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Trăgătorii sovietici au cucerit 
toate titlurile de campioni europenii 

în probele desfășurate ieri

ANUL XO Nr. 2588 ★ Marți 13 Septembrie 1955

CROSUL DE MASĂ lltTÎMPiNĂM 7 NOIEMBRIE
O IMPORTANTĂ COMPETIȚIE SPORTIVĂ

ANUL ACESTA, miile de baze 
sportive din țara noastră au 
găzduit numeroase competiții 

de masă, cu prilejul cărora s-au 
întîlriit, din nou, zeci și zeci de 
mii de tineri de pe întreg cuprin
sul patriei. Și acum încă, pe sute 
de terenuri te întîmpină voioșia 
tinerească a miilor de participanți 
la tradiționala competiție a sporti
vilor de’ la sate, Spartachiada de 
toamnă. Mulți dintre aceștia sau 
dintre cei care au fost prezenți la 
startul întrecerilor din cadrul Spar- 
tachiadei sindicale, la Concursurile 
Sportive ale Tineretului sau la 
etapele de masă ale campionatului 
republican de poliatlon G.M.A., 
precum și un mare număr dintre 
acei tineri care nu și-au învins 
încă „sfiala" de a se prezentata 
primele întreceri sportive, se vor 
putea întîlni, peste numai citeva 
zile, în frumoasele și spectaculoa
sele întreceri de cros.

Incepînd de la 18 septembrie se 
va desfășura în orașele și satele 
patriei noastre tradiționala compe
tiție : crosul de masă „Să întîm
pinăm 7 Noiembrie", competiție 
prin care sportivii noștri cinstesc, 
în fiecare an, aniversarea Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
întrecerile de cros vor însemna, 
în același timp, un minunat prilej 
pentru atragerea unor mase cît 
mai largi de oameni ai muncii în 
practicarea metodică a alergărilor 
pe teren variat, un puternic mijloc 
de creștere a numărului de purtă
tori ai insignei G.M.A.

Anul trecut, campionatul de cros 
închinat zilei de 7 Noiembrie s-a 
bucurat de un frumos succes. Sute 
de mii de tineri și tinere s-au 
avîntat cu entuziasm pe potecile 
de pădure, pe stadioane sau pe 
drumurile de țară, disputîndu-și cu 
însuflețire întîietatea. Numeroase 
colective sportive, cum ar fi: Pro
gresul, Flamura roșie Proletarul 
sau Flamura roșie Confecții din 
Bacău, Locomotiva Complex CFR 
Timișoara Progresul Tg. Mureș, 
Metalul Reșița etc., au obținut re
zultate din cele mai frumoase, atît 
în munca d<* organizare cît și în 
cea de pregătire a celor înscriși. 
In unele orașe ca: Sibiu, Oradea, 
București, PIoești, Suceava, Pitești 
etc. colectivele sportive au asigu
rat o largă mobilizare a tineretu
lui la aceste întreceri. Analiza în
trecerilor din anul trecut a relie
fat însă puternic și numeroase lip
suri în organizarea și desfășura
rea întrecerilor de cros și îndeo
sebi a celor din primele etape. 
In regiuni cum sînt Gâlați, Con
stanța, Bîrlad etc., întrecerile au 
fost mult întîrziate iar în altele 
(Graiova, Timișoara) munca de

popularizare a competiției s-a des
fășurat destul de superficial și cu 
rezultate slabe.

Ediției din acest an a crosului 
de masă, rezervat numai sportivilor 
neclasificați și organizat de C.C.S., 
trebuie să i se asigure cele mai 
bune condiții de desfășurare. Invă- 
țind din lipsurile manifestate în 
anii trecuți, colectivele sportive, 
asociațiile și, în special consiliile 
regionale sindicale, vor trebui să 
folosească în modul cel mai judi
cios timpul destul de scurt care ne 
mai desparte de ziua primelor în
treceri. In strinsă colaborare cu 
comitetele C.F.S., consiliile regio
nale sindicale vor lua măsurile ne
cesare pentru a asigura difuzarea 
regulamentului, pentru îndrumarea 

•tehnică și organizatorică a muncii 
de pregătire pentru desfășurarea 
unei intense activități pe linie de 
propagandă și agitație etc. Gu mul
tă grijă trebuie privită problema 
controlului medical al celor care 
vor participa la întreceri. Cu mai 
multă atenție trebuie privită și sar
cina alegerii unui traseu corespun
zător, din toate punctele de vedere, 
scopului urmărit prin organizarea 
acestei competiții. Munca de pre
gătire tehnico-organizatorică a 
concursurilor trebuie strîns împle
tită cu munca de pregătire a vii
torilor particîpanți. In această di
recție un sprijin prețios este aș
teptat din partea cadrelor tehnice 
de specialitate, a comisiilor regio
nale și raionale de atletism, etc. 
Pregătirea aspiranților trebuie să 
fie gradată metodic pentru a nu 
dăuna sănătății ci, dimpotrivă, pen
tru a contribui în mod evident la 
întărirea fizică. Iată de ce, orga
nizarea crosurilor de antrenament 
nu trebuie neglijată nici un mo
ment, ci considerată drept o sar
cină din cele mai importante. Fi
rește, o asemenea acțiune menită 
să asigure un succes deplin cro
sului de masă „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie" trebuie efectiv spriji
nită și de comitetele regionale, ra
ionale și orășenești C.F.S., prin 
arbitri bine pregătiți, prin mobili
zarea comisiilor de atletism, prin 
îndrumarea tehnică a concursurilor 
în toată perioada desfășurării lor.

Preocuparea pentru buna desfă
șurare a întrecerilor din cadrul 
primei etape nu trebuie să fie însă 
ruptă de pregătirile pentru etapele 
superioare ale crosului de masă 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie". Fie
care activist sportiv trebuie să se 
considere mobilizat în această im
portantă acțiune, să se străduiască 
să aducă o contribuție efectivă la 
asigurarea unui succes deplin edi
ției din acest an a crosului 
întîmpinăm 7 Noiembrie".

Toate titlurile de campioni e»- 
ropeni și toate recordurile con
tinentului nostru, stabilite ieri, M 
revenit trăgătorilor sovietici. Este 
un -bilanț care ilustrează real va
loarea și forța de luptă a acestor 
neîntrecuți maeștri ai tirului.

— Victoriile lor au fost reali
zate la sfîrșitul unor dispute de 
cea mai înaltă valoare tehnică.
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Intrecente de talere sint tn plină desfășurare. Majoritatea spectatorilor 
și-au îndreptat ieri atenția spre această probă.

Acest ea au dus — după cum a* 
și normal — la stabilirea unor 
rezultate superioare recordurilor 
lumii. Adversar® principali i 
trăgătorilor sovietici au fost me* 
reu alții de la probă la probi* 
Snțrucît în afară de echipa so

vietică, nici un alt iot n-a reușit 
performanta de a concura efectiv 
în lupta pentru titlurile de cant» 
pioni, individuali șl pe echipe, te 
toate probele desfășurate pînă «> 
cum.

Asupra probei de pistol vitezi 
la siluete și-au îndreptat • aten* 
ția toți cei care se găseau ieri di
mineață pe poligonul Tunari. Pe 
cele trei standuri de tragere aveau1 
loc a doua și ultima n.’anșă a aces
tei spectaculoase probe. Ultimele 30 
de focuri ale celor 35 de concu- 
renți aveau să confirme sau să; 
infirme ordinea valorică stabilită" 
duminică în prima manșă ți tot* 
odată să stabilească clasamentul; 
definitiv individual 
pe al acestui
pean.

In întrecerea 
țațele manșei a
rid să răstoarne în bună parte1 
cifrele și clasamentul primeii zii*. 
Asaltul trăgătorilor sovietici spr* 
prunul loc individual ■ fost d*- 
cisft în acest sens. Comportarea

ți pe echL-
campionat euro*

individuală, rezuL- 
doua au avut da*

(Continuare in pag. 4-a) j

„OF, ROMÎNII ACEȘTIA BINE PREGĂTIȚI!44
Puternica impresie lăsată de rugbiștii bncureșteni la Londra

„Să

Intr-un oraș mare cum este Lon
dra, evenimentele unei zile stat 
extrem de numeroase și felurite, 
iar presa abia de le poate cuprinde 
pe toate. Cetățeanul metropolei bri
tanice, atunci cînd este vorba să 
se hotărască pentru un spectacol 
siportiv, de pildă, trebuie să stea 
măoair puțin pe gînduri, mai îna
inte de a porni spre un stadion ori 
spre altul. Sîmbătă după-amiază 
însă, 20.000 de londonezi au luat 
drumul stadionului Twickenham, 
pentru a-i vedea la lucru pe cei 
15 rugblști din Ramînia, care -reu
șiseră să învingă la scor Swansea 
și să pună în cumpănă celebra 
formație a Cardiffului. Stadionul 
pe care a avut loc meciul poate 
primi 70.000 de spectatori, dar nu 
trebuie uitat că în aceeași zi și la 
aceeași oră, „la concuirență" cum 
se spune, se disputa derbv-ul cam
pionatului englez de fot ba',, în care 
era angajată formația Chelsea, pre
ferata publicului din Londra.

Șt totuși, 20.000 de cetățeni ai 
capitalei Marii Britanii au 'preferat 
să asiste la jocul selecționatei ibu- 
cureștene de rugbi care' înfrunta 
renumita formație Harlequins. A- 
cești 20.000 de oameni au putut 
să vadă nu numai cum știu să 
joace romînii, dar mai ales cum 
știu ei să lupte, atunci cașl este 
vorba de prestigiul sportului Io?, 
tte culorile patriei care le sint atît 
de dragi. Semnificativă pentru pu
terea de luptă a rugbișttlor bueu- 
reșteni a fost încercarea pe care 
fundașul echipei noastre, Al. Pen-

ciu, a făcut-o în ultiiimul minut de 
ioc, atuirtcj cînd arbitrul acordase 
la 52 tn. o lovitură de pedeapsă 
în favoarea oaspeților. E drept, ba
lonul nu a trecut dincolo de linia 
de țintă, deoarece a lovit bara 
transversală, dar efortul jucătondui 
nostru, după cele aproape 80 de 
minute de joc, vorbește de la sine

Și pentru a reverii la Meea de 
la începutul acestor rînduri, tre
buie să > arătăm că întreaga presă 
de duminică s-a ocupat de jocul 
rugblștttor ronțîni la Londra. De 
altfel, în ultimele 10 zile acest 
eveniment pe care l-a constituit 
vlizita echipei noastre în Anglfa, a 
fost permanent în atenția ziariști
lor englezi.

„SUNDAY GRAFIC" a scris în 
titlul articolului său : „Romînii e- 
rau cit pe aci să ciștige" iar în 
text: „Cu un finiș impresionant, 
romînii erau gata să ciștige meciul 
cu Harlequins, care părea pierdut 
pentru ei".

Titlul folosit de „SUNDAY EX
PRES" redă sub altă formă ace
eași idee: ,,Harlequinii au fost no
rocoși". In comentariu se spune: 
„Primul joc al romînilor pe stadio
nul Twickenham a oferit spectato
rilor o după-amiază plăcută. Ei au 
împărțit cu Harlequins un onorabil 
meei nul".

Un titlu foarte sugestiv a folosit

cronicarul de la „NEWS OF THB 
WORLD" : Of, romînii aceștia bina 
pregătita" Pe lingă recunoașterea 
cattățilar echipei bucureștene, zta- 
ristol^ nu s-a putut opri de Ia a- 
ceartă exclamație de admirație, c* 
tot regretul pe care l-a resimțit» 
poate, văzînd că londonezii# nu att 
Ieșit învingători. ,.Echipa romtnă, 
care in primele 20 de minute sa 
părea că a pierdut jocul, a reușit 
să egaleze fiind aproape pe pun
ctul de a cîștiga, datorită faptultd 
că nu s-a descurajat și a jucat 
impresionant".

La rîndul său, ziarul „SUNDAYi 
DISPATCH" a scris: „Romînii a» 
luptat pînă la fluierul final și au 
făcut meci egal cu Harlequins". 
„Prima echipă de rugbi de după 
„cortina de fier" care a vizitat țara 
noastră și care a atras un număr 
mare de spectatori pe Twickenham, 
i-a cucerit prin frumusețea jccuM 
prestat".

„THE OBSERVER", sub titlul: 
„Romînii au făgui un joc egal t» 
ultimul lor meci" scrie: „Lupți nd 
cu dirzenie în ultimele 20 de ndrr 
nule ale mecitflui^ Harlequins, •• 
chipa București uhu, care pînă tab 
momentul acela părea învinsă, sco
rii fiind 9—3 pentru gazde, a reu* 
șpt si egaleze și aproape să ști 
ciștige această întîlnire cu caria 
s-a încheiat frumosul ei turneu".

■Pregătiri in vederea meciului atietic de juniori 
U. R. S. S. - R. P. R.

A devenit o tradiție a atletismu
lui nostru ca reprezentativa de ju
niori a țării • să susțină în fiecare 
an o întîlnire internațională. In 
anul acesta însă, juniorilor și ju
nioarelor atletismului nostru li s-a 
rezervat un și mai bogat program 
de activitate internațională, în care 
la loc de frunte figurează întîlnirea 
cu juniorii și junioarele sovietice.

Această importantă, competiție 
atletică va avea loc la sfîrșitul 
săptămînii pe stadionul Flacăra din 
PIoești, pe care s-au mai desfășu
rat două întîlniri atletice de ju
niori.

Reprezentativa noastră de ju
niori, reîntoarsă de la Cracovia 
(R.P. Polonă), unde a susținut o 
întîlnire cu echipele de juniori ale 
R. Cehoslovace și R.P. Polone, și-a 
continuat pregătirile în Capitală. 
Este lesne de înțeles că tinerii no
ștri atleți se antrenează cu asidui
tate, avînd în vedere că foarte pu
ține zile îi mai despart de întîl-

nirea cu tinerii atleți sovietici, în 
rîndurile cărora figurează sportivi 
de certă valoare ca Behrin, Rozen- 
feld și Irina Turova. Ultima este 
bine cunoscută 
deoarece a mai 
țară.

Interesant de 
tuf că punctajul în această întîl
nire se va face după un sistem ori
ginal. Astfel, în meciul de atletism 
dintre reprezentativele de juniori ale 
R.P. Romîne și U.R.S.S. fiecare 
echipă are dreptul să înscrie ori- 
cîți concurenți vrea în fiecare probă 
a întrecerii. Important 
ținut este faptul că din 
total de particîpanți la 
numai primii 2 vor conta 
ment, adică primul sosit 
care echipă. De exemplu: 
sosit din echipa U.R.S.S. va primi 
3 puncte, iar primul sosit din 
echipa R P.R. un punct, sau invers, 
în funcție de locurile pe care le vor 
ocupa, concurenții respectivi La

publicului nostru, 
concurat la noi în

semnalat este fap-

de re- 
numărul 
o probă 
în clasa- 
din fie- 

: primul

probele de ștafetă, de asemenea, 
echipa sosită pe primul loc pri
mește 3 puncte iar echipa repre
zentativă a celeilalte țări un punct.

Intr-o convorbire telefonică pe 
care am avut-o cu Ploeștiul, ni s-a 
comunicat că știrea despre întîlni
rea dintre reprezentativele de ju
niori ale R.P. Romîne și U.R.S.S. 
a stîrnit un deosebit interes în rîin- 
durile oamenilor muncii din acest 
oraș. Stadionul Flacăra se pregă
tește să-și primească oaspeții, iar 
comisia alcătuită în mod special 
pentru problemele tehnice ale or
ganizării meciului a luat încă de 
pe acum măsuri pentru reamena- 
jarea pistei, pentru completarea 
materialelor tehnice existente pe 
stadion.

Atleții sovietici sînt așteptați să 
sosească în București în ziua de 
joi 15 septembrie de unde îm
preună cu atleții și atletele din re
prezentativa R.P. Romîne vor face 
deplasarea la PIoești.

Fază din primul meci pe care echipa de rugbi a orașului Bucu
rești l-a susținut în cadrul turneului întreprins în Anglia.

După cum se știe, jucind In compania echipei Swansea, rugbiștii 
noștri au obținut o frumoasă victorie cu scorul de 19—3.



La Tg. Mureș rezultatele bune se obțin... greul
; A devenit un lucru obișnuit pen
tru cei care urmăresc activitatea 
sportivă, să găsească la locuri de 
frunte, în cele mai importante 
competiții, echipe sau sportivi din 
orașul Tg Mureș. Mai mult! Nu 
de puține ori, cei mai buni dintre 
sportivii acestui oraș au avut cin
stea de a apăra, în diferite înfîl- 
niri internaționale, culorile scum
pei noastre patrii. Și trebuie să 
spunem că ei au făcut acest lu
cru cu multă însuflețire, contri
buind din plin la obținerea unora 
din numeroasele succese sportive 
Internaționale cu care noi ne mîn- 
drim.

Tot atît de adevărat este însă șî 
faptul că în multe locuri treaba 
nu „merge" așa cum trebuie. Șî 
aceasta, îndeosebi în ultima vre-

■ «ne. Unele echipe din Tg, Mureș 
Iau comportări mediocre și sînt 
semnalate lipsuri în pregătirea 
tehnică a unor jucători. Sînt în
registrate de asemenea atitudini 

' nesportive.
j Iată de ce, în rîndurile de mai 
‘jos ne-am propus să urmărim în
deaproape — pe cît a fost posibil 

' ■— viața sportivilor fruntași din 
' Tg. Mureș, cbndițiile lor de antre
nament, strădaniile pe care ei le 
depun pentru a-și ridica măies
tria sportivă. Firește, nu-i vom 
uita pe activiștii care se îngrijesc 
de pregătirea și educarea acestor 
sportivi. După ce am poposit timp 
de cîteva zile în mijlocul sportivi
lor mureșeni am aflat o serie de 
lucruri foarte Importante. Multe 
din acestea explică de ce la Tg. 
Mureș rezultatele nu sînt totuși, 
așa cum le doresc sportivii și cum 
ie doresc, mal ales, oamenii .mun
cii din acest oraș, îubîtori ai spor
tului.

DE CE ESTE ECHIPA DE FOT
BAL LOCOMOTIVA TG. MUREȘ 
IN COADA CLASAMENTULUI?

I
Nu am început cu această pro

blemă decît pentru un singur mo
tiv: fiecare din cei cu care am stat 
de vorbă, chiar dacă discuția se 
purta pe alte terne — inevitabil 
ainngea și la situația echipei de 
fotbal Locomotiva Tg. Mureș care, 
trebuie să recunoaștem, nu este 
de loc strălucită. In afară de a- 
ceasta, însă, considerăm că proble
mele pe care le ridică analiza fe
lului în care a muncit colectivul 
sno-fiv Locomotiva Tg. Mureș, 
secția lui de fotbal și jucătorii care, 
compun echipa, pot constitui un 
exemplu și pentru alte colective 
care au secții de fotbal, dar un 
exemplu de cum nu trebuie orga
nizată activitatea unei asemenea 
secții.

In momentul de față — moment 
foarte greu pentru echipa de fot
bal Locomotiva Tg. Mureș, care 
este serios amenințată de retro
gradare — între conducerea colec
tivului și cea a secției de fotbal, 
pe o parte, și jucători, pe de 
altă parte, a intervenit un... con
flict. Și unii și ceilalți sînt la fel 
de vinovați, pentru că s-a ajuns 
îa această situație în care atît 
conducerea colectivului cît șî cea 
a secției șî-au pierdut încrederea 
In jucători, iar aceștia din urmă 
nu se arată de loc animați de 
dorința de a reprezenta cu cinste 
colectivul pe terenul de sport.

in primul rînd, colectivul spor
tiv a permis secției de fotbal și în 
special tovarășilor Augustin Ichim. 
responsabilul secției șî Iosif Csiki 
Inu este vorba de antrenorul de 
fotbal), organizatorul secției, să 
facă jucătorilor o serie de... pro
misiuni. In loc să caute să se 
ocune de unele probleme mai im
portante, cum erau „sudarea" echi
pa din punct de vedere al pregă
tirii morale și de Voință sau în
cadrarea jucătorilor în producție 
în posturi corespunzătoare posibi
lităților șî pregătirii lor, condu
cătorii secției de fotbal care par 
a fi încă adepți ai unor practici 
caracteristice sportului burghez au 
pornit pe calea periculoasă a pro-' 
misiunilor de tot felul.

