăgător 
al programului îl va constitui vî- 
nătoarea de balonașe, de astă dată 
„vînătorii" fiind trei tinere avia
toare : Sanda Agache, Geta Prej- 
beanu și Simina Roman. Zborul 
fără motor este puternic prezentat, 
sub numeroasele sale aspecte, de 
la simpla lansare pînă la înalta 
acrobație executată în formație de 
planoare.

Deosebit de spectaculoasă se a- 
nunță demonstrația avioanelor cu 
reacție, care vor decola chiar de pe 
aeroport și vor executa acrobații 
individuale și în formație.

Programul va fi încheiat de pa- 
rașutiști, care vor executa salturi 
în cădere liberă și cu deschidere 
automată, individual și în masă.

de tineret la box
organizarea tehnică a finalelor, să 
dovedească același interes față de 
această importantă competiție a ti
nerilor pugiliști. Din păcate, acest 
lucru nu s-a întîmplat. Munca de 
organizare a reuniunii finale a avut 
numeroase lipsuri.

întrecerile au fost viu disputate. 
S-au impus în mod deosebit boxe
rii din Timișoara, care au fost 
cîștigători la 6 din cele 12 cate
gorii. Merită a fi subliniată în 
mod deosebit munca antrenorilor 
Ludovic Ambruș și Paul Mentzel 
care se ocupă de pregătirea aces
tor tineri boxeri- Iată cîștigătorii 
concursului școlilor de tineret, m 
ordinea categoriilor: Omer Meh
met (Constanța), D. Roman (Ti
mișoara), A. Farcaș (Timișoara). 
C. Calinciuc (Pitești). St. Vaca
nt (Constanța), M. Biedl (Timi
șoara), Tr. Jțga (Bacău), I. Bu- 
zaC (Iași), I. Cristian (Constanța),
O. Cioloca (Timișoara), C. Peter
man (Timișoara) și V. Mariu- 
țan (Timișoara).

©fonosport
AMĂNUNTE DESPRE CONCURSUL 
PRONOSPORT Nr. 35 (etapa din 4 

septembrie 1955)
I. Flacăra Moreni — Metalul Uz. 

tract. Orașul s:alin (1954: 3-0 și 2-2; 
1955: 0-1). In clasamente:
Flacăra (acasă) 6 4 1 1 13: 7 9
Metalul (deplas.) 7 2 14 12:12 5

II. Metalul Baia Mare — Metalul
Reșița (1953: 1-0 și 1-4; 1954: 2-0 șl 
0-3; 1955: 0-1). In clasamente:
Met. B. Mare (acasă) 7 3 3 1 7:3 9
Met. Reșița (depl.) 7 3 13 11:9 7

III. Locomotiva Galați — Flacăra
Cîmpina (1955: 2-3). In clasamente:
Locomotiva (acasă) 6 3 1 2 6: 6 7
Flacăra (deplasare) 8 3 1 4 14:18 7

IV. Știința Craiova — FI. roșie Sf.
Gheorghe (1955: 1-1). In clasamente: 
Știința (acasă) 7 2 1 4 7:13 5
FI roșie (depl.) 6 0 0 6 1:13 0

V. FI. roșie Cluj — Locomotiva Cluj 
(1954: 0-1 și 0-1; 1955: 1-2). In clasa
mente:
FI. roșie (acasă) 7 2 2 3 4:11 6
Locomotiva (depl.) 7 1 1 5 7:15 3

VI. Me.aiul 108 — Metalul Cîmpia
Turzii (1955: 0-2). In clasamente:
Metalul 108 (acasă) 8 3 3 2 17:10 9
Met. C. Turzii (depl.) 8 2 3 3 7: 7 7

VII. Avîn*ul Fălticeni — FI. roșie
Burdujeni (1955: 1-0). In clasamente: 
Avîntul (acasă)___ ,_  2 2 1 4 9:12 5

7 Cele trei etape ale returului campionatului ca
tegoriei A desfășurate pînă acum n-au dezmin
țit așteptările. Ele au oferit iubitorilor de fotbal 
posibilitatea să asiste la unele jocuri de bună 
factură tehnică, viu disputate și interesante. E 
drept că au fost și multe jocuri care nu au co
respuns, care nu s-au situat la valoarea pretinsă 
de un campionat de prima categorie. Faptul 
acesta trebuie să dea de gîndit antrenorilor și 
jucătorilor, singurii în măsură să remedieze 
lipsurile serioase pe care unele echipe fruntașe 
le manifestă mai ales sub raportul eficacității. 
Dacă ar fi să caracterizăm cu un termen gene
ral etapele disputate pînă acum ele pot fi nu
mite „etapele ratărilor" Intr-adevăr, citind cro
nicile întllnirilor se poate constata că nu a fost 
joc în care atacanții să nu rateze foarte multe 
situații clare de gol. Lipsa de precizie, de calm, 
insuficienta pregătire tehnică, fac ca foarte multe 
echipe să nu-și poată concretiza superioritatea.

Lupta pentru locurile fruntașe a dat deocam-

• LOCOMOTIVA CONSTANTA 
este una dintre echipele căreia 
campionatul nu i-a adus pînă acum 
prea multe satisfacții. Mai ales a- 
cum, în retur, echipa din Constan
ța a pornit decisă să refacă terenul 
pierdut în tur. N-a reușit însă să 
facă prea mare lucru pentru că 
din cele șase puncte puse în joc 
ea a realizat numai unul, „ciupit" 
în etapa de duminică Locomotivei 
Timișoara. Urmărind întîlnirile fot
baliștilor din Constanța în compa
nia lui Dinamo București și a fero
viarilor timișoreni, am putut face 
constatarea că „punctul nevralgic" 
al formației rămîne înaintarea. 
Dacă celelalte compartimente fac 
față, de bine de rău, situației, apoi 
atacul se situiază cu o clasă sub 
valoarea restului echipei, din punct 
de vedere al concepției de joc. A- 
cest fapt a ieșit în evidență mai 
ales în partida cu Locomotiva Ti
misoara, cînd înaintarea nu s-a 
putut plînge că nu a avut mingi. 
Numai că ea a „stricat" marea 
majoritate a baloanelor venite de 
la apărare, printr-un joc lateral, 
steril. Dlin de combinații inutile. 
Iar cînd era vorba de lovituri la 
poartă, acestea erau de o impre
cizie inadmisibilă. Am văzut mingi 
trase la poartă care au ajuns în 
vecinătatea steagului de corner sau 
altele care au fost trimise în înal
tul cerului I Pe drept cuvînt, spec
tatorii din Constanța, care vin în 
număr atît de mare la fiecare meci 
al Locomotivei, își exprimă nemul
țumirea față de ineficacitatea ata
cului ei. Pentru viitor, care îi re
zervă meciuri grele, decisive, Lo
comotiva trebuie să ajungă la un 
joc simplu, decis, eficace. Actua
lele execuții statice, cu multe în
florituri, trebuie înlocuite cu atacuri 
în adîncime, fără ținerea exage-

Comentarii, știri, rezultate...
SUCCESUL FOTBALIȘTILOR 

SURDO-MUȚI
Săptămîna trecută, selecționata 

de fotbal a asociației surdo-mu- 
ților din R. P. R. a susținut a 
doua sa întîlnire internațională din 
acest an. Și de data aceasta, ea 
a realizat un rezultat foarte bun: 
a învins cu 2—1 (2—1) selecțio
nata R.P.U. la Budapesta prin 
punctele marcate de centrul îna
intaș Călăceanu. Echipa surdo- 
muților din R.P.R. a avut în acest 
joc (ca și în cel de Ia Sofia, unde a

FI. roșie (depl.) 7 2 1 4 9:16 5
VIII. Dinamo 6 Buc. — Locomotiva 

Craiova (1955: 1-1). In clasamente: 
Dinamo (acasă) 
Locomotiva (depl.)

IX. Metalul Arad
cioara (1955: 0-0) 
Niet. Arad (acasă) _ _ _
Met. Hunedoara (depl.) 7 0 4 3 2:9 4

X. Progresul sifiru — Metalul Bucu
rești (1952: 2-1 șl 3-0; 1953: 0-1 și 1-0; 
1954 : 0-0 și 1-0; 1955: 0-2). In clasa
mente: 
Progresul (acasă) 
Metalul (depl.)

XI. Locomo.iva 1 
Focșani (1954 : 4-1 
In clasamente: 
Locomotiva (acasă) 
Progresul (depl.)

XII Flacăra 1 M.ai 
ința lași (1954: 2-0 și 
In clasamente: 
Flacăra (acasă) 
Știința (depl.)

7 4 0 3 8: 6 8
7124 6:12 4 

l — Metalul Hune- 
In clasamente:

8 4 3 1 11:7 11

7 5
7 2

Iași 
și I

1 1 15:4 11
1 4 6:11 5 
progresul 

0-1; 1955: 1-0).

8 4 1 3 12: 9 9
6204 3:10 4

Ploești —
1-0; 1955:

★
In urma trierii celor 475.552 bu

letine depuse la concursul Prono
sport nr. 34 etapa din 28 august 
1955, au fost găsite:

2 buletine cu 12 rezultate.
12 buletine cu 11 rezultate.

125 buletine cu 10 rezultate.
Omologarea concursului are loc 

azi după-amiază.
Trierea concursului special con

tinuă. 

rată a mingii și fără dribling, de 
dragul driblingului. Și ca un punct 
principal, atenție la loviturile la 
poartă care trebuie să capete mult 
mai multă precizie 1
• FLAMURA ROȘIE ARAD — 

în schimb — a avut în aceste pri
me trei etape ale returului o com
portare excelentă, reușind să cîș- 
tige șase puncte și să-și amelio
reze simțitor poziția în clasament, 
reintrînd în rîndul echipelor frun
tașe. Arădenii au intrat în retur cu 
formația completă, cu cea mai 
bună garnitură pe care o pot ali
nia. Neavînd indisponibilități și 
punînd pe fiecare om pe postul 
său, Flamura roșie s-a prezentat cu 
potențialul său maxim. Trebuie să 
arătăm însă că la cele trei victorii 
de care vorbeam mai sus, a contri
buit și buna pregătire pe care le-a 
asigurat-o antrenorul Fr. Dvorzsak.

