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Cursa Victoriei

C. Dumitrescu (C. C. A. I.) 
a cîștigat încă o etapă

AN DE AN în prima duminică 
a lunii septembrie oamenii 

muncii din patria noastră sărbăto
resc „Ziua Aviației R.P.K.". m acea
stă zi ei îți îndreaptă gindul cu 
mîndrie ți recunoștință spre tine
rii și îndrăzneții cuceritori ai înăl
țimilor, spre glorioșii apărători ai 
spațiului nostru aerian. Fii ai po
porului muncitor, piloții, parașu- 
tiștii, planoriștii sau aeromodeliș- 
tii se prezintă Ia mitingul de 
miine cu un strălucit bilanț în 
domeniul ridicării măiestriei artei 
pilotajului și însușirii tehnicii 
aeronauticei moderne, rod al stră
daniilor lor și al folosirii bogatei 
experiențe a neîntrecuților avia
tori sovietici. In fața sutelor de 
mii de oameni prezenți mîine pe 
aeroportul Băneasa, cei care în
fruntă fără teamă înălțimile vor 
demonstra cu prisosință că sînt 
urmași demni ai îndrăzneților 
pionieri ai aerului, pe care ia dat 
poporul nostru.

Mîine. cînd prin fața noastră 
avioanele cu reacție vor săgeta 
văzduhul cu o viteză uimitoare, 
merită să aruncăm o privire în 
urmă cu o jumătate de secol, pe 
vremea primelor începuturi ale 
zborului mecanic. încă de atunci 
inginerii romîni constructori de 
avioane, Traian Vuia și Aurel 
Vlaicu, au făcut ca numele patriei 
noastre să fie pronunțat cu res
pect ori de cite ori se vorbea des
pre aviație. Construind printre 
primii în lume aparate de zbor 
mai grele decît aerul, capabile 
să execute în aer evoluții compli
cate, ei și-au înscris numele cu 
litere de aur în rindul deschi
zătorilor de drumuri în oceanul 
nemărginit al înălțimilor. Aripile 
lor au fost frînte însă prea de 
timpuriu. Năzuințele și idealurile 
lor mărețe nu au găsit înțelegere 
în Rominia burghezo-moșierească. 
Cirmuitorii din acele vremuri, 
lipsiți de patriotism, au așternut 
vălul tăcerii peste toate faptele 
mărețe ale acestor adevărați fii ai 
poporului. Munca, realizările și 
abnegația lor sînt apreciate de 
abia astăzi, în regimul de demo
crație populară. Aurel Vlaicu n-a 
mai apucat să trăiască clipele 
pe care le dorea, prăbuțindu-se în 
timpul unui zbor peste Carpați. 
Traian Vuia a văzut insă cu 
ochii lui marile prefaceri din țara 
noastră, dragostea cu care sînt 
înconjurați cei ce slujesc știința 
și progresul. Chemat în țară din 
Franța unde trăia ros de mizerie, 
Traian Vuia și-a revăzut țara 
doar pentru scurtă vreme. El a 
murit însă fericit, văzînd triumful 
ideilor sale în Romînia democrat- 
populară.

In regimul democrat popular căile văzduhului au fost larg deschise tineretului.
In fotografia noastră trei ținere aviatoare scrutind înălțimile in#inle de a porni in zbor.

Cind pe fondul de azur al ceru
lui se vor profila mîine siluetele 
elegante ale avioanelor de felurite 
tipuri vom ști că acolo în înaltul 
văzduhului, cele mai multe dintre 
ele sînt pilotate cu dibăcie de 
aviatorii sportivi. Ca și în alte 
sporturi, și în aviație parașutiștii, 
planoriștii, aeromodeliștii sau cei 
de la zborul cu motor au obținut 
rezultate remarcabile, ducind peste 
mări și țări faima și tradiția a- 
viației noastre sportive. In R.P. 
Polonă, R. Cehoslovacă sau in 
R.P. Ungară, drapelul nostru de 
stat a fost ridicat de multe ori 
pe cel mai înalt catarg. Aviatorii 
sportivi ne-au reprezentat cu cin
ste în întîlnirile internaționale, au 
adus patriei noi recorduri și per
formanțe de valoare, fiind distilai 
ni insigne și medalii de către 
Federația internațională de Avia
ție. Planoriștii Gh. Cucu și Mircea 
Finescu, pilotul Ștefan Calotă sau 
parașutistul Ion Negroiu, poartă 
cu mîndrie titlul de campion și 
recordman ai țării noastre, de 
sportivi iscusiți și îndrăzneți, ho- 
tărîți să ridice pe culmi și mai 
înalte gloria sportivă a patriei. 
Neuitate vor rămîne faptele lor 
eroice din luna februarie a anului 
1953 cind înfruntînd viscolul nă- 
praznic ei au aprovizionat cu 
alimente și medicamente localită
țile înzăpezite. In prima jumă
tate a anului 1955 stația Aviasan. 
București a transportat peste 150 
bolnavi în stare gravă, peste 4000 
kg. medicamente și aproape 250 
kg. sînge pentru transfuzii, lată 
numai cîteva mărturii care dove
desc cu prisosință că în Republica 
Populară Romînă, aviația servește 
științei, progresului și păcii.

Anii de democrație populară au 
fost ani de avînt pentru aviația 
noastră sportivă. Numărul celor 
care au învățat arta zborului a 
crescut necontenit. A învățat să 
strunească pasărea de oțel tînă- 
rul miner din Valea Jiului, 
furnalistul de la Reșița sau Hu
nedoara, mecanicul de pe locomo
tivă, studentul de la politehnică 
și chiar țăranul muncitor din sate
le Bărăganului. însușirea artei 
pilotajului a făcut din acești tineri, 
oameni dîrji și căliți, care nu 
dau inapoi în fața greutăți
lor. Pe schela de construcție, pe 
șantierele de zăgăzuire a apelor, în
mină sau pe tractor, tinerii purtă
tori ai brevetelor de pilot planorist 
sau parașutist se întrec acum mai 
aprig cu normele, inregimentindu. 
<ie în primele rînduri ale celor 
ce se străduiesc să înalțe și mai 
sus stindardul socialismului, sim
bol al vieții noi, fericite, pe care 
o trăiește poporul nostru, muncitor.

„Ne așteptăm 
la dispute îndirjite 

și la performanțe valoroase”
Pentru prima oară trăgătorii 

europeni se întllnesc intr-un 
campionat al lor. Nu exagerez 
dacă afirm că importanța 
acestui prim campionat euro
pean este similară cu cea a u- 
nui canpionat mondial. Ne aș
teptăm deci la dispute tndir- 
jite la toate probele și ca atare 
la performanțe foarte valoroa
se.

Nacă pe echipe trăgătorii 
sovietici au cele mai mari șan. 
se la majoritatea probelor, 
întrecerea individuală se anun
ță mai echilibrată. Aproape la 
fiecare probă candidează pentru 
primul loc 3-8 trăgători I

Trăgătorii romîni s-au pre
gătit cu toată atenția și aș
teaptă campionatele europene 
de pe poligonul Tunari cu cea 
mai mare încredere. Pentru 
toți va fi un prilej de confir
mare a valorii dovedite în con
cursurile de pînă acum.

Eu adresez pe această cale 
tuturor un îndemn la luata 
sportivă ce ne stă In față, în 
așa fel Incit să dovedim prin 
rezultate că știm să răspun
dem acelora care așteaptă de 
la noi o bună comportare.

IOSIF SIRBU 
maestru emerit al sportului

Etapa a IV-a, desfășurată joi 
pe șoseaua Urziceni (80 km., cu 
plecări individuale), i-a prilejuit 
lui C. Dumitrescu o victorie ca
tegorică. Faptul nu surprinde de 
fel, cunoscute fiind posibilitățile 
acestui ciclist în cursele de unul 
singur, curse care constitjie o 
„specialitate" a sa. De altfel, e 
necesar să amintim că Dumitres
cu a cîștigat campionatul de se- 
mifond al R.P.R., parcurgînd 
100 km. cu o medie orară de a- 
proape 40 km.

Asemenea curse — individuale 
contra cronometru — nu oferă 
celui care Ie urmărește aspecte 
prea multe pentru un reportai, 
căci, de-a lungul șoselei nu vezi 
decît din distanță în distanță 
cîte un alergător aplecat asupra 
ghidonului și gonind cu maxi 
mum de viteză. Astfel că, des
pre o asemenea întrecere este 
mai indicat să lăsăm să vor
bească cifrele, mult mai grăitoa
re decît orice altă descriere.

La ducere, vîntul a suflat pu
ternic în față și apoi s-a domo
lit. Din cauza vîntului, media 
orară pînă la punctul de întoar
cere a fost destul de scăzută. 
Iată clasamentul la jumătatea 
probei : 1. C. Dur’i'fescu, 40

km., în lh.07,05. Media orară : 
35,793 km; 2. I Vasile 1:07,30; 
3 R. Klein 1:08,30; 4. I. Cons- 
tantinescu 1:08,45; 5.-6. C. Tu-
dose și D. Munteanu 1:09,0; 7.
C. Istrate 1:09,20.

La înapoiere tot Dumitrescu 
este cel care realizează cel mai 
bun timp : 58’58”. Media orară: 
peste 40 km.

Clasamentul etapei : 1. C. Du
mitrescu (CCA I), 80 km. în 
2h.06,03. Media orară; 38,093 km.;
2. A. Șelaru (Dinamo Buc.) 
2:10,03; 3. I. Vasile (CCA I) 
2:10,08; 4. I. Constantinescu
(CCA I) 2:10,11; 5. Călin Tu
dose (Progr. I) 2:10,27; 6. R. 
Klein (Dinamo Orașul Stalin) 
2:11,17.

După cum se vede, lupta pen
tru locurile fruntașe a fost deo
sebit de strînsă. Pe echipe, eta
pa a fost cîștigată de C.C.A. I 
cu un avans de 14 min. 21 sec. 
față de Dinamo Orașul Stalin. 
Pe locul trei s-a clasat Progre
sul I (la 6 sec. de Dinamo Ora
șul Stalin), iar pe locul IV Di

Fotbalistul Iosif Petschovski a primit 
titlul de maestru emerit al sportului

Prin decizia Nr. 649 din 2 sep
tembrie 1955, semnată de tov. 
MANOLE BODNAKAȘ, președinte
le Comitetului pentru Cultura Fi
zică și Sport de pe lingă Consi
liul de Miniștri, a fost acordat 
fotbalistului PETSCHOVSKI IOSIF 
titlul de Maestru Emerit al Spor
tului.

Timp de zece ani, Iosif Petschov- 
ski a fost în permanență membru 
al lotului de fotbal al țării noastre. 
A jucat de peste 30 de ori în echipa 
reprezentativă a țării, dînd un ran
dament superior și dovedind un 
exemplar devotament față de pa
tria noastră.

In calitate de căpitan al echipei 
naționale, sarcină de onoare pe 
care o deține de mulți ani, fosif 
Petschovski s-a comportat cu per
fectă conștiinciozitate. In prodi
gioasa sa activitate fotbalistică 
Iosif PetschovsKî a arătat o vie 
preocupare pentru ridicarea cadre
lor tinere, pe care le-a ajutat ne
contenit să-și dezvolte măiestria 
sportivă.

Acordarea celei mai înalte dis
tincții sportive din R.P.R. lui fosif 
Petschovski constituie o binemeri
tată răsplată a îndelungatei și la

Mîine se dispută cursa
Mîine, între porturile situate pe 

Dunăre, Brăila și Galați, se va 
consuma una din marile competiții 
prevăzute în calendarul sportiv in
tern al natației: campionatul re
publican de mare fond.

Din portul Brăila se va da star- 
lu înotătorilor. De-a lungul a 21^190 
km. ai cursei ei vor trebui să dea 
dovadă de multă forță, voință și 
dîrzenie pentru a putea trece peste 
dificultățile inerente acestei grele 
întreceri. Și anul acesta, lupta se 
anunță viu disputată .

In afară de campionul pe anul 
1954, dinamovistul Gh. Cociuban, 
mai participă Eugen Csordas, N. 
Deutsch .(Dinamo), St. Patalo,T.te- 
neș, Szoitau Szabg (Voința), Dinu

namo București urmată de Me
talul, Recolta, Locomotiva, etc. 
Interesante de reținut sînt și ci
frele privind locurile ocupa*e  de 
primii 15 clasați ai etapei, fa 
jumătatea cursei ; 1. Dumitrescu
(1) ; 2. Șelarii (8) ; 3. 1. Vasile
(2) ; 4. I. Constantinescu (4) ;
5. C. Tudose (5); 6. Klein (3); 
7 Istrate (7); 8. Poreceanu (10); 
9. Popov (12); 10. Șerban (11); 
II. Țupa (13); 12. Zanoni (9); 
13. Gabriel Petrescu (16); 14.
Miknevici (14) ; 15. Muntea
nu (6).

Reiese de aci constanța cu 
care au alergat Dumitrescu. C. 
Tudose, Istrate, Miknevici și, în 
bună parte. Ion Vasile, în timp 
ce A. Șelaru — marea revelație 
a Cursei Victoriei — a tăcut un 
salt serios de Ia locul 8 la 2. 
Popov, Poreceanu, G. Petrescu 
și-au îmbunătățit situația ne a 
doua parte a cursei, în timn ce 
Munteanu, Klein și Zanoni au 
pierdut teren. O comportare sur
prinzător de slabă au avut: 
Sebe, locul 31 ; C. Șandru 35 și
I. Hora 42.

In clasamentul general indivi
dual, C. Dumitrescu a făcut un 
salt serios: de Ia locul 7 la 2. 
reducînd la 4 min. 45 sec. han
dicapul de 9 min. 23 sec. Ce-f 
avea în ajunul etanei fat.ă de 
„tricoul galben" (Ion Constan
tinescu). Acest fapt îi deschide 
certe perspective pentru o vic
torie finală. In rest, Tupa a 
trecut de pe locul 2 pe 5. L Va
sile 4—3, Hora 8—17, Sebe 12— 
16, Popov 11—10, C. Tudose 

13—9, Munteanu 15—12. G’o'-a 
16—13, Poreceanu 17—H. Mik
nevici 18—15, Enache 25--?° 
Zanoni 63—57, A. Șelaru (9—81.

Pe echipe. C.C.A. I (38h 45,47)’ 
s-a detașat categoric șl are a- 
cum un avans de 43,33 min. fată 
de Dinamo Orașul Stalin, cla
sată pe locul doi. Aceasta este 
urmată de aproape de Progre
sul I. situată doar Ia 34 sec.

Astăzi, la ora 12, se va da 
plecarea de la C.C.A. în etana 
a V-a București-Orașul Sta':n. 
Startul efectiv la ora 12.30 din 
Piața Scînteii. Mîine, la ora 13, 
cicliștii vor pleca în ultima etapă 
Orașul Stalin-București. Sosirea 
în jurul orei 17,30 în Piața 
Stalin.

borioasei sale activități. In același 
timp, înaltul titlu de Maestru Eme
rit al Sportului trebuie să însemne 
pentru Iosif Petschovski o nouă ș» 
importantă răspundere în vederea 
necontenitei creșteri valoric» a fot
balului din R.P.R.

de mare fond la înot
Radulescu, N. Uleu (Știința) etc.. 
Plecarea în proba rezervată tetelor 
se va da din dreptul farului situat 
la 10 Km. de port. Pe lista concu
rentelor se află Lucia Cucu, campi
oana ultimelor două ediții. Ileana 
Petrescu, Medi Ligner, Lia Căpșu- 
neanu, Erika Henteș, etc

Iată cîștigătorii edițiilor trecute; 
1951: fete; Lia Negariu (Spar- 
tac Lugoj); băieți : Beta lordakt 
(Metalul Cluj); 1952: tete; Valeria 
Rusu (Constructorul București); 
băieți: Bela lordaki (Știința Cluj); 
1953. fete: Lucia Cucu (Știința 
Cluj); băieți: Eugen Csordas (Dina
mo București). 1954 • tete: Lucia 
Clicii (Progresul); băieți: Gh. Co- 
ciuban (Dinamo București).



____  STADIONUL
Din spre păru, nt, un fulger scînteiază, 
Plutește lin sub cerul fără nor. 
Departe hăt, ușor, aterizează 
Și-n glie se implîntă sfidător. 
Aplauze....

Un pocnet! 
Patru fete

Pornesc sprințare, puse pe-alergat. 
Și soarele văpăi le-anină-n plete. 
E cursa de o sută metri plat.

Mai iute haide! Haideee... hai! Grăbește... 
Si ochii-nfrigurați le urmăresc, 
întregul stadion parcă vuește.
Patru codane, val-virtej gonesc.

Acuma, una e-nainte, iată! 
Cosițe de-aur flutură în vini. 
Bronzată, pare că-i de aur toată 
Și fuga ei și vers parcă-i și tint.

Eh. fata asta. Cite nu i-aș spune. 
Nu-i campioană doară pîn-acum,

NOSTRU_______
Dar cite-aș scrie despre ea anume 
Poet să fiu, în vers oful să-mi pun.

De stadionul ăsta chiar, de-aice,
De care-s mindru pre cum altul nu-i... 
Teren de fotbal? Aret N-ai ce zice 
Și pistă și, poftim, sportivii lui.

Nu-i implintat în mijloc de oraș 
Si deocamdată n-are nici tribune.
Dar de aș fi poet, cu vers iabraș 
De el cite n-aș seri, cite n-aș spune

II înălfarăm grabnic, inimoși. 
La margine de sat. Ungă un deal, 
De ne-ntrecurăm zeci și zeci, voioși, 
CInd tineri mii erau la Festival.

Așa am vrut; și azi, a vieții roată 
l-așa că tot ce vrem știm a-mplini... 
Doar fata ceea, sprintenă, bronzată, 
O clipă doar, mai cald de mi-ar zimbi....

MIRCEA BUNDA

Pe marginea ultimelor concursuri internaționale 
ale scrimerilor noștri

Rodnică activitate spart! ă in raionul Piatra Neamț
In raionul Piatra Neamț, activi

tatea sportivă a țăranilor munci
tori este din ce în ce mai rodnică. 
Cele 18 colective sportive Recolta 
au reușit să angreneze în practi
carea sportului mii de oameni ai 
muncii din satele raionului Piatra 
Neamț. Un exemplu grăitor în a- 
ceastă privință îl constituie fap
tul că, recent, în cadrul Concursu
rilor 
peste 
și-au 
«ta tea.

Un 
rea rodnicei activități sportive din 
raionul Piatra Neamț l-au avut 
și instructorii obștești. Astfel, in. 
structorii obștești D. Antohi și 
Iacob Petru din comuna Negrești 
și Gh. Bălan din comuna Girov, 
eonștienți ide sarcinile .frumoase 
ce le stăteau în față, nu au pre
cupețit nici un efort pentru a an
grena cît mai mulți tineri în acti
vitatea sportivă.

Avînd sprijinul sfaturilor popu
lare comunale, dintre care se evi
dențiază sfatul popular al comu
nei Savimești și cel al comunei 
Girov, colectivele sportive din

Sportive ale Tineretului, 
6.000 de tineri și tinere 

disputat cu dfirzenie întâie-

important aport în realiza-

Fruntași in activitatea G.M.A.
Activitatea sportivă în satele 

raionului Muirgeni este din zi în 
zi mai intensă, iar numărul celor 
ce Se întrec în diferitele competi
ții crește necontenit.

In mod deosebit, colectivele 
sportive din acest raion se în
grijesc de activitatea G.M.A. 
Foarte multe colective și-au și în
deplinit angajamentele '
încă din prima jumătate a acestui 
an. Printre colectivele sportive 
fruntașe în această direcție se 
numără și colectivul sportiv Re
colta Stoiești, care și-a depășit 
cu mult angajamentele ce-i reve- 
neau și a scos 52 purtători de in
signă G.M.A. față de cei 15 cît 
avea prevăzut în angajament. Co
lectivul Recolta Stoiești are și 3 
secții pe ramură de sport (atle
tism, volei și fotbal) ai căror

anuale

sportive

A APĂRUT Nr. Îl
/al revistei sportive ilustrate 

STADION
cu următorul sumar:

„A ÎNCEPUT RETURUL...” de I. 
Giuran (Campionatul de fotbal al 

i categoriei A), „VICTORIA QONSA- 
|CRĂRH“ (Meciul de atletism R. 
Î P. R.-Franța), . SPORTIVUL DE LA 
i MILA 23” de V. Arnăutu, „VĂ RE- 
?coimandAm o excursie la 
ICABANA CURMĂTURA”, 
) DIND MUNȚII” de 
i (°

‘, „COIJN- - 
I, Habot, 
paging de 

« — ,NOTE”,*7, VA
lINVITAM LA CAMPIONATELE EU- 
t RO PENE DE TIR” de Renato I- 
liescu, „DESPRE PANA DE CAU- 

jCIUC IN CICLISM” fotoreportaj de 
' Max Bănuș Emil lencec, „SLA
LOM NAUTIC”.