Desigur, în această direcție vina 
nu este numai a tovarășilor Au
gustin Ichim șî Iosif Csiki. Chiar 
președintele colectivului sportiv 
Locomotiva, Ion Peterffi, a recu
noscut că șî conducerea colectivu
lui are o mare parte din vină 
pentru că a patronat asemenea 
practici.

Pe de altă parte, jucătorii, în 
rîndul cărora se găsesc totuși ele
mente puternic legate de colectiv 
(Vakarcs I, Lucaci, Gierling, etc.) 

s-au depărtat încetul cu încetul de 
colectiv, pierzînd încrederea în 
conducătorii lor. Nu este mai pu
țin adevărat că toate cele de mai 
sus nu justifică de loc atitudinea 
cu totul condamnabilă, de nepă
sare cu care unii jucători privesc 
această situație. Și nu este întîm- 
plător faptul că unii dintre aceia 
cărora le este indiferent ce se în- 
tîmplă cu echipa (Pakai, Kajlik, 
Catona, Arpad Szasz) nu vor să- 
șl respecte contractul de muncă 
și, în loc să muncească la locul 
de producție în care sînt înca
drați, își pierd majoritatea timpu
lui hoinărind prin oraș. Mai gravă 
este însă atitudinea acelor jucă
tori care au luat „obiceiul" de a-și 
petrece o parte din timp prin cîr- 
ciumi, la băutură. Este cazul ju
cătorilor Pakai și Kajlik.

Am cuprins în rîndurile de mai 
sus numai o parte din problemele 
care agită în momentul de față 
apele — și așa destul de tulburi 
— în cadrul secției de fotbal a 
colectivului sportiv Locomotiva Tg. 
Mureș.

Intr-un efort comun, atît jucă
torii cît și conducerea colectivului 
trebuie să lupte pentru lichidarea 
acestor lipsuri și să pornească se
rios la muncă. In special jucăto
rii, care, așa cum am văzut mai 
sus, au mari lipsuri disciplinare, 
trebuie să înțeleagă că au apucat 
pe o cale periculoasă. Mare parte 
dintre ei sînt tineri (Pakai, Kajlik, 
Catona, etc.) și și-au făcut de pe 
acum un prost renume. Iar dacă 
foștii antrenori ai colectivului 
(Ștefan Dobay și Francisc Csiki)’ 
n-au înțeles că sînt răspunzători 
și de comportarea morală a spor
tivilor pe care îi antrenează, în 
viitor noul antrenor, Arpad Kiss, 
trebuie să găsească drumul spre 
sufletul sportivilor să-i cunoască și 
să-i ajute ca un tehnician, dar și 
ca un educator.

BAZINUL DIN ORAȘUL INOVA
TORILOR ȘI AL JUCĂTORILOR 

DE POLO!

Din păcate, subtitlul de mai sus 
nu se referă la un bazin de nata- 
ție frumos, curat, cu apă limpede, 
cu vestiare spațioase, care să con
stituie o bază sportivă' demnă de 
înotătorii și jucătorii de polo din 
acest oraș, fruntași în sportul res
pectiv.

Aceste rînduri se referă la un 
bazin de natație care — spre ru
șinea colectivelor sportive din oraș, 
a comitetului orășenesc C.F.S. 
(președinte Tiberiu Ovici) și chiar 

a sfatului popular orășenesc — se 
găsește într-0 stare inadmisibilă.

Bazinul arată ca un butoi vechi, 
printre doagele căruia se scurge în 
permanență apa (și ce apă!!!). Din 
această cauză. în jurul bazinului 
sînt mereu băltoace de noroi pe 
care, uneori, îngrijitorul le acoperă 
cu carton gudronat. Prin tot locul 
găsești hîrtii aruncate, resturi de 
mîncare, într-un cuvînt o murdărie 
cum nii te-ai așteptat să găsești 
la o bază sportivă din Tg. Mu
reș, oraș renumit prin curățenia 
luf.

Apa acestui bazin vine direct 
din Mureș, fără să fie filtrată, 
înotătorii ne-au mărturisit că în 
afară de alte surprize (vă imagi
nați ușor că apa Mureșului nu 
poate fi curată ca un cristal...) gă
sesc cîte odată în bazin și... pești. 
Unii vii, alții morți, spre invidia 
pescarilor amatori, care-și pierd 
vremea prin alte părți!

Pe lîngă faptul că, din punct 
de vedere higienic, nu este de Ioc 
recomandabil să se facă baie în- 
tr-o asemenea apă (?), să ne gîn- 
dim puțin și la strădaniile antre
norilor, care nu pot vedea nimic 
sub apă și, deci, nu pot contribui 
decît în mică măsură la corecta
rea mișcărilor înotătorilor. Și este 
Interesant să arătăm că în ciuda 
disprețului forurilor sportive din 
«cest oraș față de problema bazi
nului, înotătorii și jucătorii de polo 
obțin totuși performanțe frumoase.

Dar culmea știți care este? Deși 
cea mai puternică secție de nata
ție și cea mai bună echipă de polo 
din oraș, și nu numai din oraș, o 
are colectivul Progresul, bazinul 
aparține colectivului sportiv Fla
mura roșie, care — închipuiți-vă!— 
nu are secție' de natație. Este în- 
tr-adevăr de necrezut! De altfel, 
asupra acestei probleme vom re

veni, cînd vom discuta situația 
bazelor sportive din Tg. Mureș.

CADRELE TINERE, PROBLEMA 
DE... VIITOR!

In cele cîteva zile pe care le-am 
petrecut în mijlocul sportivilor 
fruntași și al antrenorilor din Tg. 
Mureș, am constatat că în multe 
discipline sportive preocuparea 
pentru ridicarea elementelor tinere 
este aproape inexistentă.

La baschet, de pildă, orașul Tg. 
Mureș se poate mîndri cu 3 echipe 
de categoria A, dintre care, for
mația masculină Progresul, se nu
mără printre cele mai bune din 
țară. Și discutînd situația basche
tului din Tg. Mureș cu o serie de 
antrenori (Ștefan Zoldi, Attila 
Balaș, Bella Koos) toți au recu
noscut că dacă în prezent situa
ția merită calificativul „satisfăcă
tor" — și aceasta cu oarecare 
modestie — în ce privește viitorul 
baschetului în acest oraș, există 
îngrijorătoare semne de întrebare. 
Tineretul îl „ocolește" și nimeni 
nu se ocupă de atragerea lui în 
practicarea baschetului.

Situația este asemănătoare și în 
fotbal, unde antrenorul actual al 
echipei Locomotiva, Arpad Kiss, 
ne-a mărturisit că din anul 1951 
nimeni nu a avut o preocupare 
pentru ridicarea de cadre tinere în 
acest sport. Poate tocmai din a- 
ceastă cauză echipa se găsește as
tăzi într-o situație grea, colectivul 
fiind nevoit să facă mereu apel 
la jucători străini de colectiv și 
de oraș. Nici la tenis situația ca
drelor tinere nu este mai îmbu
curătoare. In cadrul acestei disci
pline sportive au existat în orașul 
Tg. Mureș pînă acum cîtva timp 
o serie de elemente tinere șî ta
lentate: Baia, Dancea, Diacones- 
cu, Delia Săbădeanu. Astăzi acești 
tineri au plecat din oraș, din mo
tive obiective, și antrenorul Tibe
riu Ovici, căruia îi revine meritul 
pentru ridicarea lor, a trebuit să ia 
totul de la început, ceea ce, tre
buie să recunoaștem. în tenis nu 
este un lucru ușor. C-u toate aces
tea, în prezent sînt și tineri care 
promit, dar care mai au mult de 
învățat: Maria Bețaga și Kolo- 
man Szocs.

BAZELE SPORTIVE...

Despre una din aceste baze ne
am ocupat mai sus. In continuare, 
vom menționa că bazele sportive 
ale acestui oraș sînt puține și nu 
îndeajuns de bine îngrijite și ad
ministrate. Sala de sport de la In
stitutul Medico-Farmaceutic, deși 
bine amenajată, nu are încă o in
stalație de dușuri. De foarte multă 
vreme, această importantă lacună 
nu poate fi înlăturată, pentru că 
sprijinul sfatului popular orășe
nesc se lasă mult... așteptat.

Terenul de fotbal, care pînă 
acum cîteva luni aparținea colec
tivului • sportiv Constructorul (de 
ce?) și care acum aparține colecti
vului sportiv Locomotiva este 
prost îngrijit, iar terenurile de 
tenis ‘ (singurele practicabile din 
oraș), nu au vestiare proprii.

Este ușor de remarcat că în a- 
ceastă problemă mai sînt multe 
de făcut pentru ca sportivii frun

tași din acest oraș să aibă la dis
poziție bazele sportrve corespunză
toare. In afară de o mai mare 
atenție în buna lor administrare, 
comitetul orășenesc C.F.S. trebuie 
să reflecteze serios și asupra re
partizării acestor baze, operație 
care la Tîrgul Mureș s-a făcut 
pînă acuma defectuos (vezi exem
plul bazinului de natație și al te
renului de fotbal).

De asemenea, important este ca 
pe lîngă „înțelegerea" arătată pînă 
acum de sfatul popular, să se 
treacă și la... fapte!

★
Am arătat pînă aci o serie de 

lucruri care nu fac de loc cinste 
comitetului orășenesc C.F.S. Tg.- 
Mureș — președinte Tiberiu Ovici 
— și colectivelor sportive din acest 
oraș. Ele fac însă cinste — cu 
excepția echipei de fotbal — spor
tivilor din Tg. Mureș care, în con- 
dițiuni mai grele, obțin totuși 
performanțe din cele mai bune.

O primă concluzie arată că deși 
la Tg. Mureș există o rodnică 
activitate sportivă de performan
ță, rezultatele realizate ar putea 
fi mai bune. Și noi nu dorim decît 
ca acest material să sprijine elimi
narea lipsurilor existente, pentru 
ca performanțele sportivilor din 
Tg. Mureș să crească și mai mult, 
spre satisfacția oamenilor muncii 
din acest oraș, și spre întărirea 
și dezvoltarea întregii noastre miș
cări sportive.

CALIN ANTONESCU

Campionii la lupte clasice juniori 
pe anul 1955

Sîmbătă seara s-au terminait — 
după trei zile de concurs — între
cerile din cadrul finalelor campio
natului republican individual de 
lupte olasice pentru juniori. Au par
ticipat 91 concurenți din 14 re
giuni ale țării, evidențiindu-se re
giunea Iași oare a prezentat toți 
concurenții înscriși. îmbucurător 
— pe lingă faptul că au fost re
prezentate mai multe regiuni de
cît anul trecut — este și acela 
că s-au impus prin buna lor pre
gătire și tineri din centre cu o 
mai recentă „tradiție" în acest 
sport. Astfel, în primele trei lo
curi aie clasamentelor celor 12 ca
tegorii găsim concurenți din Si- 
ghet (A. Riscovics și T. Larion),, 
Sinaia (Șt. Mihala-che și P. Gro- ' 
su), Valea lui Mihai (L. Pfeiffer), 
Tg. Mureș (I. Pintea și A. Ro- 
zsoinczi), Satu Mare-(I. Barbara,
I. Borbely, N. Ciorbă), Iași (P. 
Petrariu). Firește, mențiuni se cu
vin pentru antrenorii acestor ele
mente și, în primul rînd, pentru
T. Staicu (Sinaia), Șt. Gyorgy 
(Tg. Mureș), P. Gonczy (Valea 
lui Mihai), N. Enache (Iași), I. 
Pantici (Oradea).

In mare măsură scopul acestui 
campionat a fost atins. Astfel, an
trenorii lotului R.P.R. și-au notat 
în carnetele lor numele unor ele
mente cu reale perspective de pro
gres, susceptibile de a fi selecțio
nate în lotul republican. Dintre 
aceștia cităm pe: S. Covaci (Lu
goj), I. Pintea (Tg. Mureș) I Tobă 
(București), I. Ionescu (Reșița), Gh. 
Toth (Timișoara), P. Diascău (A- 
rad). Ultimul, deși are 98,5 kg. 
se mișcă ipe saltea cu o mare u- 
șurlnță și încearcă acțiuni cura
joase. Din cauza unei prevederi 
a regulamentului concursuri lor de 
lupte, el nu s-a putut însă clasa 
în primele trei locuri. In orice 
caz, Dascău rămîne în atenția an
trenorilor din lot și se pare că, va 
oferi o bună ocazie pentru înce
putul rezolvării crizei de „grei" 
din reprezentativa noastră.

In general, clasamentele oglin
desc valoarea concurenților, cu ex
cepția aceluia de la categoria 
grea. Aci, titlul a revenit concu
rentului cel mai slab pregătit, a- 
ceasta din cauza prevederii de care 
am amintit mai sus. Unii dintre 
campionii pe anul 1955 la luote 
clasice, ca de pildă. I. Tobă, A. Ro- 
zonezi, I. Pintea, Ion Ionescu. Gh. 
Toth, Gh. Gaidoș mai au la activul 
lor și titlul de campioni la lupte 
libere pe anul în curs, iar ultimii 
doi sînt la al patrulea și — respec
tiv — la al treilea titlu de cam
pion cîștigat.

Pe regiuni, Timișoara s-a clasat 
cel mai bine.. Lucrul acesta se 
explică, în primul rînd, prin exis
tența a trei puternice centre, Lu
goj, Reșița și Timișoara, 'care au 
selecționat — fiecare — elemente 
foarte bune. Regiunii Timișoara 
irau revenit cinci titluri de cam
pioni și, conform unui clasament 
întocmit d.g noi, ar fi pe primul 
loc cu 21 puncte (punctîndu-se 
numai primele trei -locuri cu 3, 2, 
1), față de cele 9 realizate de re
giunea Baia Mare, 8 ale regiunii 
București etc.

Ca un important aspect negativ 
al acestei finale trebuie menționat 
faptul că numărul particinantilor 
a tost mai mic cu o treime față 
de numărul celor înscriși. O pri
mă cauză a acestei absente ma

Finalele campionatului republican 
individual de tenis

Cu începere de Vineri și pînă du
minică 25 septembrie Capitala noa
stră va găzdui întrecerile finale 
ale campionatului republican indi
vidual de tenis. Aceste înfîlniri sînt 
așteptate cui mult interes de pasio- 
nații tenisului de la noi, care vor 
avea prilejul să vadă la „lucru" pe 
cei trai buni și pe cele mai bune 
jucătoare din R.P.R. Alături de a- 
ceștia vor concura în lupta pentru 
desemnarea câmpie,nilor republi
cani din acest.an ila cele cinci pro
be (simplu femei, simplu bărbați, 
dublu femei, dublu bărbați și dubiu 
mixt), și o serie de elemente tinere 
și talentate.

★
In campionatul categoriei A Ia 

tenis s-au înregistrat următoarele 
rezultate: la Arad Flamura roșie
U.T.A. a învins la limită cu 6—5 
formația studenților din București: 
E. Griinwald (FI. r.) — Dancea 
(S) 6—3, 7—5, 6—0; Piroș (FI. r.) 
— Mita (S) 5—7, 6—2, 2—6, 6—4, 
6—1; E. Grunwald — Mita 8—6, 
8—fi, 6—1; Piroș — Dancea 5—7, 
6—8, 8—6, 4—6; Wilier (FI. r.) — 
Cruceanu (Sj 6—1, 4—2 — la acest 
scor Cruceanu a abandonat; Takacs 
fFl. r.) — ZMberman (S) 6—0,
3—6, 6—3, 6—1; Matilda Glatt 

sive este programarea competiției 
într-o perioadă nepotrivită (înce* 
put de an școlar). Există, în acea* 
stă privință, motive obiective care au 
făcut necesară programarea în 'âh 
ceste zile. Totuși, majoritatea co* 
lectivelor și comisiilor regionale 
au -privit cu ușurință campionatul 
neluinrt măsuri să fie trimiși o se
rie de juniori oare puteau parti* 
cipa.

Nivelul întrecerilor nu a fost 
satisfăcător. Doar în ultima zi d» 
concurs meciurile au fost de o 
factură tehnică mai bună. In a* 
ceasta privință trebuie criticată a* 
titu-dinea majorității antrenorilor 
care nu au fost suficient de 
'preocupați de pregătirea elevilor.

Comitetele C.F.S. ale regiunii șl 
Orașului StaB.fi, ■— avî.nd con* 
cursul secției de lupte Dinamo : 
s-.au străduit să rezolve probi®-' 
mele legate de organizarea acestor 
întreceri. Și au reușit, în mare 
măsură. Dar și acii au fost unele 
neajunsuri pricinuite mai ales de 
indiferența cu care colectivul spor* 
tiv Metalul Uzinele de Tractoare 
— căruia îi aparține sala de con
curs — a privit această compet'i* 
ție. Astfel, instalația electrică a 
funcționat defectuos, lumina fiind 
cu totul insuficientă. Un „amă-' 
nunt" pe care colectivul Metalul 
l-a omis : pentru sală și accesorii 
a primit chirie și era deci obli
gat să se îngrijească de buna' 
funcționare a instalației. In sfîrșit, 
a fost prea puțin public, deși s-a 
făcut suficientă propagandă. Ca
uza principală : sala Tractorul este 
situată mult prea departe de as
tru! orașului.

Se impune, deci, — în primul 
rînd — ca viitoarele întreceri de 
juniori să fie organizate î-nltr-o 
perioadă de vacanță școlară și în-’ 
tr-un centru care să asigure toate 
condițiile pentru buna desfășurare 
și popularizare a acestui sport.

Iată acum rezultatele tehnice în* 
registrate:

Cat. 48 kgr.: I. A. Barbu (Din.* 
Lugoj); 2. I. Sulea (Met.-Arad) ț 
3. I. Borbely (Progr. S.M,); câți, 
51 kgr.: 1 I. Tobă (FI. r. Buc.); 2.;
I. Radu (Met. Reș.); 3. A. Risco
vics (Progr. S. M.); cat. 54 kgr.:
1. I. Toma (Met. Hun.); 2. A. Gorbe 
(prog. Oradea); 3. St. Mihalache 
(Met. Sinaia); cat. 57 kgr.: 1. L 
Barbara (Progr. S. M.); 2. I. Ghîn- 
cea (Met. O. Stalin); 3. Z. Ferenczi 
(FI. r. Cluj); cat. GO kgr.: 1. A. 
Rozsonczi (Voința Tg. M.); 2. L'. 
Pfeiffer (Rec. Valea lui Mihai); 3. 
P. Grosu (Met. Sinaia); cat. 63 
kgr.: 1. I. Pintea (Voința Tg. M.);

2. Gh. Voicu (Dinamo Orașul Sta* 
lin); 3. Nic. Ciorbă (Met. S. M); 
cat. 66 kgr.: I. S. Covaci (Progr. 
Lugoj); 2. St. Kineses (Loc. Ord.);
3. D. Sas (Progr. Sighet); cat. 69
kgr.: 1. Gh. Toth (Loc. Tim.); 2. 
D. Toth (Loc. Lugoj); 3. I Boțol 
(Met. B. Mare); cat. 72 kgr.: I. 
I. Ionescu (Met. Reș.); 2. I. Fil- 

scher (Progr. Lugoj) ; 3. O. Ret-' 
falvi (Loc. Ord.); cat. 75 kgr.: 1. 
Gh. Marinescu (Șt. Buc.); 2. A. 
Kiss (Met. Arad); 3. P. Petraria 
(Loc. Iași); cat. 78 kgr.: 1. Gh. 
Gaidos (Constr. Cluj); 2. I.Țăranu 
(St. Buc.); 3. N. Volosciuc (Loc. 
Arad); cat grea: 1. Gh. Stănescu 
(Met. Reș.); 2. T. Larion (Progr. 
Sighet); 3. C. Drăgulescu (Met 
Or. Stalin). I. ȘEINESCU

(Fl. r.) — Julieta Namian (S) 
4—6, 2—6; Judith Grunwald 
(Fl. r.) — Sibila Ressu (S) 1—6, 
3—6 I M. Glatt, J. Grunwald — J. 
Namian, S. Ressu 6—8. 4—6; M. 
Glatt, E. Grunwald — J Namian, 
Dancea 3—6, 3—6; E. Grunwald, 
Wilier — Dancea, Cruceanu 6—3, 
6—4, 6—1.

