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A fost deschisă prima ediție a Campionatelor Europene de Tir

In fața unui mare panou pe care se află insigna primei ediții a Campionatelor Europene de Tir 
concurența la aceste întreceri iau parte la festivitatea de deschidere. (Foto MAX BANUȘ)

ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ $1 SPORT DE PE UNGĂ CONSILIUL OE MINIȘTRI 
SI AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.
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Nu răsunase încă nici un foc 
la Tunari, ieri dimineață, cînd 
toți participanții la prima ediție 
a Campionatelor Europene erau 
deja prezenți pe poligon. aștep- 
tînid să deschidă în mod sărbăto
resc marea lor întrecere.

Purtind steagurile țărilor lor, 
sportivii trec prin fața spectato
rilor, aliniiindu-se a<poi intr-un ca
reu, înaintea poligonului central.

E ora 9,15. Răsună Imnul die 
Stat al Republicii Populare Ro
mine, în timp ce Iudiith Moscn și 
Gh. Lichiardopol înalță pe catarg 
drapelul patriei noastre.

In numele Comisiei de organi
zare a celui dlintîi Campionat Eu
ropean de Tir ia cuvîntul preșe
dintele acestei comisii, ALEXAN
DRU SIPERCO. In cuvîntarea pe 
care a rostit-o, ALEXANDRU SI
PERCO a spus:

„In numele comisiei de orga
nizare a Campionatelor Europene 
de Tir și al Federației Romine de 
Tir, salut cu deosebită bucurie 
participare* celor mai buni trăgă
tori, bărbați, femei și juniori, din 
zona europeană, la prima ediție a 
Campionatelor Europene de Tir.

Pentru sportivii rom'.nț este o 
mare cinste faptul că Uniunea in
ternațională de Tir ne-a încredin
țat nouă organizarea acestor im
portante competiții, ce se vor des
fășura pentru prima oară in 
Europa.

Așteptăm cu justificată nerăb
dare întrecerile maeștrilor euro
peni ai tirului, fiind convinși că a- 
ceastă competiție se va ridica la 
un înalt nivel tehnic și va de
curge tnir-o atmosferă de perfectă 
sportivitate.

Slntem încredințați 
rile, pe care le prevedem deose
bit de dirze. vor prilejui un rodnic 
schimb de experiență, contribuind 
totodată din plin la o mal bună 
cunoaștere și prețuire 
între

că întrece-

reciprocă
participant. Dar, dincolo de

Nou

Succes deplin primei ediții 
a Campionatelor Europene de Tir

rezultatul strict tehnic, dincolo de 
numărul punctelor obfinute de fie
care participant, 
cu toții 
portant, 
care va 
noastră 
gîndesc

vom înregistra 
un rezultat și mai im- 
Miă g'.ndesc la prietenia 
lega și mai mult marea 

familie a sportivilor, mă 
to schimburile amicale de 

păreri, la cunoașterea reciprocă și 
la noile legături ce se vor sta
bili aci. Am convingerea ~ . 
sub acest aspect, competiția noas
tră va constitui un succes și că
va servi prin aceasta cauzei . 
tre comune a tuturor, cauzei păcii 
și prieteniei între popoare. Vă 
urez, dragi prieteni, deplin succes 
in întrecerile ce vor urma și de
clar deschise primele Campionate 
Europene de Tir".

Luând cuvîntul, președintele 
Uniunii Internaționale de Tir, 
ERIC WALFRIED CARLSSON, a 
spus :

„Este o mare bucurie pentru 
mine ca. in numele Uniunii Inter
naționale de Tir, să urez bun ve
nit tuturor trăgătorilor europeni 
care sînt prezenți aci. Este pen
tru prima oară c'.nd un eveniment 
în tir, de o asemenea importan
ță, are loc in această parte a Eu
ropei și ne simțim foarte obligați 
față de gazdele noastre care ne-au 
făcut această invitație. Sînt con
vins că întrecerile de la București 
vor avea loc Intr-un spirit sportiv 
și de bună prietenie.

In timpul zilelor petrecute aci. 
am avut ocazia să vizitez standu
rile de concurs și doresc să felicit 
din toată inima pe. trăgătorii de 
la București, care au o instalație 
sportivă atît de bine pusă la 
punct. Amenajările sînt foarte mo
derne și împrejurimile minunate. 
Sînt convins că trăgătorii se vor 
simți admirabil aci.

Apreciem de asemenea ocazia 
de a ne întîlni din nou cu prie
tenii noștri, trăgătorii romîni. Noi 
ti socotim trăgători excelcnți. dar.

record mondial la haltere
haltere din ca- 
orașului Mos-

întrecerile de
Spart achiadeî 
un strălucit succes a repurtat

La 
drul 
co va, 
tînărul sportiv Vladimir Stogov. La
stilul „aruncat" el a reușit o per
formanță de 130 kg., care repre-

că și

noas-

zintă un nou record mondial la ca
tegoria cea mai ușoară. La suma 
celor trei stiluri, Stogov a totalizat 
325 kg., egalînd astfel propriul său 
record mondial stabilit la Varșovia 
iu timpul Festivalului.

in același timg, odată cu energia 
și temperamentul, apreciem spiri
tul lor de adevărafi sportivi fi 
prieteni. Ei au cîștigat o poziție 
foarte respectată in familia tră
gătorilor.

Acum, sperăm o luptă sportivă 
dirză dar dreaptă. Frumoasa cali
tate de a lupta din toate puterile 
este foarte apreciată printre tră
gători. Declar deschise campiona
tele Europene de Tir de la Bucu
rești din anul 1955".

L.

II N „BUN SOSIT", rostit din toată inima, îl adresează sportivii 
țării noastre participant lor la prima ediție a Campionatelor 

Europene de Tir și la Congresul Extraordinar al Uniunii Internaționale 
de Tir. Este urarea firească a unor oameni mîndri și bucuroși de 
cinstea ce li s-a acordat de a găzdui lucrările Congresului Extraor
dinar al U.l.T și întrecerile primelor Campionate Europene de Tir, 
masculine, feminine și de juniori.

Importanta întrecere europeană, primul campionat al trăgătorilor 
de pe acest continent, va fi inaugurată mîine la poligonul Tunari. 
Aproape 400 de trăgători, reprezentînd tot ce are mai bun tirul din 
20 de țări, sînt reuniți la startul acestei competiții, pentru a-și dis
puta întiietatea, pentru a-și dovedi înalta lor măiestrie sportivă. Sînt 
prezenți la aceste concursuri majoritatea recordmanilor și campioni
lor mondiali, precum și aproape toți acei care, în repetate rinduri, 
cu ocazia Campionatelor Mondiale, și-au înscris numele printre cei 
mai de seamă trăgători ai lumii. Așa după cum a declarat la so
sirea sa în Capitală și secretarul U.l.T., K. A. Larsson : „aceste pri
me Campionate Europene pot fi asemuite, prin numărul particlpan- 
ților și prin valoarea acestora, cu oricare dintre campionatele de tir 
ale lumii". Mai mult, prima întrecere europeană de tir are meritul că 
deschide și porțile afirmării în această disciplină sportivă femeilor 
și juniorilor. Este pentru india oară în istoria tirului cînd femeile 
și juniorii sînt chemați să se întreacă într-o competiție de o ase
menea amploare, în care au posibilitatea să se afirme și să obțină 
noi învățăminte prețioase.

Poligonul Tunari, locul desfășurării acestei edilii inaugurale a 
Campionatelor Europene de Tir, este astăzi o bază sportivă demnă 
de valoarea și de renumele oaspeților săi. Pe lingă instalațiile care 
au fost mult apreciate anul trecut de concurenții străini participant! 
la campionatele internaționale ale R.P.R., au fost construite nume
roase alte standuri de tragere, iar întreg poligonul a fost înzestrat 
cu cele mai moderne instalații tehnice. Atît capacitatea poligonului 
cîi și instalațiile sale corespund cerințelor acestei importante între
ceri.

Trăgătorilor romini și străini care își dispută primele titluri de 
campioni ai Europei li s-au asigurat condiții " ‘ .
tru a-și pune in valoare capacitatea lor și pentru a realiza astfel 
performanțe de mare răsunet

Mîine încep campionatele care, limp de 7 zile, vor ține trează 
atenția tuturor iubitorilor tirului sportiv din întreaga lume. Valoarea 
trăgătorilor, hotărîrea cu care aceștia pornesc să-și apere, șansele, 
frumusețea și varietatea probelor de tir, precum și condițiile supe
rioare create atît pentru desfășurarea întrecerilor cit și pentru vi* 
.zionarea lor, fac din aceste prime Campionate Europene un spectacol 
sportiv de cea mai inaltă calitate.

Concursurile vor fi pentru noi cu atit mai importante, cu cît în 
lupta pentru supremația europeană la multe din probele de campio
nat sînt antrenați și reprezentanții țării noastre. Incepind de mîine, 
cei pe care îi admirăm de ani de zile pentru progresele tot mai mari 
pe care le-au realizat, cei care prin performanțele lor au ridicat tirul 
romînesc pe treptele consacrării sale internaționale, duclnd renumele 
patriei noastre pînă în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, — vor 
face, desigur, apel la toate forțele lor pentru a apăra cu cinste culo
rile scumpei noastre țări.

Paralel cu desfășurarea Campionatelor, fără noastră găzduiește și 
Congresul Extraordinar al U.l.T. Așa după cum a subliniat pre
ședintele U.l.T., E. W. Carlsson, în cuvîntul de deschidere la 
ședință a Congresului, „Adunarea generală extraordinară a 
este chemată aici, la București, să înscrie o serie de hotărîri 
pentru activitatea viitoare a tirului international".

Campionatele Europene de Tir și Congresul Extraordinar al 
nu sînt numai un prilej de valoroase întreceri sportive și de 
lire a unor hotărîri, ci — deopotrivă — și de înfrățire, de apropiere, 
și de cunoaștere reciprocă între sportivii șl delegații atîtor țări. 
Cei mai buni țintași europeni vor dovedi cu ocazia acestor 
campionate dorința și hotărîrea lor fermă de a folosi armele numai 
în întrecerile sportive.

O asemenea acțiune vastă, cu atît de multiple sarcini șl rezultate 
scontate, merită să fie urmărită cu toată atenția și trebuie să pri
mească o călduroasă urare de „SUCCES DEPLIN".

din cele mai bune pen-

prima 
U.l.T. 
vitala

U.l.T. 
stabî-

Selecționata București întâlnește astăzi 
la Londra echipa de rugbi Harlequins
Deși astăzi publicul londonez va 

avea prilejul să-i vadă evolu.înd 
pe reprezentanții nigbi'Uilui bucu- 
reștean pe unul din terenurile Ca
pitalei engleze .totuși meciul dis
putat acum cîteva zile la Cardiff 
continuă să preocupe atît pe zia
riști cît și pe toți cei care urmă
resc activitatea rugbistică.

Așa se explică faptul că în coloa
nele ziarelor în care se anunță că 
formația Harlequins din Londra 
va juca astăzi pe stadionul 
Twichgham cu selecționata Bucu
reștiului se mai pot citi și comen
tarii pe marginea întîlnirii de la 
Cardiff. Astfel, ziarul DAILY 
SKETCH își intitulează articolul de 
rugbi astfel: „Marele Cardiff a 
trebuit să se întrebuințeze pînă în 
ultimul minut".

In acest articol se scrie: „Jucă
torii romîni au ridicat jocul la o 
înaltă valoare tehnică, pe terenul 
Arms Park, unde au ciștigat ini
mile spectatorilor din Țara Galilor. 
Cardiff, acești mari „ambasadori" 
ai jocului deschis de rugbi din 
Țara Galilor, nu numai că au fost 
forțați să închidă jocul, dat l-au 
închis cum sînt prăvăliile din Sf. 
Mary-street în zi de sărbătoare".

Semnatarul cronicii a făcut urmă
toarele aprecieri privind arbitrajul: 
„Mie mi s-a părut că arbitrul ■ 
îngăduit jucătorilor de la Cardiff 
să uzeze de multe obstrucții cu to
tul nepermise și greșelile acestea

au continuat pină în ultimul minut 
al jocului, cind arbitrul ar fi tre
buit să acorde o încercare de pe
deapsă împotriva Cardiffului**.

Printre altele, ziarul scrie: „Ro- 
minii au fost una dintre cele mai 
bune echipe care au venit în țara 
unde s-a născut rugbiul! Cardiffu
lui nu i-a trebuit mult timp pen
tru a-și da seama că nu va putea 
rezista ritmului rapid și de aceea 
a fost nevoit să închidă jocul. O 
norocoasă săritură a balonului i-a 
dat posibilitate lui Wells să-l prin
dă și aripei sale să înscrie. Astfel 
a fost ciștigat meciul*1.

Daily Miror scrie sub titlul : 
„Cardifful de-abia a cîștigat” urmă
toarele: „Fluierul final al arbitru
lui i-a găsit pe romini in plin 
atac". Cronicarul sportiv al lui 
Daily Mail a scris: „Rominii au 
atacat impetuos, dar campionii 
Țării Galilor, una din cele mai 
bune echipe ale lumii care deține 
recente victorii asupra echipelor Noii 
Zeelande și Australiei, au fost for
țați să se întrebuințeze foarte se
rios ca să cîștige".

In Daily Herald se poate citi: 
„Rominii au fost o surpriză pentru 
Cardiff. Ei au Jucat foarte deschis 
și dacă arbitrul ar fi sancționat cu 
justețe, rezultatul ar fi fost altul".

„înaintașii Cardiffului au fost 
brutali", acesta este titlul artico
lului din Wester Mail. In text se 
spuaa: „Cardiff a închis jocul.

I

I

Francezii nu au cunoscut regulile 
de bază ale rugbiului și au fost co
pleșiți de Cardiff, atunci cînd 
s-au întilnit, dar rominii sînt cu 
mult mai maturi și s-au dovedit a 
fi adversari de mare valoare".

După meci, arbitrul a declarat ur
mătoarele : „Romînii au dat dovadă 
de foarte multă sportivitate, deși 
nu au înțeles unele interpretări ale 
mele. In decursul partidei ei au 
arătat însă că posedă o remarca
bilă cunoaștere a regulilor de joc”*

După cum se vede, selecționata 
Bucureștiului a lăsat o excelentă 
impresie și în jocul de la Cardiff, 
pe care l-a pierdut la limită. In 
acest meci însă, echipa a pierdut, 
din cauza jocului dur, și serviciile 
lui I. Dobre și R. Chiriac, care, 
mai mult decît probabil, nu vor pu
tea apare astăzi pe teren. De ase
menea, nu se știe dacă Viorel Mo 
raru, unul dintre cei mai valoroși 
componenți ai formației Bucureștiu
lui, va putea juca. In schimb, gaz^ 
dele, care se bucură de un frumos 
palmares, s-au pregătit în mod spe
cial pentru întîlnirea de pe stadio
nul Twichgham. Se pare că eî vor 
apela la serviciile cîtorva jucători 
de la Oxford, tocmai pentru a pre^ 
zenta o garnitură întărită în fața 
rugbiștilor romîni. Interesul major 
pe care-1 suscită jocul de la Lon
dra, reiese șl din faptul că postu
rile englezești de radio au progra-, 
mat transmisiunea meciului
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* Spartachiada de toamnă a satelor

Spartachiada de toamnă a slate-' 
lor se numără printre marile 
competiții sportive de plasă orga
nizate în țara noastră și care se 
ad-nesează tinerilor din sate și co
mune dîndu-le acestora posibilita
tea să-și măsoare forțele într-o 
întrecere sportivă multilaterală, să 
treacă totodată normele complexu
lui G.M'.A. Datorită Spairtacnjadei 
dfe toamnă a satelor, colectivele 
sportive sătești își lărgesc și baza 
materială, prin construirea și ame
najarea de noi terenuri de sport 
și prin procurarea de noi materia
le sportive. De aceea, nu-i de mi
rare cță această competiție este 
întâmpinată cu multă bucurie de 
tinerii de pe ogoare. Mai ales în 
zilele de sărbătoare, terenurile de 
sport devin neîncăpătoare pentru 
sutele de tineri și tinere.

In regiunea București, de pildă, 
numai în cîteva raioane (Roșiorii 
die Vede, Soagov și Mihăillești), 
numărul celor ce s-ap întrecut în 
etapa I a depășit cifra de 7.000. 
In regiunea Stalin, întrecerile au 
început, contfopm regulamentului, 
la 7 august și la startul lor s-au 
prezentat mii de sportivi. Numai 
în raionul Sighișoara au fost mo
bilizați la primele concursuri 
2.362 de tineri, dintre care 1.262 
s-au. întrecut la atletism, 800 Ia 

j volei și 300 la trântă. S-Ian evi- 
j dențiajt în deosebi, creativele 
.' Laslea, Haghilac. Vînători și Val- 
j cid. In raioanefe Agnita și Făgă- 
) raș, .aceeași regiune, concu-surile 
■ etapei I a Spartachiadei sînt în 

curs de desfășurare și ele au an
grenat 900 și, respectiv, 745 ti
neri țărani muncitori.

I

Vie activitate competițicuială la sporturi nautice

In plină cursă...

Lacul Snagov găzduiește, azi și nriine,
finalele campionatului republican de caiac și canoe

Timp de două zile lacul Sna
gov va găzdui întrecerile de ca
iac și camoe din cadrul celei mai 
importante competiții cu caracter 
intern: finalele campionatului
republicam. Desipre interesul cu 
care este așteptată această com
petiție ne vorbesc celelalte ediții 
ale campionatului, care au prile
juit spectacole de toată frumuse
țea, mult apreciate die spectatori. 
Să ne amintim, de pildă, că în 
multe probe, primul loc a fost 
decis de cîteva secunde realizate 
de câștigători ta sprintul final.

Anul acesta, o parte din parti- 
clpanjii la finale vin încununați 
de o serie de victorii obținute în 
întreceri tatennaționale. Mircea 
'Anasitasescu, I. Ierna ilciuc, Al. 

‘Aghei au cucerit medalii de aur 
și de argint, iar E. Oprea și M. 
Balint medialii die argint la în
trecerile sportive din cadrul Fes
tivalului de la Varșovia. Aceș
tia, împreună cu ceilalți canotori 
consacrați, vor avea de înfruntat a- 
sallul tineretului dornic de afwma- 
re. Campionii de anul trecut var tre
imi să depună serioase eforturi pen
tru a-și păstra titlurile.

Iată, de altfel, numele ultimilor 
■'campioni republicani-: canoe 2 
'■băieți 10000 m.: Diniamo Bucu
rești (M. Șmilovici, D. Dinu-
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Succesele remarcabile obținute 
pînă acum în aceste naioiane sînt 
dovada muncii conștiincioase de
puse de comisiile locale de orga
nizare.

Ln desfășurarea primei etape a 
Spartachiadei de toamnă a satelor 
mai sînt încă multe deficiențe, 
majaritateia provenite din lipsa 
de interes și inițiativă a organe
lor sportive locale. In unele regiu
ni, printre care Galați și Oradea, 
întrecerile primei etape sînt în 
întârziere. Deși data fixată inițial 
pentru această etapă a fost cu 
mflt depășită (ea trebuia să în
ceapă la 7 august), în unele ra
ioane, ca Filimon Sîrbu și Liești 
(regiunea Galați), vestea organi
zării Spartachiadei n-a ajuns nici 
astăzi decât la nivel raional. Cit 
despre regiune, acum, după ce a 
trecut mai bine de o tară de 
cînd trebuiau o-ganiziaite primele 
concursuri, alici de-abia se țin șe
dințe, se fac prelucrări de regu
lament, se întocmesc ptianuri de 
acțiune.