;. Numărul 11 al revistei sportive 
ilustrate STADION mai conține fo- 

' tografii și reportaje de la meciul 
'«de fotbal U.R.S.S. — Germania O*c~  
i cidentală. de la întîlnirea din ca
drul campionatului de fotbal dintre 

' Flamura roșie Arad și Flacăra Ploești. 
I Crosul Lacurilor, desfășurat în 
'Cinstea zilei de 23 August, de la 
( Festivalul de la Varșovia, precum și 
karticolele „,La Moscova se construieș- 
i te un uriaș combinat sportiv” și 
’-„Dirt-track!?... Nu! Speedway“.

De asemenea cititorii revistei 
/STADION găsesc în acest număr 
: schița literară a scriitorului bulgar 
Atanas Mandodjiev întitulată A- 
RUNCAREA DECISIVA.

CITUTI REVISTA SPORTIVĂ 
ILUSTRATĂ STADION CARE APA- 
JRE DE DOUĂ ORI PE LUNA. 

satele raionului Piatra Neamț, au 
obținut frumoase succese. Spre 
exemplu, în primul semestru al 
acestui an, 276 de tineri și-au 
trecut normele G.M.A., iar 163, 
normele F.G.M.A. In plus, au fost 
amenajate prin munca voluntară 
26 de piste G.M.A.

Este bine să precizăm că roa
dele activității sportive din satele 
raionului Piatra Neamț ar fi putut 
să fie și mai bogate, dacă con
siliul sportiv raional al asociației 
Recolta ar munci mai organizat, 
angrenîndu-i pe toți membrii con
siliului în activitate. In prezent 
însă, singurul care duce o acti
vitate permanentă este instructo
rul salariat. In 
Neamț mai există 
obștești care nu au nici o activitate 
(Gh. Alistar și Gh. Liciu din corn. 
Războieni și D. Sava din corn. 
Dumbrava Roșie), precum și co
mune mari (Mărgineni, Tarcău) 
unde nu au fost încă înființate 
colective sportive Recolta.

raionul Piatra 
încă instructori

Franci.sc Baciu 
corespondent

rezultate frumoase 
raionale.

sportivi obț n 
în competițiile

Un alt colectiv sportiv sătesc 
fruntaș este Recolta Mălușteni, 
care și-a mărit numai în acest an 
numărul purtătorilor de insignă 
cu încă 16, iar alți 30 de tineri 
mai au de trecut numai examenul 
de control. Și alte colective spor
tive sînt fruntașe în activitatea
G.M.A.

Aurel Pascu, corespondent

Finalele campionatului republican de poliatlon G. M. A.
Astăzi și mîine se vor desfășura 

in orașul Cîmpina, finalele cam
pionatului republicani die po’.iatton 
G.M.A. pe anul 1955. Cu mult timp 
înainte, în această localitate care 
găzduiește pentru prima oară o a- 
semenea competiție au aivut loc in
tense pregătiri în vederea bunei 
desfășurări a finalelor campionatu- 

. lui republican de poliatlon G.M.A. 
In fiecare zi, •puteau fi întîlni-ți pe 

, terenurile de sport din Cîmpina, pe 
«are vor. avea loc întrecerile finale, 
numeroși tineri și fmere care fă
ceau ultimele pregătiri în vederea 
viitoarelor întrioeri, .

Ițibitqiriii «te sport din Cîmpina și 
din împrejurimii vor putea uwfiări 
în cele două zile de concurs în
treceri din cele mai interesante la 
care vor participa campionii și 
campioanele fazelor de regiune din 

.•întreaga țară și o-senie de sportivi 
fruntași, invitați ta mod special.

Iată programul întrecerilor finale 
ale campionatului republican de 
poliatlon G.M.A. : simbătă 3 sep
tembrie : ora 9—12: tir fete, 
cursa cu obstacole băieți ; ora 
16—16,30: festivitatea de deschi
dere, ora 16,30—16,50: demonstra
ție de ansamblu de gimnastică, 
ora 16,50—18,10 : gimnastică băieți 
și aruncarea greutății fete, ora 
18,10—19 : meci de handbal, fete, 
între reprezentativele regiunii P'.o- 
eștii și regiunea Sucea-va, ora 19.30- 
20,30proba' de înot băieți și fete,

De ce nu se face sport 
în comuna Costești

Comuna Costești, centrul raio
nului cu același nume, a cunoscut 
în ultimii ani o dezvoltare rapidă. 
Ea a fost electrificată, radioficată 
și înzestrată cu magazine, și 
școală nouă.

Tot în acești ani, sportul a 
prins viață în comuna Costești 
fiind practicat de mulți tineri ță
rani muncitori. Colectivul sportiv 
Recolta Costești, care numără 
peste 300 de membri, este înzestrat 
cu materialul și echipamentul 
sportiv necesar. Colectivul are și 
cîteva secții pe ramură de sport 
(fotbal, șah, volei, atletism, tir). 
Cu toate acestea, în comuna Cos
tești nu se face sport. Și aceasta 
deoarece consiliul colectivului 
sportiv (președinte Sebastian Ma
rinescu) există dar... numai pe 
hîrtie. Anut acesta, mai cu seamă, 
activitatea sportivă în comuna Cos
tești a stagnat cu totul. N-au fost 
organizate competiții, nu a fost 
realizat nici un purtător de In
signă G.M.A., pe scurt, nu s-a fă
cut nimic. Ma,i mult chiar, pro
punerile tinerilor din comună de 
a se amenaja terenuri de volei și 
fotbal n-au găsit înțelegere din 
partea consiliului colectivului 
sportiv.

De această situație este răspun
zătoare și organizația U.T.M. din 
comuna Costești, care neglijează 
munca sportivă ca și activiștii con
siliului sportiv regional al asocia
ției Recolta, care n-au mai trecut 
prin această comună de foarte 
mult timp.

/. Rizoiu corespondent

ora 20,30—21,30: meci de polo pe, 
apă între reprezentativele regiunii 
Ploești și regiunii Statin. Duminică , 
4 septembrie : ora 9—12: tir
băieți, cursa cu obstacole fete, ora 
15,30—17»; gimnastică fete, arunca
rea greutății băieți, ora 17—17,45: 
meci de fotbal pentru campionatul 
republican de juniori între echipele 
Flacăra Cîmpina și Flacăra 1 Mai. 
Ploești, ora 17,45—18: 1000 m
plat f®te (două serii), ora 18—'
18,45: Flacăra Cîmpina-Flacăra 1 
Mai Ploești (repriza II), ora
18,45—19,15 : 3000 m. plat băieți 
(2 serii), ora 19,15—19,45 : concurs 
inter-raicnal ide ansamblu de gim
nastică între Gîmpdna, Ploești, Bu
zău. ora 19,45—20,30 : festivitatea 
de închidere.

Pentru buna desfășurare a între
cerilor, serviciul G.M.A. din Comi
tetul pentru Cu.lt u-ă Fizică ș: Sport 
die pe lingă Consiliul de Miniștri a 
stabilit din timp felul în care se 
vor acorda punctele pentru fiecare 
participant în parte, ținîndu-se cont 
atît de performanța înregistrată cît 
și die eventualele penalizări primite 
în timpul desfășurării probelor. La 
finalele de la Cîmpina au fost 
invitați și o serie de membri ai co
misiilor regionale G.M.A. din în
treaga țară pentru un util schimb 
de experiență în vederea organiză
rii viitoarelor competiții' G.M.A.

Bilanțul celor cîteva tatii ni ri in
ternaționale din acest an susținute 
de echipele noastre reprezentat ive 
de scrimă denotă a creștere a va
lorii trăgătorilor noștri și constituie 
succese destul de însemnate pe 
plan internațional. Primele 
locuri din concursurile de la Leip
zig, poziții fruntașe ta clasamentele 
concursurilor de la Budapesta și 
Varșovia dovedesc cu prisosință a- 
cest lucru.

Cu toate acestea, rezultatele ob
ținute de o parte din componenții 
echipelor reprezentative nu au fost 
întotdeauna la înălțimea așteptări
lor și a posibilităților lor. Din a- 
ceastă cauză, de la un concurs la 
ailtul, rezultatele lor au fost dife
rite.

Desigur că aceste rezultate in
constante ău fost determinate și de 
valoarea diferită a turneelor la 
came au participat. Dar nu este a- 
ceasta adevărata explicație. Cau
zele inconstanței trăgătorilor noș
tri se găsesc ta organizarea și 
desfășurarea procesului de instrui
re, c?it și in unele greutăți materia
le (echipament, sală și aparatură) 
întâmpinate de' scrimer.i ta cursul 
pregătirii tor.

Deși, în repetate rînduri, am sem
nalat lipea unor săli de antrena
ment la dli&poziția colectivelor, lip
sa echipamentului necesar in sec
țiile de scrimă, Cit și — mai cu 
seamă — lipsa de atenție față de 
dezvoltarea scrimei, pe care o ma
nifestă asociațiile sportive, secția 
sport din C.C.S. și C.C.A., toate 
aceste deficiențe au continuat să 
existe, Ingreunind procesul dfe pre
gătire în continuitatea sa și creînd 
o atmosferă necorespunzătoare în 
rtaduriie trăgătorilor. Cea mai e- 
videntă greutate materială din ulti
ma vreme a fost lipsa aparaturii 
pentru floreta electrică, ceea ce 
n-a permis pînă astăzi începerea 
antrenamentelor. Aceste greutăți 
puteau fi leșine îndepărtate dacă în 
comisia centrală munca subcomisi
ilor ar fi fost mai consecventă șl 
maii unitară.

Revenind Ia rezultatele echipelor 
noastre reprezentative în întîlnirile 
internaționale, trebuie să arătăm 
că floretistele și ftoretiștii au ma
nifestat cea mai constantă compor
tare. Ultimele rezultate ale trăgă
toarelor Maria Taitiș, Elena Șam- 
suneanu ș: Olga Orban, nrecum șl 
valoarea celorlalte trăgătoare care 
nu au participat în toate concursu
rile susamintite, dovedesc saltul 
calitativ realizat de floretistele 
noastre și ne fac să privim cu mul
tă încredere viitoarele întreceri in
ternaționale din acest an. Marfa 
Taitiș a obținut rezultatele cele 
mai bune, ciasînidu-se pe locul II 
la concursul Internațional de la 
Budapesta și cucerind medalia de 
argint la concursurile prietenești 
din cadrul Festivalului de la Var
șovia. Cu toate acestea valoarea sa

După campionatele republicane ale juniorilor 
Ia nata(ie

La sif rșitul săptămînii trecute, 
bazinul „Victor Babeș“ din Cluj a 
găzdluit, timp de 3 zile, una dlin 
cele mai importante competiții, ale 
anului nautic : campionatul republi
can de juniori la înot, sărituri și 
polo pe apă.

Ia probele de înot trebuie să 
remarcăm în. primul rind comporta, 
rea sportivilor de la C.C.A. care — 
pe lîngă faptul că au reușit să do
boare trei recorduri republicane (H. 
Back : 1:15,9 la 100 m. spate cate
goria 14—16 ani, ștafetele 4x100 
m. mixt Și 4x200 m. liber cu tim
purile 4:58,2 și respectiv 10:09,5) — 
se pot minti i și cu celelalte rezul
tate obținute. Astfel, H. Bock „a 
mers" 1:01,0 ila 100 m. liber și 
11:01,5 la 800 m. liber. Ștefan Io- 
nescu a reușit cele mai bune tim
puri la 100 m. și 400 m. liber: 
1:03.0 și respectiv 5:19,8, iar A- 
lexaindru Schmaltzer, A. Botez și C, 
Lichiaodopol au comtribu.it alături 
de Bock și Ionescu la realizarea 
celor două recorduri de ștafetă. Ju
niorul de categoria a 11-a Dumitru
K.amipskr (Progresul F. B.) a con
firmat .și la Cluj calitățile de „spa- 
tist“ cu mari perspective. In mo
mentul de față el a ajuns la 1:17,1! 
Tot la 100 m. spate fete, Ecatenina 
Orosz — ini afară de concurs — a 
coborit la 1:22,6 (la 4 zecimi de 
recordul Maniei Both). Prevedem 
pentru apropiatele campionate ale 
seniorilor o luptă foarte disputată 
pentru primul loc și poate... și 
pentru un nou record.

In rest, am reținut pe Aurel Za- 
han (T. D.) oare a înotat foarte a- 
prcaip-e de recordurile probel-'r 100 
m. fluture șj spate juniori, pe 

ca și condițiile ce i-au fost create 
îi permiteau să obțină rezultate 
superioare. Nu a realizat acest lu
cru însă, deoarece continuă să se 
lasie copleșită de emoțiile concursu
lui șî mai are încă defecțiuni în 
pregătirea tactică (nu știe să lupte 
împotriva adversarelor al căror 
contraatac este foarte rapid). 
Celelalte reprezentante ale noas
tre nu sânt departe ca valoare de 
Maria Taitiș. Saltul cel mai evi
dent l-a realizat. Elena Șamșudea- 
nu, care acum îmbină hotărîrea și 
combativitatea, cu o tehnică supe
rioară. De asemenea, Olga Orban 
s-a dovedit în ultimul concure, cel 
de la Varșovia, ta revenire, față 
de comportarea de la Budapesta. 
Talentul ei, trebuie mai bine valo
rificat, colectivul de antrenori fiind 
dator să acorde mai multă atenție 
pregătirii individuate a acestei tine
re trăgătoare.

Mai mult decît la floretă fete, 
lipsa de continuitate în pregătire 
s-a manifestat în rîndurile trăgăto
rilor din celelalte arme. Aceasta i-a 
costat destul de muilt pe floretiștii 
noștri, care, ajungi nd în finala 
probelor de la Varșovia cu trei 
trăgători (performanță nerealizată 
de altă țara), n-au mai avut 
forța necesară să fructifice cît mai 
bine această situație. Comportarea, 
sub adevărata Ier valoare, se da- 
torește în mare parte faptului că 
au avut o insuficientă preocupare 
personală pentru procesul de an
trenament.

Ca o deficiență tehnică și tactică 
manifestată în luptă este de remar
cat faptul că floretiștii noștri sînt 
nepregătiți in lupta apropiată per
misă de regulament. Mai mult 
dinamism și o mișcare mai rațio
nală pe planșe i-ar permite lui 
Tudor și Uray, să puină în valoare 
tehnica tor. O remarcabilă îrnbună- 
tățiiire a fandării s-a constatat la 
trăgătorul Tapalagă, care continuă 
însă să fie imprecis în conducerea 
vîrfului. Tînărul Olănesou, deși în 
mare progres, trebuie să atace mai 
puțin reținut în asalturile decisive, 
deoarece, din această cauză, ata
curile de obicei foarte rapide și 
precis executate prin posfandare, 
devin în aceste moment^ încete și 
scurte..

La celelalte arme, spadă și sa
bie, stat încă multe de făcut. Cu 
excepția comportării foarte bune a 
trăgătorului Mustață în ultimul 
concurs de sabie, ceilalți trăgători 
dovedesc încă numeroase lipsuri 
în pregătirea tehnică, tactică pre
cum și în cea morală și de voință.

Este imperios necesar ca la a- 
ceste arme să se lărgească numă
rul de trăgători, iar in ceea ce pri
vește spada, colegiul de antrenori 
să revizuiască total metodele de 
instruire.

ERNEST MEȘTER 
membru în Comisia Centrală de 

scrimă

Marta Kiss, Maria Medel (Progre
sul Tg. Mureș), Aniko Nagy (Pro
gresul Cluj), Efcabeta Schmits 
(Progresul Or. Stalin), Alexandru 
Csiki (Loc. Cluj), Nicoleta Ștefă- 
nescu (Șc. Sp. Tineret-Buc.), etc. 
Sub valoarea lor s-au prezentat: A. 
Oanță (T. D.), A. Schmaltzer 
(C. C. A.) la 100 m. bras și Ma
ria Both (Progr. Tg. Mureș). îna
inte de a încheia considerațiile 
noastre pe marginea probelor idle 
înot, amintim comisiei cerut'ale de 
■natație că este .necesar să treacă de 
urgență la analizarea cazului e- 
chiipei Știința București, care, prin 
«participarea reprezentanților ei 
la campionatele de la Cluj, a făcut 
să scadă din valoarea celei mai 
importante competiții rezervate ju
niorilor.

Tinerii săritori stat în evident 
progres. Ei au executat bine sări
turile, cu toate elementele lor teh
nice (elan, zbor, intrare în apă). 
Dar pentru continua lor evoluție un 
rol important îl au șii arbitrii oare, 
la Cluj, s-au dovedit neotmoscători 
ai regulamentului.

Jucătorii de polo participain.ți la 
turneul pentru desemnarea echipei 
campioane pe anul 1955 au avut, 
în general, o comportare bună. E- 
chipe, însă, în adevăratul înțeles 
al cuvântului au fost doar două : 
Progresul București și Voința Tg. 
Mureș. Acestea și-au disputat o 
finală mult apreciată de public, dar 
care n-a decis pe învingător nici 
după cele 4 .prelungiri.

G. NJCOLAESCU

comtribu.it


Ar fi trebuit să-j vedeți cîmd 
u pășit pragul Institutului de 
lultură Fizică pentru prima oară, 
e la sfîrșitul primăverii. . .
— Vă rugăm frumos, nu știți 

înd încep înscrierile pentru exa- 
nenul de admitere ?

Au plecat nerăbdători, mumărînd 
lilele pînă cînd, în stîrșit, aveau să

■ evină. Apoi, altădată, iată-i în 
ața aceluiași ghișeu, întinzîndu-și 
fu înfrigurare actele...

Pe urmă...
■ Ce-a mai fost pe urmă ?

Ziua primei teze. Să vedeți... 
V-a fost de loc ușoară ziua primei 
eze. In primul rîmd, vă dați și 
dumneavoastră seama ce răspun
dere ai cînd ți se dau deodată 
1 subiecte la alegere. Nu știi ce 
subiect ești în măsură să dezvolți 
mai bine. Cel despre Coșbuc, cel 
despre Sadoveanu, sau mai degra
bă, cel despre Vasile Alecsandri ?

(La romînă a fost cum a fost, 
•ne-a mărturisit, în taină, noua 
studentă Elena Kelerman din 
Brăila... La anatomie a mers mai 
greu, cu sistemul cardiovascular, 
dar la fiziologie! Acolo a fost 
„prăpăd". .. Erau atîtea de scris 
despre organismul ca „tot unitar’1 
și despre rolul coordonator al sis
temului nervos central,. încît de 
înfrigurare nici nu mai știai ce să 
scrii I)

A urmat emoția din fața afișie- 
rului.

Am intrat la oral ? Apoi exa
menele orale... Iar anatomia, iar 
fiziologia... va să zică, încă, un 
rînd de emoții serioase pentru 
fiecare. Și pe urmă, probele prac
tice. Nici nu vă dați seama cît de 
importante și de grele au fost 
probele practice la gimnastică, lâ 
jocuri sportive, la atletism... 
Acolo, degeaba ai mai încerca să- 
ți desăvîrșești pregătirea în ulti
ma clipă. Trebuie antrenament, nu 
glumă I „Eram la probele practice, 
ne-a povestit Elena Groza, în rînd 
cu fete de la S.M.T.C.F. Galați, 
Timișoara, Tg. Mureș, foarte bine 
pregătite.. . și eu, eu veneam 
fără o pregătire specială pentru a- 
semenea probe, tocmai de la Bis
trița. .. Dar nu m:am lăsat... 
mi-am adus aminte tot ce mai

Semifinalele 
campionatului masculin 

republican de șah
La București, Cluj și Arad au 

început întrecerite din cadrul se
mifinalelor campionatului mascu
lin de șah al R. P. R. 60 din
tre cei mai buni jucători ai țării, 
maeștri, candidați de maeștri și 
șahiști de categoria I, au fost 
împărțiți în cele trei grupe care 
vor stabili 18 finaliști. Ceilalți 
doi vor fi campionul țării maes
trul internațional O. Troianescu 
și maestrul internațional Ion 
Bălănel, care în timpul semifi
nalelor vor juca la un turneu 
internațional în R. D. Germană.