La Gluj, C.C.A. a întrecut Pro* 
greșul Cluj cu 11—0. Cobzuc —* 
Pusztai 6—1, 3—6, 7—5, 6—0; E- 
leonora Roșianu — Livia Avram 
6—2, 6—1 ; M. Viziru — Ghidraî 
6—4, 6—2, 6—1; Ecaterina Roșia* 
nu — Ecaterina Pusztai 7—5, 5—7, 
6—4; M. Viziru — Pusztai 6—3, 
6—2, 6—0; Cobzuc — Ghidrai 6—2, 
6—2, 8—6; Chivaru — Faur 6—2, 
6—3, 8—6; Burcescu — Dîmbărea* 
nu 10—8, 6—2, 5—7, 6—4; L. Do-: 
boșiu, . El. Roșianu — Ec. Pusztai! 
I. Benedek 5—7, 7—5, 6—4; M. 
Viziru, Chivaru — Faur, Ghidraî! 
6—1, 6—4, 6—4 ; L. Doboșiu, Cht- 
varu — L. Avram, Ghidrai 6—3, 
6—1.

Celelalte rezultate sînt următoa
rele: la Timișoara Progresul I.T.B. 
a învins Metalul Timișoara cu 
9—2, iar în partida din Capitală 
Dinamo a cîștigat cu 7—4 la Pro* 
greșul F. B.

StaB.fi


Reușind 13,94 m. la aruncarea greu tatii, alleta dinamovisiă Ana Roth 
a realizat nu numai un nou record al R.P.R. ci -și o valoroasă 

performanță. In fotografie Ana Roth, in concursul de la Cluj 
(Foto: Romeo Vilara)’

CIRCUITUL CICLIST AL R. P. R
Concurenții sînt gata pentru a începe marea întrecere

Un campionat al „surprizelor"
Stadionul „Gheorghe Gheorghiu- 

Dej“ din Cluj, una din cele mai 
vechi baze atletice din țara noas
tră, a găzduit anul acesta cea de 
a,opta ediție a campionatelor re
publicane individuale de atletism. 
Cei mai „bătrîni" în problemele 
atletismului, fie ei arbitri, sportivi, 
antrenori și chiar mulți dintre 
spectatori și-au amintit că aci. la 
Cluj, pe acest stadion construit pe 
malul Someșului, s-au desfășurat 
în 1918 primele campionate repu
blicane de atletism, după cum tot 
aci au avut loc, cu 35 de ani 
fa urmă, primele campionate atle
tice ale țării noastre.

Din 1948 și pînă acum Clujul a 
mai fost gazdă pentru atleții ca- 
re-și disputau titlurile de campion 
în anul 1950 și 1951. In ceilalți 
ani organizarea campionatelor a 
fost asigurată de capitala țării.

Ca unul care am asistat la 
toate aceste campionate republi
cane, cred că pot spune că ediția 
anului 1955 s-a ridicat valoric pe 
una din treptele cele mai înalte 
ale acestui campionat, iar prin 
organizarea tehnică (mai puțin 
starea pistei), prin succesul de 
public, prin participarea celor mai 
buni atleți ai tării, prin rezulta
tele superioare înregistrate la cele 
mai multe dintre probe, pot apre
cia că desfășurarea campionatelor 
din acest an au marcat un pas. 
înainte în dezvoltarea atletismului 
din țara noastră.

-Ar
în mod obișnuit, fiecare compe

tiție . sportivă are aspectele sale 
multiple și ridică sumedenii de ■ 
probleme. In acest sens campiona
tele de la Cluj nu au constituit 
o excepție. Intr-adevăr, la mai 
puțin de 12 ore de la terminarea 
lor, răsfoind carnetul cu însem
nări. foile de rezultate și re
trăind fiecare din aspectele și în- 
tîmplările de pe stadion, nu-mi 
pot ascunde îngrijorarea că nu 
voi putea fi destul de concis în 
a concretiza toate aceste aspecte 
șî întîmplări...

Toți acei prezenți ■ la Cluj, în 
tribunele stadionului, care s-au do
vedit din nou neîncăpătoare pen
tru numărul mare al celor, care 
Iubesc atletismul, au folosit în 
aceste zile în discuțiile lor un 
cuvînt pe care apoi l-au repetat 
cu atîta stăruință încît a devenit 
pînă la urmă cuvîntul care oglin
dește caracteristica principală a 
întrecerilor din acest an. Fstc 
vorba de cuvîntul „surpriză". Si 
îată de ce. Performanțele an
terioare, valoarea constantă a 
multora dintre atleți, îi anunțau 
ca principali favorițî aî probe'or 
■lor. Dar st-a petrecut altfel. în 
prima probă a campionatelor — 
cursa de 20 km. marș — victoria 
lui Păcuraru asupra favoriților 
probei, a deschis seria surpri
zelor. Acestea au continuat mai 
apoi prin victoriile realizate de 
Constantin Crețu la aruncarea 
greutății, Traian Chitul la sări
tura în lungime, de Iuliu Iordan 
la aruncarea suliței, Alexandru 
Merică la înălțime, Luiza Pascu 
la lungime femei și au culminat 
prin victoria repurtată de Ru
dolf Likert la triplu salt. Acesta

Măsura a- 
de drastică, 
este justifi- 
unor rezul- 
Și noi cre-

din urmă este cel mai tînăr cam
pion al țării din acest an (abia 
a împlinit 17 ani).

Dar lista „surprizelor" nu se 
încheie cu acestea. Au mai fost 
multe surprize de alt ordin, lată 
despre ce este vorba : anul acesta 
s-a luat hotărîrea ca titlurile de 
campioni republicani să nu fie de
cernate decît acelor atleți care 
realizează în cadrul campionatelor 
performanțe echivalente cu nor
mele de clasificare pentru categoria 
I (lucrul acesta lăsa, desigur, loc 
interpretărilor în cazul în care 
condițiile atmosferice ar fi fost 
cu totul potrivnice obținerii unor 
asemenea rezultate), 
ceasta a părut destul 
dar pentru oricine ea 
cată de perspectivele 
tate, înalte în viitor. , __  _
dem că ea își va atinge scopul 
fixat inițial : ridicarea nivelului 
performanțelor atieților noștri. 
Anul acesta nu au fost decernate 
titluri de campion la două probe 
individuale (100 și 5000 m. la bar; 
bați) și la trei ștafete (4X100 și 
3x800 la femei, 4X400 rr.'. la 
bărbați). Sîntem convinși însă că 
în anul viitor lucrurile acestea nu 
se vor mai repeta.

★
„Surprize" au fost așa cum 

spuneam, multe, șl plăcute șl ne
plăcute. Din prima categorie face 
parte, desigur, comportarea supe
rioară a celor mai mulți dintre 
participanți și succesul lui I. Sa
ve! (care în acest concurs ar ti 
putut realiza poate și un nou re- 
cord la 400 m. garduri), a lut

PE PRIMUL LOC... DAR NU ȘI CAMPIONI
Zilele trecute, la ștrandul Tine

retului din Capitală, seria marilor 
întreceri cu caracter intern ș-a în
cheiat cu cea mal importantă com
petiție : finalele campionatului re
publican de înot pe anul 1955.

Subliniam în ultima noastră cro
nică faptul că o serie de înotători 
și înotătoare s-au comportat sub 
așteptări în ultimele două zile de 
concurs. Din această cauză, unii 
dintre ei, deși cîștigători ai fina
lelor, n-au putut fi declarați cam
pioni, deoarece timpurile obținute 
de ei erau sub norma categoriei 
I de clasificare sportivă. Așa se 
face că, probele de 100 m. și 200 
m. spate, bărbați (Aurel Măndolu— 
Dinamo), 400 m. liber femei (San
da Platon—C.C.A.), 200 m. flutura 
femei (Elisabeta Bock—Voința), 
100 m. spate femei (Ecaterina O- 
rosz—Progresul) și 200 m. spate 
femei (Maria Both—Progresul), au 
rămas anul acesta fără... campioni. 
Situația aceasta reflectă suficient 
nivelul scăzut atins de înotătorii 
noștri în stilul spate atît la băr
bați, dt și la fete. Analizînd re
zultatele obținute de Maria Both 
(la 200 m spate, un nou record) 
și A. Mândoitî (tot la 200 m. spate, 
la 4 zecimi de record) reiese cu 
ușurință un paradox. Regulamentul 
de clasificare sportivă a fixat pen-= 
tru probele de 200 m. spate, băieți 
și fete, norme destul de ușoare. A- 
cestea n-au fost însă atinse, chiar 
dacă rezultatul Măriei Both, de pil
dă. constituie un nou record. In a- 
fără de aceștia, alți înotători și 
înotătoare, deși declarați campioni.

Să alergi 2000 km., de-a lungul 
a două săptămîni încheiate cu o 
iuțeală mijlocie de 36—37 km., 
deseori cu 40 km. pe oră sau 
chiar mai mult, în etapele cu as
falt; să te strecori cu grijă prin
tre pietrele tăioase, pe șosele dure, 
cu praf și nisip, în care roțile se 
ÎTivîrtesc deseori pe loc, fiind ori- 
cînd în pericol de a derapa și ris- 
cînd să te răstorni; să te avînți 
pe coborîșurile în serpentină cu 60 
km. sau chiar 70 km. pe oră — 
trebuie să recunoaștem că nu este 
un lucru ușor.

Să iei vîntul pieptiș, să suferi 
deseori de sete, să înfrunți ploaia, 
să lupți de la primul la ultimul 
kilometru cu adversarii și cu tra
seul, iar a doua zi să pornești din 
nou la drum, refăcut, ca și cînd 
nimic nu s-ar fi petrecut în ajun, 
hotărit să răspunzi la orice a- 
tacuri. ba chiar să le lansezi tu 
însuți — este o ispravă care nu stă 
la îndemîna oricui. Și unde mai 
pui că, de multe ori. tocmai cînd 
fuga este în toi. ai „evadat" din 
pluton sau gonești cu îndîrjire 
după „fugari", un ciob de sticlă, 
un cui. un ciot de potcoavă sau 
o pietricică tăioasă îți perforează 
cauciucul și ești nevoit să te 
oprești ca să-l schimbi...

Ei bine, pentru a putea trece

14,5Ion Opriș (care a realizat _ 
sec., cea de a doua performanță 
a sa din acest an), Alexandra 
Sicoe (care a cîștigat de o ma
nieră categorică trei titluri de 
campioană). Lista acestora trebuie 
continuată cu numele Anelisei 
Zîmbreșteanu, Iolandei Balaș, 
Edithei Treybal, Silviei Băltăgescu, 
Alexandru Merică etc. O mențiune 
specială trebuie acordată tinerei 
noastre atlete Ana Roth (antre
nor Aurel Coman) care a obținut 
un nou și foarte valoros record la 
aruncarea greutății. Nu poți uita 
pe maestrul sportului Constantin 
Dumitru, care din 1947 și pînă 
azi a cîștigat mereu titlul de 
campion al țării la aruncarea cio
canului. Au fost însă și unele 
surprize neplăcute. Ca de exem
plu : finala cursei de 200 m. 
bărbați care s-a desfășurat numai 
cu trei alergători. La ștafeta 3X 
800 m femei nu au fost prezente 
decît trei echipe. La aruncarea 
greutății bărbați s-au întrecut nu
mai 4 aruncători... De ce ? Faptul 
acesta nu a făcut de loc o bună 
impresie printre cei prezenți după 
cum o impresie urîtă a lăsat echi
pamentul de concurs al pârtiei; 
panților. Nici una, dar absolut nici 
una din asociațiile prezente nu 
s-a îngrijit ca atleții ei să _ fie 
echipați uniform, ci dimpotrivă, 
lăsîndu-i la voia întîmplării, fie
care a concurat în ‘ ’
chiloți de tot felul. Dar despre 
acest campionat vom rri 
încă multe lucruri...

tricouri și

mai spune

ROMEO VILARA

s-au comportat sub valoarea lor în- 
tr-o perioadă (finalele campionate
lor republicane) în oare ei ar fi 
trebuit să se găsească în maximum 
de formă. La o justificare ar avea 
dreptul acei înotători care au făcut 
parte din lotul republican de polo 
pe apă (Z. Hospodar, V. Marchițiu, 
I. Novac), care de foarte mult timp 
n-au mai făcut antrenamente spe
ciale «ie înot.

Au fost, totuși, unele probe în 
care înotătorii noștri au realizat 
rezultate de valoare. Pe primul plan 
s-ar situa cele două recorduri per- 

Pe bloc-starturi finaliștii pro bei 100 m. fluture. Pe prim plan 
maestrul sportului Alex. Popescu (Dinamo).

Foto: Gh. Epuran

toate aceste obstacole, se cere 
o pregătire îndelungată, de luni și 
și luni de zile, deosebite calități 
morale și de voință, în concluzie o 
pregătire temeinică din toate punc
tele de vedere. In această pri
vință, majoritatea Darticipanților 
au „în picioare" pînă acum cel 
puțin 8—10.000 km., parcurși în 
acest sezon bogat în competiții și 
antrenamente, iar mulți dintre 
fruntașii ciclismului se apropie de 
14—15.000 km. Desigur că totalul 
kilometrilor are un rol; important 
este însă și felul cum au fost par
curși acești kilometri, cum au știut 
alergătorii — supravegheați de 
antrenorii respectivi — să-și păs
treze și să-și desăvîrșească forma 
sportivă, cum au „lucrat" în ul
tima perioadă a sezonului pentru 
a atinge nivelul maxim al poten
țialului lor. acum, în preajma 
Circuitului R.P.R.

Calendarul intern a cuprins o 
serie de probe de lung kilome
traj, care au constituit serioase an
trenamente oficiale „Cursa Scîn- 
teii" în primăvară, apoi „Circui
tul regiunii Stalin", „Cursa Mun
ților", „Cursa Victoriei" și, recent, 
„Cupa Petrolului". Majoritatea 
participanților la circuit au concu
rat la toate aceste probe, astfel 
că ei au o pregătire bună. In afa
ră de aceste curse, formațiile ci
cliste au rulat pe șosele de șes și 
de munte, asfaltate sau fără as
falt, în perioada dintre marile curse 
de mai sus, și, în special, în ulti
mele săptămîni.

Astăzi, mrine și poimîine sînt 
zile de antrenament în care, ci
cliștii vor face scurte ieșiri rapide, 
în care se va pune accentul pe 
hărțuieli și sprinturi. Apoi, vineri 
și șîmbătă ei își vor pune la punct 
bicicletele și echipamentul, aștep- 
tînd ziua startului.

Dintre echipele participante, des
prindem trei formații: Casa Cen
trală a Armatei, Dinamo și Pro
gresul. Trei echipe care vor da 
lupta pentru primul loc. Prin pris
ma rezultatelor din „Cursa Victo
riei", formația militarilor are prima 
șansă. Nu trebuie să uităm însă 
că de la, 825 km. pe asfalt și pînă 
la 2000 km. — dintre care 700 pe 
drumuri dure — este o mare di
ferență, care poate răsturna multe 
calcule. Prima echipă a asociației 
Dinamo n-am putut-o urmări în 
„Cursa Victoriei" — căci a absen
tat. — iar în „Cupa Petrolului" a 
suferit o serie de defecțiuni mate
riale care au descompletat-o. Astfel 
că este legitimă curiozitatea cu 
care este așteptată la startul cir
cuitului această formație, care a 
adus întotdeauna o contribuție 
importantă la dinamismul marilor 
întreceri, prin disputa sportivă cu 
cicliștii de la C.C.A. și Progresul. 
In ceea ce privește echipa Pro
gresul, ea a înregistrat o evidentă 
scădere în „Cursa Victoriei", prin 
lipsa lui Moiceanu. Totuși, soco
tim și această formație prin
tre fruntașele circuitului. E- 

chipele Dinamo Orașul Stalin, 

sopale (totodată și cele mai bune 
performanțe reușite într-un bazin 
de50m.), obținute în stilul bras. 
Astfel, în prima zi de concurs, M. 
Mitrofan (Progresul) a parcurs 
distanța de 100 m. în 1: 14,5, tar 
Anca Rosetti, de la aceeași asocia
ție, ia reușit la capătul celor 200 m. 
rezultatul de 3: 06,6 (cu o tehnică 
mai bună A. Rosetti aT fi reușit 
un rezultat sub 3 min.).

Intenționat i-am lăsat la urmă 
pe cei măi tineri dintre concurenți. 
Aceștia, în progres necontenit, au 
produs o plăcută surpriză, între

C.C.A. II, Locomotiva, Recolta șî 
Dinamo II, pot emite justificate 
aspirații pentru locuri fruntașe.

individual, pe primul plan se si
tuează trei cicliști: C. Dumitrescu, 
maestru al sportului, campion da 
mare fond, cîștigătorul circuitului 
de anul trecut, N. Vasilescu, cam
pion de mare fond, cîștigătorul 
cursei din 1953, și C. Șandru, vic
torios în prima ediție din 1950. 
Dintre toți, cel mai îndreptățit 
candidat la victoria finală apare 
C. Dumitrescu. Alergător înzestrat 
cu multă dîrzenie, excelent căță
rător și foarte bun în cursele de 
„unul singur". N. Vasilescu, alear
gă foarte bine pe șosele fără as
falt, urcă de asemenea excelent 
și are un sprint final remarcabil. 
Ar trebui, însă, să fie mai com
bativ. C. Șandru, deși nu a cores
puns în „Cursa Victoriei", care a 
constituit mai mult un „rodaj" 
pentru acest fondist de valoare — 
obligat la o lungă pauză din pricij 
na unui accident — și-a continuat 
pregătirea și este posibil ca pe 
parcursul circuitului să-și regă
sească forma sa din trecut. Ga
briel Moiceanu. alergător comba
tiv, cu acțiuni individuale cura
joase, urcă destul de bine și are 
sPr*nL final- Ion Conslantinescti, 
cîștigătorul „Cursei Victoriei" se 
află în formă foarte bună și, dacă 
se va apăra bine pe urcușuri’ (știut 
fiind că urcă ceva mai greu) are 
și el un cuvînt de spus în luDta 
pentru prjmele locuri’. La fel, N. 
Maxim, bun tactician și cu sprint 
final de valoare. Ion Vasile, re
marcabil în cursele individuale șî 
la demaraj, G. Șerban fondist cu 
experiență; St. Stcfu, om de pri
mul pluton, și cu sprint eficace 
(dar de multe ori lipsit de com
bativitate); Șt. Sebe, fondist în
cercat, excelent tactician; C. Is- 
trate, animatorul etapelor lungi și 
dure; R. Schuster, S. Poreceanu,
V. Georgescu etc. completează Io- 
tul protagoniștilor. Trebuie să ma! 
adăugăm pe muncitorul din por
tul Constanța, Dumitru Munteanu, 
în real progres și cu frumoase 
comportări în ultimele probe de 
fond, ca și pe Ludovic Zanoni și 
Călin Tudose, capabili de rezultate 
valoroase.