Sub raport tehnic, am remarcat 
în primul rînd o îmbunătățire a 
jocului liniei de atac. La aceasta 
a contribuit în primul rînd forma 
bună a lui Petschowski care a fost

„Cupa școlilor de
Comitetul pentru Cultură Fizică 

si Sport de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri, prin comisia centrală de 
fotbal (subcomisia de juniori), or
ganizează la Ploești între 11—18 
septembrie „Cupa școlilor de ti
nerețe la fotbal. Este pentru pri
ma oară de la înființarea școlilor 
de tineret cînd se organizează la 
fotbal o asemenea competiție. Ea 
are drept scop verificarea gradului 
de pregătire a elementelor din cele 
9 școli de tineret, ca și ocaziona- 
rea unui schimb de experiență în
tre antrenorii respectivi în privința 

reușit un meci nul (1—I), o com
portare din cele mai bune, făcînd 
dovada unei pregătiri temeinice. 
Deși condusă cu 1—0, ea nu s-a 
descurajat, ci și-a organizat mai 
bine jocul și, acționînd omogen 
și eficace, a izbutit pînă la urmă 
să cucerească o prețioasă victorie 
în deplasare, la care au contri
buit în mod egal toți jucătorii 
care au alcătuit formația: Junc- 
Romilă, (Moldoveanu), Pantici, 
Cohn-Moldoveanu (Lungu), Pojar- 
Bogdan, Lungu (Dudaș), Călăcea
nu, Culcear, Nemeth.
CENTRUL DE PREGĂTIRE PEN

TRU COPII DIN PLOEȘTI 
Deschiderea la Ploești a centru

lui de pregătire pentru copii la 
fotbal, o frumoasă realizare a Sec
ției de cultură fizică și sport din 
C.C.S., a stîrnit un viu interes 
printre micii fotbaliști din locali
tate. Peste 35 de copii între 11 și 
15 ani frecventează cu regularitate 
centrul, dornici să învețe fotba
lul în mod metodic.

Antrenamentele au loc de trei 
ori pe săptămînă pe terenul „Fla- 
căra”-Uzina de reparații după 
un program judicios alcătuit de 
antrenorul Virgil Constantinescu, 
care desfășoară o muncă însufle
țită pentru obținerea unor rezul
tate cît mai bune.

Cele peste 30 de ședințe de pre
gătire și cele 4 jocuri publice dis
putate pînă acum, au scos în evi
dență cîteva elemente dotate cil 
mult talent, care și-au însușit co
rect tehnica jocului și au dat 
dovadă de o bună pregătire fizică. 
Printre aceștia se numără Aurel 
Sopotă, Nicolae Nicolae, Gheorghe 
Stan, toți în vîrstă de 14 ani1, 
Victor Stan de 12 ani șj Ștefan 

în permanență cel mai bun din 
acest compartiment. Tot în atac, a 
început să „meargă" bine și Jurcă. 
Mercea și Dumitrescu, jucători teh
nici și cu experiență, creează multe 
faze frumoase, iar Birău s-a arătat 
(mai ales la București) un bun 
concretizator. Capaș și Serfozo, cel 
doi halfi de margine, au jucat în. 
toate cele trei meciuri la fel de bine 
în atac ca și în apărare. Serfozo a 
adoptat mai mult un rol ofensiv, 
el pătrunzînd adesea pe centru, în 
fazele în care Birău se deplasează 
pe dreapta. (O fază de acest fel a 
fost cea din care s-a marcat al 
treilea gol în jocul cu Flacăra: 
Serfozo, de pe post de centru ata
cant, i-a pasat lui Birău, pe aripă).

O Contribuție importantă la suc
cesele echipei au adus-o cei trei ju
cători de pe linia de fund : Szucs, 
Dușan, Farmati, care fac un joc 
sobru, bărbătesc, precis. Portarul 
Kiss se pare că a reușit să-și eli
mine unele lipsuri care-1 făceau, în 
trecut, ușor vulnerabil. Ne referim 
mai ales la mingile șutate pe jos.

tineret” la fotbal
muncii de îndrumare și pregătire 
a tinerilor fotbaliști.

Întîlnirile se vor disputa după 
următorul program: ETAPA 1 (II 
septembrie): 1. Hunedoara - Lu- 
peni; 2. Rădăuți-Turda; 3. Petro- 
șani-Craiova; 4. Oradea-Bacău. 
ETAPA II (13 septembrie): A. 
Focșani cu învingătorul de la me
ciul 1; B. învingătorul meciului 2 
cu învingătorul meciului 3. ETA
PA III (15 septembrie): X. învin
gătorul meciului 4 cu învingătorul 
meciului A. FINALA (18 septem
brie): învingătorul meciului B cu 
învingătorul meciului X.

Nicolae de 11 ani. Toți sînt elevi 
sîrguincioși în școlile medii din 
localitate. Pe lîngă aceștia s-au 
mai remarcat: Viorel Ursache, Ți- 
gău, Gheorghe Pricop, Florea 
Oprea ș.a., care vin cu regulari
tate la antrenamente și urmăresc 
cu multă atenție explicațiile antre
norului.

M. Bedrosian 
corespondent

DINAMOVIADA DE FOTBAL
Timp de patru zile, pe Stadionul 

Progresul din Tecuci s-au desfă
șurat întrecerile de zonă ale Di- 
namoviadei de fotbal la care au 
participat echipele din regiunile 
Bîrlad, București, Constanța, Ga- 
îați, Ploești și Regiunea Autono
mă Maghiară. Echipele pârtiei-! 
pante s-au prezentat bine pregă
tite și jocurile au fost de un nivel 
tehnic satisfăcător. Dinamoviada a 
scos în evidență o serie de tinere 
elemente de real talent. Printre 
aceștia sînt: V. Dăboiu (reg. Bîr
lad) Derecti Zoltan (R.A.M.) șl 
M. Bogdan (reg. Constanța). Re
zultatele înregistrate sînt urmă
toarele: reg. București-reg. Galați 
1—0; reg. PIoești-reg. Bîrlad 5-2;1 
reg. Constanța-reg. Galați 4—3; 
R.A.M.-reg. Ploești 4—1; reg. Con- 
stanța-reg. București 0-2; R.A.M.5 
reg. Bîrlad 4-0; reg. Constanța- 
reg. Bîrlad 2—2; R.A.M.-reg. Bu
curești 2—1. In urma rezultatelor, 
clasamentul final este următorul: 
1. R.A.M.; 2. reg. București; 3.'
reg. Constanța; 4. reg. Bîrlad; 5. 
reg. Galați; 6. reg. Ploești.

Corneliu Pîslaru 1 
corespondent



Campionatul motociclist de regularitate, rezistența și turism Revista „Fotbal” nr. 8
. ORAȘUL STALIN 29 (prin te
lefon de la trimisul nostru). — 
De Ia început trebuie să amnițăm 
că nici de diata aceasta nu 6 intern 
țn măsură să publicăm clasamen
te campionatului motociclist de 

regularitate, rezistență și turism 
'tare desfășoară actualmente în 
lîmprejurimile Orașului Staliiin. 
După cum am arătat în preajma 
campionatului, această probă se 
desfășoară după o formulă cu to
iul nouă și lipsa de experiență a 
produs, firește, unele nelămuriri 
în ceea ce privește alcătuirea cla
samentelor.

Sosirile dlim etapa I au conti
nuat pînă seara tfiraiiu, astfe1 că 
lista celor abasKtonați nu a putut 
fi cunoscută decît în cursul zilei 
de astăzi (n. r. ieri), cl nd s-a dat 
plecarea în cea de a doua etapă. 
Lista celor ce aiu abandonat este 
destul de impresionantă, cuprin- 
zîrsd niu mal puțin de 23 motori
ei iști, printre care cîteva nume 
bine cunoscute.

După întrecerile canotorilor juniori

Echipajul campion la proba de 4 + 1 vîsle fete: Progresul Timișoara 
(Laura Ș ușier. Gherghina Iohada, Talia Măgureanu, Ana Hlușcu). La 

cirmă, instructorul echipei, I. Baschran.
(foto R. Urziceaniu)

Reincejje camflionatui republican 
de tenis ne masă

La sfîrșitul acestei săptămîni 
vor fi reluate întîlnirile interechipe 
(bărbați și femei) din cadrul cellei 
de a doua părți a campionatului 
categoriei A la tenis de masă.

Duminică în Capitală și provin
cie sînt programate meciurile mas
culine și feminine ale primei etape 
a returului campionatului republi
can.

La echipe bărbați se vor desfă
șura următoarele partide: Satu 
!Mare: Progresul — Constructorul 
București; Cluj: Progresul — Pro
gresul București; Reșița : Meta
lul — Flamura roșie Timișoara ; 
București : Dinamo IX — Flamura 
roșie. Voința Arad nu joacă în a- 
ceastă etapă.

La echipe femei vor avea loc în
tîlnirile : Constanța: Flamura ro
șie — Dinamo IX București; Bucu
rești : Știința — Progresul Cluj și 
Progresul — Progresul Timișoara. 
Constructorul București nu joacă 
ân această etapă.

In legătură cu programările de 
arbitri, atît pentru această etapă 
cît și pentru celelalte meciuri din 
retur, credem că ar fi bine să fie 
delegați să conducă unele jocuri 
și arbitri din provincie și nu nu
mai cei din București, așa cum s-a 
făcut la întîlnirile prima părți a 
campionatului. Facem această pro
punere pentru că, pe de o parte, 
sînt destui arbitri bine pregătiți și 
în alte centre mai apropiate de 
locul de disputare a unora dintre 
jocuri și delegarea lor la meciuri 
de campionat ai constitui un sti
mulent. Pe de altă parte echipele 
gazdă din provincie nu ar mai fi 
nevoite de fiecare dată să facă 
cheltuieli prea mari pentru depla
sarea arbitrilor de la distanțe atît 
de mari de București ca Satu 
Mare, Reșița, Timișoara, Cluj și 
Arad.

Această sugestie este valabilă 
mai ales atunci cînd au loc de 
pildă meciuri la Satu Mare între 
o echipă locală și una din Cluj, Ia 
Reșița cu o formație din Timi
șoara, la Arad cu o echipă din 
Cluj. Satu Mare sau Timișoara etc.

Etapa a II-a, desfășurată pe 
același traseu ca și etapa I, dar 
in sens invers, nu a mai cuprins 
porțiunea de la Cristian sipre Po
iana Stalin — Orașul Stalin. A 
fost, deci, o etapă mai „accepta
bilă", dar nu lipsită de duritate. 
De altfel, și numărul celor teșiți 
din cursă a fost destuii de mic. 
S-au înregistrat trei abandonuri 
chiar pe prima parte a etapei. 
Este vorba de M. Sărățeanu (Di
namo), Norma Klein (Voința) și 
Al. Mărucă (Metalul).

Trebuie 6ă notăm că majoritatea 
celor care au abandonat pînă a- 
cum, au fost nevcJți să facă acest 
lucru din cauza1 defecțiunilor me
canice.