Trebuie să arătăm de la în
ceput că în acest an, trăgînd în
vățămintele anilor precedenți, 

inspecția de șah a procedat cu 
multă atenție la împărțirea ju
cătorilor fruntași în cele trei 
grupe. Și, într-adevăr, toate cele 
trei semifinale sînt perfect echi
librate ca forță, lucru dovedit de 
altfel și de coeficientul apropiat: 
București — 0.625. Arad —
0,600, Cluj — 0,675.

Iată acum numele jucătorilor 
participant! la cele trei semifi
nale.

București : P. Voiculescu, V. 
Ciocîltea, Em. Reicher — maeș
tri ; C. Botez, T. Ghițescu, V. 
Urseanu, B. Menas, N. Andri- 
țoiu, G. Rotaru, M. Șuteu, Mi. 
Israel — candidați de maeștri; 
T. Stanciu, C. Coculeanu, M. 
Stănculescu, I. Avachian, G. Va- 
rabiesctt, I. Hiibner, M. Bălănel,
A. Pichler, — categoria I.

Cluj: P. Seimeanu, G. Ale- 
xandrescu — maeștri; B. Soos,
D. Borbely, G. Pitpinic, C. Ra
dovici, S. Samarian, E. Costea,
E. Rusenescu, A. Negrea, V. Du- 
năreanu — candidați de maeștri; 
S. Pregerman, M. Breazu, B. 
Tovstiuc, G. Dascălu, Z. Nagy,
H. Kandel, G. Mellau, L. Nagy,
L. Horvath. — categoria I.

Arad: M. Rădulescu, St. Er- 
dely —- maeștri; Em. Crețulescu,
I. Szabo, A. Kiss, L. Karacsonv, 
E. Nacht, R Alexandrescu, N. 
Șutiman, M. Șuta, L. Țucă, A. 
Kadar, A. Gunsberger, G. Pali — 
candidați de maeștri; Radu Ște
fan, V. Orghici, M. Diaconu, I. 
Frățilă, I. Lumpan, T. Grozescu 
— categoria I.

știam de acasă, mi-am pus voința 
la bătaie... Nici n-aveți idee, cît 
de bine a mers 1“

A urmat ultima serie de emoții: 
citirea rezultatelor definitive. Ochii 
au alunecat, înfrigurați, peste și
rul lung de nume: Coșug Florica, 
admisă cu diplomă de merit... 
Lexen Gertrude media 4,11, Dal- 
ben Constanța 4,03.

Și băieții ? Crăcănescu Ilie, di
plomă de merit... Gheorghe Manta 
4,22, Roșea Vasile 4.

Bucurie de nedescris ! Victorie 1 
Sintem printre cei 110 care, 
din multe sute de candidați, am 
fost admiși în Institut. Repede la 
poștă. Telegramă... Zeci de scri
sori și telegrame au plecat să 
ducă veștile cele bune acasă, în 
toate colțurile țării... Despre 
Gheorghe Popa vor afla la Con
stanța, despre Cornel Cotor la 
C.împia Turzii și despre Alexandru 
Mureșan în comuna Belting, de 
lingă Satu Mare...

A urmat festivitatea de deschi
dere. Ne-a vorbit directorul 1 I-a 
premiat pe unii...

Au plecat apoi să-și ia în primi
re echipamentul.

Vineri, zi de instructaj... Și 
sîmbătă (ce fericire) prima zi de 
studenție...

Unii dintre studențl au fost 
întrebați ce i-a îndemnat să-și 
aleagă această carieră, de ce s-au 
prezentat la examenul de admite
re, tocmai la acest Institut.

„Fiindcă-mi place"... „fiindcă 
se învață lucruri interesante" . 
„fiindcă mi-e dragă viața în aer 
liber", răspundeau ei... Unii au 
intrat în detalii. Au mărturisit 
preferințe personale, visuri. „Aș

După a treia ediție a campionatelor R.P.R. 
de alpinism pe echipe

A treia ediție a campionatelor 
de alpinism ale R.P.R. pe echipe 
s-a încheiat săptămîna aceasta în 
masivul Piatra Craiului.

In ansamblu, campionatul pe e- 
chipe a marcat un succes organi
zatoric și tehnic, nciuia formută de 
disputare dovedindu-se mai aproa
pe de realitate. Cele doua trasee 
alese pentru campionat, Sentinela 
Refugiului, lung de 90 m„ și Mu- 

I chia Grotelor, lung de 70 m., au 
| avut pasaje dificile pentru trece

rea cărora majoritatea echipelor 
au trebuit să bată pitoane supli
mentare. Aceste condiții, la care 
s-a adăugat seriozitatea pregătiri
lor interioare, a făcut ca la lupta 
pentru titlu de campion să parti
cipe direct numai trei echipe : 
C.C.A., Voința și Dinamo, ultima 
în mai mică măsură.

In traseul Sentinela Refugiului, 
cel mai lung și în același timp cel 
mai dificil, echipa Voința, care a 
făcut prima ascensiune a realizat 
timpul de 35:24,4. Acest timp a 
fost depășit numai de echipa 
C.C.A. care, parcurgînd ultima 
lungime de coardă mai rapid, a 
realizat 34:28.6. Echipa Dinamo, 
socotită printre pretendentele la 
titlul de campion, a întrerupt pri
ma ascensiune din cauza unei a- 
verse. înainte de întrerupere, 

capul ei de coardă, T. Hurubean, 
încereînd să treacă fără să bată 
piton pe porțiunea dificilă, a a- 
vut o scăpare care a atras echipei 
o penalizare de 40 la sută din 
timpul realizat, scoțînd-o din lup
ta pentru primul loc. La refacerea 
turei, cu I. Balteș în cap de 
coardă, Dinamo a realizat timpul 
de 52:36,7. A urmat în ordine: 
Metalul cu 53:03,7, Avîntul, Pro
gresul și Flamura roșie.

Al doilea traseu, Muchia Gro
telor, cel mai bun timp a fost 
realizat de echipa asociației Vo
ința 31:42,4 față de 32:06,0 cît 
a realizat echipa C.C.A. Aceasta, 
în ciuda faptului că Alexandru 
Floricioiu a trebuit să*  se întoarcă, 
uitînd să scoată la timp unul din 
pitoanele suplimentare bătute de 
capul de coardă.

Trebuie să spunem însă că, pro- 
fitînd de faptul că regulamentul 
nu bmita folosirea scărițelor, Vo
ința a întrebuințat pentru esca
lada secunzilor în acest traseu o 
serie de scărițe foarte lungi, care 
aiu înlocuit scana de piitoame dm 
anii trecuți cu o scară de frînghie, 
cîștigînd în felul acesta secunde 
prețioase. In ordine, cele mai bu
ne timpuri la diferențe simțitoare 
au fost realizate de Dinamo, A- 

, vîntul, Flamura roșie și Meta- 
I Iul.

vrea să ajung maestră a sportului 
la gimnastică, a spus Dalila 
Samson de la Timișoara, și tre
buie să reușesc, căci pînă acum 
am și obțimut categoria I...“

Noi, cei de la Dunăre, am vrea 
(să nu vă mirați 1), am vrea să 
facem schi, au spus unii studenți 
din Galați și Brăila........ Și eu, a
spus cu oarecare sfială Viorica 
Kelemen, plecată din Oradea, aș 
vrea s-ajung campioană la sări
turi de pe trambulină..

In taină, cîțiva studenți șoptesc 
între ei, că această studentă care 
deține un cumul de vreo 7 clasi
ficări și titluri, ar putea să ajun
gă cu aceeași ușurință, specialistă 
în baschet, sau campioană de 
gimnastică, de atletism sau de 
schi...

Nenumărați alții, nenumărate alte 
talente se vor ridica din rîndurile 
acestor proaspeți studenți ai anu

lui î'ntîi. Unii vor cuceri, poate, 
peste ani și ani, tainele științei 
și vor rezolva, desigur, serioase 
probleme pe plan teoretic, 
alții vor deveni dascăli și vor 
crește pentru sport, generații și 
generații de copii. ..

Și cei mai mulți, probabil, cres
cuți și perfecționați în Institutul 
de Cultură Fizică, se vor urca 
într-o zj pe podiumul învingători
lor în cadrul marilor competiții 
internaționale...

In fața tinereții lor biruitoare, 
îndrumată către sport și muncă, 
se deschid astfel luminoase per
spective.

Spor la muncă „recruți" ai In
stitutului de Cultură Fizică din 
București !

M. 1R1M1E

După totalizarea timpurilor rea- 
feate, cUsamenjul se prezenta, 
deci, astfel : pe primul loc C.C A. 
cu un avantaj de 35 secunde față 
de Voința, a doua clasată, iar pe 
locul 3 Dinamo. Cercetîndu-se 
foile de arbitraj, echipele Dinamo 
și Progresul au fost însă descali
ficate, prima pentru mers conco
mitent, iar secunda pentru uitarea 
unui piton suplimentar în traseu. 
Echipele Voința, Metalul și Fla
mura roșie au primit penalizări de 
10 la sută din timpul realizat 
(Voința pentru indicațiile date de 
antrenor echipei în timpul escala
dei, iar celelalte pentru diferite 
greșeli tehnice).

Noua echipă campiciaoâ, Casa 
Centrală a Armatei (antrenor Em. 
Cristea), a meritat pe deplin vic
toria, fiind cea mai bună echipă 
a acestui campionat. Componenții 
ei, maestrul sportului Aurel Iri- 
Ria, Matei Schon și L. Caracior.i 
s-au remarcat în egală măsură, 
performanțele lor individuale si- 
tuîndu-i pe primele locuri. O men- 

, țiune specială merită Matei Schon, 
cap de coardă în traseul Grotelor.

A doua clasată, echipa Voința 
(antrenor Mircea Bogdan) s-a pre
zentat de asemenea foarte bine 
pregătită și omogenă, Alexandru 
Floricioiu, Robert Himeș și I. Io- 
nescu fiind alături de alpiniștii de 
la C.C.A. cei mai buni concurenți 
ai campionatelor.

Celelalte echipe participante s-au 
prezentat mult mai slab, fapt ex
plicabil prin lipsa unei pregătiri 
sistematice.

Echipa Dinamo, campioană în 
anul trecut, nu a avut antrenor 
decît în ultima săptătnînă (ca șl 
echipa Progresul), iar celelalte nu 
au avut de loc. Tuturora le-au lipsit 
din pregătire turele de mare difi
cultate, iar echipelor sindicale și 
o pregătire fizică generală și spe
cială temeinică. Dintre componenții 
lor s-au remarcat, prin depășirea 
nivelului mediu, A. Gaghi (Meta
lul) și I. Balteș (Dinamo) în cap 
<te coardă, T. Huritbean- (Dinamo), 
Șerban Severin (Progresul) și Al. 
Stătescu (Metailiul) oa secunzi.

Felul cum s-au pregătit echipele 
sindicale pentru acest campionat, 
ca și neprezentarea echipelor aso
ciațiilor Locomotiva, Știința, Fla
căra etc., socotim că trebuie să 
facă obiectul unei analize serioase 
din partea comisiei centrale de 
alpinism și secției sport a C.C.S., 
întrucît întrecerile de anul acesta 
au dovedit existența a numeroase 
lipsuri care trebuie remediate.

GH. EPURAN

In zorii zilei de mîine căile de 
acces ale Bucureștiului care duc 
spre monumentalul edificiu al „Ca
sei Scînteii" vor cunoaște o aflu
ență neobișnuită. De data aceasta 
aglomerația nu va 
fi determinată de 
ispita unei băi în 
ștrandurile din îm
prejurimi sau de 
vreun eveniment 
hipic deosebit pe 
hipodromul de stat. 
Sutele de mii de 
cetățeni ai Capita
lei, treziți mai de
vreme ca deobicei, 
se vor îndrepta 
grăbiți spre aero
portul Băneasa, 
pentru a fi mar
torii celei mai in
teresante demon
strații aeriene: mitingul închinat 
„Zilei Aviației R.P.R.".

Încă de la prima sa ediție mi
tingul aviatic organizat în cinstea 
„Zilei Aviației R.P.R." s-a bucu
rat de un deplin succes. Cu fie
care an, cîmpul de la Băneasa a 
devenit tot mai neîncăpător pentru 
iubitorii aviației, demonstrația for
țelor aeriene militare, civile și 
sportive devenind unul din nelipsi

Din cele mai bune perfor
manțe ale aviatorilor sportivi : 

AEROMODELISM: 148 km./h 
la categoria mecanice cu zbor 
captiv (G. Craioveanu).

PARAȘUTISM : 18,37 m. de 
punctul fix în proba salt în 
grup de Ia 1.000 m. (I. Ne- 
groiu, G. Pîrvan și G. Iancu).

PLANORISM : 140 Km. în
proba de distanță rezervată 
fetelor (Valentina Ghionea și 
Antoaneta Ștefănescu).

Cei mai valoroși aviatori 
sportivi î

Planoriștii MIRCEA F1NES- 
CU și GH. CUCU deținătorii 
medaliei de aur a Federației 
Internaționale de Aviație.

Pests cîteva secunde, planoristul Gh. Gîlcă îi va face ,figura" pilo- 
tutui remorcher: apăsînd pe deda nșator, el va rărhîne singur în aer. 

și va culege numai el aplauzele spectatorilor.

Să n-aveți nici o grijă t Deși se înșurubează in aer. se dă peste 
cap, se angajează în vrie, „bondarul" pilotat de Ștefan Calotă e 

foarte ascultător ia comenzi.

Ce bine-i cînd simți... pămin'ul sub picioare I lată insă că lui Kndu 
lonescu, lăcătuș la li pare rău. S-ar fi legănat toată ziua sub

• umbrelele de mătase multicoloră...

tele spectacole „tari" ale oricărui 
bucureștean.

Vor fi prezenți pe aeroportul 
Băneasa tineri și vîrstnici, bărbații 
și femei și nu vor lipsi nici mi

cuții purtători ai 
cravatei roșii. Pen
tru toți, fără deose
bire de vîrstă, de
monstrațiile piloți- 
lor, planorișliloir, 
parașutiiștilor și a- 
erom odei ișt i! or vor, 
fi un spectacol gran
dios, un prilej de 
cunoașterea măies
triei celor mai de 
seamă aviatori spor
tivi, militiaei și civilii.

Printre spectato
rii prezențf mîine la 
acest miting vor fi, 
desigur, și toarte 

mulți pasionați ai întrecerilor de 
fotbal, atletism sau box. Fără în
doială, însă, ei vor recunoaște că 
acrobațiile aeriene nu sînt cu ni
mic mai puțin spectaculoase decît 
oricare întrecere sportivă. Priviți, 
de altfel, aceste fotografii care în
fățișează cîteva „numere" din pro
gram executate de trei participanți! 
pe care îi veți vedea mîine la mi
ting.



Tn ajunul campionatelor republicane individuale de box

Pentru îmbunătățirea calității
Este cunoscută nerăbdarea mii

lor de iubitori ai „sportului cu 
mănuși" in așteptarea primulm 
sunet de gong care să vestească 
începerea campionatelor republi
cane individuale de box din acest 
an. Interesul acesta apare cu a- 
tît mai firesc, cu cit este vorba 
de evoluția boxerilor fruntași ai 
țării, sportivi cu o îndelungată 
experiență și care In numeroase 
întreceri internaționale au reușit 
să creeze un remarcabil presti
giu mișcării pugilistice din țara 
noastră. Boxul se bucură la noi 
de o veche și frumoasă tradiție, 
iar o serie de succese pe tărîm 
internațional au făcut să creas
că, în mod considerabil, intere
sul în jurul acestei discipline 
sportive.

Dar, în afara acestor succese 
Îmbucurătoare, în activitatea pu- 
gilistică din țara noastră există 
o serie întreagă de serioase lip
suri. Este bine ca ele să fie a- 
nalizate în preajma unei compe
tiții de o asemenea amploare, 
cînd se găsesc laolaltă boxeri și 
antrenori din toate regiunile ță
rii, care au astfel posibilitatea 
să schimbe păreri și să găsească 
Împreună drumul cel mai just 
spre o radicală îmbunătățire a 
boxului nostru.

Lipsurile cele mai importante 
se constată pe plan tehnic. In 
general, boxerii noștri, cu foarte 
puține excepții, practică un tox 
rudimentar. în care abundă ade
seori loviturile nereglementare. 
Preocuparea pentru folosirea lo
viturilor clasice, în special a „di
rectei” de stînga și a uoercutultii 
este aproape inexistentă. Multi 
pugilîș*i  fruntași se mulțu
mesc numai să dea dovadă de 
combativitate, neglijînd în schimb 
cu desăvîrșire aspectul tehnic și 
tactic al luptei din ring. Lucrul 
acesta a ieșit cu putere în evi
dență la campionatele europene 
de la Berlin și în turneul de box 
de la Varșovia, din cadrul jocu
rilor sportive internaționale or
ganizate cu prilejul Festivalului. 
In comparație cu boxerii polo
nezi, sovietici, francezi, germani 
și englezi, boxerii noștri au să
dit importante deficiențe, care 
s-au reflectat de altfel și în re
zultatele pe care le-au realizat 
la campionatele Europei. Maes
trul sportului Ghetu Velicu, de 
pildă, a fost descalificat la Ber
lin rentru box nereglementar. A- 
verti«mente pentru greșeli ase
mănătoare au primit la Varșovia 
Nicolae Linca, Petre Zaharia, 
Constantin Dumitrescu ș. a. Dacă 
uneori arbitrii au dat dovadă de 
o severitate exagerată, sancțio- 
nînd unele abateri imaginare, în 
schimb, de foarte multe ori ei 
au procedat just. Atîta timp cit 
boxerii noștri nu se vor dez
băra de obiceiul împămîntenit de 
a lovi cu mănușa deschisă, de 
a ataca cu capul înainte sau de 
a uza de țineri într-un mod in
admisibil. este clar că nu se va 
putea înregistra un progres con
cret al boxului nostru.

De asemenea, dovedind o in
suficientă cunoaștere a tehnicii 
ți tacticii, cei mai mulți dintre 
boxerii noștri fruntași — de la

CIRCUITUL CICLIST AL R.P.R.
— Traseul probei, clasamente și bonificații —

Intre 18 septembrie și 2 octom. 
brie se va desfășura a 5-a ediție 
a celei mai mari competiții ciclis
te pe etape din tara noastră — 
„CIRCI HTJL R.P.R. *,  — campio, 
nat de mare fond, individual și 
pe echipe — organizat deC.C.F.S. 
și ziarul „Sportul popular". Corn-' 
petiția măsoară aproape 2.000 km., 
impărtiti în 13 etape.

Din motive tehnice, traseul 
anunțat inițial a suferit unele 
modificări și el se prezintă ast
fel

ETAPA I, duminică 18 septem
brie : București—LJrziceni—Buzău— 
Brăila, 210 km.

ETAPA II, luni 19 septembrie: 
Brăila—Buzău—Focșani, 193 km.

ETAPA III, marți 20 septem
brie : Focșani — Bacău — Roman, 
115 km.

ETAPA IV, miercuri 21 septem
brie : Roman — Fălticeni 127 km.

Joi 22 septembrie, zi de repaus 
ia Fălticeni.

ETAPA V, vineri -23 septem
brie : Fălticeni — Cîmpulung —• 
Vatra Dornei 108 km.

ETAPA VI, sîmbătă 24 sep
tembrie : Vatra Dornei — Bistrî. 
ța — Dej — Cluj 222 km.