In rest, mai notăm pe: Aurei 
Șelaru. Gabriel Dumitrescu, Ga- 
briei Petrescu, Ștefan Ionescu, N. 
Molnar, R. Klein, P. Enache, C, 
Calcișcă, L. Popov, D. Glodea, A, 
Faniciu, V. Miknevicî, E. Mihăilă. 
L. Hermeziu. P. Gane, I. Keller șl 
alții, pentru care circuitul poate 
însemna consacrarea în cursele de 
mare fond.

încheiem, subliniind că alergă
torii sînt gata pentru circuit și 
nu așteaptă decît momentul în 
care startul îî va anunța: ATEN
ȚIUNE... MAI SINT 30 SECUN4 
DE... PREGĂTIȚI... FIȚI GATA^ 
PLECAȚI!

EMIL IENCEC

cind multe recorduri 
și personale. La acest 
cuvine laude în primul 
cei Eniko Nagy (Progresul) 
prin performanțele realizate

republicane 
oapitol i se 
rînd clujen- 

') care 
, _ izate în ul

tima lună, La 100 m. și 200 m. 
teas, ne dă mari speranțe pentru 
viitor. De asemenea, bine s-au com
portat Ingrid Rothe (Știința) și 
Marta Kiss (Progresul) care s-au 
apropiat la 100 m. liber de 1,20. 
La băieți, juniorul D. Kaminski, 
(Progresul), revelația ultimelor con. 
cursuri, a ocupat locul IV în fina-» 
lele probelor 100 m. și 200 m. spa
te, cu timpurile 1 : 17,0 și respectiv 
2 ; 45,9.

Mai omogenă, asociația Progre-> 
sul a acumulat pînă în prezent cel 
maii mare punctaj — 188 p. —■ 
(clasamentul final va fi dech la 
sfîrșitul întrecerilor «te sărituri care 
vor avea loc în zilele de 24—25 
septembrie), punctaj ia care au 
contribuit în mod special fetele. 
La 100 m. și 200 m. bras de exem-1 
piu, reprezentantele asociației Pro-» 
greșul au ocupat în finală primele 
șase locuri I Asociația Dinamo a 
reușit punctajul el general 114 p. 
numai cu aportul băieților. încă 
o dovadă că preocupările uniila- 
terale în munca unui antrenor au 
consecințe neplăcute și știrbesc din 
meritele pe care și le-a cîștigat 
cu prețul multor eforturi.

G. NÎCOLAESCU ’
T. ROIBU ’
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Trăgătorii sovietici au cucerit toate titlurile de campioni 
europeni în probele desfășurate ieri

/ Maestrul emerit al sportului, Gh. 
Lichiardopol a confirmat ridicata 
«a valoare, ciasindu-se pe locul IV 
In proba de pistol viteză.

(Urmare din pag. I-a) 

for din manșa a doua a între
cut orice așteptări. Și astfel, ttei 
trăgători sovieticii — Nasonov, 

Sorokin și Cerkasov — au reușii 
să se distanțeze de toți ceilalți 
eoncurențî, disputîndu-și între ei 
invidiatul titlu de campion eu
ropean. Cele 60 de focuri ale 
probei nu le-au fost suficiente 
pentru a-și definitiva poziția în 
clasament. La sfîrșitul probei, toți 
trei au totalizat rezultatul 60/587, 
performanță superioară cu trei 
puncte recordului mondial stabilit 
tot de un reprezentant al Uniunii 
Sovietice, Nicolai Kalinicenko, la 
campionatele mondiale de anul 

trecut.
Barajul dintre acești trei virtu

oși ai sportului cu arma a oferit 
im spectacol palpitant, disputîn- 
du-se în trei serii a 5 siluete la 4 
secunde. Cu toată „miza" excep
țională a acestei dispute, cu toa
tă oboseala acumulată în decur
sul unui concurs desfășurat, timp 
de 2 zile, cu toată atmosfera ne
obișnuită ce domnea în jurul lor 
din cauza mulțimii de curioși 
care-i înconjurau, siguranța, mă
iestria și puterea lor de luptă au 
putut să-și spună ultimul cuvînt. 
Toți trei au înscris în fiecare serie 
rezultate remarcabile, care au os
cilat în jurul a 48 puncte din 50 
puncte posibile. Cel mai constant 
In acest baraj s-a dovedit Ev- 
gheni Cerkasov, care a înregis
trat în cele 3 serii 49, 48 și 49 
puncte, cu toate siluetele lovite. 
In felul acesta, Evgheni Cerka
sov a reușit să-și înscrie numele 
în fruntea campionilor și record
manilor Europei. V. Sorokin a 
reușit să termine barajul pe locul 
secund, iar Victor Nasonov, cam
pionul internațional de anul tre
cut de la București, a trebuit să 
se mulțumească cu cel de al trei
lea Ioc, întrucft în prima serie de 
baraj a pierdut o prețioasă si
luetă.

In întrecerea cu acești maeștri 
desăvîrșiitți ai tirului cu pistolul 
ia siluete, reprezentantul nostru, 
maestrul emerit al sportului Gheor- 
ghe Lichiardopol a avut o sar
cină din cele mai grele. Cu valoa^ 
rea sa recunoscută, cu o pregă 1 
tire temeinică ce i-a permis să se 
comporte constant în cele două 
Blanșe, obținînd de fiecare dată 
rezultatul de 30/290, Gheorghe Li
chiardopol a ocupat un binemeri
tat loc IV cu 60/580 puncte, îna

Jntr-un moment de paură elțiva concurenți la proba de talere con, 
sultă listele cu performanțe, z

Intea campionului și recordmanul 
lui mondial Nicolai Kalinicenko 
(U.R.S.S.).

El a întrecut, de asemenea, o 
serie de trăgători renumiți din 
RJ».U., R.P.P., Finlanda, R.P.B.

In a doua zi de concurs, tră
gătorii A. Dobșa (R.P.U.), C. 

Zajac (R.P.P.), G. Cheranov 
(R.P.B.), T. Manicatide (R.P.R.), 
J. GySnySrii (R.P.U.) au realizat 
peste 290 puncte îmbunătățindu-și 
simțitor poziția în clasamentul 
probei. In schimb, L. Onorej (R. 
Ceh.), V. Trojan (R. Ceh ), Z. Po- 
lacsek (R. Ceh.), E. Szraidt 
(R.P.P.), Karoly Takacs (R.P.U.), 
care au pierdut cîte o siluetă, 
s-au comportat mai slab în manșa 
a doua, coborînd multe locuri în 
clasament.

Victoria pe echipe în această 
probă a revenit fără emoții for
mației Uniunii Sovietice. Rezul
tatele trăgătorilor Cerkasov 
(60/587). Sorokin (60/587), Naso
nov (60/587) și Kalinicenko 
(60/578) adunate la un loc, au 
adus echipei U.RS.S. 240/2339 
puncte, performanță care întrece 
cu 22 puncte recordul mondial, 
și de care nici o altă echipă nu 
s-a putut apropia.

Omogenitatea formației prezen

Concurentul sovietic NikandrovDupă un foc reușit. Marcel Vasiliu se pregătește 
să-și încarce din nou armasă-și încarce din nou

tată în această probă de Uniunea 
Sovietică a stîrnit admirația tutu
ror. O medie pe echipe de 584,75 
puncte, deci o medie care întrece 
un record mondial individual este 
o altă mare performanță a trăgă
torilor sovietici, o performanță 
considerată, unanim, ca neegala- 
bilă pentru multă vreme.

Echipa Finlandei, deși la punc
taj a obținut un rezultat mai slab 
decît formațiile R.P. Ungare și 
R. P. Romîne a ocupat locul doi, 
întrucît a întrunit numărul com
plet de siluete în timp ce echi
pele R.P.U. și R.P.R. s-au clasat 
pe locul III și — respectiv — IV, 
eu numai 239 siluete lovite din 
cete 240.

Echipele R. Cehoslovace, R.P. 
Polone și R.P. Bulgaria au ocu
pat ultimele trei locuri, plerzînd 
șl ele în manșa a doua, cîteva 

siluete. Iată rezultatele definitive 
ale acestei probe:

INDIVIDUAL: 1. E. Cerkasov 
(U.R.S.S.) 60/587 (baraj 15/146) - 
campion și recordman european;
2. V. Sorokin (U.R.S.S.) 60/587 
(baraj 15/140); 3. V. Nasonov
(U.R.S.S.) 60/587 (baraj 14/133) ;

4. Gh. Lichiardopol (R.P.R.) 60/580;
5. N. Kalinicenko (U.R.S.S.)
60/578; 6. A. Dobșa (R. P. U.) 
60/577; 7. C. Zajac (R.P.P.)
60/576 ; 8. M. Dochiliță (R.P.R.) 
60/576; 9. G. Cheranov (R.P.B.) 
60/576; 10. L. Ravilo (Finlanda) 
60/576; 11 .S. Kun (R.P.U.) 60/576.

ECHIPE: 1. U.R.S.S. (E. Cer
kasov, 60/587, V. Sorokin 60/587,
V. Nasonov 60/587,N. Kalinicenko 
60/578) =240/2339, campioană și 
recordmană europeană; 2. Finlan
da 240/2279 ; 3. R. P. Ungară
239/2297; 4. R.P. Romînă 239/2280; 
5. R. Cehoslovacă 239/2242; 6. 
R.P. Polonă 238/2183; 7. R.P. Bul
garia 234/2191.

In a doua zi a probei de ta
lere aruncate din șanț, doi tra

gători, E. Cristensen (Danemar
ca) și J. Nicandrov (U.RS.S.), 
au pierdut numai cîte un taler 
din cele 100 care li s-au aruncat. 
In general, rezultatele de ieri au 
fost mult mai bune decît cele din 
prima zi. Reprezentantul nostru 
Marcel Vasiliu a coborît cîteva pre
țioase locuri în clasamentul in
dividual, totalizînd în ziua a doua

Iată campionii europeni in
dividuali ți pe echipe la pro
bele desfășurate în primele 
două zile de concurs:

Armă militară (60 focuri, 
3x20) individual: E. Schmidt 
(Elveția) 531 p.; echipe: 
IIR.S.S. (I. Novojilov 530, V. 
Crîsnevschi 530, P. Peremotin 
525, B. Pereberin 524, V. Go
lovin 524) 2633 p.

Pistol viteză (60 focuri) in
dividual : E. Cerkasov (U.R.S.S.) 
60/587 p.; echipe: U.R.S.S. 
(E. Cerkasov 60/587, V Soro
kin 60/587, V. Nasonov 60/587, 
N. Kalinicenko 60/578) 240/
2339 puncte.

Tatere aruncate din șanț (200 
buc.) echipe : U.R.S.S. (J. Ni
candrov 194, N. Mochilevski 
191, V. Selin 191, S. Kalinin 
190) 766 puncte.

numai 94 talere lovite. Cu toate 
acestea, el continuă să se numere 
printre principalii preîendenți la 
primele locuri individuale. Ulti
mele 100 talere care vor fi arun
cate astăzi fiecărui concurent vor 
prilejui stabilirea definitivă a cla
samentului în această dificilă dar 
•pectaculoasa probă,

Un aspect de la
In schimb, la 200 talere întrece

rea pe echipe s-a încheiat cu o 
nouă victorie edificatoare a tră
gătorilor sovietici. Recordul mon
dial, de această dată, n-a fost în
trecut, dar performanța realizată 
de echipa U.R.S.S. — 766 punc
te — dovedește cu prisosință va
loarea trăgătorilor ei. Prin aceas
tă victorie J. Nicandrov, N. Mo
ghilevski, V. Selim și S. Kalinin 
au adus țării lor încă patru me
dalii și titluri de campioni ai Eu
ropei.

Pe locul secund s-a clasat echi

pa R. P. Ungare, în a cărei com
ponență au intrat vesliții taleriști 
Lumniczer, Kuly Nagy, Szomjas 
și Vary. Rezultatul lor, deși mult 
inferior celui realizat de echipa
U.R.S.S., se situează totuși prin- 
trele cele mai bune performanțe 
ale echipei R.P.U. Tot astfel, for
mația R. P. Polone, clasată pe 
locul 3, a înscris — cu 748 punc
te — cel mai bun rezultat al său 
din acest an. Echipele R. Ceho
slovace, R. P. Romîne și R. F. 
Germane, care după prima zi se 
găseau angrenate în lupta pentru 
primele locuri, au terminat proba 
cu un rezultat inferior posibilită
ților lor reale.

Pe echipe, la sfîrșitul campio
natului, clasamentul se prezintă 

Chicr ■■ la antrenamentele de la proba de cerb, spectatorii pot urmări 
morn ' <rt"resănte. lată pe unul din concurența sovietici pregătin- 

jjuyfi ^-gț, trimită glonțul in cerbul care va trece prin, fața ta,

întrecerile de talere
astfel : 1, U.R.S.S. (J. Nicandrov 
194, N. Moghilevski 191, V. Se
lin 191, S. Kalinin 190) 766 punc
te campioană și recordmană eu
ropeană ; 2. R, P. Ungară 751 
puncte; 3. R. P. Polonă 7481 
puncte; 4. R. Cehoslovacă 747 I 
puncte; 5. R. P. Romînă 737
puncte; 6. R. F. Germană 729 
puncte; 7. R. P. Bulgaria 714/ 
puncte, iar după două zile de în- i 
trecere individuală situația este, 
următoarea : E. Cristensen (Dane- | 
marca și J. Nicandrov (U.R.S.S.) j 
cîte 194 puncte, Kuly Nagy ! 
(R.P.U.) 193 puncte, N. Moghi-i 
levski (U.R S.S.), S. Popielarski 
(R.P.P.), Ni Vasiliu (R.P.R.) și 
V. Selin (U.R.S.S.) cîte 191 punc
te, A. Smeichynschi (R.P.P.) șl
S. Kalinin (U. R. S. S.) cîte 190 
puncte.

Concursul pentru insigna de 
maestru trăgător la armă liberă 
calibru mare a reunit 42 de con- 
curenți, dintre care 33 trăgători, 
cifră record, au reușit să atingă 
sau să depășească baremul de 540 
puncte din 600 posibile.

Cea mai bună performanță a 
înregistrat-o suedezul A Kvissberg 
cu 570 puncte. Dintre trăgătoriii 
romini singurul care s-a prezentat 
în concursul pentru insignă a foist. 
tînărul Laurian Gristescu care, de 
altfel, comporitodiu-se foarte bine, 
a reușit să obțină meritata dis
tincție.

Iată cîteva din rezultatele cele 
mai bune obținute ieri- în con
cursul pentru insignă: A. Kvis
sberg (Suedia) 570 puncte, E. 
Vogt (Elveția) 566 puncte, V. 
Ylonen (Finlanda) 566 puncte, J. 
Sundberg (Suedia) 563 puncte, 
I. Nordquist (Finlanda) 562 punc
te, V. Crîsnevschi (U R.S.S.) 562 
puncte, E. Rohr (Elveția) 561 
puncte, R. Biirchler (Elveția) 561 
puncte, W. Prosteli (Suedia) 561 
puncte, G. Luzin (U.R.S.S.) 560
puncte, A. Hollenstein (Elveția) 
559 puncte, E. Griinig (Elveția) 
559, B. Frietsch (Finlanda) 558 
puncte, V. Golovin (U R.S.S.) 558 
puncte.

Concursul continuă azi cu în
trecerile de campionat la proba de 
armă liberă calibru redus poziția 
culcăt 40 focuri (2 serii), pozițîa 
genunchi 40 focuri (2 serii), man
șa a treia de talere aruncate din 
șanț precum și proba pentru in
signa de maestru trăgător ia pro
ba de pistol liber 60 focuri. Mîine 
întrecerile se vor desfășura la 
proba de armă liberă calibru re
dus poziția picioare 40 focuri (2 
serii) și cerb alergător 50 focuri 
simple (ambele probe pentru 
campionat). întrecerile vor începe 
si azt w <nmis ne ia oia ».



Povestea unei mari victorii...

lată-i de la stingă la dreapta pe Vasilii Sorokin, Evghenii Cerkasov, 
Nikolai Kalinicenko și Viktor Nasonov care au întrecut, la proba 

de pistol viteză, recordul mondial al probei.
Astăzi vă vom povesti cum 35 

de concurenti au luptat să cuce
rească titluil de campion al Eu
ropei la pistol viteză. Cum apoi 
din 35 au rămas doar 3, care 
tatr-o ultimă încordare, cu ultimele 
picături de energie luptau pentru 
medalia de aur a campionului.

Mai întîi o precizare: nu există 
în tir o probă în care nervii să 
lie puși la o încercare atît de 
grea, ca cea de pistol viteză. 
Aici, totu} atîrnă de un fir de 
păr. Dacă la întrecerile de armă, 
luînd linia de ochire, simți că 
nu poți declanșa cu cea mai mare 
precizie, poți pune arma jos, capul 
pe mîini sau poți chiar să te 
ridici și să îaci cîtiva pași care 
să te liniștească. Am văzut con
curenti care au stat minute în 
șir complet absenți de la ceea 
ce se petrecea în jur, am văzut 
pe al{ii închizîhd ochii sau jucîn- 
du-se cu un cartuș, sustrași o 
clipă de la această concentrare 
obositoare pînă la epuizare.

La pistol viteză, însă, în mo
mentul în care ai spus „gata" 
nu-ti rămîne altceva decît să 
apeși pe trăgaci, descărcînd cele 
cinci focuri în opt, în șase și 
apoi în patru secunde. 0 clipă de 
ezitare înseamnă aici puncte în 
minus, poate chiar o siluetă scă
pată, un concurs ratat. Multora 
li se par atît de scurte clipele, 
mai ales în acea emoționantă 
serie de 4 secunde și cîți trăgători 
de pistol viteză își reproșează că 
n-au spus „gata" o clipă mai 
tîrziu...

Toate aceste reflecții despre pis
tol viteză le-am trăit ieri dimi
neață pe poligonul Tunari, cînd 
35 de concurenti porniseră să 
tragă cea de a doua njanșe a 
întrecerii.

Situația în clasament nu era de 
loc clară căci 6 participant! erau 
înșiruiți pe „distanța" de 4 puncte. 
După prima zi conducea romîmil 
Marin Dochiliță cu 294 puncte, 
urmat de sportivii sovietici Vik
tor Nasonov (293), Vasilii Sorokin 
șl Evghenii Cerkasov (291), de 
coechipierul său Gh. Llchiardo- 
pol și de finlandezul L. Ravio 
cu 290 puncte. Această mică di
ferență în clasament îi făcea pe 
concurenți să aștepte cu multă 
emoție momentul cînd le va veni 
rîndul la tras. Ca și în prima 
zi, Gh. Lichiardopol obține 290 
puncte și se menține pe primul 
loc pînă ce Vasilii Sorokin trece 
în frunte cu excelentul rezultat 
de 587 p. Marin Dochiliță și L. 
Ravio nu reușesc să țină ritmul 
primei zile de concurs, ieșind din 
lupta pentru titlul de campion.

Și în timp ce ziariștii, foto
grafii și reporterii cinematogra
fici îl înconjuraseră deja pe So
rokin, singura problemă care se 
punea era dacă Nasonov și Cer
kasov vor putea să depășească sau 
măcar să egaleze performanța co
legului lor de echipă, care era 
superioară recordului mondial cu 
3 puncte. Și cum se va vedea 
mai tîrziu lupta era departe de a 
fi încheiată...

Din clipa aceea, pe cărările 

care tăind pădurea duc spre cele 
patru standuri de pistol viteză 
ascunse înti-o poiană printre pomi, 
au început să se îndrepte spre 
micile tribune spectatori, concu- 
renți care-și terminaseră proba, 
membrii diferitelor jurii internațio
nale. Merita să fie văzută această 
luptă și fiecare căuta cu privirea 
pe cei trei trăgători sovietici an
grenați într-o întrecere de o in
tensitate fără precedent.

