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București — 
sportivilor de

IN ULTIMII ANI, Bucureștiul, ca 
de altfel și alte orașe și locuri 
din țara noastră, a fost vizitat 

de numeroși oaspeți de peste hotare; 
scriitori și ziariști, activiști sindi
cali, oameni de știință, artiști, for
mații muzicale, echipe de sportivi 
ș. a. Echipe de fotbal sau volei, 
atleți sau călăreți, boxeri sau rug- 
biști, practicanți ai celor mai multe 
ramuri de sport, reprezentanți ai 
diferitelor țări, îndeosebi europene, 
vin la București să se întreacă cu 
cei mai buni sportivi romîni, fie 
în întîlniri directe, fie în campio
nate europene sau mondiale. A de
venit o tradiție faptul ca, la fiecare 
început de toamnă, fruntașii atle- 

< tisrnului de pe bătrînul continent 
să se îndrepte spre capitala Re
publicii noastre Populare pentru 
a-și disputa întîietatea în campio
natele internaționale de atletism a 
căror a VllI-a ediție o vom 
urmări, peste puțin timp, din tri
bunele stadionului Republicii. Și 
dacă, an de an, a crescut numă
rul participanților la campionatele 
internaționale de atletism, aceasta 
și-a găsit o explicație destul de 
concludentă încă de la ediția de 
anul trecut a campionatelor. Pre
ședintele Uniunii atletice din Co
penhaga și conducător tehnic al 
echipei daneze Emanuel Rose a 
spus cu acel prilej : „Am dori să 
mai avem ocazia de a concura în 
țara dumneavoastră, care știe să 
găzduiască atît de minunat marile 
concursuri de atletism".

Dar nu numai în domeniul atle
tismului activiștii noștri sportivi 
și-au atras din partea oaspeților 
străini binemeritate elogii pentru 
excelenta organizare a competiții
lor. Vorbind despre felul în care 
s-a desfășurat al IV-lea campionat 
european de volei masculin și fe
minin, Julien Lenoir, secretar ge
neral al Federației Internaționale 
de Volei subiinia faptul că: 
„Organizatorii romîni și-au arătat 
din nou marea lor pricepere".

Este lesne de înțeles că o bază 
sportivă amenajată după ultimele 
cerințe și o bună organizare con
stituie factori importanți în reali
zarea unei performanțe de valoare, 
contribuie la crearea unei ambianțe 
care stimulează pofta de joc 
a unei echipe. Iată ce a de
clarat, de altfel, G. Vichos, vi
cepreședinte al Uniunii Interna
ționale de Tir, cu privire la condi
țiile asigurate primului campionat 
european de tir, încheiat duminică 
cu un bilanț atît de strălucit: „Po
ligonul Tunari va intra în istoria 
tirului ca un loc ideal pentru rea
lizarea marilor recorduri. Fără în
doială că trebuie să fim recunoscă
tori organizatorilor romîni pentru 
marile eforturi depuse în vederea 
acestor compionate. Toate amănun-

Pe malul mării cu participant» la Campionatele Europene de Tir
CONSTANȚA (prin telefon de 

la corespondentul nostru).
Vestea că participanții la cam

pionatele Europene de Tir de la 
București vor sosi, în cadrul unei 
excursii, în orașul nostru a stîr. 
nit un mare interes în rîndurile 
sportivilor din localitate. încă da 
dimineață, pe peronul gării au în
ceput să se adune oameni, nerăb
dători să-i vadă pe cei care, pe 
poligonul Tunari, stabiliseră răsuJ 
nătoarele recorduri mondiale.

Sosește trenul care îi aduce pe 
oaspeți. Din primele minute dis
cuțiile se înfiripează pe peron și o 
atmosferă amicală domnește pretu. 
tindeni. Apoi, autobusele transpor
tă pe participanții la Campiona
tele Europene de Tir în frumoasa 
stațiune de pe litoral, Mamaia.

oraș drag 
peste hotare

tele au fost minuțios puse la 
punct".