Rjegulamental competiției anată 
că de organizarea Spartachiadei 
de tolajmnă a satelor răspund con
siliile sportive regionale și raio- 
nafe ale asociației Reedita, ajutate 
de comitetele C.F.S., organizațiile 
U.T.M., sfaturile populare — prin 
secțiile culturale și de învățământ, 
etc. Dar acest lucru nu este înțe
les decît în cazuri rare. In raioa
nele Liești și Filimon Sîrbu, or
ganizațiile U.T.M. din anumite 
comune, urmând „exemplul" tova
rășilor Pungă și Ioanițescu, secre

tescu); caiac 2 baie fi 10.000 m.: 
Locomotiva Galați (S. Pana it, V. 
MămăiBă); caiac 1 fete 3000 m.: 
Marta Navasant (Constructorul 
București); canoe 1 băieți 10.000 
m.: Leon Rotman (Dinamo Bucu
rești); caiac 1 băieți 10.000 m.: 
Eremia Oprea (Dinamo Bucu
rești); colac 4 băieți 10.000 m.:
Dinamo București (C. Mihalache, 
Gh. Lazăr, Gr. Dumitru, II,ie Mun- 
teanu); caiac 2 fete 3.000 m.: 
Voința București (Lucreția Ștefă- 
nescu. Alexandrina Birleaiză); ca
iac 2 băieți 500 m.: Dinamo 
București (E. Săirățeaimu, Cornel 
Todea); canoe 1 băieți 1.000 m. :
S. Ismailciuc (Dinamo București); 
caiac 1 băieți 1.000 m.: Petre 
Borisov (Dinamo București); ca
iac 2 băieți 1.000 m.: Dinamo 
București (S. Andreescu, Ian Svo
boda); caiac 1 fete 500 m.: Eca- 
terina FuSger iLocomotiva Bucu
rești); canoe 2 băieți 1.000 m.: 
Dinamo București (F. Ribarovici,
I. Torok); caiac 1 băieți 500 m.: 
Mircea Araastasescu (Dinamo 
București); caiac 2 fete 500 m.: 
Locomotiva București (Rădica Pe
trescu, Victoria Grigorescu); caiac 
4 băieți 10.000 m.-. C.C.A. (Ma
tei Virgil, Citirea, Schaffe, Vi- 
șevan).

Cancurenții paritcipanți la fi
nalele campionatului republican de 
caiac <și canoe se vor întrece azi 
și mâine pe lacul Snagov. Ei își 
vor disputa cursele de fond in 
cursul zilei de azi. Cele de viteză 
vor avea loc miine. 

J

tari ai comitetelor raionale U.T.M., 
suibapreciază importanța Sparta
chiadei și, în consecință, nu spri
jină cu nimic organizarea între
cerilor. Chiar la centrul regiunii 
Galați, comisia regională mani
festă dezinteres față de îndeplini
rea sarcinilor ce-i revin. Așa stând 
lucrurile, nu e de mirare că din 
pianul de acțiune întocmit de în
săși comisia regională, majorita
tea obiectivelor sînt neîndeplinite.

De asemenea, anumite comite
te C.F.S. raionale manifestă ten
dința subaprecierii Spartachiadei, 
considerînd-o ca pe o problemă 
exclusivă a asociației Recolta. Lu- 
cjrui (acesta este, tălră îndoială, 
complet greșit și dăunător. Comi
tetele raionale C.F.S., în special, 
sînt cele mai indicate să sprijine 
organizarea Spartachiadei.

★
Prin prelungirea termenului de 

arganizlare a etapei I, colectivele 
sportive au încă posibilitatea de 
a organiza întrecerile. Dair pentru 
ca această etapă, dare este etapa 
de masă, să cunoască succesul 
dorit, trebuie activizate în primul 
rînd toate comisiile comunale. Va 
trebui să se facă o mlai mare 
popul ar iziame a aoestfor întreceri, 
mobil!izîndu-se în mare număr ti
neretul sătesc. Un ajutor prețios 
pot și trebuie să dea organizațiile 
de bază U.T.M. ți secțiile de în
vățământ și culturale ale sfaturi
lor populare. Profesorii de educație 
fizică și instructorii sportivi din 
sate pot. de asemenea, contribui 
cu pregătirea și experiența lor la 
o mai bună reușită a Spartachia
dei de toamnă a satelor.

întreceri interesante 
in faza de zonă 

a campionatului R. P. R. 
de canotaj academic

La canotaj academic, principala 
activitate in ultimul timp a fost 
desfășurarea fazei de zonă a cam
pionatului R.P.R., întrecere deose
bit de interesantă. După relatările 
corespondentei Elisa beta Sal a man 
din Timișoara, concursul desfășu
rat în orașul de pe Bega in cadrul 
acestei faze a fost echilibrat, iar 
spectatorii au asistat la curse viu 
discutate, cu sosiri strînse și cu 
multe surprize. Astfel, echipajul 
de juniori 4+1 Progresul, clasat 
pe locul doi la campionatul de 
juniori din acest an, a întrecut 
echipajul de seniori Voința, iar 
campionul de juniori la schif 
simplu, A. Cseh (Voința) a fost 
învins de N. FrOhs (Progresul).

Iată rezultatele tehnice înregis
trate : FEMININ : simplu : Jlvi 
La v inia (Locomotiva); dublu: 
Edith Schwartz-EMsabeta Gyorgy 
(Progresul); 4+1 rame: Progre
sul (Roma, Secară, Meszaros, 
Kappler+Niculescu); 4+1 vlsle: 
Progresul (Schuster, Jahodla. Mă- 
gureanu, Hluscu+Pruna); 8+1:
Constructorul I, Știința, Con
structorul II; MASCULIN : sim
plu : N. Frohs (Progresul); dublu- 
Voința (Sipos-Polaretzki); dublu 
(rame): Știința (Halm-Ziegmeth); 
2+1: Voința (Farkas, Ma,nczel- + 
Flug) ; 4: Știința (Boiceanu, Ko- 
nig, Perlstein, Pop) ; 4 + 1 ; Pro
gresul (Hack, Cojocarii, Văcan, 
Bold + Buciman) ; 8+1 ; Știința,
Metalul, Locomotiva.

In clasamentul pe echipe, pe pri
mul loc se află colectivul Pro
gresul cu 49 pt., urmat de Ștâ- 
ta-ța cu 45 tpi, Voința 24 pt.. Me
talul 13 pt., Constructorul și Lo
comotiva câte 9 puncte.

Din Cluj, subredacția noastră 
ne transmite că din cauza lipsei 
de ambarcațiuni la faza de zonă 
a campionatului republican nu a 
participat decît... o ambarcațiune: 
schif dublu (Ernest și Ladislau 
Sandor). Acest fapt se datore șt e 
asociațiilor sportive, care nu spri
jină colectivele locale.

In alte centre însă, întrecerile 
fazei, die zonă s-au bucurat de o 
largă partioiparei, lucru care o- 
glindește popularitatea de care se 
bucură această disciplină sporti
vă în rindurile oamenilor muncii. 
Finalele campionatului republican 
de canotaj academic pentru seniori 
și senioare, care se vor desfășura 
între 23-25 septembrie pe lacul 
Snagov, sînt așteptate cu legitim 
interes atît de participant, cit și 
de iubitorii acesta! sport.

Manie prileluiie He strălucită comportări 
a Boa^tro la Varșovia (ll)
Valoarea echipelor adverse, difi

cultatea jocurilor și importanța 
competiției ne-au determinat să fa
cem o seiie de schimbări tactice 
pe marginea sistemului de bază. 
Astfel, cunoscînd tensiunea ner
voasă, care exista în rîndul tutu
ror echipelor, și în sipecial la ad
versarele noastre principale (R.P. 
Ungară și R.D. Germană), ne-alil 
impus să jucăm prudent și calm 
cu accent pe apărare și pe prin
cipiul „asigurării mingii. Aceasta, 
fără să renunțăm la caracterul 
ofensiv al echipei noastre. Mai 
precis, am mărit accentul pe apă
rare și am reușit acest lucru da
torită înaintașelor, care au parti
cipat, mai mult ca de obicei, la 
acțiunile defensive ale echipei. Ca 
urmare a acestui lucru, jucătoarele 
din înaintare care veneau în apă
rare și-au schimbat acțiunile tac
tice, păstrînd 1-2 coechipiere pen
tru asigurarea mijlocului semicer
cului, iar restul (1-2) făcînd apă
rare „om la om" cu apărătoarele 
adverse venite supranumeric în 
atac. In acest fel, am avut asigu
rat și semicercul în spatele sis
temului „om la om" și în plus 
atacantele supranumerice ale ad
versarelor nu și-au putut face nici 
propriul lor joc și nici pe acela 
al înaintașelor lor.

Trebuie să recunoaștem că nu 
a fost ușor să ne apărăm per
manent în 9 și chiar 10 jucă
toare. Am realizat acest lucru, 
însă datorită unui însemnat efort 
fizic dar și datorită unei bune o- 
rientări tactice. In felul acesta, 
am pornit de la început pe prin
cipiul să primim cît mai puține 
goluri, ajutați fiind și de forma 
bună a portarului. De altfel, tre
buie să spunem că sistemul a dat 
roade, deoarece la Varșovia am 
primit numai trei goluri, dintre 
care două din lovitură de la 17 
metri. Și aceste două goluri au 
fost primite din cauza greșitei 

alcătuiri a zidului sau a neaten
ției jucătoarelor din apropiere.

In general, pentru a evita re
petarea unor greșeli frecvente, a 
fost necesar să facem două mo
dificări tactice. In primul rînd, 
am eliminat total combinațiile cu 
pase lungi, pe care jucătoarele 
noastre nu le stăpîneau. Iri al 
doilea rînd, cunoscînd faptul că 
echipa începea jocurile importante 
cu o mare timiditate, cu greșeli în 
apărare, ceea ce ne aducea de re
gulă goluri gratuite în primele 
minute de joc. am procedat la o 
schimbare tactică structurală. In 
primele minute de joc — bineîn
țeles numai în meciurile decisive 
— echipa a jucat efectiv cu 6 apă
rătoare, pentru ca pe măsură ce 
formația își ciștiga cadența obiș
nuită să treacă la un joc normal.

In ceea ce privește acțiunile o- 
fensive ale echipei vom menționa 
că, în afara cîtorva principii tac
tice elementare și a tacticii indJ- 
viduale, care trebuia strict res
pectată, în rest, am lăsat să ac
ționeze imaginația și fantezia ju
cătoarelor, cu observația că ele 
erau datoare să respecte princi
piul asigurării mingii. Jucătoarele 
au reușit ca în atac să țină min
gea cu multă îndemînare, atît cît 
este nevoie, ceea ce a dat o se
rioasă încredere în forțele proprii. 
Faptul acesta a fost mai evident 
în jocul cu R.P. Ungară, în care 
echipa noastră mai stăpînă pe 
nervi și acționînd cu siguranță și 
în viteză (fără grabă și pripeală) 
a reușit să-și depășească net ad
versarele.

Uneori, atacul a exagerat în 
principiul asigurării mingii, dar 
lucrul acesta nu a constituit o 
piedică, ci dimpotrivă, a dat și 
mai multă siguranță jucătoarelor.

In încheierea acestor observații 
generale este bine să arătăm și 
cîteva lucruri și despre pregătirea 
morală și de voință a echipei. De
sigur că toate echipele prezente la 
Varșovia au dorit să cîștige acest 
turneu, dar sîntem convinși că 
nici una nu dorea acest lucru cu 
tăria cu care-1 doreau jucătoarele 
noastre. Pe măsură ce obținea vic
torii, echipa noastră a căpătat și 
încrederea că poate câștiga acest 
turneu și a luptat cu multă în
suflețire în fiecare meci pentru 
ca locul I să-i lie asigurat. In 

timpul celor două partide decisive
— cu R.D. Germană și R.P. Un
gară, — echipa R. P. Romîne a ju
cat cu foarte mult calm.

Iată acum și cîteva cuvinte
despre fiecare jucătoare în parte.

IRINA NAGY: A jucat excep-, 
țional. întreaga presă a conside
rat-o drept cel mai bun portar al 
turneului. A scăpat printre degete 
două mingi ușoare tocmai pen- j 
tru că le-a tratat ca atare. Mai 
are de lucrat pentru cîștigarea si
guranței la mingile trase pe col
țul scurt pe jos, ta special pe 
partea stingă.

IOSEFINA UGROM: fundaș 
dreapta — a jucat foarte atent 
în „zid". Ii lipsește încă curajul. 
A fost foarte utilă, remareîndu-se 
în special în jocul cu R. P. Un
gară.

MAGDA DRASER: fundaș 
stînga •— A suplinit cu succes 
lipsurile din pregătirea fizică cu 
experiența și rutina. Uneori ne
atentă în atac și nehotărîtă. Din 
această cauză a ratat multe oca
zii de a înscrie.

AURELIA SĂLAJEAN: half 
dreanta — deși încă prea tînărâ 
pentru acest post, a corespuns, 
totuși, parțial. Din cauza lipsei de 
viteză în mișcare a „scăpat" une
ori adversarul în faze decisive. 
Nu a uzat de toată forța pe care 
o are și nu a acționat decisiv în 
atac.

AURORA POPESCU: half cen
tru — a corespuns total, avînd de 
„ținut" cei mai buni înaintași ad- 
verși pe care i-a anihilat (Kiss_ 
R.P. Ungară și Jahn R.D. Ger
mană). Utilă în atac, însă nepre- 
cisă în aruncările la poartă.

BRUNHILDA NEUROHR : half 
stînga — a corespuns total în 
apărare, dar mai puțin în atac, 
unde este neatentă și nu se înca
drează în mod organizat în joc. 
A degajat uneori greșit.

ANA BALINT: extremă dreapta
— a corespuns parțial datorită 
lipsei de rezistență, ceea ce a îm
piedicat-o să joace la valoarea ei. 
A avut totuși momente cînd a 
jucat excelent.

ELENA JIANU: inter dreapta
— a corespuns total, fiind cea 
mai activă jucătoare în atac. Deși 
este cea mai eficace jucătoare a 
echipei, nu are uneori precizie în 
aruncările la poartă.

MORA VVINDT : centru înaintaș
— a corespuns parțial, deoarece 
nu reușește incă să-și facă jocul 
său și nici pe cel al coechipierelor.
S-a mișcai mult pe teren și a fost 
foarte utilă in special în siste
mul defensiv. Poate ar fi dat mai 
mult randament ca inter.

LUCIA DOBRE : inter stînga
— încă exagerează în acțiunile 
individuale, pe care nu le duce 
la bun sfîrșit pentru că le âncepe 
prea devreme. Atunci cînd se în
cadrează în focul echipei, cores
punde. Uneori a dat semne de 
oboseală, nerezistînd un joc în
treg pe post de inter.

ELENA PADUREANU: extrem 
stînga — jucind foarte inteligent 
și foarte disciplinat, această ju
cătoare poate corespunde în orice 
post. Nu este însă suficient de 
calmă în mome<ntele decisive. A 
ratat multe goluri din acest mo
tiv.

CAROLINA RACEANU: apără
toare — a fost folosită în toate 
posturile, după cum cerea momen
tul tactic și a constituit o sur
priză, în special prin telul în 
care s-a comportat în atac.

Celelalte jucătoare (Ana Starck, 
Hortensia Todor și Ana Scheip), 
nu au f<jst folosite decît în me
ciul cu F.S.G.T. FRANȚA.

In ansamblu, toate jucătoarele 
au avut o comportare bună. Tre
buie să subliniem încă odată cal
mul și maturitatea de care au dat 
dovadă în jocurile decisive, jocuri 
în care și-au impus cu autoritate 
tactica.

Turneul de la Varșovia ne-a 
adus însă pe lîngă un strălucit 
succes și un bagaj întreg de în
vățăminte. Este o datorie de cin
ste, atît pentru noi antrenorii, cît 
și pentru jucătoare de fi ne înzeci 
eforturile în vederea ridicării 
măiestriei sportive la un nivel cît 
mai înalt, corespunzător prestigiu
lui pe care îl are astăzi în lume 
handbalul nostru feminin.

PROF. CONSTANTIN POPESCU 
antrenorul echipei reprezenta
tive feminine de handbal a R.P.R.



CIRCUITUL CICLIST AL R. P. R.
— Un scurt istoric al competiției —

Peste opt zile începe circuitul 
ciclist al R. P. R., la startul căruia 
se vor alinia cei mai valoroși a- 
lergători din țară.

In preajma celei mai mari com
petiții de fond din calendarul nos
tru, considerăm potrivit să facem 
un scurt istoric al probei.

C. SANDRU CÎȘTIGA PRIMA 
EDIȚIE...

Sub denumirea de competiția ci- 
clistă „Lupta pentru pace", C. C. 
F. S. — prin comisia de speciali
tate — a organizat în 1950 primul 
tur ciclist al Republicii noastre 
Populare, pe următoarea rută: Bu- 
curești-Buzău-Bacău-Iași-Fălticeni- 
Vatra Dornei - Cluj-Sibiu - Orașul 
Stalin-București. Competiția a mă
surat 1514 km., dintre care 500 cu 
drum dur, iar restul drum asfal
tat.

Prima etapă a cîștigat-o la 
sprintul final, Marin Niculescu care 
a ocunat apoi primul Ioc în etapele 
a Vil-a și ultimele trei, realizînd 
astfel cinci victorii de etapă. Nor- 
hadian a cucerit două etape, C. 
Sandru de asemenea două, iar 
Pantazescu a sosit primul în eta
pa a II-a, la Bacău. C. Șandru a 
luat conducerea în clasamentul ge
neral, după etapa a IH-a, loc pe 
care l-a păstrat pînă la București, 
înscriindu-și astfel primul numele 
în palmaresul probei. El a făcut 
înconjurul ciclist în 47 h. 25,14. 
stabilind media orară: 31,920 km.

... IAR M. NICULESCU A II-a
In anul următor, traseul s-a lun

git și a cuprins o serie de etape 
mari și deosebit de grele. Astfel, 
prima etapă s-a disputat pe ruta 
București-Focșani (201 km.), a II-a 
Focșani-Iași (230 km.). De la Iași 
s-a mers pe traseul din anul pre
cedent pînă la Cluj, de unde ci
cliștii au ajuns la Timișoara, tre- 
cînd prin Oradea și Arad. In con
tinuare, prin Lugoj-Caransebeș 
spre Petroșani și apoi pe Valea 
Jiului pînă la Craiova, caravana 
ciclistă a străbătut drumuri ex
trem de dificile. De la Craiova ci
cliștii au urcat spre Rm. Vîlcea,

INTEfISĂ ACTIVITATE COMPETIȚIONALĂ LA HANDBAL
Odăiță cu disputarea jocurilor 

din cadrul etapei de mîine a 
campionatului republican mascu
lin de handbal categoria A, se va 
încheia turul acestei frumoase și 
importante competiții. încheierea 
primei părți a campionatului nu 
va coincide anul acesta cu înce
putul obișnuitei „vacanțe" a echi
pelor divizionare. Aceasta, deoa
rece bogatul sezon international 
pe care l-am avut a necesitat o 
lungă întrerupere a campionatu
lui. Ca urmare, în locul pauzei 
dintre tur și retur, vom asista 
în continuare la apriga dispută, 
pe oare au susținut-o cele 12 e- 
chipe masculine de-a lungul tu
rului campionatului. In ultima e- 
taipă, oare se va disputa mîine, 
programul nu se anunță așa de 
„tare" cum a fost în ultima vre
me. Totuși, cele șase jocuri de 
mîine se pot încheia cu surprize, 
avînd în vedere faptul că în ac
tualul sezon echipele masculine 
din campionatul categoriei A au 
manifestat o formă bună. Dintre 
cele șase partide reținem pe cele 
de la Timișoara (Știința — FI. 
roșie Cisnădie), București (Știința
I.C.F.  — Metalul Timișoara) și 
Sibiu (Voința — Flacăina Ploești), 
în care chiar dacă șansele par să 
încline mai mult în favoarea vre
uneia din echipe, totuși meciurile 
vor fi disputate.