Sorokin își alesese un loc în 
tribună și stătea liniștit ca și 

Evghenii Cerkasov, campionul Europei la proba de pistol viteză, a 
căutat să-și alunge emoția, făcind fotografii în momentele de pauză 

dintre seriile barajului.

cum nici nu ar fi obținut un 
rezultat superior recordului lumii. 
Am vrut, pentru a fi operativi, 
să-i smulgem lui Sorokin cîteva 
cuvinte despre activitatea sa spor
tivă, o declarație despre proba 
care se apropia de sfîrșit. Ca și 
multi alții îl socoteam învingă
tor. Avea nu numai avantajul 
punctelor dar și cel al omului 
care reușise înaintea celorlalți.

— Mai așteptați, mal așteptați 
Vă spun tot ce doriți după ce 
se termină proba, dacă bine în
țeles sini campion. Dar oină acum 
na se știe.

Cerkasov, în schimb, căuta to
varăși de vorbă. Se vedea că 
încearcă cu orice preț să-și alunge 
emoția și, în așteptarea _ clipelor 
cînd îi va veni rîndul să tragă, 
schimba cuvinte cu cei din jur. 
Apoi pleca pe neașteptate și, cu 
pistolul întins ochia în pădure 
ținte imaginare. Mereu își căuta 
treabă. Iată-1 cu o minusculă 
lampă de carbid afumînd cătarea 
sau aranjîndu-și lucrurile (îrrtr-o 
ordine exemplară) în valiza pe 
care vedem eticheta: ..Hotel Na- 
cional-Caracas Venezuela". O clă
dire înaltă, cu multe etaje, pe 
fondul unei magnolii roze.

— Nicăieri ca la Caracas n-am 
văzut atîtea magnolii. înfloresc 
pretutindeni, tn parcuri, grădini, 
pe străzi. Mie îmi plac culorile și 
înțeleg tocilă armonia lor. Eii 

sînt inginer, știți, într-o ramură 
cam ciudată: blănurile. Acolo
nuanțele sini ca nicăieri mai de 
preț...

Dar Viktor Nasonov ?
Eî a găsit un pom în apropie

rea standurilor, s-a rezemat de 
el... Privea printr-un luminiș, iw 
orizont fără sfîrșit. La ce se 
gîndea oare ? Fiindcă nici n-au
zea parcă ceea ce se petrece în 
jur iar cînd și-a auzit numele 
strigat de arbitru a tresărit ca 
din somn. Apoi a început să 
tragă.

Prima serie de 8 secunde — 50 

puncte. A doua serie de 8 secunde 
— 49 puncte. Prima serie de 6 
secunde — 50 puncte. A doua 
serie de 6 secunde din nou 50 
puncte, iar prima serie de 4 
secunde 49 puncte. Lui Viktor Na
sonov îi mai trebuiau 47 puncte 
în ultima serie de 4 secunde ca 
să-l întreâcă pe Sorokin.

Cu răsuflarea întretăiată întrea
ga asistență aștepta. Ne-am uitat 
împrejur căutînd să întîlnim pri
virea lui Sorokin. Dar nu l-am 
găsit, căci el nu se afla în tri
bună. L-am întrebat mai tîrziu 
și ne-a spus :

— N-am vrut ca Viktor să aibă 
tn minte gîndul că mă aflu tn spa
tele lui. Ar fi putut să-l neliniș
tească.

Și Viktor Nasonov a tras ulti
mele 5 focuri. 46 puncte. Perfor
manța lui Sorokin era numai ega
lată...

Acum toată atenția s-a îndrep
tat spre Cerkasov, care continua 
să ochească pomii din pădure, fe
ricit oridecîteori un prieten ve
nea să-l întrebe cîte ceva. L-am 
auzit sfătuindu-se cu antrenorii:

— Voi trage cu mare atenție, 
numai la siluete, ca să nu scap 
cumva vreuna din ele și să ratez 
victoria echipei noastre. In rest, 
vom vedea...

Intr-adevăr, Cerkasov n-a scă
pat nici o siluetă. Mai mult chiar, 
a obținut în primele cinci serii 
247 puncte devenind și el un peri
culos concurent la primul loc. 
Pentru a cîștiga îi trebuia însă o 
serie de 50 puncte, sau de 49 

puncte pentru a egala performanța 
celorlalți doi. Și Evghenii Cerka
sov a reușit 49 puncte, adică 
exact atît ca proba de pistol vi
teză să dea treî învingători.

Și iată-i pe cei trei prieteni, 
tehnicianul V. Nasonov, ofițerul 
V- Sorokin și inginerul E. Cerka
sov, așezați în tribună în jurul 
antrenorului lor L R. Iohelson. 
Un nou concurs urma să înceapă 
peste cîteva minute. Cu toate a- 
cestea cei trei (și antrenorul) erau 
foarte bine dispuși și glumele 
curgeau dintr-o parte și alta.

TUDOR VORNICU 
VALERIU CHIOSE

In clipa in care s-a terminat barajul la proba de pistol viteză specta'orii, por'icipanți la campionate, 
antre.no'ii. fotografii, ziariștii ș op ratorii cinematografici, cu toții i-au înconjurat pe cei trei concur 

renji sovietici care au reușit o performanță extraordinară.

— Cum s-ar spune, zise rîzînd 
Cerkasov, slntem fiecare cu un 
picior pe treapta cea mai de sus 
a podiumului.

— Toți trei nu încăpeți, replică 
antrenorul. Să vedem acum ce va 
ieși din această... înghesuială.

— Drept ar fi, interveni Naso
nov, să mi se dea mie tntlietatea. 
Slnt cel mai mic de statură și 
doar așa aș putea să vă ega’ez. 
Iar apoi, ca pentru el:

— Păcat că aici nu este ca la 
haltere, să ctștige cel mai ușor. 
Eu, de la categoria „muscă", eram 
deja campion.

întrecerile din cadrul barajului 
au însemnat punctul culminant al 
acestei extraordinare lupte. Fie
care concurent avea să tragă trei 
serii a cîte 4 secunde.

Concurentul cu Nr. 487, Viktor 
Nasonov, n-a mai rezistat tensiunii 
nervoase a întrecerii, și-a pierdut 
ritmul și, scăpînd o siluetă chiar 
din prima manșe, a încheiat de 
fapt lupta pentru primul loc.

Cerkasov cu un ritm ireproșabil 
trage seria de 49 și după ce So
rokin obține cu trei puncte mal 
puțin, devine dintr-odată concuren
tul „Nr. 1“ al acestui emoționant 
baraj. Celelalte două serii nu mal 
pot stăvili drumul său impetuos 
spre victorie. Cerkasov trage con
secutiv 48 și 49 puncte devenind 
campion al Europei înaintea lui 
Sorokin și a lui Nasonov.

Poate că barajul acesta cu toate 
episoadele lui, înșirate pe numai 
12 secunde pentru fiecare trăgător, 
ar„ fi meritat o descriere ma: am
plă, prezentarea clipă cu clipă, 
pe care noi, de altfel, am vrut să 
ne-o notăm. Dar cu regret am 
constatat că nu am reușit să fa
cem acest film al luptei, să ne 
întipărim toate gesturile și miș
cările și să citim pe fața celor 
trei frămîntarea sufletească, atît 
de profundă în tăcerea ei. Sau 
chiar și emoțiile antrenorului Io
helson care de data aceasta nu 
a însoțit în concurs pe elevii săi, 
aceiași pe care de multe oii îi 
ceartă cu severitate dar pe care-i 
iubește cu căldura unui părinte. 
Nu i-a mai însoțit pentru că nu 
vedea ce sfaturi avea să le mai 
dea șl, pentru că toti trei fîindu-< 
Ia fel de dragi, a vrut să le 
lase posibilitatea să-și dovedească 
singuri maturitatea sportivă. Iar 
cel trei au dovedit-o cu prisosință.

Spectatorii au plecat. Au plecat 
și ceilalți concurenti. In fața si
luetelor mute, în tribuna goală 
stau nemișcați trei oameni. Ni
meni nu mai pornește acele sprin
tene ale cronometrelor, nici un 
glonte nu mai șueră spre țintele 
lovite de atîtea ori în Inimă, 
nu se mai întorc siluetele, în opt, 
șase sau patru secunde. Doar gîn- 
durile celor trei prieteni s-au în
tors în urmă și retrăiesc povestea 
acestei mari victorii...

i

Conducători... i
Antrenori...

Văzuți de MATTY

Alexei Maximov (U.R.S.S.J.

R. Durand (Franța)

Gunar Lundgren (Suedia)
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Este, intr-adevăr, impresionant Ca 
ia un campionat republican de oaj 
notaj echipajele unei asociații să 
cîștige toate probele la care parti
cipă. Ca să ajungi la o asemenea per 
formanță trebuie să duci o muncă 
susținută, să ai o orientare justă 
în creșterea ști selecționarea cadre
lor, trebuie multă pricepere și... 
muiltă răbdare. Colectivul de con
ducere a secției dte canotaj Di
namo și, în special, antrenorul Ra
du Huțan, au dovedit cu prisosiți-' 
ță aceste calități, iar rezultatele 
înregistrate sîmbătă și duminică 
la Snagov, în finalele campionatu
lui republican de caiac-canoe sînt 
cea mai elocventă dovadă a jus
teței acestor afirmații. Vorbind de 
sportivii asociației Dinamo, cîști- 
gători și ai cuipei intenasoclații 
(ipe baza numărului de puncte ob-' 
ținute la finale), nu putem trece 
cu vederea excelenta performanță 
a tînărului A. Vernescu, în vîrstă 
de 16 ani, care a dobîndit o victo
rie categorică la caiac Pe distanța 
dte 500 m.. Aci trebuie să amintim 
și de meritul antrenorului Gh. Co- 
jocaru a cărui pricepere și putere 
de muncă au găsit o frumoasă, răs
plată îrt succesul tînărului său e- 
lev.

întrecerile finale ale campiona
tului republican de caiac-canoe au 
ridicat însă o serie de probleme 
deosebit de importante pentru dez
voltarea acestei discipline sportive. 
Sînt probleme mai vechi, dar a 
căror importanță a fost din nou 
relevată de desfășurarea finalelor 
din acest an. Ne referim, în pri
mul rînd, la problema participării 
și în special, a echipelor feminine.

Menționăm că regulamentul 
campionatului din acest an a fost 
întocmit în intenția de a obliga 
colectivele, în special pe cele jțiin 
provincie, să mărească numărul 
echipajelelor. Regulamentul aira-tâ că 
la finale vor participa echipajele 
care s-au clasat ipe primul loc 
în etapa orășenească, dacă la a-’ 
ceastă etapă au participat cel pu
țin trei echipaje. Ca localități în 
care urma să se dispute faza oră
șenească au fost indicate: Bucu
rești, Brăila, Tg. Mureș, Arad, 
Constanta, Reghin, Galați, Timi
șoara, Tulcea și Sulina.

Din păcate însă, prevederile re
gulamentului nu numai că nu au 
dus la mărirea popularității acestui 
sport, dar au făcut chiar ca la fi
nalele campionatului republican să 
participe un număr cu totul nesa
tisfăcător de echipaje. L’a fete, de 
pildă, la caiac 1 viteză au par
ticipat patru concurente, la fond

D. Munteanu și echipa Locomotiva au cîștigat 
„Cupa Petrolului și Chimiei" la ciclism

PLOEȘTI, 12 (prin telefon). — 
Cu desfășurarea etapei a IV-a, 
Făgăraș—Ploești, 178 km. „Cupa 
Petrolului și Chimiei" a luat sfîr- 
șit. Competiția a constituit un ul
tim și serios antrenament în ve
derea Circuitului R.P.R.

Victoria finală a revenit, atît in
dividual cît și pe echipe, cicliștilor 
de la Locomotiva, a căror compor
tare merită a fi sublimată în mod 
deosebit. Ultimele două etape, de 
la Ploești la Ftgăraș și înapoi, au 
fost foarte viu disputate, tînărul 
D. Munteanu (Locomotiva) reușind

Finala concursului republican pentru biciclete de oraș
Finala concursului republican 

pentru biciclete de oraș — desfă
șurată duminică în Capitală — a 
arătat cu prisosință că în multe 
centre din țară se găsesc sportivi 
începători, pe biciclete de oraș, 
combativi și înzestrați cu promi
țătoare calități. Trebuie să notăm 
că acest concurs, inițiat de comi
sia centrală de ciclism, și-a atins 
în bună măsură scopul, constitu
ind un eficace mijloc de a scoate 
în evidență noi talente din mase.

La această finală am remarcat 
pe profesoara de educație fizică 
din Galați, Nădejdea Garbuș, în 
vîrstă de 19 ani, care a arătat 
reale calități de cicli-stă, prin stilul 
în care a reușit să-și adjudece 
victoria. Apoi, în ordinea clasa
mentului, Adriana Belauș (Tg. 
-Jiu), funcționară, în etate de nu
mai 16 ani, Margareta Slăteanu 
(18 ani, bobinatoare la Combi
natul metalurgic din Reșița), Ele
na Deak (24 ani, contabilă la în
treprinderea 7 Noiembrie din Si

finalele campionalului 
caiac-canoe

1 și 2 cîte trei echipaje, iar la 
viteză două echipaje. Această par- 
ticipaire redusă, oare a diminuat 
din interesul și spectaculozitatea 
întrecerilor, s-a manifestat și la 
băieți. Au fost probe la care au 
participat cîte patru, trei sau 
chiar două echipaje.

Singurul oraș, în afară de Bu
curești, în care s-a vădit preocu
parea colectivelor pentru practica-* 
rea acestui sport a fost Timișoara, 
care a participat la II probe. In 
rest, Reghinul a participat cu pa
tru echipaje, Aradul cu 3, Tg. 
Mureș și Constanța cu cîte 2, iar 
GaJațiul cu un echipaj, în timp ce 
Brăila, Tulcea și Sulina nu au a- 
vut nici un reprezertiant.

Numărul mare al concurenților 
timișoreni precum și unele din re
zultatele realizate dte aceștia, fac 
cinste colectivelor din acest oraș, 
în care se vădește o politică justă 
de popularizare a canotajului, de 
creștere și ridicate a elementelor 
tinere. N. Ungureanu (Locomoti
va), V. Alexandrescu (Dinamo), 
I, Schâffer (Voința) sînt antreno
rii _ timișoreni care au prezentat 
echipaje la aproape toate probele.

Restul orașelor au fost reprezen
tate foarte slab sau deloc.

Considerăm că aci este vorba 
de subaprecierea sporturilor nauti
ce la caiac și canoe, în primul 
rînd de către colective. De ase
menea o vină poartă și comitetele 
orășenești C.F.S., care nu au cău
tat ca prin comisiile de speciali
tate să popularizeze aceste sporturi 
și nici nu au luptat pentru apli
carea prevederilor regulamentare, 
care aveau drept scop tocmai popu
larizarea întrecerilor de caiac- 
caone. Pe de altă parte, conside
răm că inspecția și comisia cen
trală de specialitate nu au ur
mărit modul în care se asigură 
realizarea celor prevăzute de re
gulament, necontrolînd și neîndiru- 
mînd activitatea în orașele în care 
există posibilitatea practicării pro
belor de caiac-canoe. Pentru vii
tor, -trtebuiie luate măsuri ca hotă- 
rîrile și prevederile regulamentare 
să nu rămînă neaplicate. Urmări
rea traducerii în fapt a acestor 
dispoziții trebuie să fie o sarcină 
a inspecției, a comisiei centrale, 
precum și a comitetelor C.F.S., 
prin comisiile de specialitate. Nu
mai astfel, colectivele vor fi con
vinse de necesitatea întăririi sec
țiilor, numai în acest fel vor exis
ta concu-renți muilți, dî>n care să 
se facă o selecționare cîit mai ju
dicioasă, nccesa.ră ridicării con
tinue a performanțelor în întrece
rile internaționale.

să-și apere cu succes „tricoul gal
ben" și să cîștige întrecerea.

Etapa a IlI-a (Ploești—Făgă
raș), a revenit alergătorului E. Mi- 
hăilă, (Constructorul), iar ultima 
lui Șt. Ionescu (Locomotiva).

Clasamentul general individual:
T. D. Munteanu (Locomotiva); 2, N. 
Molnar (Locomotiva), 3. St. Stefu 
(Dinamo); 4. F. Wittman (C.CA.). 
Clasamentul general pe echipe: 1. 
Locomotiva; 2. C.C.A.; 3. Construc
torul; 4. Dinamo; 5. Metalul.

M. Bedrosian — corespondent

ghișoara), Aurelia Crișan (Deva), 
Viorica Sicrianu (Hunedoara), Le- 
nuța Bocan (Bîrlad), Aurora Părîu 
(Făgăraș) — ultimele trei în vîr
stă de cîte 18 ani — au arătat și 
ele promițătoare calități sportive.

Proba rezervată băieților a pri
lejuit o dispută foarte strînsă. Pe 
ultima parte, elevul Victor Voloșin 
(București) s-a desprins din grup 
obținînd o victorie categorică. EI a 
întrecut, în ordine pe: Emil Ma- 
nițiu (19 ani, electrician la Stea
gul roșu din Orașul Stalin), Adrian 
Lestyan (elev din Oradea), doi ci
cliști de certă valoare. Marcel Za
man (Buzău), Dan Iulian (A|ba 
Iulia) și Peter William (Deva) cla
sați pe locurile următoare, au a- 
vut și ei o comportare demnă de 
notat. Acești tineri și numeroși 
alții, bine îndrumați și sprijiniți e- 
fectiv de colectivele sportive res
pective, pot promova în categorii 
superioare, realizînd, într-un viitor 
apropiat, rezultate de valoare.

După start, lupta pentru ocuparea unei poziții cît tnai avantajoase 
este foarte aprigă

La încheierea turului celei mai disputate ediții 
a campionatului republican masculin 

de handbal categoria A
Ne aflăm într-o perioadă cînd, 

în mod obișnuit, în majoritatea 
competițiilor se dispută meciuri din 
retur: iată însă că în campionatul 
masculin de handbal categoria A 
s-a încheiat abia prima parte a 
competiției. Dar acest lucru are o 
explicație. Din cauza bogatului se
zon internațional, competiția a fost 
multă vreme întreruptă, astfel că 
cele mai bune echipe masculine de 
handbal din țara noastră își vor 
continua întrecerea, fără obișnuita 
„vacanță".

încheierea turului campionatului 
merită o serie de comentarii, cu 
atît mai mult cu cît întrecerea a 
fost anul acesta mai viu dispu
tată ca oricînd. Și ce poate dovedi 
mai evident acest lucru, decît fap
tul că în clasament, de la locul 5 
și pînă la locul 11 (penultim) e- 
chipele sînt separate de o dife
rență de numai trei puncte 1

Campionatul republican masculin 
de handbal categoria A nu se mai 
rezumă acum doar la lupta dintre 
două sau cel mult trei echipe pen
tru cîștigarea titlului de campion, 
pe de o parte, iar pe de alta la 
disputa aprigă a unui alt grup de 
echipe — ceva mai mare — pentru 
evitarea retrogradării.

Acum lucrurile s-au schimbat to
tal. Toate echipele sînt de forțe 
sensibil egale. Iată spre exemplu, 
chiar C.G.A. — echipa campioană 
— abia a reușit să cîștige jocul de 
duminică de la Reșița, cu forma
ția metalurgiștilor dim localitate, 
care se găsește pe ultimul loc în 
clasament.

In situația actuală echipele tre
buie să se pregătească mult mai 
serios, ceea ce nu poate fi d'ecît 
spre folosul general al handbalu
lui din țara noastră.

Analizînd prima parte a campio
natului masculin categoria A., vom 
menționa încă un lucru interesant 
și anume acela că în ediția de 
anul acesta s-au înregistrat cele 
mai mici scoruri. Cercetînd rezulta
tele, cu greu putem găsi un scor 
„astronomic", însă vom găsi pen
tru prima oară în istoria handba
lului nostru un scor alb: 0—0 
(meciul Știința Iași — Voința Si
biu din prima etapă).