La buna organizare se adaugă, 
de fiecare dată, o atmosferă priete
nească, urmare directă a ospitalită
ții care a caracterizat din totdeauna 
poporul nostru. I. Petrovici, condu
cătorul delegației de sportivi iugo
slavi, participanți la concursul in
ternațional hipic, remarca, într-o 
declarație făcută presei, nu numai 
„capacitatea de organizare", dar și 
„publicul spectator, pe cît de nume
ros pe atît de competent ca și, în 
general, atmosfera prietenească". 
Competența, obiectivitatea și spor
tivitatea publicului nostru au fost 
subliniate în repetate rînduri de 
oaspeții sportivi de peste hotare 
care s-au inapoiat în patria lor cu 
frumoase impresii din București. 
Toți își amintesc cu plăcere de 
zilele petrecute în Capitala noastră, 
în mijlocul poporului nostru, de pri
mirile călduroase, de generoasele 
și sincerele ap'auze care le-au răs
plătit victoriile.

De ia an la an, de la competiție 
la competiție, a sporit numărul ce
lor ce au cunoscut ospitalitatea po
porului nostru, modernele baze 
sportive, străduințele noastre de a 
asigura condiții optime de desfășu
rare tuturor competițiilor. S-a creat 
astfel o faimă care îndeamnă tot 
mai mulți sportivi străini să vină 
la București, o faimă care a deter
minat forurile diriguitoare ale spor, 
tului internațional să ne acorde 
organizarea unor mari competiții: 
campionatele mondiale de tenis de 
masă din anul 1953, 
sportive internaționale

întrecerile 
prietenești 

ale tineretului din cadrul Festiva
lului de acum doi ani, cele trei 
campionate europene (de volei, 
canotaj academic feminin și tir), 
găzduite în cursul acestei veri, 
competiția de gimnastică feminină 
„Cupa Europei" care va avea loc 
în 1956.

Da, se poate spune că Bucureș- 
tiul a devenit un oraș drag spor
tivilor de peste hotare. Aici îi aș
teaptă întotdeauna o primire căl
duroasă, aici își pot valorifica in 
bune condiții măiestria sportivă 
la care au ajuns cu prețul atîtor 
eforturi, aici se întrec într-o ambi
anță propice prieteniei.

Mișcarea noastră sportivă se poa
te mîndri pe drept cuvînt cu acest 
lucru, dar, în același timp, noi tre
buie să ne sporim eforturile în di
recția înzestrării bazelor sportive 
cu utilaj modern, în direcția orga
nizării competițiilor la un nivel din 
ce în ce mai înalt. Sprijinul pe care 
partidul și guvernul îl acordă în 
permanență mișcării noastre spor
tive constituie o chezășie a ducerii 
la bun sfîrșit a acestei sarcini de 
cinste.

Oaspeții și-au petrecut odihna în 
felurite chipuri. Kreps Sandor, de 
pildă, a preferat tenisul de masă, 
arătîndu-Se un jucător iscusit și 
reușind să.i învingă pe toți cei 
care i-au stat în față, Hegedus 
Gyula, în schimb, și-a demonstrat 
calitățile de ochitor la „șubah", un 
Joc extrem de popular pe litoral, 
în timp ce Veresz Istvane delecta 
auditoriul, cîntînd la pian cu o 
adevărată virtuozitate.

Pe nordici nu era greu să-i re
cunoști în grupul de sportivi, pen
tru că erau cei mai blonzi și cei 
mai tăcuți. Ne-am așezat lingă J. 
Ncrdquist căruia întinsul nesfîrșit 
al apei îi amintea de orășelul său 
natal Pori din Finlanda, așezat, 
de asemenea, pe malul mării.

Intr-un șezlong comod adtwra 
peisajul frumos ce se deschidea în

La Belgrad, duminică, re
numitul atlet sovietic Vladi
mir Kuț a recucerit recordul 
mondial al probei de 5000 
m. pe care cu o săptămină 
înainte îl dobortse atletul 
maghiar Sondor Iharos. Kuț 
va 
de 
de

ft unul din participanții 
seamă ai campionatelor 
la București.