In clasament conduce Metalul 
Timișoara, ca urmare a victoriei 
surprinzătoare, dar meritată, a e- 
chipeî Voința Sibiu asupra for
mației bucureștene C.C.A. Și este 
foarte predării ca timișorenii să 
termine turul campionatului pe 
primul loc, deoarece greu îi ve
dem învinși la București rite că
tre Știința I.C.F.

In rest, programul ultimei eta
pe a turului campionatului este 
următorul : București: Dinamo VI
— Știința Iași; Reșița: Metalul
— C.C.A. : Orașul Stalin : Dinamo
— FI. roșie Jimbolia.

Cealalta competiție handbalisti
că de categoria A, campionatul 
republican feminin, va programa 
mîine a doua etaipă a returului, 
în care cel mai important meci 
va fi acela de la Timișoara unde 
se vor întîlni echipele Știința ' din 
localitate și Progresul Tg. Mureș. 
Tțmișorencele vin după o frumoa
să și categorică victorie în de
plasare (la Reșița) unde au cîș- 
tigat cu scorul de 6—1, în timp 
ce echipa din Tg. Mureș a termi
nat la egalitate pe teren propriu 

Sibiu iar de aci au urmat ruta: 
Orașul Stalin-București. Șoselele, 
deosebit de anevoioase pe alocuri, 
au pricinuit zeci de pane de cau
ciuc și numeroeșe defecțiuni me
canice, ceea ce a iniluențat în mod 
evident media orară. Din 2160 km., 
mai puțin de jumătate — 900 km. 
— au' fost asfaltați.

Și în această ediție, M. Nicules
cu a cîștigat cele mai multe etape: 
5 din 13. Prima etapă i-a revenit 
Iui I. Ioniță, iar N. Chicomban, 
Norhadian, Naidin, Doncu, Nuță, 
C. Stănescu și M. Ștefănescu și-au 
adjudecat și ei cîte o etapă. Câș
tigătorul probei, M. Niculescu, a 
parcurs traseul în 76 h 27,19. 
realizînd o medie de 28,251 km/h.

. In clasamentul general, cele
lalte locuri au fost ocupate în or

dine de N. Chi-comhan, G. Șandru, 
M. Ștefănescu și P. Nuță.

VICTORIA UNUI TINAR
A III-a ediție s-a disputat în 

1953. Din acest an, competiția a 
fost denumită: Campionat de mare 
fond al R.P.R., individual și pe 
echipe. Traseul a fost același ca 
în 1951, pînă la Arad. De aci s-a 
trecut la Deva, apoi prin Sibiu la 
Orașul Stalin, și de aci la Bucu
rești.

Circuitul a avut 1744 km. dintre 
care 900 asfaltați. Prima etapă i-a 
revenit lui Șt. Sebe, a II-a lui 
Nuță, iar a treia tînărului N. Va- 
silescu. EI a îmbrăcat tricoul alb 
(semnul primului în clasament), 
după etapa a III-a și l-a păstrat 
pînă la București. C. Istrate, este 
cel care a cîștigat cele mai multe 
etape: trei din unsprezece, M. Ni
culescu a cucerit două etape, iar 
Norhadian, Ștefu și Maxim cîțe 

una. Cîștigătorul cursei, N. Vasi- 
lescu, a parcurs circuitul în 56 h. 
59,35. Media orară: 30,600 km. 
Pe locurile următoare: P. Nuță, G. 
Șandru, C. Istrate și I. Hora. Vic
toria pe echipe a revenit formației 
Dinamo București.

O COMPETIȚIE EXTREM DE 
DURA

A IV-a ediție, cea de anul tre

cu formația Știința Ministerul 
Invățămîntului. Prin prisma a- 

cestor rezultate se pare că prima 
șansă o are echipa timișoreană, 
însă nu este mai puțin adevărat 
că mureșencale, dacă vor să ră- 
mînă în cursa ipentru titlu, au 
neapărat nevoie de două sau cel 
puțin un punct de la Timișoara.

Programul etapei este următo
rul : București: Știința Ministe
rul Invățămîntului — Avîntul Co- 
dlea : Buhuși: FI. roșie — Știința
I.C.F.  București; Constflnța; FI. 
roșie — Metalul Reșița; Orașul 
Stalin: Progresul — FI. roșie Si
biu.

In..sfîrșit, în campionatul mas
culin categoria B se va disputa 
tot a doua etapă a returului. In
teresant este faptul că prima e- 
tapă a adus și schimbarea lide
rului clasamentului (Recolta Va- 
riaș) care, pierzînri jocul de la 
Făgăraș, a cedat primul loc re
prezentativei acestui oraș, aflată 
atunci pe locul al doilea. Din a- 
cest punct de vedere, un meci 
foarte important va fi cel de la 
Făgăraș, unde actualul fruntaș 

a-I clasamentului va primi replica 
echipei Progresul Odorhei, una 
din puternicele formații ale com
petiției.

Celelalte patru meciuri din ca
drul acestei competiții sînt ur
mătoarele : București: Recolta
M.A.S. — Știința Galați; Bacău: 
Progresul — Știința Cluj :Tîrgo- 
viște: Flacăra — Locomotiva Ga
ra de Nord București : Variaș: 
Recolta — Progresul Arad.

In campionatul de calificare 
sînt programate următoarele 
jocuri: MASCULIN : Dorohoi: Di
namo — Locomotiva Iași; Birlad: 
Constructorul — Constructorul 
Piatra-Neamț; Ploești: Flacăra 
Rafinăria — Dinamo Obor; Con
stanța : Constructorul — Cons
tructorul Brăila : Oltenița: Meta
lul — Oltul Rîmnicu-Vîlcea; Craio
va: Dinamo — Metalul III Reși
ța; Bulgăruș: Recolta — Dinamo 
Oradea; Tg. Mureș: Dinamo — 
— Metalul Aiud; FEMININ: 
Ploești: Metalul — Progresul Bîr- 
lad; București: Fi. roșie Steagul 
Roșu — Progresul Constanța : Ti
mișoara: FI. roșie U.T.T. — Vo
ința Arad; Oradea: Progresul — 
Voința Baiia Mare; Sighișoara; 
El. roșie —- Avîntul Miercurea 

Cine. Jocul Flamura roșie Rîm- 
nicu-Vîlcea — Progresul Călă
rași a fost amînat pe data de 18 
septembrie. 

cut, a avut un caracter internațio
nal, prin participarea cicliștilor din 
R.P. Bulgaria. Intemperiile au fă
cut întrecerea foarte grea. Se 
știe că în etapa a V-a cicliștii au 
parcurs zeci de kilometri pe lapo- 
viță, viscol și ger. Din această 
pricină, etapa inițial fixată pe ruta 
P. Neamț-Tg. Mureș a fost între
ruptă la Toplița.

Din 1600 km., 1100 au fost as
faltați. Prima etapă, București- 
Buzău, a cîștigat-o la sprintul fi
nal ciclistul bulgar Stoian Gheor- 
ghiev, a II-a Ion Vasile, iar a III-a 
din nou Gheorghiev. C. Dumi
trescu, Chirii Iliev (R. P. Bulga
ria), G. Moiceanu, N. Vasilescu, 
N. Maxim și I. Hora au cucerit 
cîte o etapă, iar ultimele două i-au 
revenit lui M. Niculescu. Câștigă
torul probei C. Dumitrescu a aco
perit traseul în 48 h. 46,42. Me
dia orară: 33.330 km. Pe locurile 
următoare : St Șterfu, C. Istrate, M 
Niculescu și G. Moiceanu. Pe 
echipe, campionatul de mare fond 
au revenit cicliștilor de la Pro
gresul.

CITEVA CIFRE
Cele patru ediții au avut 47 eta

pe, cîștigate de 24 alergători. M. 
Niculescu a totalizat cel mai mare 
număr de victorii: 14. Urmează 
Norhadian cu 4, Istrate 3, C. Șan
dru, Nută, Vasilescu, Maxim și St. 
Gheorghiev cu cîte 2, Ioniță, Sebe, 
Pantazescu ete. cîte o etapă.

Faza de zonă a campionatului 
de calificare ia volei

Mîine se desfășoară în țară ul- i 
timele meciuri eliminatorii din ca
drul etapei interregiuni a campio
natului masculin și feminin de 
calificare la volei. întrecerile de 
pînă acum au fost foarte interesan
te și în multe partide calificarea 
a fost decisă de setaveraj și chiar 
de punctaveraj.

Mîine se dispută următoarele 
meciuri : FEMININ : Voința Tg. 
Mureș—Constructorul Brăila (1-3), 
Locomotiva Gara de Nord Bucu
rești—Flamura roșie Cluj (0-3). 
Dinamo Arad—Știința Tîrgoviște 
(3-1), Flamura roșie Iași—Loco
motiva Constanța (0-3): MASCU
LIN : Flamura roșie Sibiu—-Pro
gresul Galați (1-3), Știința Con
strucții București—Flamura roșie 
Cluj (3-1), Dinamo Oradea—Fla
căra T restul 3 Ploești (0-3), Știin
ța Iași—Locomotiva Constanta 
(1-3). In paranteze sînt rezulta
tele din tur. Echipele calificate 
vor participa la întrecerile finale, 
care se vor desfășura între 23-25 
septembrie (turul) și 7-9 octombrie 
(returul).

Aspecte din activitatea
■ Activitatea consiliului metodi

co-științific de pe lîngă C C.F.S. și 
a cabinetelor metodico-științifice 
din țară a fost — în general — des
tul de redusă în timpul verii. Nu 
s-au ținut sesiuni de comunicări, în 
schimb activitatea a continuat, în

• domeniul reorganizării muncii, lu
cru foarte necesar, deoarece s-a 
constatat în multe locuri că unii 
din membri nu activau, nu spriji
neau cu nimic munca.

■ La Cluj, de exemplu, a avut 
loc de curînd o ședință în cadrul 
căreia a fost alcățuit un nou cabi
net metodico-științific. In urma dis
cuțiilor purtate, președinte al cabi-- 
neiului a fost ales profesorul dr. 
Iuliu Hațieganu, iar ca membri dr. 
Aurel Moga, dr. Iosif Fazakas, dr. 
Ioanete Mircea, precum și o serie 
de antrenori din diferite discipline 
sportive. Pînă în prezent nu a exis
tat o activitate organizată, dar s-a 
stabilit ca în cursul acestei luni să 
se țină o consfătuire în care să se 
stabilească lucrările ce trebuie în
tocmite. In luna octombrie sau no
iembrie va avea loc o sesiune de 
comunicări.

■ Vorbind de activitatea cabine
tului metodico-științific din Cluj, 
nu putem să nu amintim de greută
țile de care se lovesc cei care mun
cesc pentru dezvoltarea bazelor ști
ințifice ale sportului din țara noas
tră. Cabinetul din Cluj nu are un 
laborator de lucru și nici măcar 
un sediu. Este clar că în asemenea 
condiții, treaba nu poate merge bine 
și nici nu poate da roadele dorite. 
Comitetul regional C.F.S. are prima 
datorie de a satisface necesitățile 
minime ale cabinetului metodico- 
științific, care are un rol bine de
terminat și depsebit de important 
în mișcarea de cultură fizică și 
sport.

Echipa Progresul Casa Sc'.nteii, cișțigătoarea ediției de anul tre-> 
cut. De la stingă la dreapta: Gabriel Moiceanu, C. Dumitrescu, C,- 
Istrate ș‘i Șt. Sebe.

Rezultate bane în prima zi 
a finalelor campionatului republican de înot

Ieri dimineață, la ștrandul Ti
neretului din Capitală, s-a dat 
startul în proba de 100 m. liber 
băieți, prima din cadrul finalelor 
campionatului republican__de înot 
al seniorilor, pe anul 1955. In tot 
cursul dimineții s-au desfășurat 
seriile probelor care au figurat 
pe programul primei zile de con
curs, iar după-amiază finalele.

Cea mai valoroasă performanță 
a zilei, a realizat-o înotătorul 
Mihai Mitrofan (Progr.). Acesta 
a terminat primul proba de 100 
m. bras în 1:14,5 (cel mai bun 
timp din țară în bazin de 50 m.), 
întrecîndu-1 pe Felix Heitz 
(C.C.A.). In această zi s-au în
registrat cinci noi recorduri re
publicane. Astfel, maestra sportu
lui Sanda Platon (C.C.A.) a co
rectat cu 22,9 sec. vechiul record 
al probei 800 m. liber (deținut 
die Elisabeta Bock — Voința) reu
șind să termine cursa în 12:25,3. 
Dinamovistiri Aurel Zahan, sosit 
pe locul II în proba de 200 m. 
fluture, a înotat în 2:45,6 — nou 
record de juniori categ. I. Bine 
pregătită Elisabeta Bratu (Pro
gresul) a reușit la capătul pro
bei 100 m. fluture, 1:31,0, timp 
care constituie un nou record 
de junioare cat. a II-a. O altă 
junioară de categ. a II-a E. Nagy 
(Progr.) a „mers" de două ori 
sub recordul probei 200 m. bras 
junioare categ. a II-a (Maria 
Bratu 3:23,8). In serii, Nagy a 
realizat 3:22,2 iar în finală 3:20,7. 
In sfîrșit, ultimul record al zilei 
a fost înregistrat în ștafeta 
4 X 200 m. liber. Tinerii înotători 
de la Știința : Blajek, Marinescu, 
Chirvăsuță și Kroner, sînt din nou 
în posesia recordului, de astă- 
dată cu un timp mult superior: 
10:02,2 (record de juniori cat. 1 
și cat. II). Iată acum rezultatele 
tehnice din finalele probelor des
fășurate ieri :

de cercetări științifice
■ Foarte interesante și bine ve

nite sînt măsurile luate pentru îm
bunătățirea activității consiliului 
metodico-științific de pe lîngă 
C.C.F.S. In primul rînd, trebuie 
să arătăm că s-a elaborat un nou 
regulament de funcționare, în care 
sarcinile și atribuțiunile membrilor 
sînt bine precizate. Structura ve
chiului regulament era greoaie, 
complicată, iar prin noul regula
ment s-a căutat eliminarea greșeli
lor existente în redactarea statutu
lui inițial de funcționare.

■ In momentul de față sînt pre
gătite materialele pentru plenarele 
consiliului. In aceste plenare vor fi 
comunicate cele mai bune lucrări 
din țară, se va face analiza compor
tării sportivilor participanți la Jocu
rile Sportive Internaționale din ca. 
dirul Festivalului de la Varșovia 
etc.

■ Foarte importante sînt lucrările 
efectuate de consiliu îrr colaborare 
cu catedrele de la I.C.F., în vede
rea participării la un congres inter
național. La acest congres se vor 
discuta probleme în legătură cu 
didactica educației fizice. In gene
ral, pregătirea materialelor a fost 
efectuată la timp.

Sînt însă unele lucrări care tre
buiau efectuate de I.C.F. și care 
n-au fost terminate, fapt care în
greunează activitatea in această 
direcție.

b In cursul verii a fost stabilită 
legătura cu Academia R.P.R., căreia 
i s-a înaintat un plan tematic de 
cercetări în domeniul educației fizi
ce, plan care urmează să fie trans
mis institutelor de cercetări ale A- 
cademiei, pentru studiere.

b Secretariatul consiliuluî a pre
gătit pentru editare, publicația 
„Note și cercetări științifice", în

100 m. liber băieți: 1. Iosif
Novac (C.C.A.) 1:01,5; 2—3.
Hubert I >ck (C.C.A.) și Franclsc- 
Simon (Progresul) 1:01,8; 4. Io
sif Papa (C.C.A.) 1:02,0 5. Ni-
colac Rujinschi (Dinamo) 1:02,2 ;ț

100 m. bras băieți: 1. Mihai: 
Mitrofan (Progresul) 1:14,5; 2..
Felix Heitz (C.C.A.) 1:15,4; 3..
A. Schmaltzer (C.C.A.) 1:17,9;.
4. Adrian Oaință (Dinamo) 1:18.6;
5. G. Bendti (C.C.A.) 1:19,0.

200 m. bras fete: 1. Anca Ro- 
setti (Progresul) 3:06,6; 2. Ga
briela Mangezius (Progresul)j 
3:13,4; 3. Maria Ouatu (Progre
sul) 3:18,4; 4. Emiko Nagy
(Progresul) 3:20,7 (record de ju
nioare al R.P.R.) ; 5. Maria Io- 
nescu (Progresul) 3:22,3,

200 m. fluture băieți : 1. Ale
xandru Popescu (Dinamo) 2:39,3;'
2. Aurel Zahan (Dinamo) 2:45,6> 
(record de juniori al R.P.R.); 3. 
Mircea Olaru (Dinamo) 2:56,0;
4-.  Francisc Goldberger (C.C.A.), 
2:59,0; 5. Alexandru Csiki (Lo
comotiva) 3:00,0 ,

100 m. fluture fete: 1. Ecat£- 
rina Orosz (Progresul) 1:27,3; 2- 
Elisabeta Bratu (Progresul) 1:31.0 
(record de junioare al R.P.R.) •'
3. Inge Graef (Progresul) 1:32.2;'
4. Elisabeta Bock (Voința) 1:33,1 ;
5. Eleonora Vitan (Voința) 
1:36,7;

800 m. liber fete: 1. Sanda Pla
ton (C.C.A.) 12:25,3 (nou record
al R.P.R.) ; 2. Elisabeta Bock.
(Voința) 13:07,0; 3. Marg. Witt
genstein (Știința) 13:31,6; 4. Ele
na Ghinea (Progr.) 13:54,4 ; 5.
Marina Vasiliu (Voința) 13:57,0.

4x200 m. liber băieți : I. C.C.A, 
9:34,5; 2. Dinamo 9:47,8; 3. Pro
gresul 9:51,8 ; 4. Știința 10:02,2 
(nou record al R.P.R.).

G. NICOLESCU
T. ROIBU

în domeniul sportului
care sînt expuse 50 de lucrări efec
tuate în domeniul educației fizice, 
în țara noastră.