ETAPA VII, duminică 25 sep
tembrie : Cluj — Huedin — Ora

care tinerii pugiliști iau exem
plu — dovedesc o inexplicabiiă 
predilecție pentru loviturile la 
cap, urmărind cu exagerare lo
vitura decisivă, în ioc să se pre
ocupe de plasarea loviturilor la 
cap și la corp în egală măsură, 
căutînd astfel să-și dovedească, 
cu adevărat, superioritatea asu
pra adversarului.

Această situație duce la pier
derea spectaculozității întîlmrilor 
de box, diminuează interesul 
în jurul acestei discipline spor
tive și duce în cele din urmă la 
o scădere a valorii boxului nos
tru. La turneul de box de ia 
Varșovia, cu excepția lui Mircea 
Dobrescu, toți ceilalți pugiliști ai 
Iotului nostru au arătat lipsuri 
inadmisibile pentru niște boxeri 
fruntași.

La aceste lipsuri tehnice și 
tactice trebuie să adăugăm și o 
serie de deficiențe în privința 
pregătirii fizice. Cu toate că 
mulți dintre boxerii noștri se 
bazează tocmai pe pregătirea fi
zică, ei se dovedesc pregătiți în 
mod nesatisfăcător și din acest 
punct de vedere.

Este indiscutabil că, în mani
festarea acestor lipsuri, o vină 
considerabilă au și antrenorii 
secțiilor de box din colectivele 
sportive. In general, antrenorii 
noștri de box dovedesc serioase 
lipsuri de ordin teoretic, mani- 
festind dezinteres față de pro
blema studierii experienței înain
tate în box, iar adeseori consi
deră ca inutile programele de 
antrenament elaborate pe baze 
științifice. Se observă deopotrivă 
printre antrenori tendința nesă
nătoasă de a obține rezultate cu 
orice preț, în dauna calității bo
xului prestat de elevii lor.

Corpul de arbitri-judecători e- 
xistent îh momentul de fată 
este departe de a corespunde. In 
afara cîtorva arbitri-judecători, 
care dovedesc pricepere și bună 
orientare, mulți sînt aceia care 
au un nivel insuficient al cu
noștințelor pugilistice. Lipsa de 
maturitate a arbitrilor-judecători, 
care se tem să intervină în mo
mentul cînd se comit iregulari
tăți, a contribuit în mare măsură 
la denrinderea boxerilor noștri cu 
practicarea unui box dezordonat, 
nereglementar.

Comisia centrală de box și in
specția de specialitate nu au a- 
nalizat cu suficientă tărie cau
zele lipsurilor și nu au luat ho- 
tărîrile corespunzătoare. Colegiile 
de arbitri-judecători si antrenori 
tratează cu multă indiferență tin
surile de bază ale boxului nostru, 
mulțumi ndu-se cu întocmirea de 
rapoarte, tabele de delegări etc.

De asemenea, antrenorul de 
stat Ion Popa nu a dovedit des
tulă autoritate, trecînd cu ve
derea o serie de abateri de mal 
mică sau de mai mare impor
tanță. In loc să îndrume pe teren 
și să controleze în mod efectiv 
desfășurarea muncii de -instruire 
în secțiile de box el este ținut 
să îndeplinească o serie de sar
cini de birou.

Nici ziarul „Snortul popular” 
n-a dovedit o suficientă exigentă 
față de lipsurile arătate, criti- 

dea 151 km.
ETAPA VIII, luni 26 septem. 

brie: Oradea — Salonta — Arad 
— Timișoara 167 km.

Marți 27 septembrie: zi de re
paus la Timișoara.

ETAPA IX, miercuri 28 sep
tembrie : Timișoara — Lugoj — 
Deva 163 km.

ETAPA X, joi 29 septembrie: 
Deva — Sebeș — Sibiu 123 km.

ETAPA XI, vineri 30 septem
brie : Sibiu — Făgăraș — Orașul 
Stalin 138 km.

ETAPA XII, sîmbătă 1 octom
brie : Orașul Stalin — Predeal — 
Cioplea — Sinaia — Furnica — 
Sinaia — Cioplea — Predeal — 
Orașul Stalin 100 km.

ETAPA XIII, duminică 2 oc
tombrie : Orașul Stalin — Pre
deal — Sinaia — Cîmpina — 
Ploești — București 172 km.

Din cei aproape 2.000 km. ai 
probei, 700 km. se aleargă pe șo
sele neasfaltate.

Circuitul se dispută individual 
și pe echipe. Clasamentul indivi
dual al fiecărei etape se stabi
lește după timpul realizat de fie
care alergător, în ordinea trecerii 
liniei de sosire. Clasamentul fie
cărei etape se stabilește prin to, 
ta'izarea timpilor primilor 3 sosiți

boxului nostru
cind cu prea puțină asprime de
ficiențele care au ieșit în evi
dență.

Este poate neobișnuit ca înce
perea unui campionat republican 
să fie marcată de analizarea în 
acest fel a unor lipsuri impor
tante. Dar, așa cum atn arătat și 
la începutul articolului de față 
gravitatea cu care se mani
festă lipsurile, a impus această 
analiză. Iubitorii de box sînt con
vinși că boxerii noștri fruntași 
au mari posibilități, că ei tre
buie și pot să lichideze lipsurile 
care le frînează drumul spre noi 
succese de valoare. Boxerii, an
trenorii, arbitrii și activiștii miș
cării sportive, cu toții trebuie să 
contribuie printr-o muncă spo
rită la îmbunătățirea necontenită 
a boxului nostru, la ridicarea cla
sei pugilismului din R.P.R.

■ir

întrecerile, care încep luni sea
ra, reunesc o seamă de boxeri 
care pot să furnizeze întîlniri in
teresante. Din înscrierile primite 
pînă acum se desprind numeroa
se nume bine cunoscute. Astfel, 
la categoria/ muscă lupta pentru 
întîietate se va da probabil între 
Mircea Dobrescu, Toma Ilie, Marin 
Cristea, Mircea Mihai și Ludovic 
Ambruș.

O întrecere- viu disputată va 
fi desigur și la categoria cocoș 
unde vor încrucișa mănușile —■ 
între alții — Victor Schiopu, To
ma Constantin. Constantin Gheor
ghiu, Ion Zlătaru și Octavian 
Eremia.

11 boxeri se angajează în lupta 
pentru titlul de campion la ca
tegoria pană : Eustațiu Mărgărit, 
Otto Bostiog, llie Gheorghe, 
Gheo-ghe Zamfirescu. Ștefan 
Bogdan, D. Boiangiu. Iosif Bora,
N. M’ndreanu, Emil Cizmaș, Ște
fan Văcaru, Nicolae Bîrsan și 
Vasile Filiuță.

La categoria seminsoară sînt 
de notat patru competitori de o 
valoare foarte aoropiată : Gheor
ghe Fiat, Dănilă Done, Mihai 
Trancă și Luca Romano.

Titlul categoriei ușoare va fi 
disputat de Francisc Ambruș, 
Constantin Dumitrescu, Gheor
ghe Tomescu, I. Demeter, Mihai 
Stoian și M. Miclăuș.

La categoria semimijlocie (în 
absenta lui Nicolae Linca) vor 
urca pe ring Șerbu Neacșu, Io
sif Schwartz, C. lordache, D<>- 
bre Pavel, L. Halmagy și D. A- 
dam.

In campionatul categoriei mij
locie ușoară se vor întrece: Va
sile Tiță, V. Mitrache. Ilie Drag- 
nea. Petre Deca și Petre Pones- 
cu, iar la categoria mijlocie Ghe
tu Velicu, Gheorghe Nico'ae, Al
bert Blanc, Simion Gheorghe și 
V. Vlădescu.

La categoria semi-grea se a- 
nunjă o luptă ..în trei" : Gheor
ghe Negrea, Petre Zaharia și 
B"‘rînu Tănase.

In s’îrșit. în limitele categoriei 
grea, Dumitru Ciobotaru va su
porta asaltul lui Eugen Furtsz 
și Vasile Mariuțan 

din fiecare echipă. Clasamentul 
general individual se alcătuiește 
prin adunarea timoului realizat de 
fiecare alergător în etape, Ia care 
se vor calcula bonificațiile obți
nute. Clasamentul general pe 
echipe se stabilește prin totaiiza- 
rea timpului efectuat de fiecare 
echipă în etape (primii 3 sosiți 
din fiecare echipă). In caz de 
egalitate de timp, atît în clasa
mentul individual cît și în cel pe 
echipe, ordinea va fi desemnată 
de cele mai bune locuri ocupate 
în decursul etapelor.

Pentru obținerea unor medii 
orare cît mai ridicate, pentru sti
mularea combativității alergători
lor, precum și pentru evidențierea 
celor mai buni cățărători, se vor 
acorda următoarele bonificații în 
timp :

La etape: locul I 60 secunde, 
locul II 30, iar locul 111 20.

Se acordă o bonificație specială 
alergătorului care cîștigă etapa 
detașat față de al doilea clasat. 
Astfel, dacă avansul său este de 
2—3 minute, el va primi o bonifi. 
cație de 30 secunde, dacă avan
sul este 3—5 minute bonificația 
va fi de 1 minut, iar dacă avan
sul depășește 5 minute, atunci 
bonificația va fi de 2 minute.

Un aspect din finala cursei de 100 m. de la una din edițiile trecute ale 
Spartachiadei sindicale de atletism

Astăzi încep întrecerile finale
ale Spartachiadei sindicale de atletism

In tradiția principalelor com
petiții cu caracter intern ale a- 
tletismului nostru, întrecerile din 
cadrul Spartachiadei sindicale de 
atletism ocupă un loc de frunte. 
Intr-adevăr, an de an această 
mare competiție atletică a reușit 
să se impună în atenția mase
lor de tineret din asociațiile 
sportive sindicale, adunînd la 
startul diferitelor etape ale în
trecerii tot mai mulți sportivi. 
Deosebit de important este fap
tul că an de an, valoarea teh
nică sportivă a celor care au 
participat la întrecerile Sparta
chiadei sindicale de atletism a 
crescut foarte mult. Numeroși ti
neri din cadrul asociațiilor spor
tive sindicale au obținut norme 
tot mai înalte de clasificare spor
tivă, ca rezultat al unei pregătiri 
temeinice, a1 creșterii puteri' de 
luptă a atleților, al condițiilor 
de activitate tot mai bune, care 
le-au fost puse la dispoziție în 
cadrul colectivelor. In acest fel, 
în loturile republicane de atle
tism, atît la seniori cît și la 
juniori, au intrat numeroși tineri 
atleți din cadrul asociațiilor spor
tive sindicale care, cu prilejul 
diferitelor întreceri internaționale 
Ia care au participat, an reali
zat performanțe remarcabile și 
noi recorduri ale țării noastre. 
Numai în acest an Alexandra 
Sicoe, Ioana Lută, Letiția Bar- 
daș, Georgeta Mogos. Ana Ser- 
ban, Lia Manoliu. Frica Sche
rer, Constantin Dumitru și alții

De la comisia centrală de oină
Din discuțiile purtate la ultima 

ședință a biroului comisiei centrale 
de o.nă, a reieșit că în regiunile 
București, Cluj, Arad, Iași și 
Regiunea Autonomă Maghiară 
sportul nostru național a cunoscut 
în ultima vreme o îmbucurătoare 
înviorare. Printr.un frumos efort 
colectiv, activiștii sportivi din a- 
Ceste regiuni au reușit să organi
zeze la timp diferitele faze ale 
competițiilor cu caracter republi
can și ale Spartachiadei smdicale. 
atrăgînd pe terenurile de sport un 
mare număr de tineri și vîrstnici.

Mai sînt o serie de regiuni, ca 
Suceava, Bîrlad, Timișoara, Ora
dea, Bacău, Craiova și Constan
ța, unde forurile interesate au 
dovedit un total dezinteres față 
de jocul de oină, din care cauză 
sportul nostru național nu cu
noaște aici dezvoltarea cuvenită. 
Din cauza lipsei de preocupare 
a comisiilor raionale, orășenești 
și regionale din regiunile sus 
amintite activitatea competiționa- 
lă este foarte slabă.

Pentru lichidarea acestor lipsuri, 
biroul comisiei centrale de oină 
a găsit de cuviiință să dea o se
rie oe instrucțiuni organelor res
pective și, în același timp, cere 
din (partea iubitorilor sportului 
nostru național să contribuie ia 
îmbunătățirea activității din sec
țiile de oină. Iată aceste hotărîri:

1. Reorganizarea comisiilor re
gionale, raionale și orășenești de 
oină, prin introducerea în aceste 
comisii a unor oameni cu tragere 
de inimă pentru această muncă.

2. Alcătuirea unui plan de 
muncă pentru fiecare comisie și 
trimiterea către comisia centrală 
a unei copii după planul de mun. 
că al comisiei regionale.

3. Activizarea antrenorilor șî 
instructorilor de oină existenți fn 
fiecare regiune.

4. Organizarea de cursuri de 
arbitri și instructori voluntari de 
oină.

5. Luarea unor măsuri ca în 
ședințele de cercuri pedagogice 
cit profesorii de educație fizică 
de la sate să se țină lecții de 
oină de către tovarășii care cunosc 
temeinic acest sport.

6. Pentru popularizarea sportu
lui nostru național este bine ca 

au stabilit noi recorduri ale țării 
noastre.

întrecerile din cadrul Sparta
chiadei sindicale de atletism pe 
anul 1955 s-au bucurat de un 
succes deosebit în fazele sale 
preliminare.

Iată că a venit și timpul des- 
fășurării etapei finale, la care 
participă un număr de peste 400 
atleți și atlete din cele 10 aso
ciații sportive sindicale: Avân
tul, Constructorul, Flacăra, Fla
mura roșie. Locomotiva. Metalul, 
Minerul, Progresul. Recolta șî 
Știința. întrecerile finale se des
fășoară astăzi și mîine pe sta
dionul Republicii din Capitală 
(unele probe vor avea loc pe 
stadionul Progresul Finanțe 
Bănci). La startul probelor vor 
fi prezenți cei mai buni atleți 
și atlete, ale căror rezultate an
terioare anunță o luptă deschi
să la fiecare probă în parte. Vor 
,fi prezenți. printre alții, atletiî 
fruntași : Ilarie Măgdaș, ^urel 
Ursu, Gheorghe Stanei, Cristea 
Dinu, Radu Ioniță. Vasile Teo- 
dosiu. Constantin Dumit-u, Tra
ian Sudrigean, Maria Domocoș, 
Melania Velicu. Florica Dumi
tru. Valeria Tălmăceanu, etc.

întrecerile finale ale Sparta
chiadei smdicale de atletism se 
vor desfășura după următorul 
program: astăzi dimineață de la 
ora 9,30; după-amiază de la ora 
14,30 și mîine dimineață de la 
ora 9 00.

în deschiderea meciurilor de 
fotbal să se organizeze jocuri 
demonstrative de oină.

7. Comisiile raionale, orășenești 
;și regionale în colaborare cu co
mitetele C.F.S. trebuie să întoc
mească formele pentru clasificarea 
jucătorilor care în cursul anului 
1954 și 1955 au obținut dreptul 
de trecere de la o categorie la 
alta și să înainteze comisiei cen
trale de oină tabelele pentru acei 
care au obținut clasificarea la 
categoria I.

8. Reorganizarea colegiilor de 
arbitri din regiuni și ținerea unei 
evidente clare a arbitrilor din 
fiecare regiune, pe categorii. (Un 
exemplar trebuie să fie trimis 
comisiei centrale pentru întregirea 
evidenței activității pe întreaga 
țară).

9. Este necesar ca toți membrii 
comisiei centrale din regiunile 
țării să fie fci fruntea acțiunilor 
și să ajute în mod practic comi
siile și colectivele sportive în ac
țiunea de popularizare și dezvol
tare a oinei.

10. Intre 15-18 septembrie va 
avea loc la București o consfă
tuire cu toți arbitrii de categoria I 
și o serie de sportivi fruntași și 
invitați speciali, în cadrul căreia 
se vă prelucra un instructaj pen
tru uniformizarea concepției de 
arbitraj.

11. Pentru cunoașterea perma
nentă a situației din regiuni este 
necesar ca fiecare comisie regio
nală să trimită trimestrial co
misiei centrale de oină un raport 
de felul cum se desfășoară acti
vitatea în colectivele sportive pe 
care le coordoneaz-ă, arătîndu.se 
în special aportul arbitrilor și 
instructorilor. De asemenea, să se 
trimită un tabel cu toți arbitrii 
din regiune pentru a se stabili 
clasificarea respectivă, precizindu- 
sp totodată dacă au avut catego
ria a Il-a, pentru a fi clasificați 
la categoria I.

Aceste instrucțiuni trebuie să 
constituie plainul tematic al plaJ 
nurilor de muncă ale comisiilor 
raionale, orășenești și regionale. 
Muncind cu rîvnă, se va reuși 
ca în curînd sportul nostru națio
nal să se bucur» de o bogată 
activitate competițională.

ar%25c4%2583t%25c3%25aendu.se


0 nouă etapă In categoria B la fotbal
A® f&a

V ^’TSS
>«£«12****

Instalațiile de p e
Standurile sint grupate pe un teren de aproxima

tiv 20 hectare, în mijlocul pădurii Băneasa.
Direcția de tragere, pe țoale standurile, este 

orientată spre nord.
La dispoziția concurenților vor fi puse următoa

rele standuri:
— un stand pentru tragere la 300 m. cu 60 ținte 

(VII)
— un stand pentru tragere la 50 m. și 100 m. 

cu 60 ținte.
— patru standuri cu două instalații fiecare, a- 

vind 5 siluete pentru pistol viteză și pistol de ca
libru mare (!)

— două standuri pentru talere cu 5 linii de tra
gere fi"care. (Ill și V)

— un stand pentru skeet (VIU)
— un stand pentru cerb alergător (VI)

Standul pentru tir la 300 m. este format dintr-un 
pavi ion deschis in direcția tragerii. Cîmpul de 
tragere este astfel nivelat, Incit linia de tragere se 
găsește la 1 m. deasupra soțului. '

Țintele vor fi manevrate dintr-un șanț de beton 
care are instalații pentru funcționarea mecanică a 
țintelor. Schimbarea țintelor va fi anunțată cu aju
torul instalațiilor electrice de semnalizare.

poligonul Tunari
Poligonul este prevăzut la cele două extremități 

cit și la centru cu un zid de beton, menit să asigure 
securitatea și să diminueze acțiunea vintului.

Standul de 50 și 100 m. se găsește intr-un pa
vilion de lemn, închis din toate părțile și prevăzut 
cu ferestre speciale de tragere. Terenul este nivelat 
în așa fel incit linia de tragere se găsește la 1.50 
m deasupra solului.

Șanțul de ținte în beton, cuprinde instalații pen
tru mînuirea țintelor, schimbarea acestora fiind 
anunțată prin semnalizare electrică. Poligonul va 
fi prevăzut cu paravane la fiecare a 12-a linie.

Standul pentru pistol viteză la siluete și pistol 
de calibru mare are instalații automate (electrice) 
conforme cu ultimele prescripții ale regulamentului 
internațional. Instalațiile sint grupate două cite 
două. Poligoanele sint protejate de pădurea încon
jurătoare, iar liniile de tragere sint betonate.

Standurile de talere și skeet sint amenajate după 
cele mai moderne principii de funcționare. Apara
tele de lansare ale talerelor sint puse în mișcare 
prin comandă electrică automată.

Standul de cerb alergător are instalații automate 
electrice pentru funcționarea siluetelor și un pavi- 
lion pentru oficiali și spectatori.