In privința unora dlintre alergă
torii care au abandonat, juriul 
competiției a aprobat ca aceștia — 
pentru continuarea antrenamentu
lui lor în vederea marilor compe
tiții viitoare —: să reia întrecerea, 
participînd însă în afară de con
curs. Astfel vor continua cursa N 
Săufeanu, G. lomiță și Norma 
Kleto.

Cei mai buni juniori și junioare 
și-au disputat sîmbătă și duminică 
titlurile de campioni de canotaj ai 
tării. Am asistat, pe lacul Herăs
trău, și la unele probe viu dispu
tate, de bun nivel tehnic, cu cîști- 
gători incerți pînă la ultimii zeci 
de metri, dar și la probe cu start 
dezolant de sărac, cu cîștigători 
desemnați aproape imediat după 
plecare. Fiecare din aceste aspecte 
ne-a ilustrat o preocupare mai ma
re sau mai mică a unor antrenori, 
a unor colective sportive. In rîn- 
durile de mai jos, vom însera cîte- 
va observații pe marginea acestor 
întreceri ale „speranțelor" canota
jului nostru

„TÎNARUL DINAMOVIST" 
A DOMINAT CAIACUL

ȘI CANOEA
Ca și în anul trecut, majorita

tea probelor de caiac-cafioe au re
venit sportivilor de la „T. D.“ 
Sîmbătă, tinerii din „pepiniera" 

asociației Dinamo au trecut primii 
linia de sosire în 5 din cele 7 
probe de caiac-canoe și au ocupat 
un loc secund. Am remarcat la 
juniorii de la „T. D.“ o corectă 
însușire a elementelor de tehnică, 
precum și buna lor pregătire fi
zică. Orientarea tactică (justa do; 
zare a efortului) Ie-a permis să 
cîștige multe întreceri mulțumită 
„finișului”. Este cazul la caiac 
simplu (Aurel Vernescu), caiac 
dublu (Dinicu, Rădulescu), caiac 
4 (Rotaru, Țimbulmaș, Popescu, 
Pîslaru), probe în care diferența 
dintre învingători și cei clasați pe 
locul 2 a fost de 1—2 secunde. 
Antrenorul I. Cojocaru. merită 
laude pentru succesele obținute în 
munca de pregătire dusă cu ele
mentele tinere.

Și, pentru că a venit vorba de... 
secunde, iată că — privind foaia 
cu rezultatele oficiale — privirea 
ne-a căzut pe rezultatele probei de 
caiac simplu fete. Aici, tînăra 
Victoria Gheorghiu de la Locomoti
va București, un element cu fru
moase perspective (antrenor Vasile 
Ruja) a întrecut-o (la mare luptă, 
dar la mică distanță 1) pe Elisa- 
beta Martin din Timișoara: 2,49 
față de 2.49,2! In orice caz, ca 
o constatare generală se desprinde 
superioritatea sportivilor bucureș- 
teni asupra celor din provincie în 
probele de caiac-canoe.
PROVINCIA — ȘI ÎN SPECIAL 

TIMIȘOARA — MAI BUNA 
LA SCHIF!

Probele de canotaj academic 
fschif) au ilustrat superioritatea 
sportivelor și sportivilor din pro

La ora cind transmitem aceste 
rinduri s-a lăsat noaiptea și mo- 
tocicliiiștii continuă să sosească cu 
farurile aprinse. Din cei 38 de 
alergători sosiți pînă acum, 29
— după calculele noastre — au 
teraninat întrecerea fără penali
zare. Printre aceștia merită a tî 
evidlenițiați Beniamin Szund (Vo
ința Orașul Stalin), Octavian Bai- 
cu (Locomotiva) și G. Marinescu 
(Metalul). In rest, în lista, celor 
sosiți întilnim un număr conside
rabil de alergători de la Dinamo 
și C.C.A.

Marți se dispută etapa a III-a 
pe următoarea rută : Orașul Stalin
— Pasul Bra tocea — Vălenii de 
Munte — Băicoi — Sinaia—Mun
tele Păduchiosul — Fieni — Ma
lul au Flori — Podlul Dîmbovi- 
cioanai — Bran — Orașul Stalin 
(400 km.).

Miercuri se va disputa etapa a 
IV-a, pe același traseu, dar cu 
pornire în sens invers.

GH. ȘTEFANESCU

vincie. Din cele 8 probe disputate, 
numai una a fost cîștigată de un 
colectiv din București: cea de 
4 + 1 băieți, care a revenit valoro
sului echipaj al Voinței (antrenor: 
Sandu Ștefănescu). In rest, toate 
titlurile de campion au luat dru
mul Timișoarei (trei titluri Ia bă
ieți și două la fete) și Aradului 
(două titluri la fete)! Acest lu
cru confirmă predilecția sportivi
lor și antrenorilor din aceste orașe 
pentru probele de schif. Și nu e 
nimic rău în această preferințe, 
mai ales că roadele sînt bune: 
antrenorul P. Lascu are un echi
paj campion (Voința Arad, la 
4 + 1 rame fete), antrenorul Iosif 
Bergesz de la Metalul Arad a pre
gătit-o pe Maria Franczisti, cîști- 
gătoare la simplu, timișoreanul 
Emeric Fenyo are satisfacția de a 
fi adus colectivului său (Progre
sul) titlurile la schif 2 fete și schif 
4+1 vîsle fete. Herman Schwartz 
(Voința Timișoara) a cucerit cu 
echipele sale locul prim la simplu 
și dublu băieți, iar Metalul Timi
șoara (antrenor A. Popper) a în
vins în clasica probă de 8+1. In 
această situație, se pune — firesc 
— întrebarea : ce fac antrenorii 
bucureșteni pentru ridicarea de 
elemente noi și valoroase în cano
tajul academic ? Subliniem că nu 
e vorba numai de ridicarea de 
campioni ! Nu cerem numaidecît 
ca Bucureștiul să aibă campioni 
de schif. Dar, privind listele de 
participanți 3a finale, constatăm 

că însăși participarea echipelor 
bucureștene este foarte săracă : 4 
echipaje de la Metalul (antrenor
P. Barcani, care este un bun exem
plu, totuși), un concurent de la 
Progresul și un echipaj de la Vo
ința. Cu totul insuficient pentru 
canotajul bucureștean, cu condi
țiile pe care acesta le are! Și a- 
ceasta, aici, sub ochii asociațiilor 
sportive și ai unora din cele mai 
puternice colective din țară ! Oare 
numai Metalul a avut posibilitatea 
de a pregăti schifiști atît de bine 
îneît să se califice pentru finale ?

RADU URZICEANU

Echipele fruntașe
După o îndelungată întrerupere 

— de aproape patru luni — cam
pionatul republican masculin de 
handbal categoria A a fost reluat 
duminică, prin disputarea celei de 
a 9-a etape a turului. In general, 
primele jocuri nu au produs sur
prize, majoritatea meciurilor în- 
cheindu-se cu rezultatele așteptate. 
O singură excepție a furnizat-o 
Voința Sibiu — care a fost învinsă 
pe teren propriu de echipa Meta
lul Timișoara. Faptul acesta situ
ează echipa din Sibiu, considerată 
fruntașa handbalului nostru, în zo
na „amenințată” a clasamentului.

Desigur că, primele jocuri nu 
pot să constituie o bază temei
nică pentru a se trage concluzii 
precise despre felul în care echi
pele noastre fruntașe au folosit a- 
ceastă lungă „vacanță” și ce învă
țăminte au tras ele din bogatul 
sezon internațional pe care l-a avut 
handbalul anul acesta. Un lucru 
este însă sigur: majoritatea for
mațiilor au vădit încă serioase lip
suri în pregătirea lor. Și iată pe ce 
se bazează această afirmație.

Făcînd un bilanț al rezultatelor, 
pe reprize, vom observa un lucru 
interesant. Spre exemplu, la Bucu-

A apărut un nou număr din re
vista „FOTBAL" — organ tehnic 
al Comitetului pentru Cultură Fi
zică și Sport de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri.

Din cuprinsul bogat și variat al 
revistei, ilustrat cu numeroase fo
tografii, chinograme și schițe, se 
desprind cîteva articole care aduc 
o însemnată contribuție la rezol
varea unor probleme principale ale 
fotbalului nostru și, în primul rînd, 
la precizarea unei concepții unitare 
de joc. In această direcție este de 
semnalat articolul antrenorului An
gelo Niculescu „Pentru precizarea 
unei concepții unitare de joc în 
fotbalul nostru", care continuă se
ria discuțiilor asupra articolului 
prof. I. Șiclovan, publicat într-unul 
din numerele trecute ale revistei. 
Asemenea discuții, foarte prețioase, 
au menirea să ducă la realizarea 
concepției unitare de joc în fotba
lul nostru. Ca o completare a a- 
cestor discuții, revista „FOTBAL" 
publică alte cîteva materiale deo
sebit de interesante: „Să impri
măm echipelor noastre un joc 
„larg" desfășurat pe extreme", 
„Exerciții pentru pase fa distanță 
mare" (de antrenorul de stat Colo- 
man Braun) și „Conducerea min
gii" (de antrenorul de stat N. Pe
trescu). Pentru orientarea antreno-

SPORT
• VOLEI. — Duminică s-a des

fășurat returul fazei a II-a a cam
pionatului masculin de calificare. 
Iată o parte din rezultatele înre
gistrate: MASCULIN: Știința Iași- 
Dinamo Satu Mare 3—0 (Știința 
Iași), Voința Bacău-Progresul Ga
lați 0—3 (Progresul Galați), Fla
căra Trustul 3 Ploești-Voința Cra
iova 3—1 (Flacăra Trustul 3 
Ploești), Flamura roșie Sibiu-Pro- 
gresul Tg. Mureș 3—1 (Flamura 
roșie Sibiu), Știința Construcții 
București-Progresul Timișoara 3-2 
(Știința Construcții București); 
FEMININ: Progresul Craiova-
Știința Tîrgoviște 3—2 (Știința 
Tîrgoviște). Progresul I.M.F. Ti- 
mișoara-Locomotiva Gara de Nord 
București 3—2 (Locomotiva Gara 
de Nord București), Flamura ro
șie Iași-Dinamo Satu Mare 3—1 
(Flamura roșie Iași). Echipele no
tate în paranteză s-au calificat 
pentru faza următoare, care se va 
disputa la 4 septembrie (turul) și 
11 septembrie (returul).
• POLO. — Jucînd în cadrul 

campionatului categoriei A, Pro
gresul Tg. Mureș a învins în de
plasare Constructorul Oradea cu 
4-1 (2-0). Au marcat Simon (2), 
Bordi și Kelemen, pentru învin
gători și Andrasy pentru învinși.