A 
de

a Campionatelor Internationale
Atletism ale Republicii Populare Romîne

Au 
triei 
nouă 
nală.

de A- 
toamnă 

ediție, 
octom-

și început în Capitala pa- 
noastre pregătirile pentru o 
mare competiție internațlo- 

Este vorba de tradiționalele 
Campionate Internaționale 
tletism, care în această 
ajung la cea de a VlII-a

In zilele de 1, 2 și 3 
brie, stadionul Republicii, cel care 
a găzduit toate edițiile acestui 
campionat, va primi din nou pe 
cei mai renumiți atleți ai Euro
pei. Anul acesta numărul ță
rilor participante la întreceri 
este cel mai mare înregistrat 
vreodată : 19. Vor fi ’pre-
zenți atleți din Suedia, Elveția, 
U.R.S.S., Anglia, R. F. Germană, 
R. P. F. Jugoslavia, Islanda, Lu
xemburg, Austria, Olanda, Belgia, 
Norvegia, Republica Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Bulgaria, 
R. P. Ungară, R. P. Polonă, Fin
landa și R. P. Romînă. Multe 
din țările participante la aceste 
campionate vor prezenta loturi nu
meroase compuse din cei mai va
loroși atleți pe care îi au.

In prima ediție 
a Campionatelor 
Europene de Tir 

au fost îmbunătățite 
20 recorduri mondiale 

și au fost egalate 
alte 3!

— citiți în pagina IlI-a 
numele și performanțele 
noilor recordmeni mon
diali.

fața ochilor Jan Charles, vice-pre- 
ședinte al U.I.T., despre care am 
aflat că este... „omul fără adresă". 
Nu pentru că ar călători așa de 
mult, ci pentru că este atît de cu
noscut în țara sa încît este sufi
cient ca pe plicul care vrei să-i 
parvină, să scrii doar Jan Char
les — Elveția.,.

Prim vice-președinte al Uniunii 
de Tir din Belgia, Charles Witter 
a ținut să ne declare :

„Această admirabilă excursie 
completează cum nu se poate mai 
bine campionatele despre a căror 
organizare nu am decît superlati
ve. Ne-am simțit minunat în Ro
mania și acum, cu puțin înaintea 
plecării, vreau să suîjliniez încă 
odată atenția cu care am fost în
conjurați în tot timpul șed^rv noa
stre aci".

P. ENACHE

Aceasta ar vorbi de la început 
despre valoarea campionatelor, 
mai ales că întrecerile de la Bucu
rești, care se desfășoară la o 
dată înaintată, spre sfîrșitul se
zonului atletic, sînt socotite ca 
o excelentă verificare pentru a- 
tleții care, peste un an, vor tre
bui să fie în cea mai bună formă 
pentru Jocurile Olimpice. In ori
ce caz, în nici o competiție atle
tică desfășurată în acest an pe 
continentul nostru sau în alte 

părți ale globului, n-au fost re
uniți atleți de o valoare atît de 
ridicată. De altfel ,în foarte multe 
probe, masculine și feminine, se 
vor întrece, cu citeva mici ex
cepții, cei mai mari performeri ai 
lumii. Doar cîteva exemple: 1500 
metri, 5000 metri, 400 metri gar
duri, aruncarea ciocanului la băr
bați și 800 metri, aruncarea greu
tății, aruncarea discului și arun
carea suliții la fete.

Pista și celelalte locuri de con
curs ale stadionului Republicii 
pot oferi condiții din cele mai 
bune pentru realizarea marilor 

CIRCUITUL CICLIST AL R. P. fU
C. Dumitrescu este noul purtător al „tricoului gafben"