Poligonul Tunari, o minunată construcție sportivă
Trecătorul care se abate în a- 

ceste zile pe aleile răcoroase ale 
pădurii Băneasa, devenită acum 
un plăcut loc de recreare pentru 
bucureșteni, va rămîne poate sur
prins de forfota neobișnuită pe 
care o va întîlni în dreptul poli
gonului Tunari. Și cu greu își 
va putea stăpîni uimirea atunci 
cînd, apropiindu-se, va avea de
odată în fața sa splendida pers
pectivă a unui complex cîmp de 
tir, utilat cu cele mai moderne 
instalații, cu standuri pentru 
toate probele de tir cunoscute, 
în locul micului poligon de odi
nioară, care era departe de a sa
tisface nevoile mereu crescînde 
ale dezvoltării activității de tir 
din tara noastră, far după o su
mară privire de ansamblu asupra 
întregului poligon, trecătorul no
stru își va forma convingerea că 
are în fata sa o nouă bază spor
tivă, cu care Canitala noastră se 
poate mîndri. Dar cum mulți 
dintre amatorii de sport din țara 
noastră n-au avut încă ocazia să 
admire minunata construcție a 
poligonului, vom reda în aceste 
rînduri cîteva din impresiile cu
lese în timpul unei vizite la Tu
nari. Oricine rămîne îneîntat, în 
primul rînd, de cadrul pitoresc 
în care este așezat poligonul. 
Intr-adevăr, el se află în mijlo
cul pădurii Băneasa, ferit de 
freamătul obișnuit al orașului, 
iar rețeaua deasă de copaci care 
II înconjoară îi creează ambianta 
necesară și un mediu prielnic 
pentru organizarea concursurilor 
de tir în cele mai bune condi- 
țiuni. De altfel, la amenajarea 
poligonului s-a ținut seama de 
toate elementele care converg 
spre asigurarea unor condiții 
optime de tragere. Se poate con
stata astfel cu ușurință, că toate 
liniile de tragere sînt orientate 
spre nord, pentru ca trăgătorul 
să poată avea o bună luminozi
tate în tot timnul desfășură’-ii 
probelor, iar zidurile para-vînt. 
construite la poligoanele de armă 
și pistol, au menirea să împie
dice orice deviere a cartușului 
din traiectoria sa, în eventuali
tatea unui vînt mai puternic. De 
asemenea, amenajarea covoarelor 
de gazon pe unele dintre cim-

purile de tragere, oferă, prin cu
loarea lor unitară și odihnitoare,
posibilitatea ca trăgătorii să-și 
poată concentra privirea șî tot
odată să și-o relaxeze. Tocmai 
aceste amănunte, destul de mă
runte, dar numeroase și extrem 
de importante, au făcut ca lu
crările de construcție a poligo
nului să se întindă pe o perioa
da mai îndelungată

De luni de zile, un colectiv 
de muncă alcătuit din tîmplari, 
zidari, mecanici, ingineri și ar- 
hitecți, lucrează la realizarea a- 
cestei noi și frumoase construcții 
sportive. La locul său de mun
că, fiecare s-a străduit să-și în
deplinească sarcinile cît mai bine, ■ 
deși s-a aflat adeseori în difi
cultate din cauza lipsei de ex
periență în astfel de construcții. 
Munca plină de roade a cons
tructorilor poligonului a fost a- 1 
preciată, de altfel. în mod elo
gios și de d. Karl August Lars
son, secretând general al Uniu
nii Internaționale de Tir, care 
ne-a vizitat cu cîteva zile în 
urmă. El a rămas impresionat 
de modificările structurale care 
au fost aduse poligonului în ul
timul an, de pricenerea cu care 
constructorii romîni au învins 
dificultățile lipsei de experiență, 
ca și de entuziasmul cu care a 
muncit harnicul colectiv de con
structori. După spusele d-lut 
Karl August Larsson reiese că 
poligonul complex de la Tunari 
oferă astăzi posibilitatea organi
zării în condiții ireproșabile a 
oricărei întreceri mondiale de 
tir.

Să ne oprim acum cîteva clipe 
asupra unora dintre numeroasele 
instalații moderne cu care a fost 
înzestrat poligonul. La fiecare 
stand de tragere au fost insta
late semnalizatoare electrice, cu 
ajutorul cărora atît trăgătorii și 
arbitrii, cît și spectatorii, vor 
putea cunoaște rezultatul fiecărui 
foc, imediat după efectuarea tra
gerii. Semnalizările electrice sînt 
dublate de linii telefonice și de 
o rețea de radioamplificare, ceea 
ce va asigura un arbitraj rapid 
și fără greșeli. O atenție deose

bită a fost, acordată, stabilirii 
sistemului de mînuire a țintelor. 
Acestea sînt manevrate mecanic, 
cu ajutorul unor aparate, care 
reprezintă o adevărată mîndrie 
a constructorilor, deoarece au 
fost realizate în întregime în 
țară și dau rezultate excelente. 
Nici amatorii de tir nu au fost 
uitați la amenajarea poligonului. 
Dacă unele probe de tir, cum ar 
fi, de pildă, arma calibru redus 
și mare sau pistolul liber, pot 
fi urmărite mai greu, din cauza 
condițiunilor specifice de con
curs, în schimb alte probe, ca 
pistol viteză la siluete, talere a- 
runcate din turn și din șanț și 
cerb alergător, sînt deosebit de 
spectaculoase șî — totodată — 
pot fi urmărite 1a fel ca orice 
întrecere sportivă. De aceea, po
ligoanele respective sînt înzes
trate cu tribune pentru specta
tori.

Campionatele europene de tir, 
care vor începe peste cîteva zile 
la poligonul de la lunari, au 
necesitat însă și alte amenajări. 
De pildă, în imediata vecinătate 
a cîmpului de tragere. într-o po
iană înverzită ascunsă în inima 
pădurii, au fost instalate nume
roase corturi unde nartlcipanții 
îșî vor petrece momentele libere 
din timpul concursului. Imense 
panouri de afișaj vor face cu
noscute rezultatele obținute de 
fiecare trăgător; iar chioșcurile 
cu ziare, reviste, răcoritoare, 
răspîndite printre poligoane, vor 
sta la dispoziția participanților 
și snectatorilor.

Poligonul de la Tunari îmbracă 
în aceste zile vestminte de săr
bătoare. Cele cîteva zile care au 
mai rămas pînă la începerea 
mult așteptatei competiții sînt fo
losite pentru punerea la punct a 
ultimelor amănunte organizato
rice. In curînd, în locul cons
tructorilor poligonului, „înar
mați" cu ciocane, fierăstraie, lo- 
peți și tîrnăcoape, vor apare 
maeștri renumiți ai tirului din 
21, de țări europene, iar în locul 
freamătului muncii avîntate, va 
porni zvon de aprigă întrecere 
sportivă pentru primele titluri de 
campioni ai Europei.

Și duminica aceasta au loc me
ciuri interesante, în categoria
B. In seria întîi, unde părerea 
generală este că Locomotiva 
nu mai poate pierede primul 
loc, în mod special atrage 
atenția „bătălia" din coada cla. 
samentului. Echipele amenin
țate de retrogradare susțin jocuri 
dificile: Metalul București la Si
biu cu Progresul, Locomotiva 
Turnu Severin la București cu 
Dinamo 6, Flamura roșie Sf. 
Gheorghe la Craiova cu Știința 
— altă echipă care fuge de „zo
nă". Flacăra Moreni, deși joacă 
acasă, totuși nu este sigură de 
victorie în fața echipei Metalul 
Uz. tr. Orașul Stalin, iar Pro
gresul București are puține șanse 
în meciul cu Locomotiva Bucu
rești.

In seria a doua, tn urma punc
tului pierdut de Progresul Ora
dea în jocul cu Flacăra Mediaș, 
diferența dintre orădeni și „ur
măritori" s-a micșorat. Astăzi, 
Progresul are trei puncte avans 
și Metalul Cîmpia Turzii, Meta
lul Reșița, ba chiar și Flacăra 
Medias (care este la 5 puncte 
distanță) mai speră să „prindă 
din urmă" pe lider. Dintre a- 
ceste echipe, doar Flacăra joacă 
mîine pe teren propriu (cu Mi
nerul Lupeni). Celelalte se de
plasează : Metalul Reșița la Baia 
Mare, iar Metalul Cîmpia Turzit 
joacă la Metalul 108. Deci, jocuri 
grele, în care echipele gazde au

Comentarii*  știri rezultate...
EXPLICAȚIA UNUI SCUK

Rezultatul cu care s-a încheiat 
partida Locomotiva Timișoara-Di
namo București este pe larg co
mentat de amatorii xfe sport. Și nu 
atît infringe rea, cit scorul mare 
constituie pentru mulți un lucru 
inexplicabil O echipă care în 13 
jocuri a primit doar 7 goluri, în- 
tr-u>n singur jcc a cedat die 5 ori!

„Rezultatei — ne spunea antre
norul de stat C. Braun, care a 
asistat la ioc — este perfect exipli- 
rabil pentru cei care au urmărit 
meciul. S-au întâlnit două echipe 
diferite ca pregătire morală și de 
voință. De o parte: Locomotiva, 
oare — cu doi jucători liipsă (A. 
Covaci și Ferencz) și cu o formulă 
de echipă care s-a dovedit fericit 
Inspirată — a intrat pe teren cu 
teamă, cu dorința de a pierde la 
o diferență cît mai mică. De altă 
parte: Dinamo care — învingind 
la Cluj, s-a crezut trecută peste 
,.hopul“ cel mai greu— a jucat 
iprea încrezut, cu spirit de luptă 
micșorat, fără convingere și fina
litate în acțiuni. Faptul că în pri
mele 15 miinute Locomotiva a jucat 
timid și prudent și a permis oas
peților să domine și să rateze prin 
Neagu o ocazie mare, a sporit în
crederea dinamoviștilor. in acest 
moment, Locomotiva și-a ieșit diin 

I timiditate și a început să atace tot 
mai periculos, întrecând în spirit 
de luptă, voință și viteză echipa 
adve'nsă. Dinamo nu s-a „trezit" 

nici după primul gol, continuînd să

Programul jocurilor de mîine
CATEGORIA B (a ni-a etapă a 

returului). — SERIA I: Știința Cra
iova—FI. roșie Sf. Gheorghe (1—1); 
Progresul București—Locomotiva Bu
curești (2—4); Dinamo 6 București- 
Locomotiva Craiova (1—1); Progre
sul Sibiu-Metalul București (0—2); 
Flacăra Moreni-Metalul Uz. tract. 
Orașul Stalin (0—1); Știința Bucu- 
rești-Locomotlva T. Severin (2—1).

SERIA II : Progresul Satu Mare- 
Locomotiva Arad (2—2); Flacăra Me- 
diaș-Minerul Lupeni (1—1); Metalul 
Baia M*are-Metalul  Reșița (0—1); Me
talul Arad-Metalul Hunedoara ((0-0); 
Metalul 108-Metalul Cîmpia Turzii 
(0—2); Metalul Oradea-Progresul 

Oradea (0-1); Flamura roșie Cluj — 
Locomotiva Cluj (1—2).

SERIA III : Dinamo Bîrlad-Fl. roșie 
Buhuși (0—1); Flacăra 1 Mal 
Ploești-Știința Iași (1—1); Locomo
tiva Galați-Fliacăra Cîmpina (2—3); 
Avîntul Fălticeni-Fl. roșie Burdu- 
jeni (1—0); Locomotiva Iași-Progre
sul Focșani (1—0).

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 
JUNIORI (a VII-a etapă" a returu
lui). SERIA I: Știința Iași-Dinamo 
Bacău (2—1) Avîntul Fălticeni-Di- 
namo Bîrlad (2—0). Voința Fălti- 
ceni-Fl. roșie Buhuși (1—0), Loco
motiva Iași-Progresul Focșani (0—1), 
FI. roșie Bacău-Fl. roșie Burdujeni 
(1—1). SERIA II: Flacăra Cîmpina-

INFORMAȚII
Programul concursului Pronosport 

nr. 36, etapa din 11 septembrie 1955.
I. Șt. Iași — Loc. Iași

II. Loc. Craiova — Loc; Buc.
III. FI. Mcreni — Progr. Sibiu
IV. Loc. Arad — Met. C. Turzii
V. Fi. r. Sf. Gheorghe — Șt. Buc.

VI. Progr. Focșani — FI. Cîmpina
VII. FI. r. Cluj — Progr. Satu Mare

VIII. Din. Galați — Dinamo Bîrlad
IX. FI. r. Bacău — Fl. 1 Mai Ploești
X. FI. r. Buhuși — Av. Fălticeni 

prima șansă. In plus, Progresul 
joacă acasă cu Metalul Oradea, 
asupra căruia poate cîștiga, men- 
ținînd avansul de 3 puncte sau 
în cazul unor victorii ale echi
pelor Metalul Baia Mare și Me- 
ialul 108 să-și mărească avanta
jul la 5 puncte.

In sfîrșit, în seria a treia, Di
namo Bacău nu este programat 
în campionat, avînd de disputat 
un joc internațional cu echipa 
bulgară Dinamo Russe, care a 
sosit ieri în țară. In schimb, se 
întâlnesc doi „urmăritori" ai săi: 
Flacăra 1 Mai Ploești cu Știința 
Iași.

In această serie s-a înregistrat 
joi un rezultat surprinzător: Di
namo Bacău a pierdi *. cu 3—0 
(1—0) la Ploești, în fața echi
pei Flacăra „1 Mai", care — 
după cum ne relatează trimisul 
nostru, Tr. Ioanițescu — a avut 
o comportare bună. Ploeștenii s-au 
apărat bine în momentele difi
cile, au știut să contraatace vi
guros, punînd Ia grea încercare 
apărarea dinamoviștilor. Aceasta 
a cedat de trei ori, în minutele 
16, 71 și 82, cînd Troică, Popa 
Și — respectiv — Iordan au în
scris cele trei goluri, consfințind 
o victorie meritată șl, totodată, 
prima înfrîngere a echipei Di
namo Bacău. Aceasta s-a pre
zentat sub nivelul posibilităților 
ei, mai ales linia de atac, care 
a jucat dezorganizat.

joace în ritm lent și fără finalitate. 
In schimb, Locomotiva — la care 
jucătorii rutinaiți au coordonat 
foarte bine acțiunile tinerilor — a 
acționat din ce în ce mai calm, 
mai organizat și mai sigur și a 
înscris al doidea gol. La acest gol, 
Birtașu a comis un gest nesportiv. 
lovindu-1 pe I. Covaci și provocînd 
o atmosferă nesănătoasă în tribune. 
In repriza a doua, Dinamo revine 
în atac vreo 10—15 minute, dar 
schimbările dte neînțeles din forma
ție (Băcuț extrem, Călinoiu stoper 
etc.) fac Ca perioada aceasta de 
dominare .să nu dea rezultate. Ii» 
schimb, un contraatac viguros al 
Locomotivei se încheie cu un nou 
gol. Cum dinamoviștii sînt cu
prinși, din acest moment, de nervo
zitate și apoi îl pierd și .pe Nicu- 
șor (eliminat mai mult preventiv, 
pentru potolirea spiritelor, decit 
justificat de gravitatea infracțiu
nii), jocul rămîne la discreția fero
viarilor care termină foarte puter
nic, obligind apărarea dtoamovistă 
să-i cedeze total. Ceea ce a dus la 
scorul final de 5—1“.

EXCLUSA DIN CAMPIONAT!
Pentru vina de a nu se fi pre

zentat la trei jocuri din campiona
tul republican de juniori, echipa de 
juniiori Voința Focșani a fost ex
clusă din această competiție. Jocu
rile sale cuprinse în viitoarele eta
pe vor fi omologate cu rezultatul 
de 3—0 în favoarea echipelor ad
verse.

Flacăra 1 Mai Ploești (3-0), Știin
ța București-Flacăra Moreni (2—3), 
Tîn. Din. II București-Dinamo Ga
lați (1—1), Locomotiva Galați-Loco- 
motiva Constanța (2—4). SERIA 
III: Locomotiva Craiova - Metalul
București (1—3), Știința Cra-
iova-Flacăra Ploești (0—4) Pro
gresul C.P.C.S. București-Progresul 
F. B. București (1—3), Locomotiva 
T. Severin—C.C.A. București (1—3), 
Flacăra București-Tîn. Din I Bucu
rești (0—0). SERIA IV: Metalul Re- 
șița-Metalul Hunedoara (3—5), Me
talul Arad-Știința Timișoara (1—1), 
Locomotiva Timișoara-Metalul 108 
(4—2). Minerul Lupeni-Locomotiva 
Arad (0—4), Minerul Petroșani-Pro
gresul Timișoara (0—2). SERIA V: 
Locomotiva Cluj-Progresul Oradea 
(0—2), Metalul Oradea-Metalul C. 
Turzii (3—0), Progresul S. Mare- 
Voința Cărei (2—2), FI. roșie Arad- 
Fl. roșie Cluj (2—0), Știința Cluj- 
Metalul B. Mare (3—1). SERIA VI: 
Metalul UT Orașul Stalin-Metalul 
st. R. Orașul Stalin (3—2), Dinamo 
Orașul Stalin-Progresul Sibiu (1—3), 
Avîntul Reghin-Constructorul Tg. 
Mureș (2—1), FI. roșie Sf. Gheorghe- 
Flacăra Mediaș (0—6), Locomotiva 
Tg. Mureș-Locomotiva Orașul Sta
lin (0—2).

In paranteze — rezultatele, de pe 
teren, din tur.

PRONOSPORT
XI. Met. Oradea — Met. 108

XII. FI. Mediaș — Loc. Cluj
A. Fi. r. Burdujeni — Loc. Galați
B. Min. Lupeni — Progr. Oradea
C. Met. Reșița — Met. Arad
D. Met. Huned. — Met. B. .Mare 

Premiul special o motocicletă de
la concursul PRONOSPORT Nr. 33, 
etapa din 21 august 1955 a revenit lui 
Miu Paul din Medgidia-Constanța str. 
Grivița nr. 1 care a avut 40 buletine 
cu 0 rezultate.



HANDBAL

Mîine, activitatea handbalistică 
va f'i mai bogată decît du mimica 
trecută, deoarece în afara jocurilor 
din cadrul campionatului mascu
lin categoria A, se vor desfășura 
și primele meciuri din returul 
campionatului feminin categoria 
A și din campionatul masculin 
categoria B.

In prima competiție — campi
onatul măscuita categoria A — 
mîine simt programate jocurile e- 
taipei a X-a a turului, în cadrul 
căreia se va desfășura Ia Bucu
rești interesanta întâlnire dintre
C.C.A.  și Voința Sibiu. Un alt 
ioc echilibrat va fi și cel dintre 
Flacăra Ploești și Dinamo 6 Bucu
rești. In rest, etapa de mîine a 
campionatului masculin categoria 
A programează următoarele întâl
niri : Cisnădie: FI. roșie — Di
namo Orașul Stalin ; Jimbolia : 
FI. Roșie — Știința I.C.F.; Iași: 
Știința—Știința Timișoara ; Timi
șoara : Metalul — Metalul Reșița.

Cît privește cealaltă competiție 
de categoria A — campionatul 
feminin — principalul joc va fi 
cel de la Tg. Mureș, unde forma
ția Progresul va primi replica e- 
chipei Știința Ministerul Invăță- 
mînitului. In plus este de mențio
nat la capitolul meciuri echilibrate 
și jocul de la Reșița unde echipa 
Metalul — specialistă a partide
lor pe teren propriu — va da 
mult de„furcă“ echipei Știința 
Timișoara. Iată programul celor
lalte jocuri ale primei etape a 
returului campionatului feminin 
categoria A: Sibiu: FI. roșie-Avîntul 
Codi ea ; București : Șt iința I.C.F.
— FI. roșie Constanța; Orașul
Stalin : Progresul — FI. roșie
Buhuși.

In sfîrșit cea de a treia întrecere
— campionatul masculin catego
ria B — rezervă pentru mîine o 
etapă mult mai „agitată". Cel 
maix important meci va fi,. desi
gur, cel dintre Reprezentativa o- 
rașului Făgăraș și Recolta Va- 
riaș, echipe clasate pe primele 
două locuri în clasamentul com
petiției. Faptul că formația din 
Variaș conduce în clasament cu 
un punct, nu constituie o garan
ție prea mare pentru victorie, 
dată fiind valoarea echipei din Fă
găraș, precum și faptul că a- 
ceasta din urmă joacă pe teren 
propriu. De asemenea, la Odorhei, 
formația Progresul — care de 
multă vreme tinde la ocuparea 
unui loc în categoria A și care 
acum se află de-abia pe. locul IV 
în clasament, din cauza formei 
slabe manifestată în ultima pairte 
a turului — va întâlni echipa 
Știința Cluj, clasată pe locul V 
și care anul trecut activa în cate
goria A. In afară de aceste două 
|ocu>ri, programul celorlalte par; 
tilde din prima etapă a categoriei 
B este următorul: București : Re
colta M.A.S. — Locomotiva Gara 
de Nord ; Galați i Știlnța-Progre- 
su! Bacău; Arad: Progresul — 
Flacăra Tîrgoviște.