■ O mare importanță se va acor
da problemei documentării, care 
pînă acum a fost neglijată. S-au 
luat măsurile necesare și, în scurt 
timp, va exista o documentare te
meinică, ajutătoare în munca de 
cercetări științifice.

b O lipsă serioasă a fost faptul 
că pînă acum consiliul metodico-ști'- 
ințific nu a coordonat decît activi
tatea a două cabinete din provincie: 
Timișoara și Cluj. In schimb, de 
cele din Tg .Mureș, Iași, Ploești, 
etc., unde există cabinete formate 
din inițiativă locală, consiliul meto- 
dico-știiințific nu s-a preocupat să 
sprijine cercetările pe plan local, 
nu a controlat și nu a coordonat ac
tivitatea lor. Munca cercetătorilor 
din provincie trebuie să fie îndru
mată în mod judicios, deoarece nu
mai în felul acesta se va putea ex
tinde activitatea de cercetări științi
fice în întreaga țară, dîndu-i-se, în 
același timp, o linie de conduită 
unitară.

b Mai trebuie să amintim de fap- . 
tul că pregătirile pentru participa
rea la Olimpiada de la Melbourne 
nu au fost sprijinite decît de labo
ratorul de la spitalul Colțea, (care 
s-a ocupat de problema stabilirii! 
gradului de antrenament și îndru
mare a antrenamentului) și de dis
pensarul central pentru, sportivii 
(unde s-a studiat problema condi
țiilor de microclimat din sălile de 
sport adaptate condițiilor de la Mel
bourne, problema alimentației spor
tivilor). In rest, nu s-a făcut nimic, 
deși problema Olimpiadei este deo
sebit de importantă.
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Ne vorbesc oaspeții...
AN ATOLII BOGDANOV

(U.R.S.S.)
.fiind după 7 ani de muncă, 

' vii la un astfel de campionat, 
tind cel din stingă și din drea
pta ta sint capabili să doboare 
recorduri mondiale, simfi că 

, trebuie să ai mai multă energie 
declt ai adunat vreodată. Acea- 
sta este senzația pe care o are

• concurentul Anatoln Bogdanov, 
aci, pe poligonul Tunari. Și, in

< același timp, este — fără mo
destie — un indiciu al valorii 
acestor întreceri, la care aș dori 

, să cuceresc și eu medalii de 
■' aur, deși aici, chiar în stingă 
ț mea, la antrenament, Mihail 
1 Itkis trage numai „muște". 
[ R.F.B. GUY (ANGLIA)
' „Sint nespus de fericit că pot
i lua parte la acest campionat. 
’ Cu toate că nu sint unul din 
' favorifi, eu am ținut cu tot 

' dinadinsul să fiu prezent și 
aici, ca la toate celelalte mari 

i' întreceri de tir din lume.
„Am fost la Olimpiada de la 

Helsinki, la Campionatele Mon
diale de la Oslo și chiar anul 
trecut la Caracas. Dar pentru 

i' a ajunge in capitala Venezuelei, 
! i am traversat Atlanticul ca 
p membru al echipajului unui va- 
; por. Aici, la București, am fost 
J primit cu multă simpatie și mă 
j bucur că pot concura alături de 
: prietenii mei trăgătorii sovie

tici, maghiari și suedezi. Sint 
sigur că la următoarea ediție a 

! campionatelor voi putea enunțe- 
î ra printre prietenii mei și pe 
j coechipierii lui Iosif Sirbu". 
[ BERZETEY GYULA (R. P.

UNGARA).
i „In ultimii ani s-a produs o 
i \ adevărată răsturnare nu numai 

in ierarhia tirului, dar și in 
i( concepția de pregătire a aces- 
1 tui sport.
( i toate acestea datorită ex- 
J i celenților trăgători sovietici, ca-
i \ re i-au detronat de la supre- 
i’' mația mondială pe nordici și

pe elvețieni, în probele de ar
mă și pe americani și pe ar
gentinieni la pistol viteză.

„Ce reprezintă in această si
tuație campionatele europene de 
la București ? Cei învinși au în
vățat de la învingători și se 
pregătesc acum să dea un asalt 

’■ puternic pentru a recuceri locu
rile pierdute. Așa văd eu în
trecerile de pe poligonul Tu
nari.

,>Mi se pare, în același timp, 
foarte interesant campionatul 
feminin și cel al juniorilor, mai 
ales că criteriile după care se
lecționăm de obicei valorile vor 
fi cunoscute de-abia cu acest 
prilej. In orice caz, inițiativa de 
a da tineretului posibilitatea să 

j tragă intr-un concurs interna- 
i, țional, este demnă de succesul 
î Pe care cred că-l vor obține a- 
; ceste întreceri inedite".
’ ALBERT RAVILA Șl BRUNO
ii FRIETSCH (FINLANDA)
' .fiîntem foarte mulțumiți de 

' condițiile de concurs ce ni se 
i., oferă aci. Socotim că aceste 
j campionate de la București ar 
'i putea purta titulatura de intre- 
<; ceri mondiale, deoarece cu cite- 
]' va mici excepții vor concura aci 
; cei mai buni trăgători din lu-
• me. E greu să faci pronosti- 
ii curi asupra câștigătorilor. In 
1 schimb, putem afirma cu toată

certitudinea că multe, foarte 
: multe recorduri vor fi intre cute.

Trăgătorii finlandezi și-au tri
mis aci cei mai buni reprezen- 

, tanți și, în același timp, pe 
cei care se află in cea mai bu
nă formă11.

}-------------------- --------------------

cerile au fost foarte aprige și ne

©E (LA ©ytgXWEȘTa
Rezultate de valoare mondială în prima zi a întrecerilor 

pentru insigna de maestru trăgător

Reporterul fotograf i-a surprins la antrenament pe doi dintre conc urenți: în dreapta trăgătorul sovi
etic Mihail Itkis

Ieri dfimineață, la ora 10,30, si
rena de pe poligonul Tunari a 
dat semnalul începerii concursuri
lor pentru insigna de maestru tră
gător din cadrul primelor Cam
pionate Europene de tir. Și, în 
timp ce sunetul prelung al si
renei se pierdea în liniștea pădurii 
Băneasa, pe standurile de armă 
liberă calibru redus, pistol viteză 
la siluete și talere, primele focuri 
de armă au marcat deschiderea 
disputei dintre cei mai destoinici 
mînuitori ai armei.

De la primele străpungeri în țin
tă, valoarea trăgătorilor și forța 
lor de luptă s-a conturat cu ace
eași precizie cu care cartușele 
enau expediate în centrul țintelor 
sau asupra „farfuriilor zburătoare". 
La startul celor cinci probe pentru 
insigna de maestru trăgător — 
armă liberă calibru redus pozi
țiile culcat, genunchi și picioare, 
pistol viteză și talere aruncate din 
șanț s-au prezentat nu mai puțin 
de 243 de trăgători din toate țările 
participante. Printre aceștia, 121 
de concurenți (11 la tatere, 29 
la „culcat" 31 la „picioare", 31 
ta „genunchi" și 19 la pistol), au 
reușit să atingă s-au să depășeas
că haremurile stabilite prin regu
lament, obținînd astfe] binemeri

tata insignă de maestru trăgător.
După cum era de așteptat, între- 

â cr >

iar în stingă concurenta poloneză 2 

zultatele s-a.u apropiat simțitor de 
cele mai valoroase performanțe 
Internaționale. Este suficient să 
subliniem că în întrecerea de la 
poziția „culcat'1 dintre cei 58 do 
concurenți 8 trăgători au totalizat 
cîte 399 puncte, adică numai cu un 
punct sub recordul mondial, pentru 
a ne da seama atît de echilibrul 
întrecerii cît și de valoarea ridi
cată a concursului.

Dintre trăgătorii noștri, maes
trul sportului H. Herșcovici, a ob
ținut cea mai valoroasă perfor
manță. Participînd numai la pro
ba „genunchi" H. Herșcovici a 
obținut cel mai bun rezultat al 
concursului — 394 p. — cifră care 
egalează recordul țării noastre la 
această probă.

Cele mai de seamă rezultate au 
fost înregistrate ieri în concursul 
de armă liberă calibru redus po
ziția picioare. Trei dintre cei 52 
de partioipanți au totalizat rezul
tate peste 382 p., adică peste re
cordul mondial al probei, iar alți 
trei au obținut performanțe egale 
cu recordul mondial. Finlandezii J. 
Nordqunst și J. Taitto au realizat 
385 puncte și respectiv 383, iar 
francezul Mazoyer 383 p.

Și la pistol viteză la siluete ci
fra recordului mondial — 584 p. — 
a fost depășită de trei concurenți, 
printre care reprezentanții R.P. 
Ungare, Szilard Kun cu 60/587 
p. și J. Gyonyoru cu 60/586 p. 
și de către recordmanul mondial 
N. Kalinicenko 60/585 p. In ime- 
diata apropiere a recordului, patru 
trăgători sovietici (Jgutov, Frolov, 
Nasonov, SoroMn) au reușit să-și 
dovedească înalta lor măiestrie 
sportivă, toializînd rezultate cu un 
punct sub recordul lumii.

Proba de talere aruncate din 
șanț, disputată pe numai 50 de 
taiere, a adus cel mai mic număr 
de purtători ai insignei de maestru 
trăgător. Numai 11 taleriști au 
reușit să treacă peste anevoiosul 

ia Swierczew ska.
barem de 47 talere și să cucerească 
astfel mult Invidiata insignă. In 
fruntea acestora s-au situat tale- 
ristul german R. Jack și polonezul 
Smelezynsckl, care au pierdut nu
mai cîte un singur taler, reușind 
astfel frumoasa performanță de a 
sparge 49 din cele 50 de talere ce 
le-au fost aruncate. O foarte bună 
comportare a avut și reprezentan
tul nostru G. Bumb, care a obținut 
48 de talere lovite din cele 50.

X

Mîine încep, de fapt, întrecerile 
pentru primele titluri de campioni 
al Europei. Rezultatele înregistrate 
în „avan rremiera" campionatelor 
glăsuiesc de la sine despre valoa
rea Întrecerilor pe care urmează să 
le urmărim și care vor stabili cam 
pionii și — desigur — recordma
nii continentului nostru. Ca și ieri 
inaugurarea concursurilor va fi 
realizată de probele de pistol vi
teză la siluete și talere aruncate 
din șanț. Probele de armă liberă 
calibru redus, prezente în prima zi 
a Insignei de maestru trăgător, 
sînt înlocuite în ziua inaugurală a 
campionatelor europene cu proba 
de armă militară 3 x 20 focuri-

Duminică, la ora 9, începe prima 
manșă a probei de pistol viteză, la 
care este anunțată o participare cel

Printre ultimii sosiți la Campionate
Joi și vineri, noi participanți au 

sosit la București cu trenul sau 
pe calea aerului, în vederea cam
pionatelor europene de tir. Ieri și 
alaltăieri au venit restul de tră
gători suedezi, sportivi din Fin
landa, Austria, Belgia, Republica 
Federală Germană, R.P. Bulgaria, 
Saar. Imediat după sosire, deși 
obosiți de drum, mulți concurenți 
și-au manifestat dorința de a vi-

zilei de astăzizita poligonul. La Tunari am avut

puțin tot ai.it de numeroasă ca și 
cea de la insigna de maestru tră
gător. Printre înscriși se află valo
roșii trăgători sovietici, în frunte 
cu campionul și recordmanul man- 
dial Nikolai Kalinicenko, renumiții 
reprezentanți ai R.P. Ungare cam
pionul olimpic Karoly Takacs, Szi
lard Run, J. Gyonyorii, trăgătorii 
noștri:—maestrul emerit al sportului 
Gh. Lichiardoipol, ale cărui perfora 
manțe 'au trecut de multe ori peste 
cele mai bune cifre mondiale, Zol- 
tan Deac campionul țării, Ștefan 
Petrescu etc. precum și ailți trăgă-
tari de valoare din Finlanda, Sue
dia, R. Cehoslovacă, R.P. Polonă 
etc. Cu asemenea participare, pu
tem sconta o întrecere de cea 
înaltă valoare și rezultate, poate 
multe, peste recordul lumii atît la 
individual cît și la echipe.

Și la talere aruncate din șanț 
duminică nu va avea loc decît pri
ma manșă. Se vor trage 100 de 
talere, care vor conta atît în cla
samentul individual cît și în cel pe 
echipe. Prezența lui Lummitzer 
(R. P. U.), Kapek (R. Ceh.), Bur
denko, Moghilewski, Macfhaneil 
(U.R.S.S.) sau a performerilor de 
ieri R. Jak (R.F. Germană) și 
A. Smelezynsckl (R.P. Polonă) 
este o carte de vizită cît se poate 
de impresionantă.

Cea de a treia probă a primei 
zile de campionat este arma mili
tară 3 x 20 focuri. Șj la această 
probă recordul mondial — 530 p. 
— este serios periclitat de valoa
rea actuală a trăgătorilor înscriși.

Dacă în ședința de astăzi după- 
amiază a Congresului Extraordi
nar al U.l.T. delegații participant 
vor consimți ca la Campionatele 
Europene cifrele înregistrate să fie 
omologate ca recorduri mondiale 
atunci este mai mult ca sigur că, 
începînd chiar de mîine vom asista 
la stabilirea unor noi performanțe 
record ale lumii.

prilejul să asistăm la antrenamen
tele oaspeților, iar ieri mulți dintre 
noii sosiți au început concursul 
pentru insigna de maestru al cam
pionatelor.

In rîndul juniorilor germani se 
află frații Bernd și Peter Kling- 
ner, care participă pentru prima 
dată la un concurs peste hotare.

Ultimii participanți la campio
nate vor sosi la București în cursul

-JHlejțfi fianilov (U.R.S.S.), Kurt Schoebel (R.F. Germană), Jacqueline Zvonevschi (R.P. Romină), R.F.B. GUY, (Anglia), Milena Dimie (R.P.F. Jugoslavia), Văzuți ide Matty
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Primii purtători ai insignei 
de maestru trăgător

Pe poligonul Tunari, ca odini
oară în Aula Bibliotecii Centrale 
Universitare, am auzit pronunțîn- 
du-se expresia „criză de tbrup". 
Numai sub acest aspect există o 
mare afinitate între tir și șah. 
La tir, pentru 40 focuri iți sînt 
acordate două ore. La șah, după 
cum știți, în două ore și jumă
tate trebuie să faci 40 de mutăr'. 
Cu alte cuvinte, trăgătorul culcat 
pe patul de tragere, poate, în mod 
teoretic, să „gînd'ească" o oră și 
59 de minute la un foc, cu con
diția ca în minutul care Fa mai 
rămas să le efectueze pe celelalte 
39. Exact ca la șah...

Ieri, Boris Pereberin, din ech'- 
pa sovietică, s-a dovedit tot atît 
de iute ca și șahiștii Smîslov, 
Toluș, Petrosian, Ciooîltea sau 
Bella Soos, care niciodată n-au 
fost în criză de timp. Ii mai ră- 
mîne o bună jumătate de oră con
curentului Boris Pereberin, la pro
ba de armă liberă, poziția culcat, 
cînd adiționarea punctelor de pe 
țintele sale a dat suma de 397, 
suficientă pentru obținerea insig
nei de maestru trăgător al cam
pionatelor.

Arta aceasta, de a-și doza tim
pul, și-a desăvîrșilt-o Pereberin 

după o practică îndelungată pe 
poligon. Trăgătorul sovietic are 
un impresionant palmares, printre 
care și două rezultate de 400 din

rul Gyula Berenyt.

400, obținute la campionatele
U.R.S.S. A fost primul trăgător 
sovietic care a trecut de 1170 pct. 
la trei poziții. La fel de bun la 
arma liberă ca și la cea militară, 
Pereberin se numără printre cei 
mai buni trăgători din lume.

Cam in același timp au înche
iat tragerea elvețienii Hollenstein 
și; Schmidt, despre care se vor
bește că se află în mare formă. 
De alfel, rezultatele lor de ieri au 
confirmat aceasta, Schmidt reușind 
399 pct iar Hollenstein 397 pct

Pe un pat apropiat de aceștia, 
trăgea ieri campionul francez Lo
uis Jacques Mazoyer. Primely două 
serii au produs senzație: 200 

pot. cu 1.2 muște. Spectatorii n-au 
întîrziat să se strîngă în spatele 
fostului campion mondial, între- 
bîndu-se dacă va reuși să egaleze 
performanța sa de la Barcelona, 
la Jocurile Mediteraneene, cînd a 
obținut 400 din 400 cu 30 muște.

Din păcate, n-a fost așa. In 
seria a treia, poate emoționat 
(nouă ne-a declarat că nu), poate 
obosit, Miazoyer trimite chiar pri
mul foc în cercul de 9. Se rea
bilitează apoi imediat, obținînd 
patru decari, dar... al 26-lea 
plumb se oprește iar în 9.

Spectatorii au început să-l pă
răsească pe Mazoyer, astfel că 
n-au mai văzut cei 14 decari con
secutivi care au făcut ca la urmă 
arbitrii să înscrie un total de 398 
puncte.

Pe patul de alături, un alt fran
cez, Maurice Racca, obține și el 
insigna de maestru, realizînd 398 
pct. întocmai ca și Mazoyer.

Cînd scriem aceste rînduri, în
trecerea pentru cucerirea insignei 
continuă. Rezultatele sînt încă 
provizorii, cele definitive vor fi 
cunoscute abia după ce gabaritul 
își va spune cuvîntul. Dar se vor
bește pe poligon de forma exce
lentă pe care o dețin trăgătorii 
suedezi, în frunte cu campionul 
lor, Andiers Helge Kvisberg.

Intre timp se aud seriile ra
pide de la piistol viteză și împuș
căturile înfundate ale armelor de 

vînătoare. Au început concursurile 
la talere. Foarte rar, răsună flu
ierul arbitrului, care anunță că un 
taler a căzut neatins pe pămînt. 
De cele mai multe ori, un foc sau 
două, întîlnesc în plin talerele 

în zborul lor razant.
întrecerile pentru cucerirea In

signei, intrate în tradiția marilor 
concursuri de tir, nu pot influența 
clasamentul campionatului. Totuși, 
acest „start" este un mijloc ex
celent pentru luarea de contact, 
pentru verificarea formei și a ar
melor înaintate focurilor decisive. 
In plus, este o mare cinste să 
por ți insigna de maestru trăgător 
al campionatelor.

Eric Walfrid Karlsson' președintele Uniunii Internaționale de 
Tir (al doilea din stingă), Karl August Larsson, secretarul general 
al Uniunii Internaționale de Tir (al treilea din stingă). Alexandru 
Siperco, președintele comisiei de organizare a Campionatelor Euro
pene de Tir (primul din stingă) și Samuel Barany, membru al comi
siei de organizare, asistă la defilarea concurenților participanți la 
campionate.

Foto MAX BANUȘ

RECORDURI MONDIALE...
RECORDURI R. P. R....

Armă liberă calibru redus 3x40 : 
Mondial : individual : A. Bogda
nov (U.R.S.S.) 1174 pct. (Caracas
1954)—echipe U.R.S.S. 5802 pct. (Ca
racas 1054) ; culcat : T. M.ănttări
(Finlanda) 400 pct. (Lucerna 1939);
A. Jackson (S.U.A.) (Oslo 1952) ; I. 
Sîrbu (R.P.R.) (Helsinki 1952),
B. Andreev (U.R.S.S.) (Helsinki 1952),
echipe — Suedia 1988 pct. (Caracas 
1954); genunchi : A. Bogdanov
(U.R.S.S.) 396 pct. (Caracas 1954) ;
echipe : U.R.S.S. 1960 pct. (Caracas 
1954) ; picioare : E. Kongshaug (Nor
vegia) 382 pct. (Oslo 1952) — echipe: 
Elveția 1873 pct. (Oslo 1952) ; R.P.R. 
— 3x40 H. Herșcovici 1168 pct. ;
echipe — 5782 pct.; culcat : I. Sîrbu,
H. Herșcovici 400 pct. ; echipe : 1980 
pct.; genunchi : H. Herșcovici, I. 
Sîrbu 394 pct.; echipe: 1929 pct. ; 
picioare : H. Herșcovici 383 pct. ; 
echipe : 1873 pct. ; armă liberă ca
libru mare : Mondial : 3x40 : A. Bog
danov (U.R.S.S.) 1133 pct. (Caracas 
1954); culcat: S. O. Lindgren (Fin
landa) 393 pct. (Lwow 1931) ; ge
nunchi : B. Ronnmark (Suedia) 381 
pct. (Granada 1933), E. Kivistik 
(U.R.S.S.) (Helsinki 1937), V. Ylănen 
(Finlanda) (Oslo 1952) ; picioare : V. 
Borisov (U.R.S.S.) (Caracas 1954) ; 
echipe : — U.R.S.S. 5607 pct. (Ca
racas 1954). R.P.R. : 3x40: I. Sîrbu 
1102 pct. — echipe 5423 pct. ; culcat:
I. Sirbu, C. Antonescu 386 pct. ; ge
nunchi : I. Sirbu 376 pct. — picioare: 
I. Sirbu 349 pct. Meci englez : Mon
dial : Gilmour Boa (Canada) 598 pct. 
(Caracas 1954), echipe — S.U.A., 2373 
pct. (Caracas 1954). R.P.R. : I. Sirbu 
600 pct. ; echipe: 2388 pct. ; armă mi
litară 3x20; Mondial: Olavi Elo 
(Finlanda) 530 pct. (Helsinki 1937), 
L. Genot (Franța) (Lucerna 1939); A. 
Hollenstein (Elveția) (Oslo 1952); 
culcat : T. wickstrom (Suedia) 189 
pct. (Stockholm 1947); genunchi :

K. Zimmermann (Elveția) 185 pct. 
(Helsinki 1937) ; picioare : 3. Thur- 
mann — Nielsen (Norvegia) 174 pct. 
(Oslo 1952) ; echipe : Elveția 2607 pct. 
(Lucerna 1939), R.P.R. 3x20 indivi
dual : I. Muscă, D. Vidrașcu 475 pct. ; 
Pistol liber : Mondial : T. UHman 
(Suedia) 558 pct. (Oslo 1936) — e- 
chipe: U.R.S.S. 2723 pct. (Caracas 
1954) ; pistol viteză la siluete : N. 
Kalintcenko (U.R.S.S.) 60/584 pct.
(Caracas 1954) ; — echipe U.R.S.S. 
240/2317 (Caracas 1954) ; pistol, ca
libru mare : I. Ullman (Suedia) 586 
pct. (Caracas 1954) — echipe;
U. R.S.S. 2318 pct. (Caracas 1954); 
R.P.R. : pistol liber : I. Pieptea 545 
pct. — echipe : 2624 pct. ; pistol vi
teză : G. Lichiardopol 60/586 pct. — 
echipe : 240/2282 pct. ; pistol calibru 
mare : p. Mocuța 546 pct.; talere: 
Mondial : (aruncate din șanț) S. 
Lumniczer (R.p.u.) 298 pct. (Vlena 
1933); echipe: Italia 772 pct. (Ca
racas 1954); Skeet: talere aruncate 
din turn) : C. T. Edwinsson (S.U.AJ 
150 pct. (Oslo 1952); R.P.R. : talere: 
G. Bumb 290 pct. — echipe : 766 pct.; 
Skeet: S. Țuculescu 123 pct. ; Cerb 
alergător : Mondial : — focuri simple
V. Romanenko (U.R.S.S.) 224 pct.
(Caracas 1954) ; echipe : U.R.S.S. 057 
pct. (Caracas 1954) ; Focuri duble: 
D. Bobrun (U.R.S.S.) 213 pct. (Ca
racas 1954) ; echipe : U.R.S.S.: 12» 
pct. (Caracas 1954).