TIMIȘOARA 29 (prin telefon de 
la subredacția noastră).— -Progresul 
Tg. Mureș a întrecut Flamura ro
șie Timișoara cu 5—3 (3—3).

Jocul a fost viu disputat.
A condus foarte bine H. Iaco

bini. Au marcat Simon (4), Ke!e- 
men (Progresul), Stănescu (2), 
Kulmer (F. roșie).

■ CANOTAJ. — In cadrul în
trecerilor fazei de zonă a cam
pionatului republican de caiac-ca
noe s-au înregistrat în Capitală 
următoarele rezultate: Caiac fete 
3000 m.: 1. Rodica Petrescu
(Loc.); Caiac 2 b„ 10.000 m.: 1. 
Locomotiva (Petrescu, Barbu). 
Canoe 1 b., 10.000 m.: 1. Nic.

de handbal sînt încă slab pregătite
rești, în meciul C.C.A. — Dinamo 
VI, în prima repriză scorul a fost 
favorabil echipei C.C.A. (8-1), iar 
în repriza secundă a fost favorabil 
echipei Dinamo VI (8-4). Apoi’, 
la Sibiu, în meciul Voința — Me
talul Timișoara în prima repriză 
scorul a fost favorabil oaspeților 
(4-2), pentru ca în partea a doua 
a jocului el să fie favorabil gazde
lor (2-1). De asemenea, la Cisnă- 
die în partida FI. roșie — FI. ro
șie Jimbolia după ce în prima par
te a jocului a condus echipa locală 
cu 4-1, în cea de a doua repriză 
echipa oaspe a fost mai bună 
(scor 3-2).

Pe de altă parte, jocurile de la 
Reșița (Metalul — Știința I.C.F.) 
și Orașul Stalin (Dinamo — Ști
ința Iași), după ce la pauză scoru
rile erau strînse (Reșița: 3-2 pen
tru Metalul și Orașul Stalin: 4-4), 
partidele s-au încheiat cu victoria 
clară a echipelor gazde: Reșița 
11-4 pentru Metalul și Orașul 
Stalin 10-7 pentru Dinamo.

Toate aceste lucruri arată că 
echipele noastre fruntașe nu sînt 
încă puse la punct cu pregătirea 
fizica deoarece ele joacă, numai... 
o repriză. Se poate ca în exem

rilor echipelor noastre, pentru îm
bunătățirea continuă a muncii lor 
în cadrul procesului de pregătire 
sportivă, aceste articole sînt de un 
real folos.

Alte articole folositoare pentru 
cadrele tehnice din fotbalul nostru 
sînt: „Pe linia porții sau înain
tea ei" (de antrenorul Mircea Da
vid). „Analiza turului campionatu
lui de tineret" (de antrenorul C. 
Drăgușin), precum și „Considerații 
tehnice pe marginea turneului se
lecționatei asociației Locomotiva în 
U.R.S.S." (de antrenorul Bazil Ma
rian), „Drumul spre măiestria spor
tivă" (de Gh. Băcuț). Pentru arbi
tri, revista cuprinde un singur ma
terial : „Munca în colegiile regio
nale de arbitri" (de arbitrul T. Fi- 
ran), care constituie un îndrumar 
prețios pentru colegii, plecînd de 
Ia o analiză a activității colegiilor 
din regiunea Stalin, Ploești, Con
stanța, Timișoara, Arad și Cra
iova.

Mai semnalăm, din cuprinsul re
vistei, articolele: „Mai multă a- 
tenție echipei Locomotiva Iași", 
„Despre unele îndatoriri ale echi
pelor gazdă", „însemnări din fot
balul bulgar", „Jucătorii de ieri — 
antrenorii de azi", „Activitatea în 
țară", „Fotbalul peste hotare" etc.

LA ZI
Farcaș (Constructorul). Caiac 4 
b., 10.060 m.: 1. C.C.A. 2. Dina
mo. 3. Constructorul. 4. Progre
sul. Caiac 2 f. 3000 m.: 1. Con
structorul (Navasart, Budu). Ca
iac 1 b„ 10.000 ml: 1. D. Grigore 
(Dinamo). Caiac 2 b., 10.000 m.: 
1. Constructorul I. Caiac 2 b., 
1000 m.: 1. Dinamo I (Neculce, 
Săndulescu). Caiac 1 b., 1000 m.:
l. Șantighiiian (Știința). Canoe
I b., 1000 m.: 1. A. Feigenba.um 
(Constructorul). Caiac 1 f. 500
m. ; 1. A. Anastasescu (Dinamo). 
Caiac 2 băieți 500 m.: 1. Voința 
(Mihalache, Teoribrov). Caiac 1 b. 
500 m.: A. Vernescu (Dinamo). 
Caiac 2 f. 500 m.: 1. Locomotiva 
(V. Gheorghiu, V. Grigorescu).

Canoe dublu, 1000 m.: 1. Dinamo 
(Torok, Diimutescu). Caiac 4, 1000 
m.: 1. C.C.A. 2. Locomotiva. 3. 
Dinamo.

In clasamentul general ipe a- 
socjatii, locul prim a fost ocupat 
de Dinamo (36 puncte și 5 vic
torii), urmat de Constructorul (27 
puncte și 4 victorii). Echipele ca
lificate se vor întrece la 10 și
II septembrie, la Snagov, în fi
nala campionatui'ui republican.

• FOTBAL. Biletele pentru jocul 
Locomotiva București — Metalul 
București care se dispută miercuri 
la ora 17 pe stadionul Dinamo, se 
pun în vînzare începînd de miercuri 
dimineața la casete stadionului Di
namo și la casa specială din bd. 
Bălcescu, vis-â-vis de fundația Dal
les.

Două meciuri restante sînt pro
gramate săp'tămîna aceasta în 
categoria B : Metalul „23 August" 
București — Locomotiva București 
—programat pentru mîine, miercuri, 
la ora 17, pe Stadionul Dinamo 
Central — și Flacăra „1 Mai" 
Ploești-Dinamo Bacău — progra
mat pentru joi la Ploești.

In cadrul popularei competiții 
Cupa R.P.R., miercuri este progra
mată la Orașul Stalin restanța din
tre Metalul Steagul roșu și Pro
gresul C.P.C S.

plele de mai sus să fi comis o 
singură greșeală: Echipa bucureș- 
teană C.C.A. avea un avans apre
ciabil la pauză și poate nu a maî 
forțat alura în repriza a doua pe 
considerente de......menajare a for
țelor”, deoarece activitatea viitoare 
se anunță foarte bogată. In cele
lalte cazuri însă (Dinamo VI, Ști
ința Iași, Știința I.C.F., FI. roșie 
Cisnădie, Fl. roșie Jimbolia, Meta
lul Timișoara, Voința Sibiu etc.) 
este desigur vorba de o slabă pre
gătire fizică.

Prima etapă a campionatului nu 
a adus modificări prea importante 
în clasament. Vom menționa doar 
că echipa Voința Sibiu „a căzut” 
în partea de jos a clasamentului1, 
în timp ce FI. roșie Cisnădie a fă
cut un salt serios spre mijlocul 
clasamentului.

Iată, de altfel, clasamentul:
1. C.C.A
2. Metalul Timișoara
3. Dinamo Or. Stalin.
4. Dinamo VI Buc.
5. Știința I.C.F.
6. Flacăra Ploești
7. Fl. roșie Cisnădie
8. Știința Iași

9. Știința Timișoara
10. Voința Sibiu
11. Metalul Reșița
12. Fl. roșie Jimbolia

9621 82:60 14
9612 55:42 13
9 6 0 3 65:52 12
9504 63:63 10
9333 60-67 9
9414 59:62 9
9 3 3 3 52:56 9
9324 50:52 8
9324 78:82 8
9234 43:44 7
9 2 1 6 69:79 5
9207 43:67 4



LA 28 AUGUST, pe stadionul 
centrali Dinamo din Moscova s-a 
disputat unul din cele mai intere
sante meciuri ale campionatului 
unional de fotbal: întîlnlrea (Mu
tre fruntașa clasamentului, Dinamo 
Moscova, și echipa TDSA clasată 
pe locul doi.

Dinamoviștii au prestat un joc 
excelent, repurtînd victoria cu sco
rul de 4-0 (1-0).

In urma acestei victorii Dinamo 
Moscova și-a consolidat poziția de 
lider, avînd 32 de puncte din 20 
de jocuri. In clasament urmează 
Spartak și iȚDSA cu oîtie 26 

puncte. Spartak are jucate 17 
partide iar ȚDSA 18.

★

MOSCOVA 29 (Agerpres).
La 29 august a plecat din Mos

cova spre Italia echipa de fotbal 
„Dinianto" Moscova care răspunde 
astfel vitejiei fădute recent de 
echipa F. C. Milano în U.R.S.S.

Fruntașa campionatului U.R.S.S. 
va susține două întîlniri amicale 
cu cete mal puternice echipe ita
liene : la 4 septembrie eu F. C. 
Milano și la 8 septembrie cu Fio
rentina.

*
■ CAMPIONATUL de fotbal al 

R.P. Ungare este în plină, (desfă
șurare. Pînă acum s-iau desfășu
rat patru etape dim retur și lup
ta pentru primul loc este des
chisă între cele două pretenden
te Voros Lobogo și Honved ca
re, duipă 17 etape, se află la e- 
galitaite avînd 27 puncte: Voros 
Lobogo are golaveraj mai bun 
(*53:15) f>aiță dte Honved (58:28) și 
se află pe primul loc. Pe locul al 
treilea se află Kinizsi cu 26 
puncte (golaveraj (46:15).

In etapa de duminică Voros 
Lobogd și Honved au învins la 
scor. Voros Lobogo a cîștigat cu 
5-0 meciul cu Vasas Izzo (au 
mairoat: Sondor, Hldegkuti (2), Mol
nar fi Szimcsak tar Honved, a 
întrecut în deplasare pe Szomba- 
thely Lokomotiv cu 4-0 (au mar
cat: Machas, Pușkas, Czibor fi 
Tichi). Iată celelalte rezultate: 
Dozsa Bp. —Didsgyor 4-1 (2-1), 
Salgotarjani Banyasz — Vasas 
Bp. 2-1 (l-l). Acest rezultat con
stituie o surpriză .deoiarece cu o 
săptămînă înainte Vasas câștiga
se Cupa R.P.U., întrecînd în fi
nală pe Honved cu 3-2, Kinizsi, a 
întrecut în deplasare pe Pecsi 
Dozsa cu 1-0 (0-0) prin golul
înscris de Vilezsal spre sfîrșitul 
jocului, Dorogi Banyasz — Gydri 
Vasas 2-2 (1-1), Csepeli Vasas— 
Legiero 5-1 (4-0).