TENIS

CLUJ 2 (prin telefon de la sub- 
redacția noastră). Joi și vineri 
s-au desfășurat ultimele întreceri 
în cadrul concursului republican 
de tenis al juniorilor. Dintre rezul
tatele înregistrate trebuie remar
cată în primul rînd victoria cu
plului Albert (Arad) — Bosch 
(Orașul Stalin) asupra perechii 
Bardan — D. Viziru (București) 
da proba de dublu băieți. Rezulta
tul este o adevărată surpriză, 
dar victoria lui Albert și Bosch 
este meritată. In celelalte probe 
jucătorii au arătat o pregătire sa
tisfăcătoare, în special evidențiin- 
du-se cîștigătorul finalei de simplu 
băieți cat. 15—16 ani, Dumitru 
Viziru. Iată rezultatele tehnice în
registrate : simplu juniori cat.
17—18 ani: semifinale : Georgescu 
(Buc.) — Serester (Cluj) 7—5, 
1—6, 7—5. Serester a condus cu
5— 2 în seturile I și III dar a pier
dut pentru că nu a știut să-și stă- 
pînească emotivitatea. Bardan 
(Buc.) — D. Viziru (Buc.) 6—4,
6— 3. Dublu juniori cat. 17—18 
ani ; semifinale : Albert (Arad) — 
Bosch (Orașul Stalin) = Bardan 
(Buc.) — D. Viziru (Buc.) 2—6,
7— 5, 6—4; Serester (Cluj) — 
Georgescu (Buc.) = Pop Mircea 
(Cluj) — Gyorics (Tim.) 6—2, 
6—2; finala: Serester — Geor
gescu = Alber’ — Bosch 6—L
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3—6, 6—4. Dublu mixt cat. 17—18 
ani; semifinale : Julieta Namian 
(Buc.) — Georgescu (Buc.) = 
Inge Bosch (Cluj) — G. Bosch 
(Cluj) 6—1, 7—5 ; Ecaterina Ro
șianu (Buc.) — Bardan (Buc.) 
= Livia Avram (Cluj) — Serester 
(Cluj) 6—I, 7—5. Simp/u juniori 
cat. 15—16 ani : finală : D. Viziru 
(Buc.) — Scheipi (Arad) 6—2, 
6—1. D. Viziru a jucat foarte bine, 
a atacat cu multe mingi la fileu. 
Simplu fete cat. 15—16 ani : finală: 
Kori Ami (Cluj) — Mariana Ba- 
rasch (Buc.) 6—3, 6—2. Simplu 
junioare cat. 17—18 ani: semifi
nale : Ecaterina Roșianu (Buc.) — 
Livia Avram (Cluj) 6—3, 6—3 ; 
Julieta Namian (Buc.) — Elena 
Stan (Buc.) 6—2, 6—4; finală: 
Julieta Namian — Ecaterina Ro
șianu 6—2, 6—4.

Simplu juniori categoria 17-18 
ani: Alexandru Bardan —■ Ștefan 
Georgescu 3-6, 6-4. 6-1; dublu mixt 
categoria 17-18 ani: Ecaterina Ro
șianu — Alexandru Bardan — Juli
eta Namian — Ștefan Georgescu 
0-6, 8-6, 6-2.

EMIL BOCOȘ
★

Finala categoriei I la simplu 
bărbați din campionatul Capita
lei s-a desfășurat joi după-amiază 
pe terenurile centrului de antre
nament nr. 2; S-au întîlnit Marin 
Viziru și C. Caralulis. Reprezen
tantul Casei Centrale a Armatei, 
maestrul sportului Marin Viziru, a 
reușit să termine victorios, cuce
rind titlul de campion al Capita
lei. Victoria sa, realizată în patru 
seturi, este pe deplin meritată, 
mai ales dacă ținem seama de 
comportarea slabă a jucătorului 
C. Caralulis. In orice caz, în an
samblu, nivelul partidei a fost cu 
totul nesatisfăcător.

lată acum rezultatele finalelor:
Simplu bărbați. — categoria I: 

finala : Marin Viziru (C.C.A.) — 
Cristea Caralulis (Progresul I.T.B.)
6— -1, 6—4, 4—6. 6—2 ; Categoria 
a If-a : finala : Tuleș — Stan Flo- 
rea 3—6, 6—4, 9—7 ; dublu bărbați 
categoria I : M. Viziru, Bădin — 
Ghivaru, Teodorescu 6—3, 6—4,
7— 5 ; Caralulis, Angelescu — 
Cristea, Rakossi 6—4, 6—3 (între
rupt) ; dublu mixt cat. I • Iri
na Ponova, Zacopceanu — Ma
riana Diriopol, Dancea 6—3, 6—1.

★
In cadrul campionatului repu

blican al categoriei A se va des
fășura astăzi și mîine la Tg. Mu
reș întîlnirea de tenis dintre echi
pele Progresul Tg. Mureș și Pro
gresul I.T.B.

TENIS DE MASĂ

După două luni de întrerupere, 
întrecerea celor mai bune formații 
masculine și feminine de tenis de 
masă pentru desemnarea echipelor 
campioane ale R.P.R. se reia du
minica aceasta cînd vor avea loc 
primele întâlniri ale returului cam
pionatului republican. Pînă acum, 
în clasamentul echipelor de băr
bați, pe primul loc se situează for
mația Fiamura roșie București, 
urmată în ordine de alte două e- 
chipe bucureștene, Constructorul și 
Progresul. Dintre celelalte echipe 
o comportare frumoasă a avut 
Voința Arad, care cuprinde în rîn- 
durile sale pe Andronache și 
Covaci, două elemente tinere cu 
frumoase perspective. In schimb, 
cu mult sub valoarea celorlalte 
formații s-a prezentat pînă acum 
Flamura roșie Timișoara. In În
trecerea echipelor feminine, locul 
I este ocupat de Constructorul 
București, dar Progresul Bucu

rești are mai puține meciuri ju
cate. Va îi interesantă de urmărit 
și de acum înainte evoluția tinerei 
formații a Științei București.

Iată programul jocurilor de 
mîine: echipe bărbați: Satu 
Mare: Progresul — Constructorul 
București, Cluj: Progresul — Pro
gresul București, Reșița; Mdtatal 
— Flamura roșie Timișoara, Bucu
rești: Dinamo IX — Flamura roșie, 
echipe fem^i: Constanța : Flamura 
roșie — Dinamo IX București, 
București: Știința — Progresul 
Cluj și Progresul — Progresul 
Timișoara.

Înaintea etapei de duminică cla
samentul la echipele masculine 
este următorul:
1. Flamura roșie Buc.
2. Constructorul Buc.
3. Progresul Buc.
4. Progr. Satu Mare
5. Progresul Cluj
6. Dinamo IX Buc.
7. Voința Arad
8. Metalul Reșița
8. Flamura roșie Timiș.

880 40:12 16
8'7 1 39:10 15
8 5 3 35:24 13
853 26:26 13
8 4 4 28:26 12
8 3 5 28:29 11
835 24:32 11
817 11:37 9
* • 6 5:4*  8

SPORTURI NAUTICE

CANOTAJ. — Mîine dimineață, 
pe lacul Snagov, cei mai buni 
vîslași din Capitală se vor întrece 
în etapa I a campionatului repu
blican de canotaj academic. Con
cursul va începe la ora 9.20, cu 
startul probei de schif 2+1. In 
continuare, se vor desfășura pro
bele de: simplu fete, dublu băieți, 
4+1 băieți, 8+1 fete. 4 băieți, 
4+1 vîsle fete, 2 f.c. băieți, simplu 
băieți, dublu fete, 4+1 fete, 8 + 1 
băieți.

La concurs participă vîslași de 
la C.C.A.. Dinamo, Știința, Con
structorul, Progresul, Metalul, Vo
ința, Locomotiva, etc.

Azi și mîine sînt programate șl 
în alte orașe (Arad, Timișoara, Tg. 
Mureș, etc.) întreceri în cadr.ul 
primei etape a campionatului repu
blican de canotaj academic.

Finalele campionatului vor avea 
loc la Snagov la 24—25 septem
brie.

Sîmbătă și duminica viitoare 
(10—11 sept.) se vor disputa fi
nalele la caiac-canoe.

VELE. — Pe lacul Herăstrău 
s-au desfășurat regatele din ca
drul fazei de zonă a campionatu
lui republican pentru clasa snaip 
și iolă olimpică. După 30 de re
gate, întrecerile de snaip au dat 
următorul rezultat:

C. Tico + T. llea (Metalul). A. 
Silberman + Eftimescu (Construc
torul), N. Navasart + E. Butucarn 
(Constr.). D. Fischler + I. Alexan- 
drescu (Progr.), I. Oprea + M. 
Oprea (Constr.), N. Iliescu + Ro
man (Met.), M. Saghin + Z. Sa- 
ghin (Constr.), I. Dănescu + G. 
Popescu (Met.), M. Ionescu + D 
Popovici (Met.), L. Gross + Sma- 
randa (Progr.).

Aceste 10 echipaje s-au calificat 
pentru finală. S-au disputat 30 de 
regate. Au participat 37 de echipaje.

— Cupa „23 August", organi
zată de asociația Metalul (ambar
cațiuni clasa snaip și iolă olim
pică) a fost cîștigată anul acesta 
de asociația Știința (echipajul 
Puiu Mânu + Otto Mitchevici) cu 
4973 puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat Lucian Predescu + Ma
rin Militaru (Metalul) cu 4935 
puncte și Andrei Butucaru + E. 
Butucaru (Constructorul). Au par
ticipat 19 echipaje din 7 asociații 
sportive.

Finala fazei de zonă a concursu
lui republican clasa iolă olimpică, 
în care sînt angrenați 12 concu- 
renți, este în curs de desfășurare. 
De remarcat faptul că la zona 
București au participat 55 de con- 
curenți, rămînînd în finala zonei 
— prin eliminarea din serii — și 
recalificări — un număr de 11 e- 
chipaje. După două regate, în cla
samentul finalei conduce Nicolae 
Iliescu (Metalul) urmat de Lucian 
Predescu (Metalul): In finală se 
califică primii șase clasați.

VOLEI

Mîine se desfășoară în șase o- 
rașe ale țării întrecerile de volei 
din cadrul etapei interregium', 
faza a 111-a, a campionatelor 
masculin și feminin de calificare. 
Se întrec echipele calificate în 
etapele și fazele anterioare, urmînd 
ca jocurile de mîine (care con
tează în tur) și oele de duminica 
viitoare (returul) să decidă echi
pele calificate pentru finala cam
pionatului. Iată ce jocuri se «dis
pută (primele echipe sînt gazde): 
MASCULIN : Progresul Galați — 
Flamura roșie Sibiu, Flacăra Tres- 
tul III Ploești — Dinamo Oradea, 
Locomotiva , Constanța — Știința 
Iași, Flamura roșie Cluj — Știința 
Construcții București ; FEMININ : 
Constructorul Brăila — Voința 
Tîrgu Mureș, Flamura roșie Cluj- 
Locomotiva Gara de Nord Bucu
rești, Știința Tîrgoviște — Dinamo 
Arad, Locomotiva Constanța — 
Flamura roșie Iași.

Finalele campionatelor de cali
ficare se vor disputa între 23-25 
septembrie (turul) și 7—9 octom
brie (returul).

POLO

Joi, în cadrul campionatelor ca
tegoriilor A și B la polo pe apă 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : categoria A : Tînărul Dina- 
movist București— Progresul Bucu
rești 2-2 (1-1) ; FI. roșie Timi
șoara — C.C.A. 4-7 (3-5) ; Pro
gresul Tg. Mureș — Dinamo Buc. 
6-2 (2-2). Categoria B: Locomo
tiva Cluj — FI. roșie Lugoj 11-1 
(4-1). (Acest joc s-a desfășurat 
sîmbătă 27 august) ; Progresul 
Cluj — Voința Timișoara 0-22 (ne- 
prezentare) ; Voința Tg. Mureș — 
Locomotiva Timișoara 6-2 (3-1) ; 
Știința Timișoara — Voința Ora
dea 5-4 (1-2).

Iată clasamentul categoriei A :
1. Știința Cluj
2. C.C.A.

16 11 1
12 11 0

4
1

77:44 23
102:18 22

3. Progresul Tg. 
Mureș 11 10 0 1 72:20 20

4. Dinamo Buc. 11 8 1 2 66:34 17
5. Tînărul 

Dinamovist 12 5 3 4 44:37 13
6. Constructorul

Oradea 15 3 4 8 40:66 10
7. Progresul Buc. 15 3 4 8 31:67 10
8. Flamura roșie 

Timișoara 16 4 1 11 34:80 9
9. Metalul Cluj 16 2 5 9 33:88 9

10. Știința București 14 2 1 11 27:70 5

Etapele viitoare astăzi 3 sep-
tembrie: Progresul Tg. Mureș — 
Știința Cluj ; Constructorul Ora
dea — Dinamo Buc.; 4 septem
brie : Progresul Tg. Mureș — Me
talul Cluj; C.C.A. — Știința Buc.

MOTOCICLISM

ORAȘUL STALIN 2 (prin tele
fon de la trimisul nostru). — 
Astăzi s-a desfășurat cea mai 
lungă etapă a finalei campiona
tului de regularitate, rezistență și 
turism : Orașul Stalin — Feldioa. 
ra — Ațid — Praid —- Cabana 
Buciu — Gheorghieni — Bicaz — 
P. Neamț — Bacău — Moinești — 
Oituz — Tg. Secuiesc — Orașul 
Stalin (560 km.). Deși extrem de 
dură, această, etapă a fost termi
nată — pînă la ora cînd telefo
năm — de majoritatea participan- 
ților. Drumul a oferit peisaje în
cântătoare (Cheile Bicazului, Pa. 
sul Oituz, Tușnad, etc.), care au 
compensat oarecum necazurile a- 
vute de alergători cu penele și 
defecțiunile mecanice.

Pe parcurs, concurenții au tost 
nevoiți deseori să se oprească și 
să facă apel la diferite ateliere 
mecanice pentru a face suduri, așa 
cum a făcut 1. Keresteș (Dima- 
moL odată la Gheorghieni și apoi 
'la un șantier de la Bicaz, pentru 
a-șî repara furca ruptă. La fel 
Dănescu (C.C.A.), pentru a-și 
suda cadrul atașului și alții.

In clasamentul general indivi
dual, după patru etape au reușit 
să șe mențină fără nici o penali
zare următorii : M. Cernescu, Sza
bo Ludovic, V. Szabo și Mihai 
Pop de la Dinamo, B. Predescu 
(Metalul), Gh. Ion și Al. Lăză- 
rescu de la C.C.A. După calcu
lele noastre, acești alergători au 
terminat și etapa a V.a fără pe
nalizare, astfel că îi vom găsi 
luptînd în circuitul de viteză ce 
se va desfășura după terminarea 
celei de a Vl-a etape, pentru de
partajarea alergătorilor aflați Ia 
egalitate de puncte. Aceșiia au 
rămas candidați la titlul de cam
pion. Etapa a V-a a mai fost 
terminată fără penalizare de 
Miirgu Șerban și L. Gherson de 
la Recolta, din cei 15 sosiți pînă 
acum. Dintre alergătoare au ră
mas în cursă doar Venera Vasi- 
lescu (Dinamo) și Margareta 
Unghi (Recolta), care fac o cursă 
de-a dreptul impresionantă, termi- 
nînd unele etape fără nici o pe
nalizare.

Intrucît concurentul Kerestes în. 
tîrzie să sosească, se pare că el 
a suferit o nouă defecțiune. In 
acest caz, una din cele două echi
pe care au mai rămas în cursă 
(din cele 16 pornite inițial), Di
namo — aflată pe primul loc în 
clasament — își vede situația pe
riclitată. De notat că din 68 de 
concurenți mal sînt în întrecere 
29.

Mîine (N.R. astăzi) se va dis
puta etapa a Vl-a (ultima) pe 
un traseu mult mai ușor, asfaltat, 
St cu kilometraj redus.

GH. ȘTEFANESCU

3n Capitală
AZI

ATLETISM. — Stadionul Repu
blicii, ora 9,30 și 14,30; finalele 
Spartaoh iadei sindicale.

BASCHET. — Teren Constructo
rul (st>r. Berzei nr. 3) ora 19,30: 
C.C.A. — Progresul Or. Stalin 
(camp, echipelor de rezervă).

MIINE
ATLETISM. — Stadionul Repu

blicii orna 9 și 14,30: finalele Spa.r- 
tachiaidlei sindicale.

CANOTAJ. — ora 9,20 pe laicul 
Snagov: campionatul de canotaj a- 
oademic. faza de zonă.

FOTBAL. — Stadionul Giulești, 
ora 9,30t: Progresul București — 
Locomotiva București (cat. B) ; 
ora 14: Locomotiva București — 
Constanța (pitici, faza imterzcme 
a campionatului republican de co
pii) ; ora 15,15: Știința București—•' 
Flacăra Moroni ((juniori); ora 17: 
Știința Buc. — Locomotiva Tr. Se
verin (cat. B). Stadionul Dinamo 
central, ora 1130: Tin. Din. II 
București — Dinamo Galați (ju
niori). Terenul Dinamo 6 Obor: 
ora 17: Dinamo 6 Buc. — Locomo
tiva Craiova (cat. B.). Teren Pro
gresul F. B., ora 9: Progresul 
C.P.C.S. — Progresul F. B. (ju
niori). Teren Laminorul, ora 9; 
Flac'ăra București — Tim. Din. I 
Buc. (juniori).

HANDBAL : Stadionul Progresul 
I.T.B. ora 15,15: Dinamo 6 Buc. — 
Flacăra Rafinăria 1 Ploești (mas
culin calificare); ora 16,30; Știința 
ICF — FI. roșie Constanța (fete 
cat. A); «ra 17,30: CCA — Voința 
Sibiu ((masculin, categ. A). Sta
dionul Giulești, ora 11,30: Loco
motiva Buc. — Recolta MAS (cat. 
B.).

BASCHET. — Teren Constructo
rul (str. Berzei nr. 3) : ora 19,30: 
Dinamo Buc. — Progresul Orașul 
Stalin și Progresul F. B. — Loco
motiva PTT (camp, echipetar db 
rezervă).

TENIS DE MASA. — Sala Di
namo: ora 17,30: Dinamo—Fla
mura roșie (masculin).

■ VOLEI. — In cadrul pregă
tirilor pe care le efectuează în ve
derea returului campionatului, echi
pa masculină Dinamo București 
susține mîine o întâlnire la Pi teșlti, 
cri' reprezentativa orașului.

■ Ciclism. Comitetul c.f.s. aj 
raionului N. Bălcescu organizează 
mîine dimineață, cu începere de la 
7,30, concursuri populare pregăti
toare pentru finala concursului re
publican care se va disputa la 11 
septembrie. întrecerile se desfă
șoară în parcelarea Floreasca și • 
sînt deschise tuturor categoriilor.

— Intre 7 și 11 septembrie seva 
desfășura a Il-a ediție a „Cursei 
Petrolului", organizată idle .a- 
sociația Flacăra. Competiția are 4 
etape (o zi de repaus) și consti
tuie un ultim și serios antrena
ment al cicliștilor în vederea Cir- . 
cuitului R.P.R.

■ LUPTE: Astăzi, cu începere 
de la oră 16 și mîine de la ora 10, 
în sala Dinamo, patru echipe de 
lupte din Capitală — Știința, Me
talul „Mao Tze-dun“, Flamura ro
șie și Voința — își vor disputa în- 
tîietafea în cadrul etapei de regiu
ne perii ru calificare în categoria A.

Cîntarul sportivilor se va face 
astăzi între orele 13—14, iar mîine 
între orele 8—9.

■ BASCHET. Returul campio
natelor raional și regional Bucu
rești va începe la 11 septembrie. 
In ziua de 7 septembrie, ora 20, 
arbitrii de baschet din București 
vor ține o importantă ședință la 
sediul comitetului C.F.S. București.

■ FOTBAL. — Echipa de cate
goria A, Flacăra Ploești susține 
azi la ora 17 o întîlnire amicală cu 
echipa C.C.A. Partida se dispută 
pe stadionul Flacăra.