FOCȘANI (prin telefon de La 
trimisul nostru). Fără îndoială că 
Circuitul Ciclist al R.P.R. din a- 
cest an promite o luptă sportivă 
foarte strînsă. Pledează pentru a- 
ceastă afirmație atît desfășurarea 
primei etape, cît și a celei de a 
doua, presărată cu faze deosebit 
de interesante. După două etape, 
tricoul galben a fost schimbat de 
doi alergători, Ion Vasile cedîn- 
du-1 lui C. Dumitrescu. Atît în 
clasamentul general individual 
cît și în cel pe echipe s-au pro
dus mari schimbări. Astfel, Di
namo I a trecut de pe locul 11, 
pe 2, Dinamo II de pe locul 12 
a ajuns pe 3, iar C.C.A. II a pă
răsit locul 2, coborînd pe locul 7. 
G. Moiceanu, umil din pretenden- 
ții la victoria finală se află acum 
la 13 minute de fruntașul clasa
mentului, iar N. Maxim la apro
ximativ 20 de minute. Ofensiva 
diiniamovi >tilor care au ajuns la 6 
minute de echipa C.C.A. I, lasă 
să se întrevadă că duelul dintre 
aceste echipe va fi foarte aprig. 
Iată cîteva însemnări dîn etapa 
a Il-a. Intr-o oarecare măsură, 
era de așteptat ca ea să fie mai 
liniștită, fiind vorba de un dram 
plat. Dar n-a fost așa. Imediat 
după ce starterul a lăsat jos stea
gul, echipa C.C.A. I ia conduce
rea, secondată de G. Moiceanu 
care încearcă o evadare de unul 
singur. Vîntul suflă puternic la
teral și în bună parte din față, 
astfel că plutonul se „sparge", 
fiecare alergător căutînd totuși 
să se adăpostească. Nu lipsesc 
nici panele și busculadele. La 
km. 4, Golgoți Inaugurează seria 
defecțiunilor. La km. 12 se pro

performanțe. Nimeni n-a uitat, de« 
sigur, că la meciul dintre echi
pele țării noastre și ale Franței, 
după o ploaie torențială care a 
durat multe ore, pista a fost per
fect pregătită pentru concurs, a- 
vînd o elasticitate care a atras 
elogiile specialiștilor prezențl la 
acest meci .De asemenea, atleții 
care vor lua startul în primele 
zile ale lui octombrie pe stadio
nul Republicii, vor găsi, fără în
doială, o ambianță potrivită reali
zării marilor rezultate, deoarece 
ca și la alte ediții ale campio
natelor internaționale, zeci de mit 
de spectatori vor fi prezenți în 
tribune, dovedind numeroase cu
noștințe în domeniul atletismului 
și încurajîndu-i deopotrivă pe *oți  
participanții.

In sfîrșit, trebuie arătat că șt 
aceste întreceri internaționale, în' 
care vor fi reprezentați sportivi 
din atîtea țări, vor contribui la 
cunoașterea și strîngerea legătu
rilor de prietenie, își vor da con
tribuția lor la cauza păcii I 

duce o busculadă, fiind răniți 
Ștefan Ionescu și N. Maxim. 8 
km. mai tîrziu, Costan sparge i- 
mitat mai tîrziu de Naidin. Tot 
din pricina vîntului, Gane An- 
ghelescu și Hermeziu se răstoar
nă. Urmează o perioadă de acal
mie și plutonul se regrupează. 
După o oră au fost parcurși 37 
de km. La km. 45 Moiceanu soar- 
ge iar Călin Tudose, Sebe, Dulu 
și Moraru rămîn. Urmează o nouă 
busculadă, în care sînt angrenați 
Istrate, Moraru, Gtodea și alții. 
Ne apropiem de Buzău. Plutonul 
rulează compact luptînd din greu 
cu vîntul. La km. 100 fug 8 ci
cliști : Nuță, Dominic, Șerhan, 
Dobrescu, Faniciu, Zanoni, Ștefu 
și Hora. Ion Vasile, care își vede 
tricoul în pericofl, trage puternic 
plutonul după el, apropiindu-se 
de fugari. Prin Buzău se trece 
în următoarea ordine: Hora, Șer- 
ban, Ștefu. Imediat după ieșirea 
din acest oraș, pe un deal se de
tașează Hora, Conștantinescu și 
Șerban. Acum alergătorii sînt îm- 
părțiți în două plutoane. In cel 
de al doilea pluton depun eforturi 
considerabile Munteanu, Molnar, 
Nuță și Ef. Niță care se apropie 
pînă La 100 de m. de plutonul 
runtaș, nereușind totuși să faca 
oncțiunea. In frunte se remercn 

tinerii Ștefan Bălănescu și Otto 
Bosnyak, debutanți în cursei? de 
„mare kilometraj" care rulează cui 
dîrzenie alături de cicliștii expe
rimentați. Se ivesc în zare pri
me, e case ale Focșanilor. La 3.< u 
de m. de sosire. Constantin Du
mitrescu sprintează puternic și*