După 11 etape, pe primul foc 
în clasamentul competiției se gă
sește echipa Metalul Tehnometat Ti
mișoara. Formația metalurgiștilor 
timișoreni merită pe deplin locul 
fruntaș pe care îl ocupă, fiind, 
alături de C.C.A., echipa cea 
mai constantă. Punctul forte al 
echipei este apărarea, în frunte cu 
portarul Anghel — elastic și so
bru — și cu Bonferdt, conducă
torul sistemului defensiv al timi
șorenilor și, în plus, un periculos 
atacant, cu șut puternic și precis. 
Apărarea timișorenilor joacă în sis
temul „om la om", pe care îl a- 
plică foarte bine, neperrrrțînd ad
versarilor să-și facă jocul în fața 
porții. Din păcate însă, înainta

începe campionatul categoriei A la lupte
Ultima mare competiție internă 

a sportului luptelor din acest an 
este campionatul categoriei A. A- 
ceastă întrecere, la care participă 
16 echipe, își începe desfășurarea 
sîmbătă 17 septembrie. Sistemul de 
desfășurare este nou, deosebit mult 
față de cel din anii trecuți. Numă
rul etapelor a fost redus la numai 
5, prin faptul că se întîlnesc cîte 
patru echipe, în loc de două cum 
era în edițiile trecute ale campio
natului. Aceste echipe se vor întîlnî 
între ele într-o singură zi de con
curs, însă în loc să se întreacă e- 
chipă cu echipă, se vor desfășura 
turnee individuale în cadrul fiecă
rei categorii de greutate. La sfîr- 

rea echipei Metalul Timișoara nu 
se ridică la nivelul apărării. In ge
neral, înaintașii acestei echipe nu 
au forța necesară terminării acțiu
nilor și, din acest motiv, abuzează 
de șuturi de la distanță (Ehren- 
teich, Gunesch, etc.).

Pe locul al doilea în clasament 
se află formația bucureșteană 
G.GA., actuala deținătoare a ti
tlului de campioană. Bucureștenii 
nu s-au ridicat la valoarea de 
anul trecut. Acesta este un lucru 
evident, dovedit mai ales prin 
aceea că echipa nu mai are forță 
de joc decît numai pentru o repri
ză, după care dă semne de oboseală 
sau de enervare. Militarii ne o- 
bișnuiseră ca echipa lor să func
ționeze în același ritm toată durata 
jocului. In actualul sezon ei au 
pierdut meciuri, au terminat la ega
litate sau au fost la un pas de 
a pierde din cauză că le-a lip
sit arma lor caracteristică: exce
lenta pregătire fizică și morală și 
de voință. Cu toate acestea, C.G.A. 
rămîne un candidat serios în lupta 
pentru titlu.

Nu putem încheia acest scurt co
mentariu despre formațiile frun
tașe în clasament fără să amin
tim șl despre echipele d’namo- 
viste Dina.rrio VI București și Di
namo Orașul Stalin. Ambele for
mații au început campionatul han
dicapate serios : bucureștenii trebu
iau să rezolve problema portaru
lui, iar echipa din Orașul Stalin a 
„pornit" în întrecere cu un efectiv 
foarte redus de jucători.

Iată clasamentul, la încheierea 
turului campionatului republican 
masculin de handbal categoria A:
1. Met. Tîm.
2. C.C.A.

3. Din. Or. Stalin
4. Din. VI Buc.
5. Voin. Sib.
6. Șt. Tim.
7. Șt. Iași
8. FI. Ploești
9. FI. r. Cisnădie

10. Șt. I.C.F.
11. FL r. Jlmboîia
12. Met. Reșița

11 8 1 2 73:55 17
11 7 2 2 92:70 16
11 7 0 4 72:60 14
11 7 0 4 86:75 14
11 4 3 4 68:73 11
11 4 2 5 95:99 10
11 4 2 5 68:73 10
11 4 1 6 67:78 9
11 3 3 5 61:72 9
11 3 3 5 06:90 9
11 4 0 7 61:79 8
11 2 1 8 78:92 5

A. CALIN

Activitatea la vele
Finalele campionatului republican 

de vele, desfășurate pe lacul He- 
răstsău, s-au încheiat cu victoria 
echipajului Maria Oprea — Mihai 
Leonida (Constructorul). Pe locul 
secund s-a clasat echipajul Ana 
Pred-escu — Ioana Gheorghiu (Me
talul), iar pe locul trei Delia Micu 
— Erika Pîrjol (Constructorul).

—- Intre 18 septembrie — 2 oc
tombrie se vor desfășura pe lacul 
S'iutghiol (la Mamaia) finalele con
cursului republican de vele clasa 
star. La aceste întreceri care sînt 
organizate de AVSAP, vor participa 
21 de echipaje: 16 din Capitală și’ 
5 din Constanța.

șitul zilei de concurs se stabilește 
clasamentul pe echipe, rezultat dta 
totalizarea rezultatelor individuale.

Iată programul primei etape :
Reșița (sîmbăță): Metalul Reși

ța, C.C.A., Flamura roșie Galați, 
Progresul Oradea, Ploești (dumi
nică) Dinan/o București, Progresul

SPORT
• VOLEI. — Finala campiona

tului asociației Voința s-a încheiat 
cu victoria echipei din Ploești, la 
băieți, și a echipei din Tg. Mureș, 
la fete. Pe locurile următoare s-au 
clasat Tg. Mureș, Fălticeni (la bă
ieți) și Constanța, Fălticeni (la

Campionatul categoriei A 
la tenis de masă

Intîlnirea feminină decisivă Pro-' 
greșul — Constructorul din cam
pionatul republican de tenis de 
masă, desfășurată duminică, a luat 
sfîrșit cu o meritată victorie a pri
mei echipe cu scorul de 3—1. An
gelica Rozeanu nu a participat de
cît în proba de dublu. Cu toate a- 
cestea jucătoarele de la Construe* 
torul nu au putut cîștiga. Trebuie 
subliniat faptul că deși cu numai 
cîteva zile de antrenament, după 
o îndelungată absență, Ella Zeller 
a- reușit să învingă mai greu, dar 
sigur, atît pe Șari Szasz, cît și pe 
Geta Strugaru. O mențiune me
rită Geta Strugaru, care a jucat 
variat și spectaculos. Rezultate teh
nice: Aaita Babichian (P) — Geta 
Strugaru (C) 2—3 (14—21, 21—18, 
21—18, 11—21, 14—2Î), Ella Zeller 
(P) — Șari Szasz (C) 3—2 (21—
12, 13—21, 21—13, 16—21,

21—12), Angelica Rozeanu — Ella 
Zeller (P) — Șari Szasz — Geta 
Strugaru (C) 3—0 (21 — 11, 21—16, 
21—19), Ella Zeller (P) — Geta 
Strugaru (C) 3—2 (21—17, 18—21, 
21—16, 15—21, 21—16). In cealaltă 
partidă femiinină care a avut loc în 
Capitală, Știința a întrecut Dinamo 
IX cu 3—0, relevîndu-se prin forma 
bună arătată Mariana Barasch șt 
Irma Magyarî. Rezultate înregi
strate : Irma Magyari (S) — Re
nale Schultz (D) 3—1 (20—22,
21—16, 21—13, 21—17), Mariana 
Barasch (S) — Tira Catrinel (D) 
3—0 (19, 14, 16), I. Magyari — M. 
Barasch (S) — R. Schultz — Tira 
Catrinel (D) 3—2 (19—21, 23—21, 
21—19, 15—21, 21—12). La Cluj 
formația locală Progresul a învins 
categoric cu 3—0 echipa Flamurii 
roșii din Constanța.

In întrecerile masculine. Con
structorul București a învins mal 
ușor decît era de așteptat echipa 
Progresul Cluj cu 5—0. De remar
cat este victoria lui Botner asupra 
lui Paneth. Botner a jucat foarte 
bine și el se afirmă de la un meci 
la altul ca un jucător de egrtă va
loare. Pesch (C) — Paneth (P) 
3—0 (13, 7, 14). Botner (C) — Co. 
bîrzan (P) 3—0 (9, 19, 14), Nau- 
mescu (C) — Gavrilescu (P) 3—0 
(19, 8, 10), Botner (C) — Paneth 
(P) 3—1 (21—16, 21—14, 18—21, 
21—17), Pesch (C) — Gavrilescu 
(P) 3—0 (18, 16, 18). — Progresul 
București a înregistrat cea de a 
treia înfrîngere consecutivă în a- 
cest campionat, de data aceasta în 
fața tiinepei dar bine pregătitei for
mații a dinamoviștilor, care au cî
știgat cu 5—4. Pioscaru (D) — 
Weinberg (P) 3—0 (19. 18, 17), J. 
Garabedian (D) — Comarnischi 
(P) 3—0 (12. 12, 13), Șirlincan
(D) — Harasztosi (P) 0—3 (15,
10, 16). J. Garabedian (D)— Wein
berg (P) 3—1 (21—10, 21—14,
15—21, 21—17), Pioscaru (D) — 
Harasztosi (P) 0—3 (13, 17, 15), 
Șirlincan (D) — Comarnischi (P) 
3—0 (11. 11, 12), J. Garabedian 
(D) — Harasztosi (P) 0—3 (18,
13, 17), Șirlincan (D) — Weinberg
(P) 2—3 (12—21, 20—22, 21—19, 
21—6, 17—21), Pioscaru (D) — 
Comarnischi (P) 3—1 (18—21,
21—17, 21—13, 21—19).

Cea de a treia întîlnire masculină 
din Capitală dintre formația bucu
reșteană Flamura roșie, fruntașa 
clasamentului, și Flamura roșie 
Timișoara s-a soldat cu un rezul
tat favorabil primei echipe: 5—0. 
Gantner (Fi. r. Buc.) — Ștrengaru 
(FI. r. Tim.) 3—0 (12, 13, 13). Rei
ter (FI. r. Buc.) — Heusler (FI. r. 
Tim.) 3—0 (13, 15. 18), Santalena 
(FI. r. Buc.) — Schlee (FI. r. Tim.) 
3—2 (21—18, 21—14. 16—21, 19— 
21, 21—18), Reiter IF1. r. Buc.) — 
Ștrengaru (FI. r. Tim.) 3—0 (16,
14, 12), Gantner (FI. r. Buc.) — 
Schlee (FI. r. Tim.) 3—0 (12, 20, 
11).

La Arad, echipa Voința a fost 
nevoită să plece steagul în fața ru- 
tinaților jucători de la Progresul 
Satu Mare, fiind învinsă cu 3—5.

Lugoj, Constructorul Ploești, Me-' 
talul Hunedoara, Cluj: (duminică) 
Constructorul Cluj, Flamura roșie' 
Arad, Constructorul București, Me
talul Baia Mare, Orașul Sfalin: 
Locomotiva Timișoara, Progresul 
București, Dinamo Orașul Stalin, 
Flamura roșie Cluj.-

LA ZI
fete). Desfășurat în cinstea celui 
de al II-lea Congres al Coope
rației meșteșugărești, campionatul 
a dovedit preocuparea sportivilor 
din cooperația meșteșugărească 
pentru îmbunătățirea nivelului lor 
tehnic.



Surprizele categoriei B
Desigur că mulți dintre cei care 

urmăresc cu atenție desfășurarea 
campionatului categoriei B, au re
ținut din etapa de duminică cîteva 
rezultate care i-au surprins, ca re- 
ztfttarte în sine sau ca scor. Asupra 
lor revenim astăzi cu cîteva amă
nunte interesante.

In seria întîi, a surprins, fără 
îndoială, victoria Locomotivei Turnu 
Severin la Orașul Stalin. Neînvins 
încă pe teren propriu, Metalul Uz. 
tr. a cedat în fața unei echipe 
care luptă să evite retrogradarea. 
De altfel echipa din Orașul Stalin 
a avut o comportare slabă în re
tur : din patru jocuri a cîștigat 
doar două puncte. In schimb, 
Locomotiva a realizat 4 puncte din 
6 posibile, dovedind mai multă con
stanță. Duminică, severinenii au 
deschis scorul prin Croitom (miai. 
50), dar au fost egalați de Vulcă- 
neanu (min. 71). Victoria a fost 
decisă în penultimul minut cînd 
Ludwig a înscris golul victoriei.

• Din restul rezultatelor sânt de 
menționat cele obținute de Dinamo 
6 și Flacăra Moreni, echipe care 
au dovedit multă constanță. Mai 
ales Dinamo 6, care se află la a 
patra victorie consecutivă, datorită 
unei pregătiri temeinice. Bucureș- 
tenii — o adevărată revelație a re
turului — au ajuns de la locul 9 
la locul 2 în clasament I In schimb. 
Progresul Sibiu, ca și Metalul Uz. 
tr., se comportă inegal.

Cea mai mare supriză s-a produs 
însă la Lupeni, unde liderul seriei 
a Il-a, Progresul Oradea, a pierdut 
în fața Minerului, aflat în cursă 
pentru ieșirea din zona retrogradă
rii. Jocul de la Lupeni a fost viu 
disputat, cu multe faze spectacu
loase. Progresul, mai tehnic, a do
minat categoric în prima repriză, 
cînd a și luat avantaj prin golu
rile înscrise de Floreă (min. 9) și 
Bartha (min. 21). După pauză, în
să, arădenii au fost dominați da
torită voinței și elanului jucăto
rilor echipei Minerul. Aceasta a 
înscris trei goluri prin Filimon (min. 
47), Nemeș (min. 57) și Groza

Concursul republican de
Timișoara (prin telefon) — Vi

neri, sîmbătă și duminică s-iad dies- 
fășurtat ta tocaflitate întrecerile din 
cadrul concursului republican de 
călărie. întrecerile au avut loc 
pe hipodromul ..Industria Ltaii“ și 
au fost urmărite de un mare nu
măr de spectatori. Au' luat parte 
sportivi din colectivele Dinamo 
București, Reedita București, Vic
toria, Echipa Hipică a Armatei, 
Reedita Sibiu și Dinamo Plcești. 
Prima probă cuprinsă în pcogria- 
mul concursului, proba de dresaj 
ctetegoria ,,I“, a revenit călăreții» 
hif Titus Petrescu (EHA) care, 
pe oaiiuil Florei a totalized 
146,66 pct. Pe locuirile 2 și 3 s-au 
clasat, în ordine, Petre Hiaș (EHA) 
și I. Budișan (Dinamo București) 
obținînd 134 die puncte. N. Mihal- 
cea (EHA), pe daf.ul Corvin, a 
cîșțtigat proba de dresaj categoria 
j,B“. Prima probă de obstacole în 
cadrul căireia s-au întrecut 39 de 
eălărețj a fost cîștigată de Vasile 
Pinciu (pe calul AJbița) care a 
terminat parcursul făiră greșailă 
în timpul de 25,1 sec. Proba' de 
*esaj categoria ,.A" a fost cîștigată, 
la o mare diferență de puncte, 
de N. Mihalcea, pe calul Corvin. 
I. Petrescu (EHA) clasat pe locul 
2 a obținut cu 15 puncte mai puțin 
(139) decît N. MihaCcea (154). Pe 
lotul 3 s-a clasat V. Fotesou pe catul 
Onor (132 pct). La proba de dresaj 
c®tegoria „C“ N. Mihalcea pe califi 
Mihnea a reușit să totalizeze numai 
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(min. 75) obținînd o victorie me
ritată asupra unui adversar care a 
crezut că victoria îi este asigu-4 
rată la 2—0... Brătilă, Filinron, 
Kiss (Min.), Vaczi, Coman și Flo- 
rea (Progr.) au fost cei mai buni 
jucători.
' Metalul Oradea, net superior 

Metalului 108, a dominat tot jo
cul, realizînd în repriza a doua 
scorul etapei (8—1) prin Conrad, 
Szakacs (3), Kiss (3) și Pontici. 
Interesant este că Metalul 108 a 
deschis scorul (prin Niculescu)... 
La Arad, rezultat normal. Loco
motiva a fost mai bună majorita
tea timpului, dovedind prin joc și 
rezultat, ca și Flacăra Mediaș, că 
este pînă acum una din echipele 
cele mai constante (au cucerit cîte 
7 puncte din 4 meciuri în retur).

Ca și Progresul Oradea, Flacăra 
„1 Mai" Ploești — în seria III — 
a crezut terminat jocul în min. 46, 
cînd conducea cu 3—0, prin punc
tele înscrise de Chirilă (min. 18), 
Stanoilovici (min. 36) și Toniță 
(min. 46). FI. roșie Bacău însă, n-a 
fost de acord și nu numai că a 
egalat în trei minute (60 Grosaru, 
61 Căpățînă și 62 din nou Căpă- 
țînă), dar a și învins cu 4—3 
(Lupu min. 70) — în duda jocu
lui de apărare al adversarilor —, 
obținînd o prețioasă victorie pe te
ren propriu și demonstrînd ploeș- 
tenilor că meciul se termină în 
min. 90. Această evoluție a sco
rului însă, ca și jocul desfășurat 
de ambele echipe, au făcut ca par
tida de duminică de la Bacău să 
fie cea mai spectaculoasă din a- 
cest sezon.

Normală și pe linia ultimelor 
rezultate, victoria 'Flamurii roșii 
Burdujeni (a cîștigat 7 puncte în 4 
meciuri), tradițională victoria Lo
comotivei Iași asupra Științei lași, 
care din 1950 nu a reușit să în
vingă măcar odată echipa ferovia
rilor. Duminică, Locomotiva a ju
cat în 10 oameni repriza a doua.

...Și acum să vedem ce va a- 
duce etapa viitoare a categoriei B.

călărie de la Timișoara
157 puncte ceea ce, conform regula
mentului corespunde premiului III. 
EI a fost, dealtfel singurul concu
rent în această probă. I. loja 
(Dinamo Ploești), pe calul Azur, 
a obțimțt o frumoasă victorie în 
prțobia de vînătoare Categoria „U‘‘, 
terminînd parcursul! cu 0 puncte 
penalizare, timp : 58,4 sec. Prima 
probă de juniori și fete a re
venit tînărutoi călăreț dfe la „Re
colta", Marin Dorojan. In cea 
de a doua probă rezervată juni
orilor, primul loc a fost ocupat de 
Ion Adam (Dinarmo București) pe 
calul Fetița. Spectaculoasa probă de 
„6 bare" a prilejuit o nouă afir
mare a călărețului Vasile Pinciu 
(Victoria) care, pe calul Odobești, 
a obținut oetl mai bun rezultat 
Cele două manșe din cadrul pro
bei de durată au fost cîștigate de 
D. Diaconescu (EHA) pe calul 
Mormoloc și, respectiv, I. Stuparu 
(Dinamo Ploești) pe calul C-in. 
Dinamovistdl 1. Stuparu a terminat 
învingător și în proba de obstacole 
categoria „M‘‘ precum și în proba 
de fadțăl progjksiivă. 'Prrigjranw 
concursului a cuprins și interesanta 
probă de _ ștafetă categoria „U“ 
disputată în două manșe. In man
șa I, ștafeta „Victoria" a realizat 
timpul: 3,34,8, iar în cea de a 
doua manșă: 3,35,6, ociipînd pri
mele locuri. Concursul republican 
de călărie de la Timișoara a în
semnat un bun prilej de verificare 
a stadiului de pregătire a călăre
ților noștri.

VIU. FLACĂRA CIMPINA-DINAM.O 
BACĂU. (1953:1—4 șl 1—0; 1955:0—1;). 
Ultimele rezultate: Flacăra Cîmpina- 
Progresul Focșani : 2—1 (1—1): Dina
mo Bacău-Dinamo Galați: 4—0.

IX. DINAMO BIRLAD-PROGRE-
SUL FOCȘANI. (1954:4—2 și 0—1; 1955: 

2>- Ultimele rezultate: Dinamo
Birlad-Dinamo Galați :0—2 (0—1); Pro- 
Ș]re^“1 II. III. IV. V. VI. VII. Focșani-Flacăra Cîmplna: 1—2

I. R.P.R, (A) — R. d. Germană (A). 
In întâlnirile de pînă acum, victoria 
a revenit echipei R.p.R. cu 3—1 (în 
1952 la București) și cu 1—0 (în 1954 
la Berlin).