Campionatul categoriei I nu va 
ti întrerupt în timpul pregătiri

Victoria atleților romini văzută de cronicarii sportivi francezi
Tetei artiste de la numărul 

TAITBOUT 70—80 din Paris ne-a 
dat legătura cu redactorii care 

lucrează la rubricile de atletism 
șj ruigbi ale ziarului „L’Equipe“.

— Aici, „Sportut popular" din 
București...

— Extraordinar, exclamă celă
lalt. Tocmai mă întrebam ce fac 
rugbiștii dvs., pentru că acum nu 
vorbiți cu unul din redactorii de 
atletism, ci cu unul care scrie 
despre jocul de „15". Aid, Henri 
Gaircia... cu ce vă pot fi de fo
los?

Aflînd că vrem să cunoaștem 
felul în oare ziarele franceze au 
comentat întîlnlrea de atletism de 
la București, Garcia.se arată gata 
să ne dea toate datele, în schimb:

— Vă fac acest serviciu de-abia 
după ce-mi veți da toate amănun
tele în legătură cu pregătirile pe 
care ie fac rugbiștii dvs. pentru 
viitoarele întîlniri internaționale. 
Aflîndu-le, Garcia spune:

— „Dacă rezultatele rugbiștilor 
romini vor fi la fel de bune ca 
ale atleților, eu voi consacra 
multe rînduri victoriilor lor în 
ziarul nostru. Să trecem acum la 
atletism. înainte de a deschide 
ziarele, trebuie să vă arăt că suc
cesul atleților romini a fost co
mentat pe larg de lumea sportivă 
din Franța. Sincer vorbind, noi 
eram convinși că ai noștri vor 
cîștiga. la București, e drept cu 

lor pe care loturile A și B ale 
R.P.U. le vor face săptămînal cu 
începere de la 30 august, fo ve
derea meciurilor internaționale. A 
fost desemnat un lot de 42 ju
cători, care se vor pregăti sub 
conducerea FaiTitkos Pal — antre
nor de stat. Din lot fac pairte toți 
vechii internaționali, în afară de 
Lantos și Lorant care sînt acci
dentați.

■ IN CADRUL celei de doua
etape a returului campionatului de 
fotbal al R.P. Polone au fost în
registrate următoarele rezultate: 
Ruch Chorzow — Gwardia Byd
goszcz 0-0; Lechia Gdansk—Po
lonia Bytom 0-1; Gomik Raidlih- 
Stal Sosnowiec 2-1; Gwardia Kra
kow—Wlokniarz Lodz 1-1; Gwar- 
idi.a Varșovia — Gairbamia Kra
kow 2-2; Kolejarz Poznan — C. 
W. K. S. Varșovia 2-1. In clasa
ment conduce echipa Wlokniarz 
Lodz cu 17 puncte urmată de 
Gwardia Varșovia cu 16 p.,
Gwardia Krakow cu 15 p. etc.

■ IN CAMPIONATUL de fot
bal al R. Cehoslovace s-'au dis
putat duminică doar 3 întîlniri. 
Surpriza etapei a constituit-o în- 
frîngerea echipei U.D.A. Pnaga 
care e pierdut la Liberec, în fa
ta echipei Jiskra, cu scorul de 
3-2. Banik Ktadno — Banik O- 
strava 5-0; Spartak Sokolovo Pra
ga — Tatran Preșov 5-0. • In 
cursul săptămânii trecute s-a mai 
desfășurat un med: Ruda Hvez- 
da Bratislava a dispus cu 2-1 de 
Tatran Preșov. In clasament con
duce Slovan Bratislava cu 20 p.

■ ETAPA a rfctia a campionatu
lui iugoslav, desfășurată dumini
că s-a soldat cu cîteva surprize. 
Steaua Roșie Belgrad, jucînd pe 
teren propriu, a terminat la ega
litate (1-1) cu Vdlej Mostar (noua 
promovată). Tot la egalitate, 
s-a terminat și partida Beograd- 
skl Sport Klub — Radnicki: 2-2. 
„Zagreb" a dispus de echipa 
campioană Hajduk Split cu 3-1. 
Celelalte rezultate sînt: Vojvodl- 
na Novy Sad — Dinamo Zagreb 
0-0; Proletar Osiek — Zefezmicar 
Sarajevo 1-0; Sarajevo — Spar
tak Subotl-a 7-1; Buducnosf Tito-' 
grad — Partizan Belgrad 2-3. In 
clasament conduce Partizan cu 4 
p. urmat de Dinamo 3 p. și Stea
ua Rosie 3 d.

■ IN PRIMA ETAPA ă .cam
pionatului Franței s-au înregistrat 
rezultatele: Stade Reims — Saint 
Etienne 1-3; Racing Club — Nl- 
mes 5-1; Metz — Sochaux 3-1; 
Bordeaux — Nancy 3-3; Marseil
le — Lens 2-2; Nice — Stras- 
sbourg 2-1; Sedan — Lyon 2-2; 
Lille — Monaco 2-0; Toulouse— 
Troyes 2-0.

■ IN PRIMA etapă a campio
natului englez au fost înregistrate 
cîteva rezultate surpriză: campi
oana țării, Che’.sea a pierdut pe 
teren propriu în fața echipei Bol
ton Wanderers cu 2-0. Cîștigătoa- 
rea cupei Angliei, Newcastle U- 
nited. a dispus de Sheffield Uni

un avantaj minim, dar vor cîș
tiga.

De altfel, iată ce scrie ziarul 
„COMBAT": „Răsturnînd toate 
pronosticurile, atleții romini, în 
mare progres, au făcut dovada 
unei energii admirabile, învin- 
gînd echipa Franței. Atleții noș
tri ar fi avut nevoie de voința 
unui Bobet pentru a cîștiga a- 
ceastă întîlnire. Rominii sînt în 
progres in toate specialitățile. Ei 
au demonstrat un surplus de vo
ință, pe care ai noștri nu l-au a- 
vut. Să începem remarcînd acest 
adevăr înainte de a căuia soluții 
pentru ameliorarea atletismului 
francez. Nu-i adevărat că at
leții francezi sînt mai slabi 
ca în trecut. Realitatea este că 
și atleții din alte țări, chiar din 
cele mai mici, au făcut pași mari 
înainte". Mi se pare, de aseme
nea, foarte sugestiv titlul apărut 
chiar în ziarul nostru: „DEGATS, 
DJIAN $1 FOURNIER SALVEA
ZĂ ONOAREA, DAR NU POT 
FACE PREA MULT PENTRU 
CA PILULA ROMINEASCA SA 
FIE ÎNGHIȚITA".

In reportajut transmis de tri
misul nostru special Paul Du
pont, pe care l-ați cunoscut, de
sigur, se arată că așa cum era 
alcătuit programul, francezii a- 
veau în mod normal avantaj în 
prima zi. Pe teren l-au avut ro- 
mînii... In ziua a doua s-au de
pus eforturi pentru a limita „dis
trugerea" și într-un fel catastro
fa a putut fi evitată.

„FRANCE-SOIR" a avut un ti
tlu care spune foarte multe: „ÎN

HOTARE DIN TARILE DE DEMOCRAȚIE POPULARĂ

ted cu 4-2; noua promovată Lu
ton Town a terminat la egalitate 
cu Chariton Atletic 2-2; Bir
mingham — Manchester United 
2-2; Blackpol — Arsenal 3-1; 
Cardiff City — Sunderland 3-1; 
Everton — Preston North End 
0-4; Hunddersfield Town — Port
smouth 1-0; Manchester City —' 
Aston Villa 2-2; Tottenham Hot
spur — Burnley 0-1; Westbrom- 
wich Albion — Wolverhampton 
Wanderers 1-1 (!)

■ ECHIPA cehoslovacă de fot
bal Spartak Praha Sokolovo a în
treprins un turneu în Belgia și 
Franța. Primul meci s-a desfășu
rat în orașul Gând (Belgia) unde 
praghezli au întîlnit echipa La 
Gantoise, de care au dispus cu 
scorul de 4-1. La Paris, Spartak 
a jucat în compania echipei Ra
cing Club cu care a terminat la 
egalitate: 2-2. Au marcat: Crha și 
Svoboda pentru praghezj și Gabet 
și Dallasieg pentru gazde.

■ Ț.D.N.A SOFIA se află în 
turneu în Suedia. In primub'meci 
campionii Bulgariei au întilnift e- 
chipa Djurgarden de oare au dis
pus cu scorul de 5-0 (0-0). Au 
înscris Dimitrov (2), Stefanov, 
Panâitov și Milanov.

■ ECHIPA AKTIWIST (R. D. 
G.) a dispus de Lokomotiv Hra- 
dec Kralove (R. Cehoslovacă) cu 
scorul de 2-0.

■ DUPĂ CUM anunță agenți
ile de presă, o grevă cu totul 
neobișnuită a izbucnit la 1 august 
în Canada. Arbitrii de fotbal au 
luat hotărîrea de a nu mai con
duce nici un joc pînă ce autori
tățile polițienești nu vor lua toa
te măsurile, pentru a-î aipăra de 
manifestările ostile ale publicu
lui.

b ABISINIA și-a anunțat in
tenția dte a participa la turneul 
olimpic de fotbal. Antrenorul e- 
chipej reprczentattive aibisiniene, 
austriacul Braun, a pus în apli
care programul de pregătire 'a e- 
chipei reprezentative.

■ ECHIPA F. C. AUSTRIA a 
susținut recent o întîlnire cu e- 
chipa italiană Fiorentina. Meciul 
s-a terminat la egalitate: 2-2 
(2 0). Huber, Cervatto și Pini au 
fost eliminați de pe teren de ar
bitrul Steiner, pentru atitudine 
nesportivă.
■ IN ULTIMA INTILNIRE pe ca

re echipa Rapid din Viena a sus
ținut-o în Australia, victoria a re
venit echipei reprezentative a A- 
ustraliei cu scorul de 3-2. Și în 
această întîlnire au avut loc nu
meroase incidente între jucători. 
Căpitanul echipei vieneze Dlenst 
a fost eliminat de pe teren. îm
preună cu alți doi jucători au
stralieni.

■ JUCĂTORUL Tiilberg, este al 
29-lea fotbalist suedez oare își pă
răsește țara. încheind contracte 
cu cluburi din străinătate. Recent, 
Tilberg de Ia clubul F.F. Malmo 
a semnat un contract pentru e- 
chipa F.C. Bologna (Italia).

VINȘI DE ROMINI LA BUCU
REȘTI, FRANCEZII AU FUGIT 
CA IEPURELE DIN FABULA..." 
(Redactorul lui „FRANCE-SOIR" 
a găsit o comparație fericită în
tre iepure și broasca țestoasă din 
fabula lui La Fontaine. Modestia 
și mai ales energia de care au dat 
dovadă atleții romini a fost re
marcabilă).