'Continuare în pag. 5-a)



Scrisori deschise
L_=__ ....... ______

Răsfoind însemnările dintr-un 
popas de cîteva zile în mijlocul 
sportivilor craioveni, trăiești parcă 
alături de aceștia bucuria fiecă
rei victorii a lor. Dar, cîteodată, 
slovele scrise mărunt îți alungă 
zîmbetul cu care te-ai aplecat 
deasupra filelor. Din noianul de 
însemnări, multe, foarte multe, îți 
amintesc că ai fost martorul unor 
fapte sau întîmptări, pe cit de 
neașteptate, pe atit de neplăcute. 
Și, totuși, pentru că ai cunoscut 
aici nu numai oamenii dar și 
prietenia lor, te simți îndemnat 
să vorbești tocmai despre aceste 
lucruri, chiar înainte de a schița 
la-bloul destul de îmbietor al suc
ceselor cu care se mîndresc spor
tivii de pe întinsele meleaguri 

craiovene.
Vor ajuta cele cîteva „scrisori 

deschise" la îmbunătățirea muncii 
sportive (și îndeosebi a conținu
tului ei) în regiunea Craiova ? 
Credem că da ! Prima scrisoare 
poartă (desigur, nu întîmplător) 
următoarea adresă :

COMITETULUI EXECUTIV 
AL SFATULUI POPULAR 

REGIONAL

Ne veți ierta că vă amintim, 
la începutul acestor rînduri, că, de 
fapt, aveți numeroase sarcini și 
răspundeți direct de activitatea spor
tivă din regiune. Și acum, să vă 
spunem cîte ceva din cele ce „a- 
vem pe suflet"... Știți că, lipsit de 
ajutorul membrilor comitetului exe
cutiv al sfatului popular regional, 
comitetul regional C.F.S. nu a de
venit, nici pe departe, un organ 
de conducere și îndrumare a mun
cii sportive? O bună parte din 
membrii comitetului, printre care 
și tov. Petrovici, din secțiunea 
culturală a sfatului popular regio
nal, nu au mai dat de multe luni 
de zile pe la sediul comitetului 
C.F.S. Nici prezența reprezentan
ților secțiunii de învățămînt (tov. 
Andrei Niculae și Ionescu Grigore) 
nu se simte prea mult. Cit des
pre „comitetul" orășenesc C.F.S. 
nici să nu mai vorbim. Acolo, 
nici unul dintre membri nu s-a 
hotărît încă să depună vreo acti
vitate. Firește, nu aveți de unde 
să cunoașteți aceste lucruri pentru 
că, în acest an, nu a fost anali
zată activitatea acestor două co
mitete. Tocmai de aceea, credem 
că nu aveți cunoștință nici de 
faptul că președintele sfatului 
popular raional Tg. Jiu a rămas 
foarte surprins aflînd că organele 
sportive trebuie sprijinite în înde
plinirea angajamentelor anuale. 
S-au dus activiștii sportivi să 
ceară sprijin și la sfatul popular 
raional Balș. Știți ce răspuns au 
primit ? Iată : „...dacă vreți să 
faceți sport, bateți și voi o minge 
și gata”... Cam așa e privit spor
tul și la Strehaia, la Gura Jiului, 
Vînju Mare, Baia de Aramă. Dar, 
să nu uităm: ce părere aveți 
despre faptul că în raioanele Se- 
garcea, Baia de Aramă și Gura 
•hjdui, unele terenuri de sport au 
căpătat altă destinație? Dar des
pre faptul că în raioanele Vînju 
Mare, Corabia, Plenița, Amaradîa. 
unii activiști sportivi sînt folosiți 
în alte munci, fiind astfel împie
dicați să-și îndeplinească sarcinile? 
La, Tg. Jiu, unde am făcut un po
pas mai lung, am aflat că sfatul 
popular raional nu se interesează 
cîtuși de puțin de activitatea spor
tivă; comitetul C.F.S. este consti
tuit (pe o „formulă” foarte... ori
ginală) doar pe hîrtie. Am vizitat 
și baza sportivă (cît de frumoasă 
este!) din acest oraș. Cele două 
rercnuri de fotbal, ștrandul... îți 
Incintă privirea. De vrei să nu ți 
se risipească însă această bucurie, 
trebuie să închizi ochii atunci cînd 
tred pe pista acoperită de pietre, 
pămînt și bălării, să ocolești ier
buri!» înalte care au acoperit, de 
multă vreme, terenurile de tenis, 
volei și baschet. Intr-adevăr, nu 
se poate face nimic pentru ca a- 
ceastă minunată bază sportivă să 
nu cadă în paragină ? Am avut si o 
surpriză plăcută (Ia început) vizi
tii*!  acest stadion. Două echipe de 
elevi jucau fotbal în prima zî 
ie an școlar. Nici un profesor de 
educație fizică nu-i îndruma pe 
acești tineri. Desigur, nu era vorba 
numai să-i învețe cum trebuie e- 
xecutat corect „schimbul de locuri"... 
ci, în primul rînd, să le arate a- 
cestor tineri de ce nu trebuie să 
aace fotbal în fiecare zî cîte cinei, 