R.P.R. (feminin) : armă liberă ca
libru redus 3x40; Marieta Juver- 
deanu 1156 puncte, culcat: M. Ju- 
verdeanu 399 puncte, genunchi: I. 
Moscu 396 puncte, picioare: M. Ju- 
verdeanu 372 puncte.

R.P.R. (juniori) armă liberă ca
libru redus 3x40 : V. Antonescu 1147 
puncte, culcat : I. Văcaru 397 puncte, 
genunchi : Jacqueline Zvonevskl 
388 puncte, picioare t V. Antonescu 
368 puncte.

Ne vorbesc oaspeții...
Dr. STELA TRAJKOVIC- 

SKREBLIN (R.P.F. JUGO
SLAVIA).

„Desigur, așteptați de la mine 
aprecieri In privința desfășură
rii probelor feminine. Cred că 
lupta pentru primele locuri se 
va da în principal intre trăgă
toarele romince și cele sovie
tice. Va fi o întrecere pasio
nantă, mai ales că multe tră
gătoare sînt capabile să concu
reze alături de bărbați. Exem
plul tinerei Iacqueline Zvonev- 
ski, din echipa romlnă, care va 
concura alături de juniori, vor
bește de la sine.

„Dar trăgătoarele suedeze și 
maghiare nu vor fi nici ele sim
ple spectatoare".

OTTO HORBER (ELVEȚIA)
„Acum, după ce poligonul Tu

nari mi-a devenit familiar, înțe
leg de ce tirul a cunoscut un 
astfel de progres în Rominia. 
Aveți locuri de concurs pentru 
tir, demne de invidiat. Eu am 
luat parte la numeroase con
cursuri și campionate, am văzut 
cele mai moderne standuri de 
tragere, dar mărturisesc că 
„Tunarii" mi-au produs o im
presie deosebit de puternică și 
U situez printre cele mai bune. 
Merită felicitări constructorii 
pentru modul cum sînt îmbinate 
utilul cu confortul fără a fi 
neglijată partea estetică.

„Acest poligon cred că va fi 
martorul unor mari perfor
manțe".

Dr. FRIDE PEZZET (AUS- 
‘TRIA)

„Sigur că voi vorbi de în
treceri, concurenți și de poli
gon. Dar, înainte dați-mi voie 
să explic, pe această cale, care 
este semnificația echipamentu
lui purtat de trăgătorii aus
trieci. Ne întreabă atîta lume 
despre aceasta, incit cred că 
cel mai bine este să le răs
pund ta toți deodată.

„In timpul războaielor lui 
Napoleon, tirolezii au dovedit 
multă vitejie, astfel că s-a ac
ceptat ca fiecare să poarte cos
tumul caracteristic tirolez 'și o 
armă. Ca să nu se uite ero's- 
mul celor care au apărat Ti- 
rolul, a rămas în datină por
tul la pălărie a unei pene de 
pajură — pasăre care simboli
zează curajul.

„Trăgătorii noștri nu vor să 
calce această frumoasă tradi
ție.

„Și acum, cîteva cuvinte des
pre campionate. Totul este mi
nunat aci și va fi și mai mi
nunat cînd întrecerile ne vor da 
satisfacțiile unei frumoase lup
te, a unor rezultate de va- 
toarea.

CHARLES WITTER -(BEL
GIA}

„Totul este perfect aci. Con
sider chiar că poligonul Tunari 
este superior celu. de la 
Stockholm, care pentru mine 
reprezenta un „maximum". Noi 
am deplasat la București pe cei, 
mai buni trăgători belgieni 
care anul acesta au reușit, în 
sfirșii, in tradiționalul meci pe 
care tt susțin de alifia ani, 
să-i întreacă pe francezi. Toc
mai de aceea sperăm ca și aci, 
alături de participant atît de 
renumiți șl care poartă pe piept 
șiruri de medalii de aur. să 
obținem și noi rezultate ono
rabile".

Pekka Kurkinen (Finlanda), Dr. Sandor Lumniczer (R.P. Ungară), Franșois Lajorfune (Belgia), Milos Netopilik (R. Cehoslovacă), Bengt Austria (Suedir).
Văzuți de MATT i



Com|telilii...cottcur$ui*i...
Baschet

Prospect de admitere ia Școlile tehnice de antrenori

Campionatul de calificare la bas
chet a început cu disputarea unui 
singur meci, între echipele Pro
gresul Focșani și Voința Rădăuți. 
A învins Progresul Focșani cu 
73-57, dar echipa care se va cali
fica mai departe va fi cunoscută 
mîine, după disputarea returului, 
care are loc la Rădăuți.

Echipele participante la campio
natul categoriei A fac pregătiri 
intense în vederea reluării activi
tății oficiale, care va avea loc la 
25 septembrie pentru echipele mas
culine și la 9 octombrie pentru e- 
chipele feminine. Pînă atunci, e- 
chipele din Capitală și Dinamo 
din Oradea vor participa la o 
importantă competiție organizată 
de colectivul Constructorul I.P.C. 
Echipele masculine își încep în
trecerea chiar azi, cjnd se vor dis
puta următoarele meciuri : Dinamo 
București-l ocomotiva PTT, CCA- 
Progresul F.B.. Știința ICF-Dina- 
mo Oradea. Mîine se dispută jocu
rile: Știința ICF-Loc'omotiva PTT, 
Dinamo București-Progresul F.B. 
si CCA-Dinamo Oradea. Echipele 
feminine vor începe întrecerea la 
29 septembrie. Partidele acestea, 
care au o mare importantă pen
tru verificarea stadiului de antre
nament și a pregătirii echipelor, 
se desfășoară pe terenul Construc
torul.

Joi seara s-au încheiat între
cerile din cadrul competiției or- * 
ganizată de colectivul Progresul 
I.T.B. In ultima zi s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Fla
mura roșie M.I.U.—Progresul 
I.T.B. 51-40, Progresul 22—Loco
motiva 51-39, Progresul Arta— 
Constructorul I.P.C. 61-39. Cupa 
pusă în joc a fost cucerită de e- 
chipa Constructorul I.P.C. clasată 
Pe Primul ioc. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Progresul Arta 
și Flamura roșie M.I.U

Popice
întrecerile din cadrul primei, eta

pe a turneului final al campiona
tului republican de popice au luat 
sfîrșit cu victoria echipelor Voința 
Craiova, Metalul Medgidia și A- 
vîntul P. Neamț, care s-au califi
cat alături de celelalte formații 
în faza a Il-a a competiției. Tu
rul etapei a Il-a care se va des
fășura astăzi și mîine. progra
mează următoarele iocuri :

Băieți : Metalul Medgidia-Voin- 
ta Craiova; Avîntul P. Neamt- 
Vointa București; Locomotiva auto 
Iași-Suceava; Locomotiva Sibiu- 
Flacăra Ploești; Metalul I.O.R. 
București-Minerul Petroșani; Lo
comotiva Timișoara-Flamura roșie 
U.T.A. Arad; Voința Bistrița-Fl. 
roșie Tg. Mureș; Progresul Ora- 
dea-Progresul Baia Mare;

Fete: Avîntul P. Neamț-Loco- 
motiva P.C.A. Giurgiu; Progresul 
Roman-Suceava; Metalul Orașul 
Stalin-Fl. roșie Azuga; Locomoti
va P'iT București-Minerul Lupeni; 
Voința Timișoara-Fl. roșie U.T.A. 
Arad; Metalul Cluj-Fl. roșie Tg. 
Mureș; Fi. roșie Salonta-Progre- 
»ul Baia ?4are.

La 17 și 18 septembrie va avea 
oc returul etapei .n localitățile 

echipelor care s-au deplasat la 10 
și 11 septembrie.

Polo
Ne apropiem cu pași rapizi și 

de sfîrșitul campionatului catego
riei A de polo pe apă. (Categoria 
B și-a încheiat „socotelile" săptă- 
mîna trecută). Ultimele partide au 
avut darul să cristalizeze clasa
mentul categoriei A în cele trei 
zone ale sale: a fruntașilor, a e- 
chipelor de mijloc și a celor care 
încheie plutonul. Seria marilor 
surprize deschisă de înfrîngerea 
echipei CCA la Tg. Mureș, în fața 
echipei Progresul (25 august), a 
continuat apoi la Cluj, Oradea și 
București, unde Tînărul dinamo- 
vist — una din echipele cele mai 
inconstante — a „lăsat" cîte un 
punct formațiilor locale, Metalul, 
Constructorul, și respectiv Progre
sul. Un punct care pentru cele 
trei formații a însemnat rînd pe 
rînd „colacul de salvare", datorită 
poziției lor în clasament. Marți 
însă, la ștrandul Tineretului, Tî
nărul dinamovist a jucat din nou 
la adevărata ei valoare, reușind 
să „ciupească" un punct puter
nicei formații din Tg. Mureș sin- 
era învingătoare în ultimii trei 
ani a echipei C.C.A. Studenții din 
Cluj trec și ei prin asemenea fluc
tuații. învinși categoric duminica 
trecută de Progresul Tg. Mureș 
(2-7), ei au întrecut surprinzător, 
miercuri în deplasare, pe Dinamo 
București (6-5). care la rîndul său 
este singura învingătoare a mu
reșenilor (7-4 în turul campiona
tului) ___________
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De asemenea, între rezultatele 
pe care Constructorul Oradea și 
Metalul Cluj le reușesc „acasă" și 
în deplasare, este o diferență prea 
mare. O singură explicație am pu
tea găsi și aceea numai pentru 
orădeni: jucînd țntr-un bazin cu 
adîncime mai mică, ei au devenit 
specialiști în jocurile de „acasă". 
In altă ordine de idei, sîntem da
tori cu o explicație portarului 
Deak (Progresul Tg. Mureș) care 
în ultima partidă a primit un gol 
gratuit (nu a știut-că loviturile li
bere pot fi executate în anumite 
situații și de alți jucători decît 
de cei care au fost ultima dată
penalizați). O infracțiune penali
zată în timp mort — se spune în 
regulament — nu anulează pe 
cea anterioară din punct de ve
dere al persoanei și al locului de 
execuție. Din cauza necunoașterii 
acestui punct din regulament, el a 
primit golul în partida care s-a 
terminat cu scorul de 4-4 (Pro
gresul Tg. Muireș-Tînărul dina
movist). Iată cum se prezintă cla
samentul categoriei A după ulti
mele jocuri:
1. Progr. Tg. Mureș
3. Știința Cluj
4. Dinamo Buc.
5. Tin. Din. Buc.
6. Progr. Buc.
7. Constr. Oradea
8. FI. roșie Tim.
9. Met. Cluj
10. Știința Buc.

Tenis de masă

15 13 1 1 97:27 27
14 13 0 1 124:19 26
ia 12 1 5 85:56 25
14 16 1 3 86:45 21
14 G 4 4 54:40 16
15 a 4 8 31:67 10

18 3 4 11 46:89 10
16 4 1 11 34:80 9
18 2 5 11 33:111 9
16 2 1 13 29:85 5

Campionatul republican de tenis 
de masă pe echiipe programează 
duminică o etapă „tare". Astfel, 
în cadrul întrecerilor feminine se 
întîlnesc — în cel mai important 
meci — Constructorul București- 
Progresul București, echipele care 
dau cele mai multe jucătoare re
prezentativei țării noastre, campion" 
nă a lumii. In al doilea meci din 
Capitală, Știința va opune odîrză 
rezistență echipei mai rutinate a 
dinamovistelor din București, iar 
la Oiuj, Progresul întîlnește Fla
mura roșie Constanța, într-un 
meci ușor pentru clujence.

In întîlnirile masculine trebuie 
urmărit g-adul de pregătire a 
jucătorilor noștri fruntași, dat 
fiind că unii dintre ei au pierdut 
în prima etapă partide care,. în 
mod normal, trebuiau să le revină. 
Dintre cete trei meciuri ce se 
dispută în București, se remarcă 
în special cel dintre Constructorul 
și Progresul Cluj. In mod normal, 
victoria trebuie să revină primei 
formații, dar clujenii, cu Paneth 
în formă bună, se anunță adver
sari periculoși. Partida Progresul 
București — Dinamo IX se anun
ță de asemenea disputată, pentru 
că Progresul întîmpină greutăți în 
alcătuirea celei nilai bune formații, 
iar dinamoviștii, deși duminica 
trecută au pierdut, au meritul de 
a fi prezentat o echipă tînără care 
știe să lupte pentru victorie. In 
ultimul meci din București, Fla
mura roșie întîlnește Flamura roșie 
Timișoara. Timișorenii se pare că 
sînt în progres față de furtul 
campionatului. l>a Arad, Voința 
își dispută întîietatea în compa
nia echipei Progresul Satu Mare.

Ciclism
Mîine dimineață se va desfășu

ra în Capitală finala concursului 
republican pentru biciclete de oraș. 
Competiția se va disputa pe tra
seul concursului motociclist „Ma
rele Premiu".

La startul probei de mîine se 
vor alinia cei mai valoroși aler
gători (bărbați și femei) pe bi
ciclete de oraș calificați pentru fi
nală. Proba masculină se va dis
puta pe 25 km., iar cea feminină 
pe 15 km. Un bun prilej pentru 
cicliștii din Capitală și din cu
prinsul țării de a se remarca. Este 
știut că o bună parte din actualii 
cicliști fruntași au fost relevați cu 
prilejul întrecerilor cu caracter 
popular. Astfel că, mîine, pe tra
seul dintre Piața Stalin — Arcul 
de Triumf și Piața Scînteii, este 
de așteptat să „descoperim" noi 
talente, viitoare cadre ale ciclis
mului de performanță.

Adunarea participanților la ora 
8,30, în strada Porumbaru (lîngă 
Piața Stalin). Reuniunea va în

Finala campionatului de volei al asociației Voința
In cinstea celui de al Il-lea 

congres al Cooperației Meșteșugă
rești, pe terenurile din Parcul 
„23 August" se desfășoară finala 
campionatului de volei al asociați
ei Voința, la care participă echi
pe masculine și feminine. Festi
vitatea de deschidere a acestui 
campionat a avut loc în după-a- 
miaza zilei de 8 septembrie.

In prima zi s-au înregistrat ur

cepe la ora 9 prin desfășurarea 
unor concursuri rezervate cicliști
lor din categoria avansați.

Tenis
Iată rezuliatele tehnice înregis

trate în cele două meciuri, din 
campionatul R.P.R., disputate săp- 
tămîna aceasta în Capitală: Ști
ința București—Locomotiva P.T.T. 
București 7—4: Julieta Namian 
(S)— Mariana Dlnopol (L) 6'—2,
6—2; I. Dancea (S)— Gh. Roșia- 
nu (L) 6—2, 6—3, 7—5; Gh.
Slaipciu (S) — Gh. Roșlanu (L) 
6—2, 6—2, 6—2; N. Mita (S) — 
Petre Marin (L) w. o.; Gh. Slap- 
ciu (S)—D. Cirimbei (L) 4—6,
0—6, 3—6; Sibila Ressu (S)—H. 
Orenski (L) 6—3, 2—6, 3—6; J. 
Namian, S. Ressu (S) — Orensk*', 
Marinescu (L) 6—0, 6—2; I.
Dancea (S)—D. Cirimbei (L)
6— 2, 6—3, 4—6, 1—6, 0—6; Tu- 
leș (S) — D. Marinescu (L) 3—6, 1
2— 6, 4—6; Slapciu, Mita (S) — 
Clrimbej, Petre (L) w. o.; J. Na
mian, Slapciu (S) — H. Orenski, 
Cirimbei (L) 6—4, 6—4.

Progresul F. B. — Dinamo Buc.
5— 2: Rodica Andriescu (P) — 
Mariana Niculescu (D) 6—2, 8—6; 
Eugen Cristea (P) — Rakosy Ion 
(D) 6—3, 4—6, 2—6, 1—6; Ttti- 
nel Teodorescu (P)—Const, Vasi- 
lescu (D) 1—6, 6—3, 2—6, 5—7; 
R. Andriescu, Sanda Butărăscu 
(P)—Elena Stan, Niculescu (D)
3— 6, 6—1, 9—7; Eug. Cristea (P)
■— Const VasMescu (D) 7—5,
7— 5, 4—6, 6—4; R. Andriescu, T.
Teodorescu (P)—Mariana Nicules
cu, Bardan (D) 6—2, 4—6, 6—4; 
Eug. Cristea, T. Teodorescu (P) — 
Rakosy, Bardan (D) 6—1, 6—4,
6— 2; partide întrerupte: P. Ursan
(P)— D. Viziru (D) 6—2, 6—1,
3—6, 4—6, 7—6; Stăncescu (P) — 
Bardan (D) 4—6, 6—8, 3—3; T, 
Teodorescu (P) — Rakosy (D)
7— 5, 1—0; Sanda Butărăscu (P)
— Elena Stan (D) 6—0, 6—8, 
3—0. întîlnirile continuă azi d» 
la ora 15,30.

La Arad, Flamura roșie a pier
dut cu 2—9 în fața echipei Pro
gresul I.T.B. Buc. Iată rezultatei» 
mai importante: Grunwald (A) — 
Canalulis (P) 6—1, 7—5, 0—6,
2— 6, 3—6; Folbert, Takacs (A) —
Georgescu, Angelescu (P) 6—2,
10—12, 7—5, 2—6, 4—6; Grun
wald (A) — Zacopceanu (P) 6—8, 
0—6, 8—6, 1—6; M. Glatt, Griin- 
wald (A) — I. Ponova, Cara-
lulis (P) 2—6, 6—3, 10—81; M. 
Glatt (A)—Eva Stăncescu (P) 1 — 6. 
1—6; I. Grunwald (A) — Irina 
Ponova (P) 2—6, 2—6; Piros (A)
— Zacopceanu (P) 2—6, 2—6. 
1—6; Wilier (A) — Angelescu (P)
3— 6, 1—6, 2—6.