Celelalte ziare ..PARISIEN LI
BERE”, „L’AURORE", „FIGA
RO”. „FRANC-TIREUR”, „COM
BAT" au titluri asemănătoare: 
„ATLEȚII FRANCEZI ÎNVINȘI 
DE ROMINI” sau „FRANȚA SE 
ÎNCLINA LA BUCUREȘTI” și 
așa cum v-am spus, toți cronica
rii comentează pe larg progrese
le înregistrate de atletismul ro- 
mîn. Dar, o clipă, rămîneți la 
aparat. Chiar acum a pătruns în 
cameră Paul Dupont. Revine de 
la Praga".

— Bună seara, ne spune vesel 
Dupont. Atletele noastre au în
vins la Praga. Pornind de la a- 
ceasta, puteți aprecia just valoa
rea victoriilor obținute de atleții 
și atletele dvs. Cred că alt co
mentariu este inutil.

Telefonista de la numărul 
TAITBOUT 70-80 comunică în 
clipa următoare că redactorii de 
la rubrica de atletism a ziarului 
L’EQUIPE" sînt chemați la te
lefon de la Moscova. Pînă să se 
termine canvirbireia noastră în
registrăm și noi extraordinara 
perferwamță a tui Vfedimir Kuț. 
N-ar fi exclus ca recordul lui 
Zatopek pe 10.000 metri să fie și 
el (fegășit în aurind.

PE BICICLETE DE-A LUNGUL PATRIEI
curînd, un grup de 13
(9 băieți și 4 fete) au

De 
tineri _
plecat pe biciclete din Praga, 
pentru a face o călătorie în 
jurul patriei lor. Ei vor avea 
de parcurs 1600 km., iar călă
toria va dura trei săptămâni. 
Această călătorie a fost iniția
tă de Ministerul Comerțului 
Interior al R. Cehoslovace care 
a pus la dispoziția turișfilor 
bicicletele și tot echipamentul 
necesar. Comisia Centrală de 
ciclism a selecționat sportivii 
care întreprind acest raid ci
clist

Scopul călătoriei este de a 
propaga în rîndul locuitorilor 
orașelor și satelor pe unde va 
trece caravana, utilitatea tiăris- 

biciclete,
a 

un rrrijloc 
cunoaște iru-

mului pe 
foarte bun de

Turismul pe 
cicletă este 
sport care se 

mare
în 

Ceho- 
zilele 

sau 
șose-

bi- 
un 
bu-

cură de o 
popularitate 
Republica 
slovacă. In 
de concediu 
vacanță, pe 
lele țării se poi 
vedea grupuri de 
tineri și ti.iere pe 
biciclete, cu ruc

sacuri tn spate, 
călătorind plini de 
voioșie. In felul a- 
ce sta tineretul are 
posibilitatea de a 
cunoaște frumuse
țile patriei și dea 
învăța multe lu
cruri utile.

In clișeu: patru 
turiști consultă 
pentru- ultima oară 
harta și vor porni 
mai departe prifi 
această oitorească 
regiune a 
slovaciei.

Ceho-

Din poșta internațională

Nilsson—Shelton, un „duel” 
care a pasionat lumea atletismului

Părăsind Moscova după con
cursul internațional de atletism, 
la care lulase parte în capitaila 
Uniunii Sovietice, campionul și re
cordmanul Europei la săritura în 
înălțime Bengt Nilsson, a declarat 
reprezentanților presei că așteaptă 
cu multă nerăbdare întilnirea sa 
cu atletul american Erni Shelton, 
întîllnire pe care o consideră drept 
cea mai importantă evoluție a sa 
în actualul sezon.

Putem spune că Nilsson n-a 
exagerat, deoarece întreaga lume 
atletică era pasionată de „duelul" 
acestor veritabili ,,ași“ ai săriturii 
în înălțime. După cum se știe, în 
sezonul trecut, ambii attețj trecu
seră, fiecare în țara sa, 2,11 in.

Primele „starturi" ale lui Shel
ton în acest an vorbeau despre for
ma excelentă în care se află sări
torul american.

Din martie și pînă în iunie, cam
pionul S.U.A. a evoluat în 19 
concursuri oficiale, cele mai multe 
organizate în orașele statului Ca
lifornia. După cum se știe, Shel
ton este student al Universității 
California de sud din orașul Los 
Angeles. In nici unul din cele 19 
concursuri valorosul atlet nul a 
cunoscut înfrîngerea. De fiecare 
dată rezultatele sale au măsurat 
peste 2 m. Iată mai jos tun grafic 
semnificativ al performanțelor ob-

cm.; 2,11 m.; 2,03 m.; 2,08 m.
Nilsson, dimpotrivă, a început ' 

șlșb sezonul atletic al anuAuL Un

ținute de Shelton în concursurile
oficiale:

Martie — 2,02 m. ; 2,07 m.;
2,01 m. ; 2,05 m.

Aprilie — 2,06 m. ; 2,07 m.;
2,08 m. ; 2,03 m.

Mai —- 2,07 m.; 2,04 m.;
2,08 m.; 2,08 m.; 2,02 m.;
2,08 nu

Iunie ■- 2,08 m.; 2 m. 11,5

musețile și pitorescul patriei. 
In teiul acesta numeroșj tineri 
și tinere vor putea fi atrași în 
practicarea acestei ramuri spor
tive.

Traseul, după cum am mai 
scris, măsoară 1600 km. și este 
împărțit în 18 etape, fiecare e- 
tapă avînd o lungime 80-100 km. 
Participanții la raid sînt stu- 
denți de la facultățile de medi
cină, istorie, geografie, institutul 
politehnic, facultatea de științe 
economice precum și funcționa
ri din comerțul de stat.

După terminarea acestei că-» 
lătorii, Comisia Centrală de ci
clism va edita o broșură în 
care vor fj date toate indicații,- 
le pentru organizarea călătorii-; 
lor turistice pe biciclete.

accident survenit în cursul iernii 
l-a oprit timp de aproape 3 luni de 
la orice antrenament. Abia la înce
putul lui iunie campionul european 
a putut să debuteze în primele con
cursuri. Totuși, de la competiție la 
competiție el obținea rezultate tot 
mai bune, rodul unor antrenamen
te sîrguincioase. Nilsson sare con
secutiv 2,00 m; 2,05 m. iar cîteva 
zile mai firziu, 2,08 m.

Și iată că la Goteborg se în- 
tîlnesc pentru prima dată Shel
ton, în vîrstă de 23 ani și Nils
son, cu doi ani mai tînăr. La 
întrecere iau parte și cîțiva sări
tori din Anglia și Suedia. Aceștia 
însă rămîn la 1,90 m. unde în
cepe, de fapt, lupta dintre Nilsson 
și Shelton. Ei trec din prima în
cercare 1,95. La 2 m. atletul ame
rican sare ușor din prima încer
care, în timp ce Nilsson are 
nevoie de doua încercări. Același 
tablou se renetă și la 2,05 m. Șta
cheta este ridicată cu încă 5 cm. 
Primele două încercări nu aduc 
succes nici unuia dintre atlețL 
Nilsson, cu un remarcabil efort de 
voință, reușește să învingă această 
înălțime în timp ce Shelton ra
tează și cea de a treia încercare...

Atletul suedez cere ca ștacheta 
să fie ridicată la 2,13 m., înăl
țime care t rece cu 1 cm. re
cordul mondial oficial al america
nului Davis. Nilsson are o încer-, 
care foarte bună (prima), trece 
pe6te ștachetă, care însă tremură 
puțin și cade apoi în nisip alături 
de atlet. Celelalte două încercări 
nu sînt încununate de succes.To- 
tuși, victoria repurtată de Nilsson 
în dauna celui mai bun săritor îri 
înălțime american, este remarca-' 
bilă.

Garcia.se


ECHIPA C.C.A. I A CÎȘTIGAT
ETAPA A ll-a DIN

• Etapa a II-a dim „Cursa V>c- 
ffiariei", desfășurată ieri pe șo
seaua Giurgiului’, pe o distanță 
de 100 km., cu plecări separate 
pe echipe, a fost un nou prilej 
pentru prima formație a C.C.A. 
fc. Dumitrescu, I. Constantinescu, 
G. Șerban, I. Vasile, D. Țupa, 
S. Poreceanu, să-și arate supe
rioritatea. Astfel, și în etapa de 
ieri această echipă a obținut o 
victorie clară, fapt care le-a con
solidat cicliștilor de la C.C.A. po
ziția de lideri ai probei. Cu toate 
că o barieră de cale ferată lă
sată și un tren care tocmai tre
cea, i-a făcut să piardă cîteva zeci 
de secunde prețioase, ei au ter
minat cursa pe primul loc, cu un 
avans de aproape două minute 
față de echipa clasată pe locul II: 
Dinamo Orașul Stalin. Compor
tarea formației dinamoviste, con
stituie o revelație. Este vorba de 
o formație compusă din tinere 
talente (L. Poipov, R. KIeiom, V 
Miknevici, D. Glodea, M. Kamer 
ș! M. Gherman) și care se află 
acum pe locul II în clasamentul 
general. De remarcat că antreno
rului respectiv, asociația Dinamo 
nu i-a asigurat condițiile pentru 
a urmări cursa și a-și îndru- 
ra alergătorii.

O frumoasă comportare a avut 
și echipa Dinamo București, alcă
tuită și ea numai din elemente 
itinere (Gabriel Dumitrescu, A. 
Teodorescu, M. Voinescu, A. Sela- 
ru, V. Grigore^cu și C. Dumitru) 
a căror specialitate Pînă acum 
a fost velodromul. Este destul 
de regretabil și, mai ales. Inexpli
cabil fantu! că la această impor
tantă întrecere nu participă șl 
prima echină ? asociației Dinamo, 
alcătuită din fondiști de valoare 
ca Maxim, Vasiiescu. Stefu, V. 
Georgescu, etc. O absență care, 
firește, se resimte în lupta pentru 
victoria finală.