— Jocul Dinamo Bacău — Di
namo Galați, programat pen
tru mîine la Bacău în seria 
a IlI-a a categoriei B, se va 
disputa marți 6 septembrie, de
oarece mîine, Dinamo Bacău sus
ține la Bacău un meci internațio
nal cu Dinamo Russe (R.P. Bul
garia).

■ ATLETISM — Co'eotivul 
sportiv Progresul I în colaborare 
cu comitetul C.F.S. al raionului 
1 Mai a organizat o cursă de 
marș în împrejurimile stadionului 
Tineretului din Capitală. Cursa re
zervată avansaților a fost cîștigată 
de echipa Flamura roșie Comerț 
(D. Paraschivescu, I. Păouraru și 
Grig. Anghijl), iar la începători 
cursa a fost cîștâgată de echipa 
Progresul 1 (V. Hrișou, M. Coman 
șl V. Nicolae).



înflorește sportul în Vietnamul liber
TURNEUL INTERZONAL DE SAH DE LA GOTEBORG

r a nord de paralela 17, 
L in Vietnamul eliberat 

înflorește o viață nouă Cu 
toate că pe acele frumoase 
meleaguri exploatarea feudală 
durase secole iar jugul co
lonial aproape SO de ani, po
porul vietnamez și-a păstrat 
neultera'e comorile culturii 
naționale, printre care și spor
turile, luptele populare „tuong- 
mai“ sau jocul ,,ku“, un fel 
de hochei pe zgură, practicat 
cu crose din bambus.

In timpul dominației fran
ceze, sportul fusese folosit ca 
mijloc de oprimare a poporu
lui, ca mijloc de sustragere 
a atenției tineretului de la 
lupta națională de eliberare. 
Apanaj al fiilor bogătașilor, 
feudalilor și burgheziei loca
le, sportul devenise prilejul 
unor afaceri veroase pentru 
comisrcianții avizi.

In anii glorioasei lupte de 
eliberare, cultura fizică și 
sportul a îndeplinit în rîndul 
armatei populare vietnameze 
un rol însemnat. Prin sport 
își căleau puterile bravii os
tași vietnamezi, cultura fi

zică le sporea forțele în lupta 
împotriva asupritorilor.

Odată cu restabilirea păcii 
în Vietnam, mișcarea sporti
vă a căpătat un avînt nemai- 
întîlnit în Republica Demo
crată Vietnam.

La două luni după eliberare 
a și fost organizată o mare 
cursă ciclistă pe distanța 

Hanoi — Tai Nguen, care s-a 
bucurat de un mare succes. 
In primele luni ale acestui 
an a avut loc un mare cros 
în jurul Capitalei, întrunind 
peste 1000 de participanți. 
Meciul de fotbal dintre echi
pele orașelor Hanoi și Nam- 
Din a adus în tribune peste 
20.000 spectatori, cifră nenial- 
tntîlnită pînă acum la compe
tițiile sportive din Vietnam. 
La întrecerile de volei, orga
nizate de ziarul „Tien-fong", 
organ al Uniunii Tineretului, 
au participat zeci de echipe, 
dintre care 15 numai din Ca
pitala țării. In școlile Repu
blicii au fost create două e- 
chipe de baschet, cinci de 
fotbal și 18 de volei.

Trăgătorii maghiari se pregătesc 
m vederea Campionatelor europene de la București

Recent, s-a desfășurat la Stock
holm întîlnirea internațională de 
tir dintre reprezentativele Suediei 
și R.P. Ungare. Reprezentativele 
celor două țări s-au întrecut la 
probele de pistol calibru mic, pi
stol viteză și talere. La două din 
cele trei probe (pistol calibru mic 
și talere) victoria a revenit sue
dezilor, în schimb la pistol vite
ză; au învins trăgătorii maghiari. 
La întoarcerea în țară, conducătorul 
tehnic al sportivilor maghiari, 
Berzetey Gyula a declarat: „Tră
gătorii suedezi sînt la ora actua
lă, duj)ă reprezentativa U.R.S.S., 
cei mai buni din Europa. De alt
fel, și anul trecui la campionatele 
mondiale, echipa Suediei a ocupat 
locul al doilea după reprezentati
va Uniunii Sovietice. întîlnirea 
noastră la aceste Ic el probe cu e-

iniîlnirea fle aileiism R. Cebosimcă-R.F, Polona
Atletul polonez Chromik a stabilit un nou 

record mondial in proba de 3000 m. obstacole
Brno 1 (Agerpres). —
Miercuri a luat sfîrșit la Brno în

tîlnirea internațională de atletism 
dintre echipele reprezentative ale 
R. Cehoslovace și R. P. Polone. La 
bărbați, victoria a revenit atleților 
cehoslovaci cu 106,5 puncte la 
102,5. Meciul dintre echipele femi
nine a fost cîștigat de reprezenta
tiva R. P. Polone cu 58—48 puncte.

In cea de a doua zi a întîlnirii 
au fost înregistrate numeroase per
formanțe de valoare, printre care 
un nou record mondial în proba de

In noul Vietnam, (ară In 
care reforma agrară a pus 
capăt exploatării feudale, au 
dobindit posibilitatea să prac
tice sportul și fetele, care a- 
cum se întrec alături de bă
ieți, nu numai pe plantațiile 
de orez ci și pe stadioane. 
Cu prilejul sărbătoririi zilei 
de 8 Martie, Uniunea femei
lor din Vietnam a organizat 
la Hanoi mari întreceri spor
tive feminine de atletism, 
volei, baschet, etc.

Cultura fizică servește în 
Vietnamul democrat aspirații
lor celor mai înflăcărate ale 
poporului, aspirațiilor de pace, 
unitate, independență și de
mocrație. Astfel, în școala 
medie din Trung-Iung, ele
vele au lansat lozinca „Prin 
sport la unitate și la întări
rea sănătății", iar în pro
vincia Ha-Nan sportivii au 
lansat lozinca „Să ne oțelim 
corpul ca să ne apărăm pa
tria".

Cu prilejul marilor sărbă
tori ale poporului au loc și 
importante competiții sporti
ve. Uniunea Tineretului a or
ganizat importante întreceri 
sportive cu prilejul „Zilei In
ternaționale de luptă împo
triva regimului colonial" ca 
și în timpul ..Săptăminli Mon
diale a Tineretului". Cu mull 
avînt a întîmpinat tineretul 
din Vietnamul democrat Fes
tivalul de la Varșovia. Nu
meroase competiții au ilus
trat interesul stîrnit în în
treaga țară de această mare 
sărbătoare a tineretului lumii,

Sportivii din ^Vietnam des
fășoară o vastă activitate ob
ștească. Ei au adus o pre
țioasă contribuție în timpul 
campaniei strîngerii de sem
nături pe Apelul de la Viena 
pentru interzicerea armei a- 
tomice.

Deși la început, sportul din 
Vietnamul democrat se află 
pe drumul cel bun, pe dru
mul dezvoltării de masă, al 
atragerii zecilor de mii de 
tineri și tinere de la orașe 
și sate în activitatea de cul
tură fizică.

chipa Suediei a fost deosebit de 
folositoare, cu atît mai mult cu 
cit echipele noastre se pregătesc 
intens în vederea apropiatelor 
campionate europene de la Bucu
rești. Sîntem mulțumiți cu com
portarea trăgătorilor de la pistol 
viteză. Dintre aceștia, remarcăm 
pe dr. Borzsonyi și Gyororu. Dob- 
sa și Takăcs nu sînt încă în cea 
mai bună formă. In ceea ce pri
vește' echipa de talere (care a 
fost alcătuită din mai mulți tră
gători de rezervă) ea nu putea 
obține rezultate mai bune. între
cerea de la Stockholm a consti
tuit un bun prilej de verificare a 
formei trăgătorilor noștri. Acum, 
ne vom strădui ca in timpul scurt 
cit ne-a mai rămas pînă la marea 
competiție europeană de la Bucu
rești, să continuăm cu intensitate 
pregătirile". . ; v.

3000 m. obstacole, stabilit de atle
tul polonez Chromik cu timpul de 
8'41“2?10. Vechiul record aparținea 
atleților Vlasenko (U.R.S.S.) și 
Xarvonen (Finlanda) și era de 
8’45”400. Alte rezultate: 200. m.: 
Janecek (R. Cehoslovacă) 21 “VIO; 
800 m.: Makomaski (R.P. Polonă) 
l’51“8'I0; 10.000 m.: Zatopek (R. 
Cehoslovacă) 29’58“0; lungime: 
Grabowski (R. P. Polonă) 7,27 m.; 
greutate: Stoklaer (R. Cehoslovacă) 
15,73 m.; disc: Merta (R. Ceho
slovacă) 53,48 m.

Cel mai de seamă eveniment 
șahist al anului, competiția care 
preocupă acum pe toți iubitorii 
„sportului minții" este, fără îndo
ială, marele turneu internațional 
de la Goteborg, etapă importantă 

în lupta pentru campionatul mon
dial. 21 șahiști, mari maeștri și 
maeștri internaționali, calificați 
în urma celor cinci turnee zonale, 
se întrec acum în frumoasa loca
litate din Suedia. Așa cum a 
stabilit Congresul F.I.D.E., ținut 
recent la Stockholm, primii 9 cla
sați la Goteborg căpătă drept de 
joc in turneul următor, unde ală
turi de Smislov va fi stabilit viito
rul adversar al lui Botvinik în 
meciul pentru titlul de campion al 
lumii. Turneul pentru desemnarea 
adversarului lui Botvinik se va 
juca tur-retur de-a lungul a 18 
runde și este programat în martie 
1956 într-un oraș din Olanda. 
Turneul va purta numele genia
lului șahist rus Alexandr Alehin, 
de la a cărui moarte se împlinesc în 
martie 10 ani. După cum" ănunță 
agențiile dte presă, campionul 
lumii M. Botvinik a cerut permi
siunea să joace (borș concouirs) 
la memorialul Alehin.

Revenind la turneul interzonal, 
trebuie arătată o inovație făcută 
de F.I.D.E. în privința tragerii la 
sorți. Ea a fast astfel făcută, încît 
cei 6 participanți sovietici și cei

2 3 4 5 6 7 3 P 0
1 feirosian (JP.S.S. A A A A A Â A 1 A
2 Xeres U.F.S.S. 71 1 71 71 0 1 A 7i. 7i
3 Spasski G.k.S.S. A 0 7i 1 A 0 1 7z 1
4 GheJJer 6/.P.S.S. 7a. 7t71 0 0 7i 7 7i 7i
5 /Hviiki Li-k.S.S. 7i 7* 0 1 7z 1 7 7z 7i
6 âronsMn N.k-S.S. Ys 1 7i 7 1 1 1 7i 1
7 Pachman C.S.%. A b 1 7z 7z Vi 1Ă Vi 7z
8 kabar Jugoslavia A 7z 0 A 7i 7i 7z 0 Zi 1
9 Medina Venezue/a ff A 1 0 7i 7z 7z 0 0 0
10 'Bisguitr S.U-A. 7z O 7z 0. % 0 7z 1 0 1ș
11 Panno drgeniina 7i 1 1 71 7i 7i 1 7i 7 1
12 Pilnik drfeniina 0 & 7z 1 7i 7i 7z 1 7i
13 Najdorf tfngeniina FJ \0\7i 0 7i 7z 7z 0
74 Guimard Qrgeniina sa am 1 0 0
15 Fuderer Jug osia 7M\1 MB / 1 1
16 c.s.k.
17 Siah/6erg Suedia A 7g 7 7z 7. %. Q ■
18 Unziker k.F. Germ. 0 0 7i A 7a 7z 0 7i 7* 1 |J19 S/iwa Polonia 0 0 o 7z 7 1 0 7z 0 1 z28 5 Jab o ■ R.P.U. 7i 7* 7z 7* 7i 1 1 0 7i BL21 D onnen Olanda 7z 0 7i 0 7i 0 1 0 0 ■

La I septembrie s-au desfășurat 
partidele programate în runda a 
11-a a turneului interzonal de șah 
de la Goteborg. Din nou, un joc 
excelent a demonstrat Fuderer, care 
a preluat repede inițiativa în par
tida cu Unzicker. La mutarea 39 
Unzicker s-a recunoscut învins.

Cum a fost stabilit recordul...
Maricev 
cercurile 
atletism

Numele lui Nikolai 
a devenit popular în 
largi ale iubitorilor de 
abia anul trecut. S-a vorbit pentru 
prima dată despre el după tradi
ționalul cros de primăvară al 
Moscovei cînd „necunoscutul" N. 
Maricev l-a învins pe campionul 
țării, V. Bagreev.

Maricev, ca alergător pe distan
țe medii, și-a definit specialitatea 
abia în anul 1954. Pînă atunci, 
atletul își încerca forțele în dife
rite probe, dar mai ales în cele 
de fond. Luînd parte la întreceri 
pe 5000 și 10.000 metri Maricev 
reușește 15:41,0 și — respectiv — 
32:35,0. In 1953 el obține rezul
tate de categoria a Il-a în cursele 
de 1500 m. și 3000 m. obstacole. In 
același an, Maricev îndeplinește 
categoria I în'clasica cursă a ce
lor 800 m. Rezultatul promițător 
l-a și îndemnat să se specializeze 
pe această diștanță. .

împreună cu antrenorul său, 
maestrul emerit al sportului F. 
Vanin. Maricev și-a analizat rezul
tatele și a hotărît să acorde cea 
mai mare atenție antrenamentelor 
pe 800 m. In iarna aceasta el s-a 
pregătit intens, tot timpul în aer 
liber și, primăvara, la Nalcik, ob
ține un rezultat de valoare 1:52,4. 
Puțin mai tîrziu, cu prilejul între
cerilor organizate de garnizoana 
militară a Moscovei, Maricev co
boară sub acest timp alergînd 
800 m. în 1:51,8.

Pe tabela recordurilor U.R.S.S. 
rezultatul în cursa de 800 m. — 
1:49,4 — se află scris între ghili
mele. Aceasta înseamnă că rezul
tatul, aparținînd sportivului din 
Leningrad O. Agheev, nu repre- 

4 concurenți argentinieni să se 
întâlnească intre ei în primele 
runde ale turneului. In momentul 
de față, atît șahiștii sovietici cît 
și cei argentinieni au terminat 
partidele dintre ei.

Ce concluzii pot fi trase, duipă 
zece runde, la jumătatea turneu
lui? Fără îndoială că die la început 
iese în evidență jocul excelent 
al lui Bronstein, care a realizat 
pînă acum 80 la sută din punctele 
posibile, cîștigînd și cel mai mare 
număr de partide (6), ia- printre 
învinșii săi se numără faimoșii 
Keires, Gheller și Stahlberg.

Adversarul direct cel mai pe
riculos a( marelui maestru sovie
tic se arată a fi tînărul argenti
nian Panno, revelația turneului. 
Fostul campion mondial de juni
ori a demonstrat — așa cum sub
liniază marele’ maestru Bondarev- 
ski — un joc strălucit. In întâlni
rile cu compaitrioții săi el a rea
lizat 2‘/2 puncte (din 3 posibile) 
învingînd pe Najdorf și Guimard. 
Totodată, Panno a obținut vic
torii remarcabile în partidele cu 
Unziker, Szabo și Donner.

Foarte dinamic conduce partidele 
maestrul jugoslav Fuderer. Cinci 
victorii și cel mai mic număr de 
remize caracterizează stilul aces
tui tînăr șahist.

Acești trei fruntași ai clasa

In partida Najdorf-Szabo, Szabo 
a pierdut repede avantajul, astfel 
că Najdorf a obținut victoria.

Spasski, cu negrele, a jucat bine 
deschiderea împotriva lui Medina. 
Medina a intrat într-o acută criză 
de timp — fiind silit să cedeze.

zintă recordul ci doar cea mai 
bună performanță unională, pen
tru că nu întrece norma de maes
tru al aportului.

Și iată că la 22 august în cursa 
finală de 800 m. din cadrul Spar- 
tachiadei Armatei Sovietice și

Flotei Maritime Militare s-au în- 
tîlnit cei mai puternici alergători 
pe distanțe medii. S-au aliniat la 
start recordmanii mondiali în 
ștafeta de 4X800 m. G. Ivakin și 
G. : Modoi, deținătorul celui mai 
bun rezultat unional O. Agheev, 
sportivul de categoria I E. Soko
lov și N. Maricev.

De la început, conducerea a Iua- 
t-o Ivakin, urmat aproape de Mo
doi, Agheev șî ceilalți participant*  
Ia cursă. Primit 200 m. au fost 
parcurși în 26,4, iar primul tur 

mentului sînt urmați de un pluton 
numeros al celor care au realizat 
50 la sută și mai mufit din punctele 
posibile și luptă, deci, direct pen
tru primele locuri.

Ilivrțki, Piitoik și Szabo (5’/2p-)> 
Petrosian, Xeres și Spasski (5 p ), 
Packman și Filip (4'/2 p.),
sînt angrenați în urmărirea pri
milor clasați. Un start slab a a- 
vut Gheller, dar el a terminat 
partidele cu șahiștii sovietici și 
acum are toate șansele să refacă 
terenul pierdut.

De remarcat, forma deosebb 
de slabă a lui Najdorf, care luptă 
din greu să evadeze din coada 
clasamentului ca și forma silabă a 
lui Unziker, căruia cercurile șahiste 
apusene îi acordau multă încredere 
pentru calificare.

Odată cu runda a 11-a încep 
întâlnirile directe diintre șahiștii 
sovietici și cei argentinienii. Pri
mul care intră în „defileu" este 
Panno, urmat apoi die cei trei 
compatrioți .ai săi și die iugosla
vul Fudere". Aceste întfflniri vor 
constitui partidele cheie ale tur
neului.

Iată acum situația pe tabela de 
concurs a celor 21 de participanți. 
Lipsesc doar partidele Stahlberg- 
Pachmam, amânate în runda a 2-a 
și Stahlberg-Guimard întrerupte 
pentru a dou'a oară în runda 
a 9-a. :

Guimard a cîștigat la Sliwa iar 
Xeres și-a valorificat cu precizie 
avantajul în partida cu campionul 
S.U.A. Bisguier, obținînd victoria. 
Cu remiză s-au terminat partidele 
Pachman — Ilivițki, Panno-Petro_ 
sian și Filip-Stahlberg.

de pistă în 52,0 sec. Viteza era 
mare, totuși după 400 m. Maricev 
accelerează și trece pe locul trei. 
La 600 m., parcurși în 1:20,0. se 
trece în următoarea ordine: Iva
kin, Maricev, Agheev. Pe ultimii 
200 m. Maricev reduce distanța 
care îl separa de Ivakin și, cu 
cîțiva metri înaintea liniei de so
sire, reușește să-I întreacă, termi- 
nînd primul cursa. Cronometrorii 
înregistrează un rezultat excelent: 
1:48,6. Un timp superior vechii 
performanțe unionale a marcat și 
Agheev, sosit al doilea cu 1:48,7. 
Ambele rezultate se încadrează în 
norma de maestru al sportului.

Diferența de timp dintre primul 
și al doilea tur reprezintă la 
Maricev 4,6 sec. (52,0-|-56,6 sec.). 
Noul recordman al țării are 24 ani. 
El urmează Academia Politehnică 
Militară „V. V. Xuibîșev" din 
Moscova. In acest an, el a reușit 
să amelioreze recordul țării și în 
cursa de 1000 metri. Antrenorul 
lui Maricev, F. Vanin, povestește : 
„Elevul meu este foarte ocupat cu 
învățătura în cadrul academiei și 
are puțin timp pentru practicarea 
sportului. Cu toate acestea, el se 
antrenează de patru ori pe săptă- 
mînă. La antrenamente acordăm 
o mare atenție rezistenței în regim 
de viteză. Pentru aceasta, includem 
în pregătiri alergarea în ritm va
riat, cu sprinturi pe 200 m. Pen
tru a obține rezultate Și mai înalte 
în cursa de 800 m , Maricev tre
buie să parcurgă mai rapid al 
doilea tur de pistă. Personal pre
văd elevului meu rezultate supe
rioare celui realizat acum".