Astăzi și mîine se dispută ur
mătoarele întîlnlri: Timișoara: Me
talul—Progresul I.T.B. Buc.; Cluj: 
Progresul Finanțe sfaturi—C.C.A.; 
Arad: FI. roșie—Știința Buc.

„Cupa Petrolului" 
și a Chimiei" la ciclism 
PLOEȘTI, 9 (prin telefon). — 

Etapa a Il-a s-a desfășurat joi pe 
distanța Ploești-R. Sărat șj retur 
(203 km). Prima semietapă, Plo
ești-R. Sărat, (100 km. disputată 
pe echipe, cu porniri separate, s-a 
alergat pe un vînt puternic din 
față și a revenit echipei C.C.A. 
(timp: 3115,33), urmată la 4 sec. de 
Locomotiva, după care s-au cla
sat, la distanță, Dinamo, Construc
torul și Metalul.

De la R. Sărat — la Ploești (103 
km.) s-a alergat în bloc. La 20 km. 
de sosire St. Ștefu a „evadat” din 
pluton și a cîștigat detașat. Timp: 
2h43,14. La 3 min. a sosit plutonul 
al cărui sprint a revenit' lui N. Va- 
si'lescu, urmat de D. Țupa*, E. Mi- 
hăilă și I. Angelescu.

După etapa a doua, tricoul gal
ben a fost îmbrăcat de D. Mun- 
teanu (Locomotiva) 9h36,48; urmat 
de N. Molnar (Locomotiva) 
9:38,21; V. Georgescu (Dinamo), F. 
Wittman (C.C.A.) și D. Țupa 
(C.C.A.). Pe echipe, conduce Loco
motiva (29:22,23), urmată de C.C.A. 
(29:27,35), Constructorul, Dinamo 
și Progresul.

M. Bedrosian 
corespondent

mătoarele rezultate : masculin : 
Zalău — Fălticeni 3—2, Ploești
— Iași 3—0; Tg. Mureș-București 
3—0; feminin: Orașul Stalin
— Zalău 3—0, Constanța — Făl
ticeni 3—1, Bacău — Zaiău 3—0, 
Constanta — Bacău 3—1, Sibiu
— Tg. Mureș* 3—0, București — 
Arad 3—0. întrecerile continuă 
azi și miîine, sistem turneu, pe 
terenurile de la „23 August",

In conformitate cu Hotărârea 
C.C. at P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri al R.P.R. nr. 91/1955 
ou privire la organizarea îiwăță- 
mîntu'ui profes-ioraal tehnic, Comi
tetul pentru Cultură Fizică și 
Sport dte pe ltngă Consiliul de Mi
niștri a înființat două școli teh
nice de antrenori în localitățile 
Timișoara și Orașul Stalin.

Cele două școli tehnice de an
trenori au sarcina să pregătească 
antrenori calificați, necesari dez
voltării continue a mișcării de cul
tură fizică și sport din R.P.R.

Cursurile vor începe la data de
1 octombrie 1955.

Durata cursurilor este dte 2 (doi) 
ani. ’

Școlile cuprind cîte trei secții, 
fiecare din ele cu cîte o specia
lizare principală și una* secundară.

Astfel, școala din orașul Timi
șoara va funcționa cu următoarele 
secții :

1. Atletism, ca specializare prin
cipală ; baschet, ca specializare se
cundară.

2. Fotbal, ca specializare prin
cipală; volei, ca specializare secun
dară.

3. Box, specializare principală ; 
lupte si haltere, specializare se
cundară.

Școala din Orașul Stalin va 
funcționa ou următoarele secții :

1. Gimnastică, specializare prin
cipală; handbal specializare secun
dară.

2. Rugbi, specializare principală; 
atletism specializare secundară.

3. Ciclism, specializare princi
pală; hochei pe gheață și patinaj 
specializare secundară.

In cele dbuă școli se primesc 
absolvenți »ai școlilor medii de 10 
ani și absolvenți ai școlilor medii 
tehnice de cultură fizică.

Admiterea în aceste școli se 
face fără examen, în limita sar
cinilor de școlarizare, 'n ordinea 
mediilor obținute la examenul de 
maturitate și pe baza clasificării 
sportive.

Se va da prioritate candidaților 
care a*u normă de clasificare spor
tivă superioară.

înscrierile la școlile tehnice de 
antrenori ale C.C.F.S./CM se fac 
pînă la 20 septembrie a. c., la se
diile fiecărei școili.

a) Școala tehnică de antrenori
Timișoara I, str. Lenin nr. 2.

b) Școala tehnică dte antrenori

SPORT3 Hi
■ MOTOCICLISM — Colectivul 

sportiv Locomotiva Ploești orga
nizează mîine la Ploești, un con
curs de viteză auto-moto pe cir
cuit închis. Vor participa sportivi 
de la C.C.A.. Dinamo, Locomoti
va, Voința. Metalul și Flacăra.

■ CICLISM. — Luni 12 septem
brie, la ora 18, va avea loc la 
sediul comisiei orășenești de ci
clism o consfătuire la care vor 
lua parte toti delegații și antre
norii. în vederea ultimelor ins
trucțiuni cu privire la Circuitul 
R.P.R.

Azi
GIMNASTICA. — Sala Dina

mo, ora 16: prima finală a dina- 
moviiadei de juniori.

NATAȚIE. — Ștrandul Tinere
tului, ora 10 și ora 16: finalele 
campionatului republican (seni
ori).

BASCHET. ■— Teren Construc
torul (str. Berzei Nr. 3) „Cupa 
Constructorul” : de la ora 18: Di
namo Buc. — Locomotiva P.T.T., 
C.C.A. — Progresul F.B., Știința 
I.C.F. — Dinamo Oradea.

Mîine
NATAȚIE. — Ștrandul Tinere

tului, ora 10 și ora 16: finalele 
campionatului republican (seni
ori).

POLO. — Ștrandul Tineretului, 
C.C.A. Dînamo Buc, ora 18.

TENIS DE MASA. — Sala 
Constructorul (str. Aurora nr. 1), 
de la 8: Știința Buc. •— Dinamo 
Buc. (feminin), Constructorul Buc. 
— Progresul Buc. (feminin), 
Constructorul Buc. — Progresul 
Cluj (masculin) ; sala Progresul 
C.S.P. (Bdul. 6 Martie nr. 5), ora 
11 : Progresul Buc. — Dinamo IX 
Buc. (masculin) : Sa[a Progresul 
22 (Calea Floreasca nr. 117), ora 
9 : Flamura roșie Buc. — Flamura 
roșie Timișoara.

CICLISM. — Str. Porumbaru 
(lingă Piața Stalin) ora 9; finala

Orașul Stalin, str. Maxim Gorki 
nr. 45.

Candidații vor înainta, în ter
menul fixat, o cerere de înscriere 
(în care vor specifica secția pe 
care doresc s-o frecventeze) în
soțită de următoarele acte :

a) Certificatul d'e naștere (co- 
■rte legalizată).

b) Diploma de maturitate pen- 
tiu absolvenții școlilor medii de 
10 ani, iar pentru absolvenții 
S.M.T.C.F., diploma Te tehn-cian 
(copie legalizată).

c) Certificat de sănătate și de 
integritate fizică cu rezultatul a- 
nalizei sîngelui si al radioscopiei 
pulmonare.

d) Dovada situației militare 
pentru candidații trecuți die vîrsta 
de 20 ani.

e) Carnetul de cUsiiicire spor
tivă în specialitate! principală, 
cu categoria I reconfirmată în ul
timii doi ani (1953—1954) copie 
legalizată. (In Fmita locurilor 
d'iSDonibde se va completa cu cate
gorii inferioare).

Listai caindidaților adimiși în 
școlile tehnice de antrenori ale 
C.C.F.S./CM va fi afișată la se
diul celor două școli, la data de 
21 septembrie 1955.

înainte de fn :aperea cursurilor, 
candidatîi admiși vor semna un 
angajament prin care se obligă 
ca, după absolvirea școlii, să lu
creze la locul de muncă unde vor 
fi repart'zați, cel puțin trei am.

— Elevii admiși în școlile teh
nice de antrenor1 se bucură de 
toate privilegiile acordate prin re
gulamentul d'e funcționare al șco
lilor tehnice.

— Cei înîreptățiti în baza ac
telor legale primi bursă.

— Ambele școli posedă internat 
și cantină pentru toti elevii prevă- 
zuți :n p’anul de școlarizare.

— In anul școlar 1955/1956. cele 
două școli tehni'Ce de antrenori 
vor funcționa numai cu anul I, 
fiecare cu un efectiv de 60 elevi, 
repartizați cîte 20 în fiecare sec- 
țte.

— Pentru secțiile de specialitate 
principală atletism și gimnastică, 
se primesc și candidate (fete) și 
anume 25 la sută din efectivul 
secțiilor respective.

— După absolvire, elevii vor 
primi diploma de antrenori ca
lificați, urrnînd a fi repartizați in 
producție de către C.C.F S /CM.

■ TENIS DE MASA — Pentru 
o cît m*ai vie acti vitate a tinerilor 
jucători de tenis de masă din Bu
curești, ca și pentru ridicarea 
măiestriei lor sportive, Oomisua 
orășenească de tenis de masă or
ganizează. începind de la 12 sep
tembrie, campionatul Capitatlei pe 
anul 1955 Ha echipe de juniori și 
junioare. Campionatul se va dispu
ta sistem tur-retur, pe echipe de 
doi jucători și două rezerve.

concursului republican pentru bi
ciclete de oraș.

FOTBAL. — Stadion Dinamo 
Central, ora 16.30: Metalul „23 
August" — Dinamo VI Buc. (cat. 
B.) : juniori; Stadion Dinamo 
Central, ora 14,30 : Metalul 23 Au
gust — Flacăra Ploești ; teren 
Laminorul, ora 9: Flacăra Buc.
— Tin. Din. Pitești; teren. Pro
gresul F.B., oira 9 : Progresul F.B.
— Știința Craiova; teren C.C.A., 
ora 9 : C.C.A. — Tîn. Din. I Buc.

BASCHET. — Teren Construc
torul (str. Berzei nr. 3) ; Cupa 
Constructorul : de la ora 18: 
Știința I.C.F. — Locomotiva P.T.T., 
Dinamo Buc. — Progresul Finanțe 
Bănci, C.C.A. — Dinamo Oradea.

HANDBAL. — Teren Dinamo 
Obor: ora 10.30: Dinamo VI — 
Știința Iași (masculin, cat. A.), 
teren Progresul I.T.B.: ora 13,45: 
Flamura roșie Steagul roșu — Pro
gresul Constanța (fețninm califi
care); pna 14,45: Recolta M.A.S. — 
Știința Galați (masculin categ. B.); 
ora 16,00: Știința Ministerul Invă- 
țămîntelui — Avîntul Ccdlea (fe
minin cat. A.), ora 17: Știința 
I.C.F. —- Metalul Timiișoara (mas
culin, cat. A-).

BOX. — Stadionul Republicii, 
ona 19,30: reuniune în cadrul 
campionatelor republicane.

GIMNASTICA. — Sala Dinamo, 
ora 8,30: prima finală a dina- 
moviadei de juniori.



*
Aspect din timpul desfășurării fi oalei campionatului de regularitate 

și rezistență. Murgu Șerban — 78 — (Recolta), unul din tinerii evi
dențieri cu prilejul acestei competiții și Gh. Zdrinca — 23 (Dinamo), 
la unul din numeroasele posturi de control de pe traseu.

Excelenta comportare a motocicliștilor 
în campionatul de regularitate

Cele 6 etape aîle finalei campio
natului republican pentru cursele 
de regularitate și rezistență au 
fost parcurse în întregime de 28 
motocicliști și numai 6 n-au avut 
penat izări: Ludovic Szabo, Mircea 
Gennescu și Mihai Pop (Dinlafno), 
Barbu Predascu (Metalul) și Gh. 
Jon și Al. Lăzărescu (O.C.A.). 
Dintre aceștia, M. Pop, B. Pre- 
deseu și Gh. Ion nu eriau cuhos- 
cuti pînă acum ca specialiști ai 
acestei probe. Gheorghe Ion mai 
ales (care, împreună cu G. U- 
drescu, formează cel mai tare 
cuplu aii nostru la categoria ataș) 
6e prezenta pentru prima oară pe 
o miașină solo. Or, atît Bairbtt 
Predescu și Mihai Ppp, cît și 
Gheorghe Ion eu luptat de la egal 
la egal cu primii 3 motocicliști, 
terminând cu toții nedecis proba 
de regularitate.

La circuitul de viteză, concuren- 
ții au trebuit să participe cu ma
șinile cu care au concurat și în 
proba de regularitate, fără a le 
aduce vreo modificare. Cei 6 
nepenaflizlați s-au prezentat la 
circuit cu mașini de mărci și de 
capacități diferite și, - cu tot han
dicapul creat prin medii orare 
diferite, fixate pentru capacitățile 
de motociclete aflate în concurs, 
handicapul nu a putut să niveleze 
perfect forțele mașinilor, astfel 
incit motocicleta cea mai rapidă 
â dat cîștigător pe conducătorul 
ei. Ludovic Szabo este un moto- 
ciclist bun și merită cu prisosință 
ti.tlull de campion. Nu se poate 
spun© însă, că ceilalți motocicliști 
îi sînt inferiori. De altfel, din 
acest ultim camp'onat al anului, 
care a încununat o rodnică acti
vitate internă și internațională a 
motocicliștilor noștri, putem trage 
concluzia îmbucurătoare că în 
prezent avem un lot numeros de

Informații
După cum era de așteptat, noul 

sistem de participare la premiile 
speciale săptămînale, trei de 2 și 
trei de X a suscitat un mare in
teres în rîndul participantilor la 
PRONOSPORT.

Curiozitatea față de noul sis
tem a dat naștere la ample co
mentarii și discuții ce au avut 
loc la agențiile principale PRO
NOSPORT. unde prin explicațiile 
precise date de către responsa
bilii agențiilor au fost clarificate 
unele nedumeriri.

Datorită faptului că rezultatele 
concursului 35, etapa din 4 sep
tembrie, concurs cu care a început 
noul sistem, nu a întrunit trei de 
2 și trei de X, a făcut ca pre
miile ce urmau să fie decernate 
acestui concurs, să fie raportate 
concursului 36 etapa din 11 sep
tembrie a.c.

Ca atare pentru concursul 36 e- 
tapa de duminică 11 septembrie 
a. c. s© vor decerna un număr du
blu de premii șl anume :

două mașini de cusut — pa
tru garnituri mobilă de bucătărie 
— patru biciclete — zeCe aparate 
de radio „Serenada" — 40 echi
pamente sportive.

★
întrebuințarea cărților poștale 

PRONOSPORT se extinde tot mai 
mult în numeroase local’tăti di.n 
tară. La ultimul concurs, 35 etapa 
din 4 septembrie, printre cei care 
au participat pe buletine carte poș- 

motocicliști de forțe și valori ri
dicate și apropiate.

★
P© echipe, luptlai au început-o 

16 formații, dintre oare cele mai 
multe au reprezentat asociația 
Dinamo. După prima etapă, în 
timpul căreia >au abandonat 19 
motocicliști, în cursă au mai ră
mas complete 9 echipe, iar după 
etapa a doua doar 3. Echipele 
asociațiilor Metalul (Gh. Gall, I. 
Roșu, C. Radovici, B. Predescu), 
Voința (Nicu Ștefan, Gh. Mîn- 
diroiiu, V. Stănescu) și Dinamo 
(I. Kerestes, Venera Vasilescu, 
Frederi© Sitzler) a>u continuat 
să-și dispute întâietatea pînă în 
etapa a patra, cînd echipa Meta
lul, prin abandonurile lui C. Rar 
dojvici și Gh. Gall a ieșit și eă 
din concurs, rănim: nd în întrecere 
doar Voința și Dinamo. Victoria 
cucerită de formlația Voinței este 
cu atît mai meritorie cu cit com
ponență ei sînt motocicliști în 
vîirstă de peste 40 de ani. Ei au 
știut să treacă peste toate obsta
colele întâmpinate și, prin aceasta 
au dat tuturor alergătorilor maî 
tineri, un exemplu de perseverență 
și dârzenie.

★
In clasamentul linal al acestei 

competiții figurează și două mo- 
tocicliste : Venera Vasilescu (Di
namo) și Margareta Unghi (Re
colta), care au concurat cot la cot 
cu motocicliștii. Prima deține lo
cul 9 în clasament cu 13 penali
zări, iar cea de a doua locul 14, 
cu 89 penalizări. Din ce'.e 6 eta
pe, Venera Vasilescu a cîștigat 
5, iar Unghi Margareta 4 (fără 
penalizări). Comportarea acestor 
două motorie liste a fost de-a 
dreptul exceptiomailă și ne bucură 
că, în sfîrșit, putem să ne mîndirim 
și noi nu numai cu alergători 
buni, ci și cu motocicliste bune.

Q^onosport
tală și-au obținut premiul I în 
valoare de lei 1.1U8, se numără și 
Vulcan Florea din comuna Mol- 
dovița Cîmpulung Moldovenesc.

★
Pla-ta premiilor la concursul 35 

etapa din 4 septembrie a.c. con
tinuă mîine începînd de la ora 8 
la agenția centrală PRONO
SPORT din Calea Victoriei 9 și 
la agențiile raionale proprii PRO
NOSPORT.

Programul concursului Pronosport 
nr. 37 (etapa din 18 septembrie 1955).

I. R.P.R. (A) — R.D.G (A)
II. R.D.G. (B) — R.P.R. (B)

III. R.P.R. (jun.) R.D.G. (jun.)
IV. Loc. Tr. Sev. — Din. 6 Buc.
V. Met. C. Turzii — Met Reșița

VI. Met. St. r. Or. Stalin — FI. 
Moreni

VlI.Progr. S. Mare — FI. Mediaș
VIII. FI. Cîmpina — Dinanio Bacău
IX. Din. Bîrlad — Progr. Focșani
X. Avîntul Fălticeni — Flamura 

roșie Bacău
XI. Loc Galați — Din. Galați

XII. Fl. 1 Mai Ploești — Loc. Iași

Meciuri de rezervă

A. Met. B. Mare — Metalul 108
B. Loc. Craiova — FI. r. Sf. Gh.
C. Loc. Cluj — Loc. Arad
D. M*et. Arad — Min. Lupeni.

Premiul special — o motoci- 
cletă — de la concursul 34. etapa 
din 28 August 1955 i-a revenit lui 
POPOVICI TITI din Ploești, care 
a întrunit 16 buletine cu 0,

Etapă importantă în categoria B și la juniori
. Deosebit de interesantă se anun- . 

ța etapa de mîine, atît în campio
natul categoriei B, cît și în cam
pionatul republican de juniori. In 
seriile J și III ale categoriei B. 
echipele fruntașe au de suportat 
asaltul tot mai puternic al echi
pelor din coada clasamentelor, 
care încearcă să evite o clipă mai 
devreme zona retrogradării. La 
București, Sf. Gheorghe, Moreni, 
Craiova și Orașul Stalin, în seria 
I, Ia Bacău și Bîrlad în seria III 
aceste echipe vor supune forma
țiile mai bine, clasate la un exa
men foarte dificil. Situația este 
aceeași și în seria II, numai că 
aici continuă și „duelul" pentru 
primul loc. In urmărirea Progre
sului Oradea s-au lansat cu forțe 
sporite Metalul C. Turzii, Metalul 
Reșița și Flacăra Mediaș. Acestea 
însă, pentru a se menține în „pla
sa" liderului, au de trecut mîine 
peste adversari hotărîți să lupte 
cu energie pentru victorie. Cert 
este că, odată cu această etapă, 
întrecerea din campionatul catego
riei B capătă un plus de spec
taculozitate, care justifică intere
sul suscitat de această populară 
competiție.