In echiip.a Progresul s-a făcut 
simțită în mod evident lipsa lui 
G. Moiceanu, iar Flamura roșie 
are cicliști de valori inegale. Aci, 
apare evidentă greșeala antreno
rului respectiv de .a nu-1 fi intro
dus în echină pe C. Stănescu, 
fondlst cu posibilități și unul din 
fcîștigătorii acestei curse în anii 
trecuți. La Recolta, cel mai va-

Sportivii din cele două Germanii 
Vor concura intr-o singura echipa la Olimpiada

BERLIN 29 (Agerpres).
In cadrul unei reuniuni comune, 

caire a avut 'oc la Fribourg en Bris- 
gau, reprezentanții organizațiilor 
sportive din R. D. Germană și 
;R. F. Germană au hotărît ca la 
'Jocurile Olimpice de iarnă și de 
vară din anul 1956 să se alcă

După 8 runde

Marele maestru sovietic Bronștein conduce 
în turneul interzonal de Ia Goteborg

GOTEBORG 29 (Agerpres).
Turneul interzonal de șah de 

ta Goteborg a continuat cu dis
putarea partidelor întrerupte. De 
asemenea s-a jucat și partida amî- 
nată din prima rundă dintre Stahl- 
iberg și Bronștein. Marele maes
tru suedez a opus o dîrză rezis
tență și ia întrerupere are șansa 
de a obține remiza. Iată și rezul- 
ițațele partidelor întrerupte: Fuderer- 
Najdorf 1—0; Szabo-Medina 1—0; 
Bisguier-Sliwa 1—0; Pamno-Unzi-

■ Inotătoarea olandeză Lenie de 
Nys a stabilit un nou record mon
dial în proba de 880 yarzi liber rea- 
lizînd timpul de 10:58,1. Vechiul re
cord aparținea australianei Lorraine 
Crapp cu timpul de 11:02,0.

■ Tradiționala cursă nautică de 
mare fond „Traversarea Canalului 
Mlneeii*’ s-a disputat recent pe dis
tanța Cap Gris Nez (Franța) — Fol
kestone (Anglia). Din cei 15 înotători 
care au luat startul numai trei au 
reunit să termine cursa. Victoria a 
revenit egipteanului Abu Haiff, care 
,a înotat cel aproape 30 km. fără în
trerupere timp de 11 ore și 44 mi
nute.

B In cadrul campionatelor de no
tație ale R.P. Chineze au fost s‘a- 
bilite două noi recorduri naționale: 
100 m. liber femei: Huang Lian-hua 
1:12,3; 100 m. bras bărbați: Chi Lieh- 
yun 1:14.4

B La un concurs de natație desfă
șurat la Marsilia s-au înregistrat ur- 
mătoarele rezultate: 100 m liber: 
Eminente 57,4; Jany 58,1, Treillet 
58,7; 800 m. liber: Jany 2:08,2; Collig- 
non 2:09,3; 100 ei. spate: Bozon

,.CURSA VICTORIE!"
loros alergător, Internaționalul 
Zanonl, a avut pe ultima parte a 
cursei o slăbiciune cu totul sur
prinzătoare, fapt care l-a făcut 
că piardă multe minute iar echi
pa sa aflată pe un loc bun în acel 
moment, a regresat.

Echipele Metalul și Locomo
tiva au muncit mult, ocupînd 
ilocurl onorabile deși în compo
nența lor au o serie de cle
mente de mai mică valoare.

Clasamentul individual al eta
pei: 1. Ion Vasile (CCA I) a par
curs 100 km. în 2h 32,35. Me
dia orară 39,300 km.; 2. C. Du
mitrescu (CCA I) ; 3. D. Țupa 
(CCA I) ; 4. G. Șerban (CCA I) ; 
5. I. Constantinescu (CCA I), 
toți același timp; 6. R. Klein 
(Dinamo Or. Stalin) 2 : 34,23; 7. 
V. Miknevid (Dinamo Or. Stalin) 
2: 34,24; 8. L. Popov (Dinamo 
Or. Stalin) ; 9. M. Gherman (Di
namo Or. Stalin) toți același 
timp.

Clasamentul etapei pe echipe: 
1. CCA I 7:37,45; 2. Dinaimo Or. 
Stalin 7:43,11; 3. Progresul’ I
7:43,30; 4. Dinamo Buc. 7:58,30 ; 
5. M ‘■’Iul 8:00,45; 6. FI. Roșie 
8:0' 7. Locomotiva 8:01,45,
8. CCA II 8 : 05,00 ; 9. Recolta 
8:05,33; 10. Voința I 8:08,30.

Clasamentul general individual: 
1. I. Constantinescu (CCA I) 
6:56,07; 2. D Țupa (CCA 1)
6:56,22; 3. G. Șerban (CCA I) 
6’56,37; 4. Ion Vasile (CCA I)
7:00.40; 5. R. Klein (Dinamo 
Or. Stalin) 7:02.28: 6. C. Istrate 
(Progr. I) 7:02.44; 7. I. Hora 
(CCA II) 7:05,42: 8. C. Dumi
trescu (CCA I) 7:06,15; 9. A. Seilaru 
(Dinamo Buc.) 7:07,35; Gabriel 
Dumitrescu (Dinamo București) 
7:07,43.

Clasamentul general pe echipe: 
1. CCA I 20:49.06; 2. Dinamo 
Or. Stalin 21:18.24; 3. Progresul 
I 21:19,02; 4 Dinamo București 
21:28,29; 5. CCA II 21:36,24; 6. 
Locomotiva 21:37,12.

Astăzi este zii de repaus, iar 
mîîne se dispută etapa a IIT-a 
I București — Găesti—București). 
Plecarea la ora 13,30 de la CCA, 
iar startul efectiv la ora 14, de 
la km. 8, unde va avea loc și so
sirea în jurul orei 18.15.

EMIL IENCEC

tuiască o singură echipă repre
zentativă pe întreaga Germanie.

Sportivii germani au primit cu 
vie satisfacție arieastă hotărîire 
caire constitute o contribuție de 
seamă în lupta pentru unificarea 
pașnjcă a Germaniei.

ker 1—0; Sfjwa-Medina 1—0; 
Guimard-Fuderer 1—0 ; Donner- 
Medima 1—0; Siiwa-Panmo */2—*/2; 
Ilivițki-Gheller I—0.

După 8 runde, pe primul loc în 
clasament se află mante maestru 
Bronstein (U.R.S.S.) cu 5 1/2 
puncte și o partidă întreruptă, ur
mat de Pan.no (Argentina) 5 V2 
puncte, Ilivițki (U.R.S.S.) și Szabo 
(R. P. Ungară) cu cîte 5 puncte 
fiecare.

PE SCURT
1:04.2, Coignot 1:06,7.

O Înotătorul Spengler (R.D.G.) a 
obținut un nou record al țării sale 
la 200 m. fluture: 2:34,5.

■ Studioul central de filme docu
mentare din Moscova a realizat un 
film de lung metraj despre întîlni
rea internațională de fotbal dintre 
reprezentativele U.R.S.S. și R.F. Ger
mană. Filmul rulează' la Moscova, 
încă de la 23 august. Spectatorii pot 
Urmări sosirea turiștilor germani la 
Moscova, diferite aspecte din timpul 
antrenamentelor, desfășurarea celor 
mai importante faze de joc precum 
și relațiile prietenești dintre suporte
rii echipei germane și ai echipei 
U.R.S.S. Filmul „Campionii mondiali 
de fotbal la Moscova” se bucură do 
un mare succes.
jl La un concurs de natație des

fășurat la Belgrad înotătorul Nyegos 
a stabilit un nou record de juniori 
în proba de 100 m. liber: 56.2. In 
aceeași probă Jeger a stabilit un re
cord al R.P.F.J. pentru seniori: 58,0.

H In cadrul tîrgului de mostre 
care se va deschide în curînd în ora
șul Plovdiv. R.P. Bulgaria, vor fi or

Pe pistele de atletism 
din Europa

■ La Budapesta atletul maghiar 
Somogyi a obținut un nou record 
mondial în proba de 50 km. marș : 
4 h 28:24,2. In aceeași cursă el a 
întrecut recordul lumii pe distan
ța de 30 mile (48.280 m.) obți
nînd rezultatul de 4 h. 18:23,4.

Sandor Iharos a realizat un nou 
record maghiar în proba de 1000 
m. : 2:20.8. Pe locurile următoare 
s-au clasat: Somkuti 2:23,6, Mikes 
2:23,9, Tanay 2:24,6.

■ La Istanbul s-a desfășurat
recent întîlnirea triunghiulară de 
atletism dintre reprezentativele 
R.P.F. Jugoslavia, Turciei și Gre
ciei. Clasamentul pe echipe : R. P. 
F. Jugoslavia 169 p., Turcia 126 p., 
Grecia 121 p. Iată cîteva rezultate: 
200 m. Oslakovic (J) 22,5; 400 m.; 
Silis (G) 49.2; 400 m. garduri:
Gambadelis (G) 53,8; 800 m.:
Kodjak (T) 1:51,0 (record); 3000 
m. obstacole : Papavasiliu (G)
9:02.8 (record); 4x400 m.: Turcia 
3:19,2 (record); disc: Krnjelic (J) 
47,76; ciocan: Gubijan (J) 59,70 
(record); suliță: Pavlovic (J) 
65,48 m.; prăjină: Peftakiadis (G) 
4,10 m.

■ Săptămîna trecută echipa de
atletism a Germaniei occidentale a 
susținut pe stadionul olimpic din 
Helsinki o întîlnire cu reprezen
tativa Finlandei. Victoria a reve
nit atleților vestgermani cu 63-55. 
Iată cîteva rezultate: 100 m.:
Germar (G) 10.6; 400 m.: Helsten 
(F) 46,6 (record), Haas (G) 47,6; 
800 m.; Stracke (G) 1:54,4; 5000 
m.: Taipale (F) 14:07,6; 110 m.
garduri: Stei,nes (G) 14.7; 3000 m. 
obstacole: Karvonen (F) 8:47,8; 
Laine (F) 8:48,0; 4x100 m.: Ger
mania occidentală 40.7; înălțime: 
Ketola (F) 1,92 m„ Pull (G) 1,92 
m.; lungime: Oberbeck (G) 7,47 m., 
Valkama (F) 7,46 m.; ciocan: 
Storch (G) 57,84.

a Ziarul Nepsport din Budapes
ta publică cele mai bune perfor
manțe mondiale în cursa de 5000 
m. plat. De remarcat că pe prime
le 12 locuri au intrat un număr 
de 7 atleți care și-au obținut per
formanțele în anul 1955. Iată a. 
ceste rezultate: 13:51.2 — Kuț 
(URSS) — 1954, 13:51,6 — Chata- 
way (Anglia) — 1955, 13:55,2
Chromik (R.P Pol.) 1955, 13:56,6

— Iharos (RPU) — 1955, 13:57,0
— Zatopek (R. Ceh.) — 1954,
13:57,6 — Kovacs (RPU) — 1955, 
13:58,2 — Hăgg (Suedia) — 
1942. 13:58.8 Anufriev (URSS) — 
1953, 13:59,2 Szabo (RPU) — 
1955, 14:01,0 — Beres (RPU) — 
1955, 14:01,8 — Bertha (RPU) — 
1955, 14:02,6 — Pirie (Anglia) — 
1953.

b La Lvov, cu prilejul finalelor 
Spartachiadei militare, atletul I. 