SPORTUL POPULAR
Nr. 2682 Pag. 7-a



Pe stadionul „Sf. Elena” din Swansea selecționata de rugbi a Bucureștiului 
intihmște azi după-amiază echipa Swansea

22 de rugbiști romîni se atlă în 
orașul Swansea din Țara Galilor 
[(Anglia). Desigur, această informa
ție, cunoscută de toți cei care sînt 
preocupați de rugbi în Europa, pare 
să nu spună prea multe. Pentru 
noi ea are totuși o importanță deo
sebită, fiindcă reprezentanții rug- 
biului bucureștean sînt printre pu
ținii sportivi romîni care evoluează 
dincolo de Canalul Mînecii.

Intr-adevăr, cu excepția jucători
lor de tenis de masă și a cîtorva 
atleți, membrii selecționatei Capi
talei noastre sînt, pînă în momen
tul de față, singurii sportivi romîni 
care-i înfruntă pe teren propriu pe 
sportivii englezi. Faptul este cu atît 
mai interesant, cu cît Anglia este 
— după cum se știe — patria rug- 
biului și cei care se încumetă să-i 
întâlnească pe excelenții jucători 
britanici la ei acasă trebuie să tie 
cît se poate de bine pregătiți.

Ținînd seama de aceasta și, 
mai ales, de faptul că Swan
sea are de luat o revanșă (la 
București a fost învinsă de Loco
motiva), meciul cu care tși inau
gurează turneul în Anglia selecțio
nata Capitalei noastre apare foarte 
dificil.

De asemenea, se poate spune că 
rugbiștii noștri sînt handicapați șl 
de deplasarea pe care ■■ • tăcut-o, 
deoarece nu este tot una să joci 
pe un teren propriu, în fața unui 
public care te susține și să joci 
într.o altă țară, pe un teren necu
noscut, în prezența unor spectatori 
extrem de pretențioși.

Desigur, insă, că aceste conside
rente, de care de multe ori țin sea
ma doar cronicarii — poate în do
rința de a fi cît mai apropiați de 
rezultatul unei întreceri sportive — 
cad în fața calităților uneia sau 
alteia dintre echipe, în fața voinței 
ei de a învinge.
BUNA DISPOZIȚIE LA HOTELUL 

MACKWORT
La toate acestea ne gîndeam în 

vreme ce așteptam legătura tele
fonică cu orașul Swansea. Cind de 
la hotelul Mackwort a răspuns dr. 
Traian Dumitrescu și mai apoi, 
după ce am vorbit cu N. Pădurea- 
nu, antrenorul de stat al R.P.R. 
pentru rugbi, am înclinat să spe
răm într.o frumoasă comportare a 
jucătorilor romîni și chiar în vic
toria lor.

Dar, mai înainte de toate, cîte 
ceva despre deplasarea în sine. 
Avionul i-a adus la Londra pe ju
cătorii bucureșteni în noaptea de 
30 august (orele 23). La aeroport 
sportivii âu fost întâmpinați de re
prezentanți ai legației noastre in An
glia și de membri ai asociației pen
tru prietenia anglo-romînă. Miercuri, 
cu toată oboseala, rugbiștii noștri 
s-au deplasat la terenul clubului 
Harlequins, pe care vor evolua 
săptămîna viitoare, far mai tirziu 
.au făcut un ușor antrenament pe 
un teren al primăriei londoneze. 
Delegația noastră a fost recunoscu
tă de cetățenii Londrei, mai ales 
că mulți dintre aceștia putuseră 
urmări sosirea de la aeroport prin 
aparatele de televiziune, care trans- 
miseseră acest eveniment marți 
seara.

Foarte călduroasă a fost primirea 
«Lin orașul Swansea, unde echipa 
Bucureștiului a sosit în cursul zi

lei de 1 septembrie. La gară se 
aflau, rn afara ziariștilor și a ra- 
dioreporterilor, toți membrii forma
ției locale care va înfrunta astăzi 
după-amiază selecționata Capitalei 
romîne. Ziarele au publicat la loc 
de cinste știrea sosirii rugbiștilor 
romîni și fotografia în grup a e- 
chipei. Ziarul „EVENING POST" 
publică un articol sub titlul ,,Ro- 
mînii promit să joace deschis', în 
care se ocupă de acest interesant 
meci.

Duipă oe s-au instalat la hotelul 
Mackwort, jucătorii noștri s-au de
plasat la terenul clubului Swansea 
„SI. Elena'. Stadionul, foarte in
tim, permite accesul unui număr de 
spectatori variind între 6—8000 de 
persoane. Terenul, puțin cam tare, 
este totuși bun pentru rugbi. De 
altfel, timpul ploios promite să în
depărteze acest neajuns.

Antrenamentul efectuat aci a 
arătat că, trecînd peste oboseala 
drumului, rugbiștilor le-a revenit 
pofta de joc și că la meciul de as
tăzi ei vor fi în plenitudinea po
sibilităților lor fizice.

Plăcută a fost și vizita pe care 
romînit au făcut-o la sediul clu
bului Swansea, unde au văzut, la

Atleții noștri participă la numeroase concursuri 
interne și internaționale

Azi și în zilele ce urmează, 
at'leții noștri vor lua parte la o 
serie de competiții interne și in
tel miațioiiale dintre cele mai im
portante.

Astfel, astăzi și mîine la Cra- , 
covia în R.P. Polonă, echipele 
de juniori și junioare ale R. P. 
Romîne iau pairte la un meci 
triunghiular alătu-j de echipelle 
R.P. Polone și R. Cehoslovace.

Tot astăzi și mîine, la Viena, 
șase dintre atfeții noștri fruntași 
(Lia Manoliu, Alexandra Sicoe, 
Mircea Pop, Ilie Savel, Ion Soter 
și Ion Wiesenmayer) participă la 
un mare concurs internațional la 
care vor lua parte și o serie de 
atleți din Austria. R.P.F. Iugo
slavia, Argentina, etc.

La sfîrșitull săptămânii viitoare 
(în zilele de 9, 10 și 11 septem
brie) vor avea loc la Cluj între-

Presa franceză și italiană despre comportarea 
canotorilor romîni ia Gând

PARIS 1 ((Ager,preș) — Presa 
sportivă din Franța și Italia acor
dă o âtrua-ltă prețuire echipajului de 
4 fără cârmaci al R.P.R. care a câș
tigat titlul de campion al Europei 
la Ga md-

Trimistil ziarului francez ,.1’E- 
quiipe” scrie în reportajul său : 
"Proba de 4 fără cirmaci a ost 
apanajul unei echipe ronin? care, 
după spusele multor tehnicieni, are 
cea mai frumoasă lovitură de vislă 
dintre toate echipele participante.

Se știe că efortul Romtnei 
domeniul canotajului continuă de 
mai mulți ani: acum el începe să 
își dea roadele". 

loc de cinste, fanioanele dăruite 
cu prilejul turneu,tul de acum un 
an în Romînia, de către Locomo
tiva și Constructorul. In compania 
jucătorilor englezi, rugbiștii noștri 
au petrecut cîteva ore plăcute.

Ieri la amiază, întreg lotul ro- 
mîneac a fost primit de primarul 
orașului Swansea, bucuros că poate 
avea ca oaspeți pe sportivii din 
Romînia

La rînidul lor, localnicii s.tnt puși 
la punct cu pregătirile și vor ali
nia o formație redutabilă. încă 
nefixată pînă la ora cînd am tele
fonat la Swansea, dar din care 
nu vor lipsi cunoscttții: Horace 
Phillips, căpitanul echipei, W. John
son, G. Lewins, N. 0. Wiliam. 
R. Jones, V. Davies ca și tinerii 
debutanți în posturile de centri G. 
Evans și C. Davies.

Formația probabilă, a Bucureștiu
lui va ti următoarea •: Penciu, Ve- 
luda, Kramer, Ilie Ion, Uhiriac, D. 
lonescu, Dobre, Mărinache, lordâ- 
chescu, Luric, Cocor, Mladin, Pîrcă- 
lăbescu, E. Dumitrescu, Moraru.

Jocul va începe la ora 15,30 (ora 
Londrei) — 17,30 ora Bucureștiu
lui și va fi condus de arbitrul in
ternațional Caster, din Cardiff.

cerile din cadrul campionatelor 
republicane individuale pe anul 
1955, la care vor participa cei 

mai buni atleți ai țării.
In Zilete de 17 și 18 septem

brie, pe stadionul Flacăra din 
Ploești se va desfășura înt&iirea 
internațională de atletism dintre 
echipele selecționate de juniori af.e 
R.P. Române și U.R.S.S. Lotufl 
atlețiilor sovietici este așteptat să 
sosească în Capitală ia 15 sep
tembrie. In rindurile atleților so
vietici se numără și recordmanii 
Berhin, Rosen'eld și Irina Turova.

I-a începutul lunii octombrie, 
stadionul Republicii din București 
Va găzdui întrecerile din cadrul 
cefei de a VlII-a ediții a tradițio
nalelor Gampianate înternaționial'.e 
de atletism ale, R.P.R. la care 
vor participa o serie dintre cei 
mai buni atleți ai Eiropei.

Ziaruil „Gazssetta dello Spart" din 
Milano subliniază : „In specialitatea 
unde ar fi trebuit să clșlige echi
pajul italian „Moto Guzzi", s-au 
clasat pe primele locuri echipajele 
care l-au eliminat. După cum era 
de prevăzut iugoslavii au plecat 
foarte rapid și au condus aproape 
700 m.. dar apoi n-au putut să re
ziste ritmului extraordinar al romî- 
nilor care au parcurs 1000 m. in 
3’13’’ și au trecut linia de sosire 
cu un timp record. Echipajul ro- 
min a apărut și mai puternic decît 
in semifinale; plin de energie, de 
îndeminare și foarte elastic, astfel 
că și-a adjudecat titlul in mod cu 
totul bine meritat".

BOXERII BUCURESTEHI BIN
Viena 1 (prin telefon). — Joi 

seara. în arena Wiener Eislaufver- 
ein, s-a desfășurat o nouă ; întîl- 
nire între boxerii romîni și aus
trieci. Echipa Metalul București 
a învins puternica echipă a clu
bului Wiener Eislaufverein cu 
scorul de 15—5 (s-a acordat două 
puncte pentru o (victorie și un 
punct pentru meci nul). Din nou, 
Gheorgiie Negrea și Francisc Am
bus au impresionat prin excelen
ta lor pregătire tehnică și Fzică.

In limitele categoriei pană, 
Emil Cișmaș, în accentuată reve
nire de formă, a dispus ta puncte 
de Wimmerl. Un meci foarte bun 
a făcut, în cadrul categoriei semi- 
ușoare, Mihai Trancă. El a dispus 
prin K.O. tehnic în prima repriză 
de Lienhardt, ca_e a fost trimis 
la podea de două ori în primul 
minut al meciuflui.. La categoria 
ușoară, campionul austriac Potesîl 
a susținut o întîlnîre echilibrată 
cu pugiilistul bucureștean Dumitru 
Adam. Meciul a luat sfârșit cu 
victoria lui Potesil prin oprire

" La Krjeli (R. P. Bulgaria)

MINERUL PETROȘANI — MINIOR KRJELI 0-0
Sofia 2 (prin telefon). — CeJ de 

al doilea joc al echipei Minerul 
Petroșani în R.P. Bulgaria s-a 
desfășurat în localitatea Krjeli — 
un important centru minier — 
unde fotbaliștii români au întîlnit 
o selecționată din localitate.

Pirima repriză s-a caracterizat 
printr-un joc d© centru și uneori 
cu atacuri prin surprindere de 
ambele părți. In repriza secundă, 
ambeta echipe joacă mai organi
zat și construiesc atacuri pericu
loase, însă apărările funcționează 
ireproșabili, astfel că scoruil nu 
poate ' fi deschis, jocul terminîn-

Valoroase rezultate ale trăgătorilor iugoslavi
Miercuri a luat sfîrșit la Bel

grad meciul triunghiular de tir 
dintre echipelle selecționate ate 
R.P.F. Iugoslavia, Greciei și Tur
ciei. Această competiție constitute 
tin ultim criteriu de selecție a 
trăgătorilor iugoslavi came vor 
participa la campioinateCe europe
ne de tir de la București.

Lța majoritatea probelor, victo
ria a revenit trăgătorilor iugos
lavi. O performanță excepțională 
a realizat Ljubisa Petrovic, care 
în proba de arma liberă cailibru 
redus, poziția culcat, a totalizat 
400 puncte din 400 posibile, re
zultat egal’, recordului mondial. Ceil 
ma< bun trăgător grec la această 
probă, Val a tas, a ocupat tociți 3 
cu 397 puncte. Pe echipe, victo

• Activitatea internațională la fot
bal este foarte bogată. Duminică, la 
Milano, echipa sovietică Dinamo va 
întîlni în primul meci pe care îl 
susține în Italia, echipa F. C. Mi
lano. La S septembrie fotbaliștii so
vietici vor evolua la Florența.

Astăzi, la Zagreb, echipa pragheză 
Dynamo susține un meci amical cu 
Dinamo Zagreb, urmînd ca a doua 
întîlnire să se desfășoare Ia 7 sep
tembrie, tot cu o echipă din prima 
categorie a campionatului iugoslav.
• Marți 6 septembrie, echipa iugo

slavă Vojvodina Novy Sad va juca 
la Sofia, în compania echipei Di
namo.
• La Gând (Belgia) s-a desfășurat 

un concurs internațional de tragere 
cu arcul la care au participat și tră
gătorii cehoslovaci. La femei, pe 
primul loc s-a clasat sportiva ceho
slovacă Safrank ova cu 1473 p., iar la 
bărbați Kessies (Belgia) 1575 p-, ur
mat de Hadas (Ceh.) 1539 p.

Cu ocazia „Zilei Minerului” din 
Uniunea Sovietică, echipa poloneză 
de fotbal Gornik a jucat la Stalino 
unde a întîlnit echipa Șahtior. Vic
toria a revenit gazdelor cu scorul de 
2-0 (0-0).

e Intre 21 septembrie și 2 octom
brie se va desfășura în R. P. Po onă 
cea de a Xll-a ediție a competiției 
cicliste de mare fopd „Turui ciclist 
al Poloniei”. Traseul măsoară 1570 
km. și este împărțit în 19 etape. In 
afară de cicliștii polonezi, vor mai 
participa la întrecere cei mai buni 
reprezentanți ai sportului pedalei din 
Bulgaria, Norvegia și Finlanda. Mai 
sînt așteptate înscrieri din Ceho
slovacia. Republica Democrată Ger
mană și Uniunea Sovietică. Plecarea 
se va da din orașul Gdansk.
• La Viena s-a 'desfășurat întâlni

rea internațională de tenis dintre e- 
chipele Cehoslovaciei și Austriei, Vic
toria a revenit echipei Austriei cu 
scorul de 4-1. La dublu, perechea 
Javorsky-Zabrodsky a pierdut. în fața 
jucătorilor Huber-Sajko . cu sconil de 
1-6; 6-3; 4-6. Unicul punct al oaspe
ților a fost realizat de Zabrodsky 
care a dispus de Sajko cu 6-4; 6-1; 
1-6; 6-2.
• Reprezentativa de hochei pe iar

bă a Indiei întreprinde actualmente

NOU INViNGĂTOm LA VIENA
pentru rănirea adve-sarului în re
priza a 3-a. Adam, avînd arcada 
spartă, a fost oprit de - medic să 
mai boxe'ze. După un meci viu 
aplaudat, Francisc Ambruș ă cîș
tigat la puncte, în cadrul catego
riei semimijlocie, în fața tînăru- 
lui și rezistentului Kessler. In li
mitele categoriei mtjlcLfe-ușoară. 
Petre Popescu a dispus la puncte 
de Wraplak care a fost trimis o- 
dată la podea în prima repriză, 
l-a categoria mijlocie. Gheorghe 
Nicdae, susținînd întîînirea revan
șă cu Kohler, a pierdut din nou, 
la puncte, deși de data aceasta s-a 
comportat mai bine. La categoria 
semigrea, Gheorghe Negre» a în
vins detașat 4a puncte pe Weiss. 
Ultimul meci s-a desfășurat ta ca
tegoria prea : boxerul bucureștean 
Eugen Fiiresz a terminat 'la ega
litate, în meci revanșă, cu pugi- 
'î-.mi v'enez Anton. Toma Ilie și 
Toma Constantin au cîștigat prin 
n.p.ezenuircia adversarilor respec
tivi.

1. GRUIA

du-se da egalitate: 0-0
Cei 8000 de spectatori au a- 

plaudat jocul frumos prestat de 
ambele formații, joc desfășurat 
într-o atmosferă de perfectă spor
tivitate. A arbitrat foarte bine P. 
Djonev (Plovdiv).

Iată formațiile: MINERUL PE
TROȘANI: Crîsnic — Romoșan, 
Vasiu, Panait-Deleanu, Farkaș II
— Paraschiva, Szoke, Moklovan, 
Turcuș, Sima. MINIOR KRJELI : 
Sloianov—Drenev, 1’eneV, Topalov
— Toev, Becvarov—Petkov, Ka- 
raianev, Osmanov, Gerkelanov, 
Kodjamanov. * •

ria în această probă a revenit 
reprezentativei R.P.F. Iugoslavia 
cu 1970 puncte, performanță care 
constituie un nou record naționali 
și este inferioară doar cu 10 punc
ie i :orduîui monhal. Echina 
Greciei a ocupat locul doi cu 1964 
puncte, iar Turcia locui trei cu 
1907 puncte.

Proba de pistod viteză a fost 
cîștigată <fn echipa ‘ îroctei cu 
2239 puncte. Pe locul doi s-atu 
clasat trăgătorii iugoslavi care eu 
totalizat 2199 puncte

Trăgătorii iugoslavi au cîștigiat, 
de a? rrobcle de armă li
beră cailibru redus (pozițiile ge
nunchi și picioare) precum și 
proba de pistol precizie.

un turneu în Europa. Pînă în pre
zent, sportivii indieni au evoluat în 
Republica Democrată Germană, R.P.F. 
Iugoslavia, Olanda. Ei vor mai sus
ține întîlniri în Republica federală 
Germană, din nou în Olanda, în Bel
gia și R. Cehoslovacă. In drum spre 
patrie vor mai juca la Cairo.
• După cum se anunță din Buda

pesta. întîlnirîie de fotbal dintre e- 
chipele R. P. R. — R. D. Germană 
(București 18 septembrie). R. P. F. Iu
goslavia — Germania occidentală. 
(Belgrad 25 septembrie) și K. Ceho
slovacă — Belgia (Praga 25 septem
brie) vor fi conduse de arbitri ma
ghiari.
• Cunoscuțli demifondiști maghiari 

Iharos, Tabori, Beres și Szabo au 
părăsit miercuri Budapesta. Ei vor 
iiia parte la mai multe concursuri 
atletice organizate la Stockholm și 
la Oslo.
• Campionatele mondiale de ci

clism pe pistă au început miercuri 
seara pe velodromul Vlgoreli din Mi
lano cu eliminatoriile probei de ur
mărire amatori. Cel mai bun timp 
l-a realizat danezul Hansen — 4’58”l/5 
(medie orară 48,289 km? Al doilea 
timp 4’58”? 5 a fost obținut de Faggln 
(Italia), deținătorul titlului, în timp 
ce finalistul de anul trecut, englezul 
Brotherton a marcat 4’5®**3/5, S-au 
mai calificat Campana (Italia), Heus- 
den (Olanda), Garde (Danemarca). 
Shell (Anglia) și Brun (Franța).

Cunoscutul decatlonist american 
Bob Mathias, de 2 ori campion olim
pic, va întreprinde la începutul iui 
octombrie un turneu de trei luni în 
următoarele țări • Irlanda, R. F. Ger
mană, Turcia, Egipt, Iran, Irak, Pa
kistan, Ceil on. India Indonezia, Ma- 
laia și Hongkong.

m Coe.gresuî Federației internațio
nale de ciclism, care s-a întrtmtt re
cent la Roma, ă ho târî t ca viitoarea 
ediție a campionatelor mondiale de 
ciclism să se desfășoare în anul 1956 

,1a Copenhaga.
O La Palermo, în cadrul unui tur

neu internațional de volei ' victoria 
a fost obținută de echipele iugoslave. 
La băieți, pe locul întîi s-a clasat 
echipa. Lokomotiv Zagreb, iar la fete, 
echipa Zelezniciar Maribor.
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