★
Nu mai puțin interesantă se ves

tește etapa din campionatul junio
rilor, mai ales că mîine se dispută 
o serie de partide cu caracter de
cisiv peniru clasament. In cele 
șase serii numai Progresul Sibiu

Știri, rezultate...
PREGĂTIRILE LOTURILOR DE 

FOTBAL
Pregătirile în vederea jocurilor 

internaționale de la 18 septembrie 
cu echipele reprezentative ale 
R.D.G. au continuat joi. Lotul A 
a făcut un antrenament la două 
porți pe Stadionul Republicii în 
compania echipei regionale Flamu
ra roșie F.C. La antrenament au 
luat parte jucătorii: Voinescu și To
ma (care au apărat în poarta echi
pei adverse), Za vodă II, Androvici, 
Szoko, Lazăr, Toma (Dinamo Bucu
rești), Călinoiu, Perei, Băcuț I., Bi- 
rău, Petschowski, Ozon, Georgescu, 
Suru, Mihai, Smărăndescu II. Lotul 
a marcat 11 goluri și a primit nu
mai unul. Lotul B s-a antrenat în 
Giulești, cu echipa de tineret Di
namo București (care, în repriza a 
doua, a folosit și jucători din pri
ma formație: Nicușor, Neagu, Bar
tha, Anghel, Nemeș, etc ). Lotul B, 
care a realizat scorul de 2—1 (1-0), 
a folosit următorii jucători: Coman, 
Cosma, Pahonțu, Neamțu, Ivănes- 
cu, Bodo, Capaș, Hidișan, Maior, 
Copil, Sulyok, Roman, Țîrcțjvnicu, 
Ene I., Suciu, Rădulescu, Bădeantu. 
In sfîrșit, lotul de juniori s-a pre
gătit pe terenul Progresul F.B. cu 
echipa de juniori Progresul F. B., 
la jocul la două porți participînd 
juniorii: Cîmpeanu, Buzeșan, Stan- 
cu, Gref, lenei, Mihăilescu, Anghel, 
Dumitrescu, Renich, Melente, Ma- 
teianu și Virgil.
PROGRAMUL JOCURILOR CU 

R.D.G.
Jocurile cu R.D.G. de la 18 sep

tembrie se vor disputa la Bucu
rești, pe stadionul „23 August" 
după următorul program: Ora 
13,15: demonstrație de hochei pe 
iarbă; ora 14.15: R.P.R. (jun.) — 
R.D.G. (jun.), arbitru Dorogi 
(R.P.U.), la tușe D. Scbuldetr si S. 
Segall (R.P.R.); ora 16.15: R.P.R— 
R.D.G. (A), arbitru Harangozo 
(R.P.U.), la tușe Reinhardt 
(R.D.G.) și T. Firan (R.P.R ).
JOCURI AMINATE ȘI REPRO- 

GRAMATE
Din cauza pregătirilor lotului de 

juniori al R.P.R. meciul de catego

PROGRAMUL JOCURILOR OFICIALE DE MÎINE
CATEGORIA B (a IV-a etapă a 

returului). — SERIA I : FI. roșie Sf. 
Gheorghe — Știința București (9—1), 
Flacăra Moreni — Progresul Sibiu 
(1—5); Mtetalul București—Dinamo 6 
București (1-0), Metalul Uz. tr. Or. 
Stalin-Locomotiva T. Severin (0-0).— 
SERIA II : Locomotiva Arad — Me
talul C. Turzii (0—2), Flacăra Me
diaș — Locomotiva Cluj (0—1), FI. 
roșie Cluj — Progresul S. Mare (0—0), 
Minerul Lupeni — Progresul Oradea 
(2—3), Metalul Reșița — Metalul A- 
rad (,1—2), Metalul Hunedoara — 

Metalul B. Mare (C—0), Metalul Oradea 
— Metalul 108 (1—1). — SERIA III : 
FI. roșie Bacău — Flacăra 1 Mai 
Ploești (3—4), FI. roșie Buhuși — 
Avîntul Fălticeni (0—1), FI. roșie 
Burdujeni — Locomotiva Galați 
(0—1), știința Iași — Locomotiva Iași

este sigură de primul Ioc, dato
rită unui avans apreciabil de 
puncte (7). Jn celelalte serii. lupta 
este deschisă și mîine — în pen
ultima etapă a întrecerii — s-ar 
putea ca lucrurile să se clarifice 
în multe serii. Pentru a vă da 
seama de perspectivele jocuriloi 
de mîine, iată care este situația 
în primele Jocuri din clasamente: 

Seria I
1. Locom.
2. Voința
3. Știința

Iași 
Fălt.
Iași

Seria

16
16
16

II

12 1 3 37:12 25
11 2 3 45:13 24
934 38:18 21

1. Locom. Buc. 16 13 1 2 52:13 27
2. Știința Buc. 16 952 39:19 23
3. Flac. Cîmnina 16 9 3 4 34:21 21

Seria IU

1. Tîn. Din. Buc. 16 12 2 2 51: 9 26
2. Metalul Buc. 17 11 2 4 41:16 24
3. Progr. FB Buc. 17 962 35:18 24
4. Flacăra PI. 15 10 2 3 53:17 22

Seria XV

1. Știința Timiș. 16 952 40:14 23
2. Locom Timiș. 14 10 3 1 37:16 23
3. Metalul Arad 16 10 2 4 39:18 22

Seria V

1. FI roșie Arad 16 13 1 2 55:12 27
2, Știința Cluj 14 13 0 1 52: 8 26
3' Metalul Oradea 16 11 0 5 45:17 22

Seria VI

1. Progr. Sibiu 16 13 3 0 44: 9 29
2. Locom. O. Stalin 16 10 2 4 32:10 22
3. Locom. Tg. Mureș 16 10 1 5 39:20 21

ria B. Progresul București — Meta
lul Uz. tr. Orașul Stalin a fost a- 
minat. Pentru același motiv a fost 
amînat și jocul de juniori Locomoti
va București—Știința București, 
programat tot pentru mîine.

De asemenea, a fost amînat jo
cul Locomotiva Craiova—Locomoti
va Buc. (categ. B), deoarece bucu- 
reștenii dau jucători lotului B. al 
R.P.R

Intîinirea din categoria B, FI. ro
șie Buhuși — Dinamo Bacău a fost 
reprogramată la data de 14 septem
brie la Buhuși.

PROGRAMUL CUPEI R. P. R.
Viitoarea etapă a Cupei R.P.R. 

(16-imile de finală) va avea loc (cu 
excepția unui singur meci) la 13 
octombrie, după următorul pro
gram: Locomotiva Pașcani — Di
namo 6 București, Avîntul Fălti
ceni — Știința Cluj, Dinamo Bîr
lad — Flacăra Ploești, Dinamo Ga
lați — Progresul CPCS București, 
Flacăra Cîmpina —Dinamo Orașul 
Stalin. Dinamo Pitești—CCA Bucu
rești, FI. roșie Giurgiu sau Lo
comotiva București — Loco
motiva Constanța, Locomotiva T. 
Severin — Dinamo București, Me
talul Hunedoara ■— Minerul Petro
șani, Dinamo Bacău — Progresul 
București, Progresul Oradea — Lo
comotiva Timișoara, Locomotiva O- 
radea — Metalul B. Mare (se dis
pută la 12 octombrie), Metalul Oțe
lul Roșu — Știința Timișoara, Me
talul C. Turzii — Locomotiva Tg. 
Mureș, Flacăra Mediaș — Avîntul 
Reghin, Metalul 108 — Fi. roșie A- 
rad.

INTILNIRI AMICALE
Joi, la Reșița, Metalul a întrecut 

Știința Timișoara cu 3—2 (1—0) 
prin punctele marcate de Apro, Ur- 
can, Chirilă. Pentru timișoreni a 
înscris Ciosescu (2). Joc frumos, de 
bun nivel tehnic, urmărit de peste 
4000 de spectatori.

La Hunedoara, Flamura roșie 
Arad, prezentând o formație cu ju
cători dita echipa de ttneret, a ter
minat la egalitate cu Metalul din 
localitate: 2—2 (2—0). Punctele 
au fost înscrise de Mercea și Jur- 
că, resipectiv Huzum (2). Meci 
spectaculos, 5.000 de spectatori.

(0—2), Progresul Focșani — Flacăra 
Cîmpina (1—0), Dinama Galati — Di
namo Bîrlad (2—3).

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 
JUNIORI (a VIII-a etapă a returu
lui). — SERIA I : Locomotiva lași- 
Avîntul Fălticeni (2—1), Dinamo Ba
cău — FI. roșie Burdujeni (2—2), 
FI. roșie Buhuși — Știința Iași (1—4), 
Progresul Focșani — Voința Fălti
ceni (0—13), Dinamo Bîrlad — FI. 
roșie Bacău (0—2). SERIA II: Fla
căra 1 Mai Ploești — Locomotiva 
Galați (2-3), Flacăra Moreni-Flacăra 
Cîmpina (0-2). Locom. Constanța-Tîn. 
Din. n București (1-1). SERIA III 
Locomot. Craiova-Progreșul C.P.C.S. 
București (1—1), Metalul București 
— Flacăra Ploești (3—5), Flacăra 
București — Tîn. Din. Pitești (1—1), 
Progresul FB — Știința Craiova 
(1—1), C.C.A, — Tîn Din. I Bucu

Note
O ATITUDINE EXEMPLARA
Comitetul secției de fotbal a coj 

lectivului spor ■ Știința Bucu
rești ne face cunoscut că, analizînd 
comportarea a doi jucători de 
fotbal, Ion Manole și Mircea Cru- 
țiu, a decis suspendarea primului 
pe timp de 4 luni — pentru aba
teri de la morală și grave abateri 
de la disciplină — și a secuiului 
pe timp de o etapă de campionat 
(11 septembrie) —■ pentru abateri 
de la disciplină. Consiliul orășel 
nesc al asociației Știința a ratifi
cat aceste măsuri.

lată un exemplu bun de modul 
cum trebuie să acționeze colectivei 
le sportive față de actele de indis
ciplină ale unor sportivi. Atitudi
nea fermă a colectivului Știința 
București și a consiliului orășe
nesc al asociației Știința se cuvine 
subliniată în mod deosebit și dată 
ca pildă acelor colective Sportive, 
care — în situații asemănătoare — 
tolerează și cocoloșesc manifestări
le nesănătoase ale unor jucători, 
de teamă ca nu cumva absența 
lor din formație să influiențeze 
comportarea echipei în campionat 
și să piardă puncte... Totuși, noi 
așteptăm altă atitudine, de pildă, 
din partea unor colective ca: Știința 
Craiova, Fi. roșie Sf. Gheorghe, 
Progresul S. Mare, Locomotiva A- 
rad etc., care chiar duminica aJ 
ceasta au avut jucători eliminați 
de pe te/n.

...ȘI UNA NEGATIVA
Pentru lotul de juniori al R.P.R. 

av. fost convocați, printre alți tine
ri fotbaliști, și doi jucători de la 
Flacăra Ploești: Drldea și Tăbîr- 
cea. Jucătorii însă, nu s-au prezent 
tat, iar colectivul nu s-a îngrijit 
ca, totuși, juniorii să se prezinte 
în lot. Mai mult, atunci cînd cei 
doi jucători au fost suspendați și 
hotărîrea Comisiei centrale de fote 
bal i-a fost adusă la cunoștință, 
colectivul Flacăra Ploești ntr numai 
că nu a luat măsurile cuvenite pen-; 
tru trimiterea lor la București1, 
dar a continuat să-i folosească în 
meciurile de campionat, situîndu-se 
astfel pe o poziție nejustă, de opo
ziție față de hotărîrile organelor 
superioare, de încălcare persistent 
tă a unei decizii de care avea cu
noștință. Urmarea firească a acest 
tei atitudini de neînțeles și, în 
orice caz, condamnabilă, a fost în 
primul rînd pierderea jocurilor 
susținute în campionatul republi
can de juniori. Comisia centrală 
de fotbal constatînd că Flacăra 
Ploești a folosit, cu bună știință, 
jucători suspendați a decis ca me
ciurile cu Progresul CPCS Bucu
rești (3—1 pe teren pentru Flacă- 
ia), Locomo'iva Craiova (11—0 
pentru Flacăra) și cu Progresul
F.B.  București (0—2 pentru Fla
căra) să fie omologate cu rezulta
tul de 3—0 în favoarea celor trei 
echipe mai sus arătate. Și aceasta 
deoarece conducerea colectivului șl 
chiar asociația nu au ținut cont de 
o hotărîre a organelor superioare; 
mai mult, ele au încurajat secția 
de fotbal în a folosi pe cei doi 
juniori suspendați în meciurile de 
campionat. Comisia centrală de 
fotbal trebuie să analizeze în mod 
foarte serios poziția nejustă pe 
care s-a situat o secție de fotbal 
fruntașă.

Biletele ipentru jocul 
de fotbal R.P.R. - R.D.G.
începînd de luni 12 septembrie 

(între orele 9—13 și 16—19), aso
ciațiile sportive își pot ridica, con
tra cost, biletele repartizate la casa 
specială din str. Puțu cu Apă Rece 
nr. 65. Biletele pot fi ridicate pînă 
miercuri 14 septembrie ora 12. Pen
tru public, biletele se vor pune în 
vînzare de joi 15 septembrie ora 
9 dim. la casele de bilete din str. 
Hașdeu și str. Isvor- Este valabilă 
seria de bilete nr. 3.

rești (0—3). SERIA IV : Metalul 108 
— Locomotiva Arad (2—1), Metalul 
Reșița — Minerul Petroșani (2—1), 
Metalul Arad — Locomotiva Timi
șoara (2—4), Metalul Hunedoara — 
Știința Timișoara (0—1), Progresul 
Timișoara — Minerul Lupeni (0—4). 
SERIA V î Metalul C. Turzii — Lo
comotiva Cluj (1—3), Știința Cluj — 
Metalul Oradea (5—0), Progresul Om 
radea — Progresul S Mare (3—1), 
Metalul B. Mare — Fi. roșie Arad 
(0—1), Voința Cărei — FI. roșie Cluj 
(1—3). SERIA VI î Progresul Sibiu — 
FI. roșie Sf. Gheorghe (2—1), Con
structorul Tg. Mureș — Metalul St. 
R. Orașul Stalin (1—3), Locomotiva 
Tg. Mureș — Dinamo Orașul Stalin 
(4—1), Flacăra Mediaș — Avîntul Re
ghin (1—1), Metalul Uz. tr. Orașul 
Stalin —. Locomotiva Orașul Stalin 
(Hh



Finalele campionatelor republicane de box Au început întrecerile finale aie campionatului republican individual de atletism
Pe măsură ce se apropie ziua 

cînd vom cunoaște campionii R. 
P. R. din acest an, întrecerile spo
resc în dinamism, pugiliștii arun- 
cînd în luptă toate forțele pentru 
cucerirea victoriei. Din păcate, nu 
toate întrecerile ating un nivel teh
nic satisfăcător, cei mai mulți din 
participanți dovedindu-se adepți 
credincioși ai principiului „lovește 
cum poți și unde poți“. Reuniunea 
de joi a început cu întîlnirea din
tre „muștele" V. Filiuță (Constr. 
Gal.) și Al. Balogh (Voința Tg. 
M.) In repriza 1 Al. Balogh a fost 
depășit și trimis la podea. Lup- 
tînd în continuare cu multă voin
ță, Balogh a recuperat handicapul 
și a cîștigai la puncte. In limitele 
cat. pană, tînăru! O Mărăcinea- 
nu (Met. Craiova) i-a dat mult de 
lucru campionului N. Bîrsan (Pr. 
Sibiu) — care n-a putut cuceri 
victoria decît cu multă greutate, 
datorită și unui avertisment com
plet gratuit acordat de arbitrul V. 
Dumitrescu lui Mărăcineanu. Bîr
san a dovedit că nu e încă pus la 
punct cu pregătirea, așa că sarci
na de a-șî păstra- titlul de cam
pion este foarte dificilă... D. Bo
iangiu (C.C.A.) și Gh. Zamfirescu 
(Met „23 August") au furnizat 

unul din cele mai palpitante meciu
ri ale serii. Repriza I: D. Boian
giu trece la atac plasînd cu mult 
succes „laterale” cu ambele bra
țe. Zamfirescu, defensiv, contrea
ză. Repriza a II-a: Boiangiu eîn 
plină ofensivă, urmărindu-și ad
versarul cu lovituri seci de aproa
pe. Zamfirescu prins în corzi, re
cepționează o serie puternică. El 
contraatacă energic. E rîndul lui 
Boiangiu să încaseze o ploaie de 
„directe" In ultimul minut. Boian
giu. cu un efort excepțional, re
face terenul și cîștigă repriza. In 
ultima parte a medului, Zamfi
rescu ia ofensiva șl lovește din 
toate pozițiile. Un „croșeu” de 
stînga al lui Boiangiu găsește băr
bia metalurgistului, care cade șî e 
numărat. Boiangiu cucerește ast
fel o meritată victorie la puncte. 
M. Casacopol (Constr. Galați) e 
declarat în mod eronat învins la 
puncte, după un meci foarte echi
libra* cu Barbu Petre (Constr. 
P'v.l. Apoi, dovedind posibilități 
■tehnice superioare Emil Cismaș 
'(C.C.A.) obține decizia în întîlni
rea cu A. Drăgan (Progresul Buc.). 
Cat. semiușoară: Vasile 6<ze- 
kelv rC.C.Ă.) — un tînăr cu 
mari perspective — î-a barat lut 
Dănllă Done drumul spre titlu 
(Met. „23 August”) campionul 

de anul trecut al categoriei. După 
o repriză cîștigată de Done. Sze- 
kely se remarcă prin promptitudinea 
cu ca-e „stopează” atacurile lui 
Done în repriza a Ii-a și ter
mină în avantaj. Done mizează

Programul
Simbătă 10 septembrie

Cat. muscă : L. Ambruș — Șt. Dumitrache, V. Csomorțany — Ion 
Văduva, Vasile Vintilă — Gh. Hățiș, Petre Dumitrescu — Toma Hie.

Cat. cocoș : Iulian Mihai — Const. Gheorghiu, Ion Zlătaru — Dinu 
Eug.

Cat. pană : Iiie Gheorghe — Zaharia Motea, Dumitru Prunoiu — Șt. 
Bogdan

Cat. semiușoară : Mihai Trancă — C. Ocneanu, M Nagy — P. 
Ruptureanu.