Maricev a stabilit un nou record al 
URSS în cursa de 800 m. cu va
loroasa performanță de 1:48.6. 
Fostul recordman O. Agheev a 
marcat 1:48,7 timp de asemenea 
superior vechiului record: 1:49,4.

a La 30 și 31 august se va desfă
șura la Brno întîlnirea interna
țională de atletism dintre echjpefie 
reprezentative ale R, Cehoslovace 
și R. P. Polone. Din lotul de 57 
atleți polonezi care a plecat în 
R. Cehoslovacă fac parte cunos- 
cuții catmtpianlj Sidto, Chromik, 
Levandowski și Adamczyk.

b Echipa de atletism a orașului 
Kiev a plecat Tuni în Finlanda 
în vederea întîlnirii pe care o va 
susține cu selecționata orașului 
Tampere.

Din echipa sovietică fac parte 
cunoscuiții atleți Allexandid, Anu
friev, Leonid, Scerbacov, Victor 
Țîbulenko și alții.

ganizate numeroase competiții spor- 
,uve. j\.u fost invitate echipe de fot
bal, de baschet, atleți și boxeri din 
R. Cehoslovacă, R.P. Polonă și R.P.F. 
Jugoslavia.

■ înotătorul italian Romani a par
curs distanța de 100 m. liber în 57,2 
sec., performantă ce constituie un 
nou record al Italiei.

r lata* cîteva recorduri de înot ob
ținute în Franța: 1500 m. liber Mont- 
seert 19:05,6; 400 m. liber femei H. 
Frost 5:24.2.

H Praga 28 (prin telefon). — La 
Brno s-a disputat a V-a ediție a 
concursului internațional de motoci- 
clism „Marele Premiu al Cehoslo
vaciei” dotat cu „Cupa Prieteniei 
Popoarelor”. Au participat 146 de 
concurenți din 14 țări. întrecerile 
s-au desfășurat pe un circuit de 17,8 
km. cu o diferență de nivel de 101 m. 
avînd 73 de viraje. Rezultatele teh
nice sînt: 125 cmc.: 1. V. Parus 
(Ceh.); 250 cmc.: 1. Kasner (R. F. 
Germană); 350 cmc.: Salsberger (R.F. 
Germană); 500 cmc.: Campbell (Au
stralia). Au asistat 200.000 de spec
tatori.

FAPTĂ... ȘI
Dacă o să începem prin a vă 

spune că și cei din Roznov și cei 
din Bode ști, sînt... „morți" după 
fotbal, desigur că nu vă aducem 
la cunoștință o noutate. In defi
nitiv, cui nu-i place fotbalul?

Dar noi voiam să vă dăm un 
amănunt în plus și anume că a- 
tit echipa de fotbal din Roznov, 
cît și cea din Bodești (Buhuși) 
au promovat anul acesta in cam
pionatul regional, ceea ce a stîr- 
nit un val de bucurie pe o... rar 
ză de 30 kilometri, cit măsoară 
drumul de la Roznov la Bodești. 
Mai mult încă: ambele echipe, 
netntimidindu-se de celelalte for
mat ii cu mai multă experiență, au 
reușit performante frumoase, ter- 
minînd turul campionatului mai 
bine decît ar fi visat și cel mai 
entuziaști suporteri...

Dar, cum pînă la retur mai era 
vreme, ce și-au zis instructorii 
celor două echipe, Aurel Cireș 
(Recolta Bodești) și D. Vanta 
(Avîntul-Roznov)? Să organizeze 
o dublă întîlnire între cele două 
echipe, una la Roznov și cealaltă 
la Bodești, pentru ca în felul a- 
eesta să-și verifice forma și, in 
același timo, să tranșeze și o mi
că... rivalitate locală.

Zis și făcut. Primul meci a a- 
vut loc la Roznov. Rezultatul în- 
tîlnirii e mai puțin important pen
tru noi. Important este însă fap
tul că, așa cum ne informează 
corespondentul nostru regional, V- 
Mihăilă, cei din Roznov s-au a- 
rătat a fi niște gazde foarte în
datoritoare. Jucătorii de la Recot- 
ta-Bodești au fost primiți frățeș
te, li s-a servit o masă suculen
tă, mă rog, n-au fost uitați nici 
măcar în timpul... pauzei dintre re
prize, cînd cei de ta Roznov le-au 
oferit și mure proaspăt culese din 
pădure. Mișcați de atenția cu ca
re au fost încon furați. Jucăto
rii din Bodești își spuneau:

— „Duminica viitoare trebuie să 
le pregătim si noi o primire fru
moasă. Chestie de... obraz!"

...Dar timpul trecea și telefo
nul de la Bodești nu mai venea.

— Hai să le dăm noi un Me
lon! s-au gîrutit instructorul Va
mă și președintele colectivului 
soortiv, Chiriac.

Si imediat.., țrr... țrrrr... țrrr ta 
telefon:

— Alto Bodeștii? Ei, ce s-a tn- 
ttmplat, de nu dați nici un semn 
de viață?

— Să vedeți... duminica asta 
nu putem... N-avem fucători... Dar

Campionatul mondial de ciclism pe șosea
ROMA 29 (Agerpres). — Cam

pionatul mondial <fe ciclism ipe șo
sea rezervat alergătorilor profe
sioniștii a revenit în acest an ctmos- 
cutiulu.1 ciclist t>elgiain Stan Ookers 
care a realizat pe 293 km. timpul 
de 8h 43**l/10. La o diferență de 
1’01” a sosit tînărul ciclist din 
Luxemburg Schmitz, iar la citeva

Concursul internațional de fiipism de la Moscova
MOSCOVA (Agerpres) TASS 

transmite:
La 23 august, pe hjpodromri! de 

stat din Moscova s-a desfășurat 
cea de a 5-a reuniune a concursu
lui internațional de hipism. Curse- 
le de galop pentru premiile Praga 
și Budapesta au fost cîștjgate de 
jocheii sovietici. Un mare succes 
a obținut echipa R. P. Ungare în 
ei arsele de trap cu handicap. In 
proba pe distanța de 1620 m. ar
măsarul Bogoț, condus de Istvan 
Szabo, a sosit primul, realizînd 
timpul de 2’10”3/10. După cum 
au declarat specialiștii, acest re

Rugbiștii romini vor juca in Anglifa
Selecționata de rugbi a orașului 

București va întreprinde un turneu 
în Anglia, unde rugbiștii romînt 
vor susține trei întîiniri: la 3 
septembrie în orașul Swansea, cu 
formația locală „Swansea", la 7 
septembrie la Cardiff, cu formația

au numea vi.toare puteți veni si
gur!

A trecut însă și duminica ur
mătoare și abia peste alte trei 
duminici, cînd roznovenii își lu
aseră gîndul de la meci, au fost 
anunțați să se deplaseze la Bo- 
deșii. .

Nu se poate spune că meciul 
a fost chiar atît de „amical" cît 
scria pe afișe. Dar, așa e la fot
bal, uneori. Te mai înfierbînți, te 
mal enervezi, dar după meci ad
versarul de pe teren îți devine, 
din nou, bun prieten.

In cabine, în timp ce oaspeții 
se îmbrăcau, a apărut responsa
bilul financiar al colectivului lo
cal. care li s-a adresat foarte a- 
mabil:

— Tovarăși, noi mai avem p-aci 
niște treburi gospodărești și 
cum bănuiesc că trebuie să vă fie 
foame după atîta alergătură, du- 
ceți-vă la Buhuși la restaurant și 
noi vă ajungem din urmă...

Cei din Roznov n-au stat să 
ll se spună de două ori. Au por
nit-o voinicește spre Buhuși. cu 
gîndul la fripturile mustoase, pe 
care parcă le și vedeau sfîrîînd 
pe grătar...

Ajunși la restaurant, s-au insta
lat la mese, sub privirile îmbie
toare a'e. ospătarilor bucuroși de 
o asemenea năvală de cliențl. 
Luîndu-se cu vorba, ma' spunînd 
cîte o glumă, mal ciugulind din 
plinea pusă pe masă, cei din 
Roznov s-au pomenit că stau de. 
2 ore în restaurant. Și cum os
pătarii începuseră să dea semne 
de nervozitate, s-a trimis o... 
„ștafetă" în căutarea conducători
lor colectivului sportiv Recolta dtn 
Bodești. Dar, i-ai de unde nu-sl 
Și 'cgm ei n-aveau bani să-și plă
tească masa, s-au ridicat șl au 
plecai spre gară, unde au con
statat că trenul lor... plecase în
tre timp. De altfel, oricum, n-a
veau bani de tren. Și poate că 
și astăzi l-am mai găsi tot pe 
peronul gării din Buhuși, dacă nu 
s-ar fi nimerit pe acolo un tova
răș de-al lor de la fabrica de 
cherestea „11 Iunie" din Roz
nov, care le-a împrumutat bard 
de drum, ca să se poată întoar
ce acasă...

Față de cele Intîmplate se naș
te o întrebare: firește, sportivii 
fabricii „11 Iunie" din Roznov 
au mai multă... „cherestea". Dar 
oare cei de la Recolta-Bodești 
n-au deloc?/...

JACK BERARIU
S. MASSLER

secunde belgianul Neryoke. Tra
seul competiției pe circuit a fost 
extrem idle dificil, fapt care a fă
cut ca numeroși alergători să a- 
bandioneze. Printre cei 30 de ci
cliști care au abandonat se nu
mără și foștii aar»pioni mondiali 
Fausto Copipi (Italia) și francezul 
Louis Bobot, cîșt'jgătiorad din acest 
an al Turului Franței.

zultat constituie o performanță de 
mare valoare. In afară de această 
cursă, echipa R. P. Ungare a cîș
tigat și premiul orașului Bratis
lava.

UnJ din caii echipei rornine 
a cîștigat cursa de trap cu lian- 
dicap, iar echipa cehoslovacă a 
cîștigat un premiu de galop,

Concursurile hipice de la Mos
cova vor continua la 31 august și 
4 septembrie cu alte două reuni
uni un cadiml cărona se vor dis
puta „Premiul păeji“ și proba pen
tru Marea cupă a țărilor de demo
crație populară șf U.R.S.S.

locală „Carditf" și la 10 septem
brie la Londra, cu formația „Har
lequins". Din lotul rugbiștitor ro
mini, format din 22 jucători, fac 
parte Pîrcălăbescu, D. Ionescu, 
Stan Lurie, Ilie Ion, V. Moraru 
și alții.
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