II. R. D. Germană (BJ-R.P.R. (B).
III. R.P.R. (juniori) — R. D.* Ger

mană (juniori), s-au mai întîlntt o 
singură dată, în 1954 la Berlin. Vic
toria a revenit reprezentanților noș
tri cu 2—4.

IV. Locomotiva T. Severin-Dinamo
C București. (1955:1-0). Ultimele re
zultate: Locomotiva T. Severin-
Metalul Uzinele de tractoare Orașul 
Stalin: 2—1 (0—0). Dinamo 6 Bucu
rești-Metalul București: 3—2 (3—1).

V. METALUL CIMPIA TURZII- 
W3ETALUL REȘIȚA. (1953:2—1 și 3—1; 
1955:0-2) Ultimele rezultate: M’etalul 
C. Turzii-Locomo'tiva Arad: 1—2 
(1—1); Metalul Reșița-Metalul Arad: 
2—1 (1—1).

VI. METALUL STEAGUL ROȘU 
ORAȘUL STALIN-FLACĂRA MO
RENI. (1952:3—2 și 0—0; 1953:2—1 și 
0—9; 1954:0—0 și 1—2; 1955:1—2). Ul
timele rezultate: Metalul St. roșu O- 
rașul Stalin-Locomotiva Craiova: 
4—0 (3—0); Flacăra Moreni-Progresul 
Sibiu: 1—0 (0—0).

VII. PROGRESUL SATU MARE-
FLACĂRA MEDIAȘ. (1952:1—2 și 4—3; 
1953:1—4 și 2—1; 1954:0—1 și 2—0;
1955:1—4) Ultimele rezultate: Pro
gresul Satu M'are-Fl. roșie Cluj: 0—0; 
Flacăra Mediaș-Locoanotiva Cluj; 
1—9 (0—QX

X. AVÎNTUL. FĂLTICENI-FL. RO
ȘIE BACĂU. (1955:0—1). Ultimele re
zultate: Avîntul Fulticeni-Fl. roșie 
Buhuși: 0—1 (0—0); FI. roșie Bacău- 
Flacăra 1 Mai Ploești: 4—3 (0—2).

XI. LOCOMOTIVA GALAȚI-DINA- 
Mo GALAȚI (1955:0—1). Ultimele re
zultate: Locomotiva Galați-Fl roșie 
Burdujeni: 0—3 (0—0); Dinamo Galați- 
EOnamo-Birlad:. 2—0 (1—0)
XII. FLACĂRA 1 MAI PLOEȘTI- 
LOCOMOTIVA IAȘI. (1954:0—1 și 0—1; 
1955:0—1). Ultimele rezultate: Flacă
ra 1 Mai Ploe^ti-Fl. roșie Bacău: 
3—4 (2—0); Locomotiva lași-Ștlința
Iași: 2—1 (1—1).

★
In urma trierii celor 455.799 bule

tine depuse la concursul ' PRONO
SPORT nr. 36 etapa din 11 septem
brie 1955 a.c. au fost găsite:

38 buletine cu 12 rezultate.
779 buletine cu 11 rezultate. 
6131 buletine cu 10 rezultate.
Omologarea concursului are loc 

astăzi după amiază.

Jocurile de astăzi 
șî mîine

• Astăzi după-amiază, în cadrul 
unei serbări care va avea loc pe 
terenul Dinamo-Obor, se dispută o 
interesantă partidă amicală între 
Progresul CPCS București și Di
namo 6 București, echipă care a 
constituit revelația returului seriei 
întîia din categoria B.

• Mîine se dispută la Bacău un 
joc restanță în cadrul seriei a 
IlI-a a categoriei B Dinamo Bacău 
— FI. roșie Buhuși. Dinamoviștii 
sînt favoriți în acest meci.

Etapa de duminică 
a campionatului 

republican de juniori
Seria I : Locomotiva Iași-Avîntul 

Fălticeni 9—0 (3—0); Dinamo Ba
cău — FI. roșie Burdujeni 3—0, 
neprezentare; FI. roșie Buhuși— 
Știința Iași 2—-3 (1—1); Progresul 
Focșani —Voința Fălticeni 0—8 
(0—0); Dinamo Bîrlad — FI. roșie 
Bacău 3—2 (2—1).

Seria II : Flacăra 1 Mai Ploești
— Locomotiva Galați 5—1 (3—0); 
Flacăra Moreni — Flacăra Cîmpi- 
na 1—1 {(0—1); Locomotiva Con
stanța — Tîn. Dinamovist II Bucu
rești 2—2 (2—0).

Seria HI: Locomotiva Craiova — 
Progresul CPCS București 6—0 
(2—0); Metalul București — Fla
căra Ploești 3—1 (2—1); Flacăra 
București — Tîn. Dinamovist Pi
tești 1—2 (0—2); Progresul F.B.
— Știința Craiova 3—1 (2—0);
C.C.A.—Tîn. Dinamovist I Bucu
rești 0—2 (0—0).

Seria IV: Metalul 108 — Locomo
tiva Arad 2—2 (1—0); Metalul
Reșița — Minerul Petroșani 3—0 
(0—0); Metalul Arad — Locomoti
va Timișoara 0—0; Metalul Hune- î 
doara — Știința Timișoara 2—3 1 
(1—2); Progresul Timișoara — Mi- • 
nerul Lupeni 2—1 (1—1).

Seria V: Metalul Cîmpia Turzii
— Locomotiva Cluj 0—2 (0—2); 
Știința Cluj — Metalul Oradea 

3—0, neprezentare; Progresul Ora
dea — Progresul S. Mare 2—1 
Cl—1); Metalul B. Mare — FI. ro
șie Arad 1—0 (I—0) ; Voința Că
rei — FI. roșie Cluj 0—0.

Seria VI: Progresul Sibiu — FI. 
roșie Sf. Gheorghe 9—0 (2—0); 
Constructorul Tg. Mureș — Metalul 
St. R. Orașul Stalin 1—1 (0—0); 
Locomotiva Tg. Mureș — Dinamo 
Orașul Stalin 1—3 (1—0); Flacăra 
Mediaș —- Avîntul Reghin 6—1 
(3—1); Metalul Uz. tr. Orașul Sta
lin — Locomotiva Orașul Stalin 
2—2 (0—2).

FOTBAL PESTE HOTARE
R. P. BULGARIA

SOFIA 12 (prin telefon).— Unul 
din meciurile cheie din cadrul cam. 
pionatului bulgar a fost cei dintre 
echipele Ț.D.N.A. și Udarnik, termi
nat cu victoria echipei Udarnik cu 
scorul de 1-0. In cursul săptămînii 
trecute Udarnik a mai jucat și cu 
echipa Lokomotiv Sofia de care a 
a dispus cu scorul de 4—2.

Situația primilor 4 clasați se pre
zintă astfel:
Udarnik Sofra 20 13 2 5 28:11 28
Ț. D. N. A. 19 10 6 3 28:13 26
Spartak Orașul

Stalin 19 6 9 4 17:17 21
Dinamo Sofia 19 8 4 7 25:21 20

★
Duminică 11 septembrie, pe sta

dionul „Vasil Levski" din Sofia, 
s-a desfășurat întîlnirea interna
țională de fotbal dintre reprezenta
tivele de juniori ale R.P. Bulgaria 
și R.P. Polone. Victoria a revenit 
oaspeților cu scorul de 1—0. Uni
cul gol a fost înscris în ruin. 26 de 
către Raihel. La joc au asistat 
12.000 spectatori.

★
In cadrul manifestațiilor sporti

ve care se desfășoară cu prilejul 
Tîrgului de Mostre de la Plovdiv 
s-au desfășurat două meciuri inter
naționale. Echipa poloneză Wlok- 
niarz Lodz a tntîlnit în primul meci 
pe Lokomotiv Plovdiv, la care a 
pierdut cu 1—0. A doua întîlnire, 
în compania echipei D.N.A., oas
peții au cîștigat-o cu 2—1.

R. CEHOSLOVACA
PRAGA 12 (prin telefon). — In 

cadrul campionatului cehoslovac de 
fotbal s-au înregistrat rezultatele: 
Spartak Sokolovo — Slovan Bra
tislava 1—1 (jocul s-a disputat la 
7 septembrie); Jiskra Liberec — 
Spartak Trnava 0—1; Banik Klad- 
no — Ruda Hvezda Bratislava 
2—1; Slovan Bratislava —■ U.D.A. 
1—1.

Situația primelor echipe în clasa
ment este următoarea :
Slovan Bratislava 16 10 4 2 35: 9 24

Concursul international de călărie de Ia Belgrad
In așteptarea următoarelor întreceri

BELGRAD (prin telefon). — E 
zi de odihnă 1 De data aceasta, nu 
vom transmite nici cifre, nici re
zultate! Sîntem în așteptarea ur
mătoarelor întreceri. Pînă atunci, 
am vrea să vă împărtășim cîteva 
din impresiile pe care le-am înre
gistrat în mod deosebit. După cum 
«e poate vedea și din primele re
zultate, „revelația" concursului au 
constituit-o călăreții turci care au 
cîștigat, de altfel, toate probele dis
putate în cele două zile. Pe lîngă 
o bună pregătire, ei au și o vastă 
experiență în concursuri interna
ționale. Dintre ei, s-au remarcat 
în mod special A. Guneș, Gonenli 
și B. Boke. Despre concurs, putem 
spune că, pînă acum se prezintă la 
o valoare foarte ridicată partici- 
panții dovedindu-se bine pregătiți 
din punct de vedere tehnic. O com
portare bună au avut și călăreții 
noștri care, deși lipsiți de expe
riența concursurilor internaționale, 
au reușit să se claseze pe locul fi 
în clasamentul pe echipe, după pri. 
mele două zile de concurs, între- 
cînd călăreți din Italia, Franța, 
Suedia, țări cu veche tradiție în 
acest sport. De altfel, în prezent, 
lupta pentru primul loc — urmă
rită cu foarte mare interes de miile

Concursul motociclist de 6 zile 
din R. Cehoslovacă

Astăzi va începe în R. Ceho
slovacă una dintre cele mai mari 
întreceri motocicliste din Europa: 
Concursul internațional de 6 zile. 
Organizarea acestei importante 
competiții a revenit federa
ției de moto din R. Ceho
slovacă, în urma victoriei repur
tate de alergătorii cehoslovaci în 
ediția precedentă a acestui concurs, 
desfășurată anul trecut în Anglia.

Ca și în 1953, centrul de unde 
vor pleca și se vor întoarce moto- 
cicliștii în fiecare etapă va fi ora
șul Gottwaldov. Aci au fost ame
najate parcul de mașini și stan
durile națiunilor care și-au trimis 
reprezentanți Competiția, care se 
desfășoară sub regimul parcului 
închis, a stîrnit și de data aceasta 
un interes excepțional în rîndul 
motocicliștilor și al amatorilor de 
sporturi mecanice din întreaga Eu
ropă, evenimentul fiind consemnat 
de presa de specialitate din toată 
lumea.

U.D.A. 16 9 5 2 33:13 23
Spartak Sokolovo 15 7 5 335:20 19 
Spartak Trnava 16 6 4 6 18:27 16

★
Dynamo Praga a susținut al doi

lea meci în Iugoslavia, jucînd cu 
echipa Proletar din Osiek, Victoria 
a revenit gazdelor cu 4—1 (3—0).

U. R. S. S.
MOSCOVA 12 (prin telefon). — 

In cadrul campionatului unional de 
fotbal s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Lokomotiv Moscova a 
pierdut pe teren propriu în fața e- 
chipei Rezervele Muncii din Le
ningrad cu 2—0. Șahter Stalino a 
terminat la egalitate cu Dinamo 
Kiev: 0—0. Pe primele locuri în 
clasament se află :
Dinamo Moscova 20 14 4 2 48:14 32 
Spartak Moscova 20 13 3 4 51:25 29 
Ț.D.S.A. 20 11 7 2 31:16 29
Locomot. Moscova 21 8 7 6 30:26 23

it
Duminică s-a desfășurat la Kul- 

bîșev întîlnirea internațională de 
fotbal dintre echipele Aripile So
vietelor și selecționata Indiei. 
Victoria a revenit fotbaliștilor so
vietici cu scorul de 4—1.

★
întîlnirea internațională de fot

bal U.R.S.S. — Argentina, proiec
tată pentru 15 septembrie la Mos
cova, nu va avea loc deoarece fe
derația argentîniană a făcut cu
noscut secției unioinale că timpul 
prea scurt nu-i permite selecționa
rea echipei.

IUGOSLAVIA
BELGRAD 12 (prin telefon). — 

In cadrul celei de a treia etape a 
campionatului de fotbal s-au în
registrat următoarele rezultate:

Radniciki Belgrad — Vojvodir.a 
Novy Sad 3—2; Steaua Roșie Bel
grad—Partizan Belgrad 1—0; Haj- 
duk Split — Buducnost Titograd 
5—1; Dynamo Zagreb — Proleter 
Osiek 5—3; Sarajevo — Zeleznicar 
Sarajevo 2—1; Velej Mostar—Beo- 
gradski Sport Klub 2—1; Spartak 
Subotica—„Zagreb" Zagreb 3—0. 

de spectatori — se dă între călă
reții turci și cei romîni. Călăreții 
romîni sînt foarte apreciați după 
comportarea din primele zile și 
evoluția lor este așteptată cu viu 
interes în fiecare probă. Terenul 
neobișnuit (iarbă, pistă de zgură 
și pistă cu nisip foarte adînc) ne-a 
stînjenit într-o oarecare măsură, dar 
în următoarele întreceri credem că 
vom reuși să ne acomodăm cu el.

înaintea primelor întreceri am 
făcut cîteva antrenamente în co
mun, cu prilejul cărora am putut 
face și un prețios schimb de ex
periență. Credem că sfîrșitul între
cerilor din cadrul concursului in
ternațional de la Belgrad ne va 
găsi cu un bagaj foarte bogat de 
noi cunoștințe. Echipa noastră mai 
are însă o dorință, pentru realiza
rea căreia este hotărîtă să lupte 
cu toată ardoarea. Firește, nu-î 
greu de ghicit! Dorim din tot su
fletul să obținem aici, la Belgrad, 
rezultate care să dovedească valoa
rea sportului călare din țara noa
stră! Pentru acest lucru vom lupta 
din toate puterile, neprecupețind 
nici un efort.

MIHAI TIMU 
maestru al sportului

La acest mare concurs Interna" 
țional țara noastră este reprezen
tată de două echipe de cîte 3 mo- 
tocicliști. Din prima fac parte Mir
cea Cernescu, Gheorghe Ioniță șî 
Mihai Popp, iar din cea de a doua 
D. Dumitrache, Ludovic Szabo și 
Barbu Predescu. In vederea con
cursului internațional care începe 
astăzi, motocicliștii noștri s-au pre
gătit cu seriozitate, ultimul con
trol al pregătirii lor fiind făcut cu 
prilejul finalei de campionat pen
tru cursele de regularitate și rezi
stență.

Traseul total al concursului de 6 
zile măsoară 2.100 km. Etapa de 
astăzi are o lungime de 370 km. 
șt este identică cu etapa a doua pe 
care alergătorii o vor străbate 
însă în sens invers. Etapa a treia 
măsoară 270 km. (etapă de zi) șl 
170 km. (etapă de noapte). Etapele 
IV și V au cîte 360 km.. Iar etapa 
a Vl-a 200 km.

După trei etape, situația primilor 
clasați este următoarea:

Steaua Roșie Belgrad 3 2 1 0 5:2 5
Dynamo Zagreb 
Hajduk Split 
Partizan Belgrad 
Velej Mostar

★
In vederea dublei 

32 1 06:35
320 1 2:4 4

3 20 1 5 :4 4
3 1 205:44

înlîlniri de fot
bal Iugoslavia — R,F. Germană, 
care va avea loc la 25 septembrie, 
selecționerul unic Alexandr Tirna- 
nici a alcătuit cele două loturi re
prezentative. Iată componența lo
tului din care va fi formată cehina 
A: portari: Beara Kralj; fundași: 
Belin, Lubenovicf, Krstici II; mij
locași: Tasicî, Horvat; înaintași: 
Vukas, Zebec, Miliutinovicî, Vido- 
sevici, Veselinovici, Rajkov, Cokici, 
Ogneanov și Antici.

R. P. UNGARA
In etapa 19 a campionatului 

R.P. Ungare Honved și Voros Lo- 
bogo au obținut importante victorii 
în deplasare, î(n timp ce Kinizsi a 
fost învinsă. Honved a învins ee 
Salgotarjani Banyasz cu 5—3 
(3—1) iar Voros Lobogo, după ce 
a fost condusă la pauză cu 0—1, 
a cîștigat partida de Ia Diosgyor 
cu Vasas, cu 2—1. Iată celelalte 
rezultate: Dozsa Bp. — Gyori Va
sas 4—1 (2—1), Csepeli Vasas — 
Kinizsi 1—0 (0—0), Dorogi Ba
nyasz—Legiero 4—1 (3—0), Vasas 
Bp. — Vasas Izzo 4—0, Szomba- 
thelyi Torekves — Pecsi Dozsa 
2—0.

Echipa R.P. Ungare, va face 
miercuri un ultim antrenament, ur- 
mînd ca joi să se deplaseze la 
Lausanne, unde va întîlni duminică 
reprezentativa Elveției.

In cursul zilei de luni, echipa Bu- 
danestei. alcătuită pe scheletul e- 
chipei Voros Lobogo a plecat în 
Grecia unde va susține în cursul 
acestei sănt“mîni două întîlniri.
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Reprezentativele de fotbal ate R. 0. Germane 
se pregătesc intens în vederea intîlnirilor 

cu echipele R. P. Romine

Campionatele republicane individuale de box

ACEȘTIA SUNT CEI MAI BUNI ?

BERLIN 12 (prin telefon de la. 
redacția ziarului „Sport Echo"). 
De două săptămîni, loturile de 
fotbaliști ale R. D. Germane se 
pregătesc cu deosebită seriozitate 
în vederea apropiatelor întîlniri 
cu reprezentativele A, B și ju
niori ale R. P. Romîne. Pentru a 
fi cît mai bine pregătiți, fotbaliș
tii germani au fost cantonați în 
localitatea Kuchenwald (situată la 
50 km. de Berlin), unde sub con
ducerea unui colectiv de antrenori 
a urmat un program special.

Recent, echipa A s-a antrenat 
la Berlin, în compania echipei Di
namo Berlin, pe care a învins-o 
cu 2—1. Ambele puncte au fost 
marcate de centrul atacant Schrot- 
ter. In acest meci, apărarea a 
făcut un joc bum; dar înaintarea 
n-a dat randamentul scontat. In 
schimb, linia de atac a reprezen
tativei B a jucat excelent în me
ciul cu echipa Motor Berlin, în
scriind 7 goluri. După aceste 
jocuri, antrenorii au procedat la 
completarea loturilor celor două 
reprezentative, trecînd pe cei mai 
buni înaintași în reprezentativa A. 
Astfel, în selecționata A a fost 
introdus interul dreapta Leman- 
czyk, care în meciul cu Motor 
Berlin a marcat 4 goluri.

Reprezentativa A a R. D. Ger
mane este alcătuită, în general, 
din jucători tineri, cu o mare pu

tere de luptă și cu o bună pregă
tire fizică. Cel mai tînăr compo
nent al lotului este stoperul Bru
no Miiller, în vîrstă de 21 ani. 
Tineri sînt și portarul Spieckena- 
gel, frații Wolf, ambii mijlocași 
din echipa Wismut Karl Marx- 
Stadt. Lotul reprezentativei Acare 
va face deplasarea la București 
este alcătuit din 15 jucători: 
Spieckenagel, Busch, (portari), 
Schaller, B. Miiller, Marotzke, 
Zapf (fundași), Karl Wolf, Sieg
fried Wolf, Giersch (mijlocași), 
Kaiser, Schrotter, Lemanczyk, Tro- 
ger, Fritsche, Assmy (înaintași).