Cat. ușoară : N. Brinzeanu — I. Ziegler, E. Popa — N. Ivan.
Cat. semimi jlocie : Iosif Dura — N. Cristea

Duminică 11 septembrie
Cat. cocoș: N. Mindreanu — D. Mîțu, Gh. Zverginschl — V. Serghie, 

Ton Tudorache — Gh. Lache, V. Căruțașu — Toma Constantin.
Cat. pană : D. Burlaș — ©tto Bostiog, I. Militaru — Șt. Văcaru.
Cat. ușoară: Mihalache Novac — Pavel Enache, I. Grigore — 

Gh. Tomescu.
Cat. semîmijlocie : I. Buzac — M. Sfoian, I. Dragnea — Stroe Trifan.
Cat. mijlocie mică : L. Halmagy — I. Crețu, Toma Tudor — 

Moise Gh.
Cat. semigrea : Gh. Gîlcă — Bătrînu Tănase,
Reuniunile încep la ora 19,30. I

In cea de a 13-a rundă a tur
neului interzonal de șah de la Go
teborg, înaintea terminării celor 5 
ore de joc au luat sfîrșit încă trei 
partide. Gheller a avut o poziție 
mai bună în finala partidei cu Bis- 
guier, dar a făcut o greșeală și 
campionul S.U.A. a reușit să ega
leze situația In continuare Bisgu- 
îer a jucat însă inexact, fiind silit 
să se recunoască învins. Întîlnirea 
dintre cei mai tineri parțicipanți la 
turneu. Panno și Spasski a luat 
Sfîrșit cu victoria șahistului argen
tinian. care a avut inițiativa în tot 
timpul partidei. Filip a cîștigat la 
Sliwa. Partidele Ilivtțki-Medina, 
Najdorf-Petrosian și Guimard-Don- 
ner s-au întrerupt.

totul pe o carte în ultima repriză,
— un atac furibund — dar fără 
succes. Calm, Szekely continuă 
să expedieze „directe” și „un-doi”- 
uri. Totdeauna bine blocat, el 
evită „lateralele” lui Done și 
cîștigă clar la puncte un meci 
care îl consacră. C. Gheri im 
(Dinamo Orașul Stalin) l-a în
vins la puncte pe M. Vișoiu (Casa 
Armatei Cluj) iar în limitele cat. 
mijlocie ușoară, Vasile Tiță 
(C.C.A.) a întîlnit în Nicolae Ni- 
ță (FI. roșie Buc.) un adversar 
mai dîrz decît se aștepta. Niță 
s-a apărat energic, lovind deseori 
în plin. Tiță a cîștigat însă cate
goric, la puncte. Alte rezultate: 
cat. mijlocie : Ghețu Velicu (Di
namo) b. K.O. II pe Gh. Rossler 
(Progresul Buc.) ; N. Alexandru 
(Metalul! Buc.) b. p. A. Cucuiatu 
(Met Or. Stialin) ; G. Negrea 
(C.C.A.) b. K-O. tehnic. II M. Mi- 
hăilescu (Constr. București). O 
notă proastă pentru Mircea Mihai 
(antrenor Gh Axioti) și 1 Hayer 
(Recolta Arad), care — nesoco

tind importanța acestei competiții
— au depășit categoria, fiind ast
fel eliminați din campionat în mod 
automat.

G. MIHALACHE

Reuniunea de vineri
Fără a se ridica la un nivel 

tehnic superior, meciurile de a- 
seară au fost, în general, echili
brate.

S-au înregistrat următoarele re
zultate : categ. muscă : M. Dobres- 
cu (C.C.A.) b. k. o. tehnic, rep. a 
II-a N. Zagoreanu (Constr. Buc.); 
Crlstea Marin (Metalul Buc.) pier
de la puncte în fața lui Pulu Nico
lae (Dinamo Orașul Stalin). Cat. 
cocoș: V. Șchiopu (C.C.A.) b. p. 
Fr. Ambruș II (Dinamo Orașul 
Stalin); VI. Teridorescu (Casa Ar
matei Cluj) b. p. I. Manea (Loc. 
Brăila). Cat. semiușoară: E. Măr
gărit (Știința) b. p. P.
(Flacăra Otmpina); M. Miolăuș 
(Voința Cluj) b. p. Moise Marcel 
(D Mia mo Oradea) Cat. ușoară: I. 
Demeter (Dinamo Orașul Stalin) 
b. k. o. tehnic rep. a IlI-a Petre 
Podaru (Constr. Buc.). Cat. semi- 
mijlocie: C. Iordache (Metalul 
Craiova) b. p. I. Pătran (Flacăra 
Cîmpina); R. Boiic (FI. r. Arad) 
b. k. o. rep. a II-a V. Bogoi (Di
namo Orașul Stalin). Cat. mijlo- 
cie-micăi: Gh. Simion (Metalul 23 
August) b. k. o. Stroe lonescu 
(Dinamo Oradea); N. Tătaru (Con
structorul Galați) b. k. o. tehnic; 
D. Gheorghiu (Dinamo Buc.). Cai. 
mijlocie : Coc Liviu (Constr. Buc.) 
b. p. N. Bălan (Dinamo IX Buc.); 
Cat. semi-grea: Al. Ghiță (Loc. 
Ploești) b. p- VI. Izrael (Constr. 
Buc.).

reuniunilor

Turneul de șah de la Goteborg
In runda a 14-a a turneului in

terzonal de șah de la Goteborg a- 
tenția spectatorilor a fost îndrepta
tă asupra partidelor Gheller-Panno, 
Keres-Najdorf și Spasski-Pilnik. în
cheiate cu victoria șahiștilor sovie
tici

Bronștein a’ cîștigat la Medina. 
Fuderer a pierdut o figură în par
tida cu Donner și a cedat, iar 
Stahlberg l-a învins pe Sliwa Cu 
un rezultat de remiză au luat sfîr
șit partidele: Szabo-Filip Pachman- 
Rabar și Ilivițki-Bisguier. Partida 
Petrosian-Guimard s-a întrerupt in
tr-o poziție în care șahistul sovietic 
a sacrificat calitatea pentru un .pion, 
avînd o situație mai bună. (Ager- 
pres).

CLUJ 9 (prin telefon de la tri
misul nostru special).

Orașul de pe malurile Someșului 
găzduiește întrecerea celor mai 
buni atleți și atlete în cadrul fina
lelor campionatului republican in
dividual de atletism. Vineri după- 
amiază tribunele stadionului 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ au fost 
pline pînă la refuz de spectatorii 
dornici să asiste la primele „star
turi" ale fruntașilor atletismului 
nostru

In general, condițiile de organi
zare a acestui important concurs 
atletic sînt dintre cele mai bune, 
cu o singură obiecțiune: pista — 
amenajată în pripă — este prea 
moale pentru a permite obținerea 
bunelor performanțe

înainte de a trece la enumerarea 
primelor rezultate, este bine să 
precizăm că anul ațpsta, printr-o 
hotărîre a comisiei centrale de at
letism, titlul de campion nu va 
fi acordat la acele probe unde cîș
tigă torul a obținut un rezultat mai 
slab decît norma pentru categoria 
1. Aceasta, pentru că nu trebuie 
să uităm că la Cluj se întrec 170 
de concurenți, maeștri ai sportului 
și sportivi de categoria I, cu excep
ția doar a unor tineri talentați invi
tați ai comisiei centrale de atle
tism.

După prima zi de concurs s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
2o km. marș (organizată pentru 
prima oară în campionat proba s-a 
desfășurat pe șosea cu plecarea și

Reprezentativa de fotbal 
a Argentinei invitată 

Ia Moscova
Secția Unională de fotbal a tri

mis Federației argentiniene de fot
bal o adresă prin care a invitat la 
Moscova echipa națională a Argen
tinei. Fotbaliștii. argentinieni ar 
urma să joace la Moscova, la data 
de 15 septembrie, cu reprezentativa 
Uniunii Sovietice.

Urmează să sosească confirmarea 
în ceea ce privește data de dispu
tare a jocului.

PE SCURT
■ In cadrul spartachiadei de vară 

a orașului Moscova, cunoscuta spor
tivă sovietică Alexandra Ciudina 
(Dinamo) a stabilit un nou record 
mondial ia pentatlon cu performan
ța de 5.014 puncte. In cele cinci 
probe, Ciudina a obținut următoa
rele rezultate: greutate: 13,99 m.; 
înălțime: 1,64 m.; 200 m. plat;
26"3/10; 80 m. garduri: ll”5/10; 
lungime 6,04 m.
• In meciul Internațional de 

fotbal disputat la 1 septembrie echi
pa italiană F.c. Bologna a terminat 
la ecaliiate 1—1 (0—1) cu echipa iu
goslavă Hajduk Split, Meciul s-a 
jucat la Bologna.

ROMA 8 (Agerpresl. — TASS trans
mite :

Echipa de fotbal Dinamo Moscova, 
care se află în turneu în Italia, a 
jucat Joi după amiază la Florența 
cu echipa Fiorentina din prima di
vizie a campiona.ului italian. Intîl- 
nirea s-a terminat cu scorul de 1—0 
in favoarea fotbaliștilor italieni.
• Miercuri s-a disputat la Paris 

întîlnirea amicală de fotbal dintre 
echipele Partizan Belgrad șl Red 
Star Paris Victoria a revenit fotba
liștilor iugoslavi cu scorul de 9—2 
(4-—2)
• Inotătoarea maghiară Magda Mol

nar din clubul VBrSs Meteor a sta- 
bi.it un nou record de distanță. Ea 
a înotat pe Dunăre 105 km. In tim
pul de 15 h 56’. Pe distanța de 100 
km. ea a înregistrat tim
pul de 14 h. 54’6”. rezultat care con
stituie cea mai bună performanță 
feminină mondială de distanță

e Intre 14 și 25 septembrie se va 
desfășura cel de al 10-lea tur ciclist 
al R.p. Albania. Această competiție, 
în lungime de 916 km., va conta 
pentru campionatul de ciclism de 
fond al R.p Albania pe anul 1955.

La 8 septembrie s-au jucat parti
dele întrerupte. Fără să mai reia 
jocul, Medina a cedat la Ilivițki, 
iar Stahlberg cu Pachman și Naj- 
dorf cu Petrosian au căzut de 
acord asupra remizei. Același re
zultat a fost consemnat în partida 
Guimard—Donner, pe tablă mai 
făcîndu-se doar o singură mutare. 
In partida Petrosian—Guimard a- 
tacul marelui maestru sovietic s-a 
dovedit decisiv. Petrosian a cîști
gat la mutarea 62-a.

După 14 runde clasamentul este 
următorul: 1. Bronstein 10 p.; 2- 
Panno 9; 3. Keres 8'/2; 4. Ilivițki 8; 
5—9. Petrosian, Pilnik, Fuderer, 
Filip. Szabo 7*/2; 10—12. Spasski, 
Ghel’er, Rabar 7 p

sosirea pe stadion) : 1. Ion Păcu- 
raru (FI. r.) — campion al
R.P.R. — lh. 36:25,8 (nou record 
al R.P.R. — vechiul record D. 
Paraschivescu lh. 36:50,0), 2. D. 
Paraschivescu (FI. r.) lh. 37:06,6, 
3. Ion Baboie (Locomotiva) lh. 
38:23,8, 4. Ion Barbu (FI. r.) lh. 
38:45,0, 5. Gr. Anghel (FI. r.) lh. 
41:36,8, 400 m. femei: 1. Al. Sicoe 
(Știința) — campioană a R. P. R.—
58.2 sec., 2. Geocgeta Mogoș (Me
talul) 59,1 sec., 3. Aranca Lipoczi 
(FI. r.) 59,3 sec., 4. Florentina Pe
trescu (C.G.A.) 59,8 sec., 5. Anca 
Radulescu (Dinamo) 59,9 sec., 6. 
Florica Dumitru (Locomotiva) 60,0 
sec.: greutate bărbați : 1. C. Crețu 
(Știința) — campion R.P.R. —
14,89 m., 2. N. Ivanov (Dinamo)
14,63 m„ 3. A. Raica (C.C.A.)
14,52 m., 4. I. Heller (Constr.)
13,25 m. : disc femei,- 1. Lia Ma- 
noliu (Știirtfa) — campioană
R.P.R. — 42,95 ni., 2. Melania Ve
licu (FI. r.) 37,92 m., 3. Paraschl- 
va Lucaci (Știința) 36,90 m„ 4. 
Paraschiva Gali (Voința) 35,37 m„ 
5. Anelise Kraus (Constr.) 35,22 
m.; 400 m. garduri : I. Ilie Sa-
vel (Dinamo) campion R.P.R. 52,2 
sec., 2. Gh. Stânei (Locomotiva) 
53,5 sec., 3. Gh. Steriade (Recolta)
54.2 sec., 4. G. Stănescu (Voința) 
57,5. sec.; 100 m. femei: 1. A- 
iexandra Sicoe (Știința) — cam
pioană R.P.R. — 12,3 sec., 2. Dora 
Gopîndeanu (Știința) 12,4 sec., 3. 
Silvia Băltăgescu (Metalul) 12,6

Urmărind rubricile de fotbal in presa de peste hotare
Dacă cercetezi colecțiile ultime

lor ziare de sport apărute în Eu
ropa, atenția îți este atrasă de 
comentariile, reportajele și cro
nicile consacrate ultimelor eveni
mente fotbalistice internaționale. 
In rîndurile de mai jos vom căuta 
să prezentări^ pe scurt, cîteva 
imagini, ale celor mai importante 
evenimente.

Luna septembrie este deosebit 
de bogată în intîlriiri de fotbal 
interne și internaționale.

Intr-adevăr, în această lună, în 
majoritatea țărilor europene se reiau 
sau încep campionatele și, în plus, 
există o intensă activitate inter
națională. In afara meciurilor din 
cadrul competiției intercluburi 
„Cupa Campionilor din Europa* 
(care este în curs de desfășu
rare), a meciurilor amicale, inter
cluburi și a meciurilor interna
ționale (R. P. Romînă-Belgia. 

R. P. Romînă-R. D. Germană, R. 
Cehoslovacă-Belgia, R. F. Ger
mană- R. P. F. Jugoslavia, R. P- 
Ungară-Elveția etc.), pe prim plan 
se situează dubla întîlnire de la 
Budapesta șî Moscova între re
prezentativele U.R.S.S. și R- P- 
Ungare.

Ziarele din lumea întreagă In
formează cititorii că meciul 
U.R.S.S.-R.P.U. constituie în mo
mentul de față un eveniment fot
balistic care, prin valoarea ex
cepțională a jucătorilor, întrece 
interesul unei finale de campio
nat mondial. Ziaristul J. Wolf din 
Hamburg, scrie următoarele în re
vista „Sport Magazin” : „Supor
terul sau îndrăgostitul* jocului de 
fotbal va fi intr-adevăr fericit dacă 
va avea prilejul să urmărească 
întîlnirea dintre echipele U.R.S.S. 
și Ungariei ...Ungurii joacă un 
fotbal excelent, la înaintare, ei
hărțuiesc apărarea adversă pînă 
la epuizare, în schimb apărarea 
este un compartiment mai slab. 
Echipa sovietică a ajuns la ni
velul tehnic al echipei maghiare, 
în schimb ea a întrecut-o din 
punct de vedere al spiritului de
luptă, al vitezei șl al pregătirii
fizice”. Tot în „Sport Magazin*,
H. Fiderer scrie: „Netto este ju
cătorul care îl poate anihila pe 
Pușkaș. In meciul cu germanii 
Netto a dominat terenul. El este

Importante hotărîri ale Congresului Federației internaționale 
de gimnastică

PARIS (Agerpres). — Intre 5 
și 8 septembrie s-au desfășurat la 
Paris lucrările Congresului Fede
rației internaționale de gimnastică 
(F.1G.). Congresul a atribuit or
ganizarea campionatelor mondiale 
de gimnastică din anul 1958 
Uniunii Sovietice. Campionatele se 
vor desfășura în noua sală cu o

sec., 4. Maria Zotu (Dinamo) 12,7 
sec., 5. Elena Vrabete-Naum 
(C.C.A.) 12,8 sec.; lungime băr
bați: 1. Traian Chitul (Știința) 
— campion R.P.R. — 7,08 m„ 2. 
Gristache Barta (Fi. r.) 7,00 m., 3. 
D. Petrescu (Dinamo) 6,93 m., 4. 
I. Wiesenmayer (Dinamo) 6,91 m„ 
5. Ion Sorin (C.C.A.) 6,83 m„ 6.
V. Plăcintaru (Metalul) 6,79 m.

Iată și rezultatele în probele unde 
datorită timpurilor slabe, nu s-a 
acordat titlul de campion: 100 m. 
bărbați: 1. Ioan Wiesenmayer (Di
namo) 11,0 sec., 2. Mircea Pop 
(Știința) 11,0 sec., 3. Lothar 
Marks (Locomotiva) 11,0 sec., 4. 
Ilarie Măgdaș (Știința) 11,1 sec., 
5. Șt. Prisiceanu (Constr.) 11,1 
sec., 6. Alexandru Stoenescu (Di
namo) 11,2 sec.: 5000 m.; 1. Fer
dinand Moscovici (Progresul) 
14:50,4; 2. I. Pricop (Progresul) 
14:52,6; 3. C. Grecescu (Dinamo) 
14:56,8; 4. Dinu Cristea (Metalul) 
15:03,6, 5. Nicolae Bunea (C.C.A.) 
15:15,2, 6. Ion Puică (Știința)
15:22,2 — Deși la 5000 m. nu s-a 
decernat titlul de campion, totuși 
rezultatele obținute sînt cele mai 
bune din anul acesta; un deosebit 
merit îi revine „veteranului" Dinu 
Gristea care și de această dată a 
fost animatorul cursei; ștafeta 
3x800 m. femei: 1. Știința (Cuțui, 
Micleâ, Pasciuc) 7:09,0, 2. FI. ro
șie 7:36,3, 3. Metalul 7:50,2.

ROMEO VILARA

un jucător suplu, mare tacti
cian și cu o tehnică avansată— 
Fericiți! posesori ai biletelor vor 
putea face o comparație intre va
loarea excepțională a unor halfi 
de talia lui Bozsik și Netto*. 
Un ziar sportiv din Saarbrucken 
scrie: „Un pronostic este greu de 
dat. Jocul ungurilor este uneori 
mai spectaculos, pe cînd cel al so
vieticilor mai sobru, dar la fel 
de eficace.

■Ar
Răsfoind ziarele apusene, nu 

poți să nu remarci că în Anglia 
și chiar în Italia, există o „pro
blemă a fotbalului*. Felurite „ma
nevre de culise" dirijate de pa
tronii cluburilor, provoacă multe 
nemulțumiri din partea jucători
lor profesioniști. In Italia, de 
pildă, a fost amînată începerea 
campionatului pentru că nu a fost 
rezolvată situația echipei Udinesel 
(In urma unei hotărîri a Federa
ției italiene, Udinese a fost ex
clusă din campionat, pentru că 
s-a constatat că în urmă cu 3 
ani, ar fi vîndut un meci...). Maî 
multe echipe și jucători au pro
testat împotriva acestei hotărîri 
a Federației, anunțînd-o că în caz 
că-și va menține hotărîrea se voi 
retrage din campionat.
’ In Anglia, salariile de mizerie 

ale fotbaliștilor profesioniști au 
determinat în luna mai ac. 1.000 
de fotbaliști să declare grevă. 
S-au făcut atunci multe promi
siuni, dar situația se pare că 
nu s-a îmbunătățit, nici pînă azi. 
La al 87-lea Congres al Sindica
telor Britanice care a avut loc 
la Southport a participat pentru 
prima oară și un delegat al ju
cătorilor profesioniști de fotbal, 
fostul internațional Jimmy Gut- 
hier, care a expus situația grea 
a fotbaliștilor profesioniști din 
Marea Britanie. „Numai 20 la 
sută din fotbaliștii englezi, a 
spus Guthier, au un salar accep
tabil de 15 lire pe săptămînă, 
restul avînd o leafă de mizerie de 
7 lire pe săptămînă". Congresul 
trade-union-urilor, considerînd jus
te cele expuse de delegatul fotba
liștilor a adoptat o rezoluție prin 
care se cere Federației Engleze 
de fotbal, convocarea unei confe
rințe, în vederea îmbunătățirii 
stării materiale a fotbaliștilor.

I. OCHSENFELD

capacitate de 20.000 locuri care se 
construiește la Moscova.

Printre alte hotărîri importante. 
Congresul a decis ca prima ediție 
a competiției feminine de gimna
stică „Cupa Europei" să se des
fășoare în anul 1956 la București.

Viitorul congres al Federației in
ternaționale de gimnastică va avea 
loc anul viitor, în luna septembrie, 
la Viena,
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