Lotul juniorilor, este alcătuit din 
16 jucători. Printre aceștia cei mai 
talentați sînt fundașii Kalinke și 
Oelze, mijlocașul Otto, înaintașii 
Gablik, Mailer și alții.

Ultimele antrenamente ale lotu
rilor vor avea loc miercuri după- 
amiază la Berlin, după care an
trenorii vor alcătui echipele defi
nitive. Lotul reprezentativei A, 
precum și cel al juniorilor, vor 
pleca din Berlin ta cursul dimi
neții de joi cu avionul, urmînd să 
sosească la București joi după- 
amiază.

Din lotul B al R. D. Germane 
fac parte 17 jucători, printre care 
portarul Marquardt, fundașii Fran
ke și Bauer, înaintașii Franke, 
Lindner, Speth și alții. •

De mai bine de o săptămînă, cînd înserarea 
coboară peste oraș, tribunele Stadionului Repu
blicii, obișnuite să-și primească oaspeții doar ziua, 
la orele potrivite meciurilor de fotbal și con
cursurilor de atletism’, se populează cu numeroșii 
iubitori ai „sportului cu mănuși1*. Miile de spec
tatori care asjstă seară de seară la desfășurarea 
campionatelor republicane individuale de box au 
însă toate motivele să nu-și ascundă dezamăgi
rea. Cu prea multă nerăbdare așteptaseră aceste 
campionate, prea multe iluzii își făcuseră în pri
vința spectaculozității lor, pentru a nu-și pune 
acum o întrebare firească : oare aceste campionate 
reflectă într-adevăr clasa boxului romînesc ? Este 
bine cunoscut faptul că la această competiție, cea 
mai importantă întrecere pugilistică a anului, par
ticipă aproape tot ce are mai reprezentativ boxul 
nostru. Cum este, deci, posibil, în asemenea con
diții, să asistăm' la întîlniri adeseori sub orice cri
tică ?

nu ne vom supăra dacă vom fi 
bătuți".

Autorul comentariului face apoi 
un scurt istoric al rugbiului în 
Romînia arătînd că între 1920 — 
1939, cînd echipele erau alcătuite 
mai cu seamă din studenți, romî
nii au susținut o serie de meciuri 
cu echipele franceze, care în mod 
obișnuit cîștigau ușor. „Astăzi — 
scrie George Williams — rugbiul 
a devenit un sport popular în rîn- 
durile muncitorilor industriali; 
există un campionat cu două divi
zii la care participă 27 de echipe.

Numeroase cluburi britanice au 
adoptat concepția romînilor în ce 
privește antrenamentul pentru de- 
săvirșirea pregătirii fizice.

Ca și în multe țări europene, 
fotbalul are o mare atracție la 
București, dar rugbiul începe să-și 
ocupe locul cuvenit atrăgînd la 
meciuri un mare număr de spec
tatori. Marea Britanie este plină 
de respect față de rugbiul romî
nesc. Cu cîțiva ani în urmă echi
pele engleze aveau ca singuri ad
versari pe jucătorii francezi, care 
erau pe atunci inferiori nivelului 
arătat acum de romîni. Echipele 
romîne vor fi un adversar de va

Gala de astă seară se des
fășoară după următorul pro
gram :

Cat. muscă : M. Dobrescu-
Puiu Nicolae; A. Balogh-V.
Mahu; Cat. cocoș : V. Schiopu-
V. Teodorescu; C. Gheorghiu-I. 
Zlătaru; Cat. pană : N. Bîrsan- 
D. Boiangiu; P. Barbu-E. Ciș- 
maș. Cat. semiușoară : V. Sze- 
kely-C. Gherasim; E. Mărgă
rit—M. Miclăuș; Cat. ușoară:
I. Demeter-N. Brînzeanu; E. 

Popa-P. Enache; Cat. semimij- 
locie: C. Iordache-R. Bojic.

Motivul este că, în ultima vreme,*procedînd to
tal greșit, boxerii noștri se bazează aproape în 
exclusivitate pe combativitate și rezistență. Dacă 
un boxer lovgște tare și se pricepe să „încaseze" 
fără să crîcnească este socotit un adevărat talent. 
Tehnică? Tactică? Pregătire științifică? Majori
tatea antrenorilor noștri privesc cu total dezinte
res aceste probleme și — în consecință — le igno
rează fără menajamente. Rezultatul ? Iată-1 : cei 
mai mulți dintre boxerii pe care i-am văzut evo- 
luînd serile acestea pe Stadionul Republicii n-au 
arătat cu nimic că merită cinstea de a figura 
printre participanții la această tradițională între
cere pentru desemnarea celor 10 purtători ai tri-

REUNIUNEA

coului de campion. Este adevărat că au urcat pe 
ring și cîțiva pugiliști care au îndreptățit aștep
tările. Ne gîndim la Eustațiu Mărgărit, Gheorghe 
Negrea, Mircea Dobrescu, Constantin Gheorghiu, 
Nicolae Mîndreanu și Toma Ilie. Trebuie să ne 
mărturisim și satisfacția pe care am încercat-o 
urmărind evoluțiile promițătoare ale cîtorva bo
xeri tineri, printre care Vasile Szekely, învingă
torul campionului republican Dănilă Done, Pavel 
Rînjea, Vladimir Teodorescu și Ștefan Dumitrace. 
Dar aceste nume sînt cu totul și cu totul insu
ficiente pentru lotul masiv de boxeri care își dis- 
pută șansele în cadrul acestor campionate. De 
aceea, este bine să tragem semnalul de alarmă. 
La București se află numeroși antrenori. Ocazia 
aceasta trebuie folosită pentru îndrumarea lor 
concretă spre boxul de calitate. Ședința de lucru 
cu antrenorii, prevăzută pentru săptămînă acea
sta, trebuie să dezbată toate problemele arzătoare 
ale boxului nostru, atacînd cu curaj lipsurile 
cele mai evidente.

înainte de a încheia, semnalăm o anomalie: 
comisia de organizare a campionatelor, care fu
sese desemnată de biroul comisiei centrale pentru 
oirg/anizarea tehnicță a competiției, suferind o 

ciudată metamorfoză, a devenit.... juriu de apel. 
Un juriu de apel în care nu există nici un ar- 
bitru-judecător de categoria I și care nici măcar 
n-a fost instructat cu privire la sarcinile ce-i 
revin. Ce părere are biroul comisiei centrale șl 
inspecția de box din C.C.F.S. ?

MARIUS GODEANU

DE ASEARĂ
Campionatul de

La București, Qluj și Arad au 
început semifinalele campionatului 
de șah al R.P.R., etapă după care 
se vor cunoaște finaliștii acestei 
întreceri. După cum am mai anun
țat, cîte 6 șahiști se vor califica 
din fiecare semifinală. Lor li se 
vor adăuga maeștrii internaționali 
Troianescu și Bălănel, în lupta 
care va stabili pe campionul de 
șah al țării.

In general, în cele trei semifi
nale, primele runde nu au adus 
surprize și acum cînd turneele și-au 
consumat aproape o treime din 
desfășurarea lor favoriții se află 
pe primele locuri în poziție de ca
lificați.

La București, un start excelent 
a avut tînărui candidat de maestru 
T. Ghițescu, care în primele șase 
runde a realizat cinci puncte, ob- 
ținînd o victorie și la fostul cam
pion național maestrul V. Ciocîl- 
tea. Acesta, surprins oarecum de 
înfrîngerea din runda a doua, a 
jucat în continuare în același stil 
agresiv reușind să total zeze după 
șase runde cinci victorii, dintre 
care trei consecutive. De notat că 
Ciocîltea a învins în partide cate
gorice pe cunoscuții Menas, Botez, 
Drimer. Voiculescu, Reicher și Ur- 
seanu totalizînd 4>/2 puncte (din 
primele 6 partide) se mențin în_a- 
propierea liderilor. Voiculescu neîn
vins pînă acum a reușit să-l în
treacă pe Reicher. Urseanu a câș
tigat printre alții la Drimer și An-

Romînia, o iară care a apărut pe primul plan al rugbiulu'
Comentariile agenției Reuter și postului de radio Londra, pe marginea turneului selecționatei Bueureștiului

LONDRA 12 (Agerpres). —
După cum s-a anunțat, echipa 

de rugbi a orașului București și-a 
încheiat sîmbătă turneul pe care 
l-a întreprins în Anglia. In cele 
trei întîlniri susținute cu echipele 
fruntașe ale rugbiului britanic, 
selecționata noastră a obținut re
zultate valoroase: 19—3 cu Swan
sea, 3—6 cu Cardiff, 9—9 cu Har
lequins. Stilul de joc, tehnica, băr
băția și voința cu care au luptat 
în fiecare meci le-au atras rugbțș- 
tilor romîni aplauzele și aprecierile 
elogioase ale presei și opiniei spor
tive din Arfglia.

Intr-un comentariu semnat de 
George Williams pe marginea tur
neului echipei noastre AGENȚIA 
REUTER transmite: Membrii

Uniunii de rugbi sînt martorii 
răspîndirii acestui sport în toate 
colțurile lumii. Franța l-a învă
țat de la englezi și, datorită lo
cului de frunte pe care-1 ocupă 
în rugbiul internațional, Marea 
Britanie are de învățat de Ia ea. 
Acum o altă țară europeană apa
re pe primul plan al rugbiului 
mondial: Romînia. Recent o selec

sah al R. P. R.<

drițoiu dar a pierdut la Rotaru șl 
a remizat cu Botez, iar Reicher 
care i-a învins pe Varabiescu, Su- 
teu, Moise Israel și Stănculescu 
are în față multe partide dificile 
cu fruntașii clasamentului. Slab a 
început turneul Drimer, realizînd 
doar 2*/2 puncte din primele 6 
partide. In apropierea fruntașilor 
se află Suteu, Menas, Moise Israel, 
care an toate șansele în lupta pen
tru calificare.

La Gluj, cei doi maeștri din 
București Petre Seimeanu și Gică 
Alexandrescu se află în fruntea 
clasamentului după 7 runde. Ei au 
realizat cîte 5*/2 puncte, fiind de 
altfel și singurii participanți care 
n-au suferit, pînă acum, nici o 
înfrîngere. Un start fericit a avut 
clujeanul Breazu, care în momen
tul de față împarte locurile 3 și 4 
cu Samarian. De notat că Breazu 
l-a învins pe Samarian în prima 
rundă. Urmează în clasament Eu
gen Costea cu 4 puncte și o par
tidă întreruptă, Rusenescu, Kandel 
și Borbely cu 4 puncte, Pregerman 
și Medrea cu 3*/2 puncte.

Și la Arad după 7 runde doi 
concurenți se află la egalitate de 
puncte pe primul loc. Maestru! St. 
Erdely și candidatul de maestru 
R. Alexandrescu au obținut 5 punc
te din 6 partide susținute. Tot 5 
puncte, dar din 7 partide, a realizat 
Suta. Iar Emil Crețulescu și maes
trul M. Rădulescu au 4V2 puncte 
din 6 partide.

ționată a orașului București și-a 
încheiat scurtul său turneu în Ma
rea Britanie. Nivelul jocului de
monstrat de rugbiștii romini ega
lează pe cel al oricărei bune echi
pe britanice. Dar ce a impresio
nat mai mult la ei a fost dorința 
de a învăța. Anul trecut, Clem 
Thomas, membru al echipei Țării 
Galilor, care a vizitat Bucureștiul 
cu echipa Swansea a oferit fede
rației romîne o carte scrisă de an
trenorul Danie Craven In meciul 
disputat săptămînă trecută cu 
Swansea s-a observat în ce mă
sură și-au însușit romîniî, în nu
mai 12 luni, arta jocului de pase 
rapide în atac. Romînii au inten- * 
ția să organizeze anul viitor o 
competiție internațională la Bucu
rești cu participarea celor mai 
bune echipe din Praga, Paris, 
Londra, Cardiff și Swansea. Ro
mînia este pentru intensificarea 
intîlnirilor internaționale. „Avem 
încă mult de învățat, a declarat 
un membru al delegației romîne, 
și vom lua în considerare orice 
invitație din partea oricărei echipe 
de a susține întîlniri amicale și

Programul galei de aseară n-a 
cuprins nume „sonore". Poate de 
aceea o mare parte a amatorilor 
de box și-a „permis" o pauză și 
n-a asistat la cea de a opta zi 
a finalelor campionatelor republi
cane individuale de box. Pe toți 
aceștia atît noi cît și cei aproape 
200 de spectatori îi asigurăm că 
nu au ce regreta. Cu mici ex
cepții, întîlnirile de aseară au fost 
confuze, majoritatea boxerilor prac- 
ticînd același box neregulamen
tar, cu țineri repetate, cu lovi
turi cu mănușa deschisă, etc. De 
asemenea, pugiliștii care au evo
luat pe ringul instalat pe Stadio
nul Republicii au căutat numai 
bătaia, fără a fi preocupați să 
folosească acea gamă de lovituri 
și tactica potrivită, care fac din 
box o adevărată artă. O oarecare 
excepție de la această „regulă" 

au făcut-o Fr. Bucsay, I. Schwartz 
și P. Popescu.

Dar o vină pentru nivelul scă
zut al reuniunii de aseară o poar
tă și arbitrii în ring, care fie că 
au tolerat abaterile de la regula
ment, fie că au intervenit cu în- 
tîrziere.

In primul meci al reuniunii 
Stan Bogoi a întrecut la puncte 
pe I. Sorescu (cat. semiușoară). 
Cei doi boxeri s-au lovit fără 
menajamente. Niciunul dintre ei 
nu s-a preocupat de apărare. Ei au 
terminat complet epuizați. Un meci 
destul de strîns au furnizat Fr. 
Bucsay șî P. Ungureanu (cat. 
ușoară). Primul a învins, practi- 
cînd un box mai clar, cu nume
roase lovituri la figură, care Șt-au 
atins ținta. D. Rizea și Dobre 
Pavel n-au făcut „economi»!* de 
pumni, reușind să ridice în pi-

Mîine seară se va desfășura 
o nouă reuniune care va cu
prinde următoarele întîlniri:

Cat. muscă : St. Dumitrache- 
V. Csomortatiy; V. Vintilă-Toma 
Ilie; Cat -cocoș: N. Mîndreanu- 
Gh. Zverginschi; I. Tudorache- 
Toma Constantin; Cat. pană: 
Ilie Gh.-St. Bogdan; O. Boștiog- 
St. Văcaru; Cat. semiușoară : 
M. Trancă-P. Ruptureanu; Stan 
Bogoi-Lucă Romano; Cat. u- 
șoară : Gh. Tomescu-C. Kiss; 
Fr. Bucsay-C. Dumitrescu; Cat. 
semimijlocie: N. Cristea-M.
Stoian.

loare și vor aduce multe lucruri 
noi în rugbiul internațional".

In cronica sportivă a postului 
de radio Londra se spune: „E- 
chipa din R.P.R. s-a prezentat în- 
tr-o superbă condiție fizică. Din 
cele trei meciuri susținute în opt 
zile a cîștigat unul, a făcut un 
joc egal iar unu! l-a pierdut, rea
lizînd un golaveraj favorabil de 
31—18. Rezistența și viteza jucă
torilor romîni au fost factorii de 
bază a frumoaselor rezultate ob
ținute în acest scurt turneu. Fun
dașul Penciu a fost de departe cel 
mai bun jucător al oaspeților. Ex
celent la loviturile de picior, pose- 
dînd o viteză debordantă, Pen
ciu a fost nu numai stîlpul apă
rării dar și motorul unei serii de 
contra atacuri. După meciul cu 
Harlequins presa londoneză l-a 

calificat drept un jucător de înaltă 
clasă internațională. O pregătire 
bună au arătat de asemenea Mo- 
raru, Veluda și D. Ionescu.

Credem că stabilirea relațiilor 
romîno-britanice în domeniul rug
biului nu poate fi decît folositoa
re sportului cu balonul oval atît 
în Marea Britanie cît și în Re
publica Populară Romînă". 

cioare „tribunele". Dar șl aceștia 
s-au dovedit a fi „certați" cu teh
nica și tactica. Din primul și 
pînă în ultimul minut '•loviturii» 
au curs de o parte și de alta. A 
învins D. Rizea care a lovit mai 
precis și a avut o mai mare re- 
zistanță. P. Popescu a întîlnit ta 
Adolf Cristea un adversar neaș
teptat de dur și periculos, car» 
l-a pus de numeroase ori în di
ficultate. In cele din urmă Po-i 
pescu mai bun boxer decît Cris
tea, învinge la puncte după o ttf-> 
timă repriză pe care a avut-o la 
discreție.

Restul Intîlnirilor s-au terminat 
cu următoarele rezultate: cat. 
semiușoară: Luca Romano b.k.a. 
repr. I E. Scobiola, cat. ușoară: 
C. Kiss b. p. Tr. Jiga, cat. semi
mijlocie : C. Ciocan b. p. Fr. Nim- 
ciovici, I. Schwartz b. p. Gh. Ciu- 
ciu, cat, mijlocie mica: V. Vlă- 
descu b. p. D. Negrea, cat. mijlo
cie : P. Deca b. p. O. Cioloca, V. 
Galeș b. p. I. Cocoș.

S ION
P. MIHAI

• In runda a 16-a a turneului in
terzonal de la Goteborg, fruntașii 
clasamentului s-au întîlnit rață ÎM 
țață la mesele de joc. Bronștein a 
jucat cu Panno șl Keres cu Fude- 
rer. Ambele partide s-au terminat 
cu victoria șahiștilor sovietiei.

Arbitrii au consemnat remiza în 
restul partidelor, și anume: Donner- 
S'ahlberg, Petrosian-Filip, Pachman- 
Bisguier, Gheller-Najdorf, Guimard- 
Spasski, Szabo-Unziker, Ilivițki-Pil- 
nik, Rabar a cedat la Medina.

In clasament conduce Bronștein cu 
12 puncte, urmat de Keres cu 19 p. 
șl jum. șl Panno cu 9 p, șl jum.

* La Essen (R. F. Germană), s-a 
desfășurat campionatul mondial de 
popice la care au participat repre
zentanți din 19 țări. La proba de 
200 bile, titlul a fost cucerit de R.D. 
Germană cu 4987 p. urmată de R..P.F. 
Iugoslavia 4941 p. și Cehoslovacia 
4001 p.

O in apropiere de Brno are loc un 
concurs internațional de iole la caru 
participă concurenți din R.D. Ger
mană, R.P. Polonă, R.P. Ungară și 
R. Cehoslovacă. In clasament conduc 
sportivii maghiari.

• Echipa cehoslovacă de ciclism 
Ruda Hvezda a plecat în Suedia 
pentru a participa la un concurs ci
clist de 6 zile. Au făcut deplasarea 
Kubr, Malek, Novak, Revay și alții.

• Intrucît Federația de gimnastică 
din Suedi^, a renunțat să mai or
ganizeze campionatul mondial din 
anul 1956, Federația internațională va 
fi obligată să acorde organizarea unei 
alte țări. Cereri de organizare au 
fost primite din partea forurilor de 
specialitate din Uniunea Sovietică, 
Cehoslovacia, Ungaria și Olanda.
• Pe stadionul Ulieval din oslo 

s-a disputat duminică întîlnirea In
ternațională de fotbal dintre echi
pele reprezentative ale Norvegiei șl 
Danemarcei. Meciul s-a terminat cu 
un rezultat nedecls: 1-1 (1-1).
• In cadrul unul concurs atle

tic desfășurat la Poznan sportivul 
Sziewolski a stabilit un nou record 
al R.P. Polone în proba de triplu salt 
cu rezultatul de 15,41 m.
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