șase și chiar șapte ore în șir. (A- 
cest lucru îl fac tinerii elevi în 
mod obișnuit). Este, în acest caz,
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sportul un mijloc de întărire a 
sănătății ?

Și acum, încă ceva în atenția 
secțiunii de învățămînt :... Drume- 
țind prin raionul Craiova, ne-am 
oprit să asistăm la o oră de edu
cație fizică la școala elementară 
din comuna Bratovoești. Știți ce-au 
făcut copiii la această „oră de 
educație fizică” ? S-au jucat cu 
niște pietricele și au făcut cîteva 
mișcări de brațe. Și, cînd s-au 
înapoiat în clasă, i-.am putut ve
dea pe cîțîva uitîndu-se cu lacrimi 
în ochi la mingea care nici nu 
fusese mișcată din locul în care 
învățătorul o așezase ca la o 
... expoziție. Nu vă supărați, dar 
ne dați voie să ne întrebăm dacă și 
în celelalte școli se „aplică” la 
fel programa analitică ?

Poate nu este nevoie să reamin
tim, dar sportul are în conținutul 
său două elemente foarte impor
tante : sănătate și educație. Cre
dem că pentru realizarea acestui 
conținut ați făcut prea puțin și 
cele cîteva acțiuni în care acti
viștii sportivi au simțit, din plin, 
sprijinul sfatului popular regional, 
nu trebuie să vă facă să uitați că, 
lipsită de acest conținut, activita
tea sportivă nu corespunde sarci
nilor ei. In această direcție, îndru
marea trebuie să pornească și 
din partea sfatului popular re
gional, să însoțească — am spune 
noi — sprijinul practic și ajutorul 
material. Ne veți ierta că am lă
sat deoparte (de data aceasta) ac
țiunile pozitive pe care le-ați între
prins pentru dezvoltarea mișcării 
din regiune și că scrisoarea noas
tră cuprinde numai relatări critice. 
Vom reveni cît de curînd șî cu 
aceste realizări. Dar, nu înainte 
de lichidarea lipsurilor semnalate 
și a celor... nesemnalate 1...

Cîte alte probleme ar mai fi tre
buit să cuprindă rîndurile de mai 
sus. Ne-am propus să discutăm 
însă și alte aspecte ale muncii 
sportive din regiunea Craiova. Iată 
de ce am început acum o nouă 
scrisoare pe care, de data aceasta, 
o adresăm :

COMITETULUI REGIONAL 
PENTRU CULTURA FIZICĂ 

ȘI SPORT
O precizare: cele scrise nu se 

referă numai la activul salariat 
ci la întreg activul comitetului re
gional C.F.S. Și vouă, dragi to
varăși, avem să vă spunem multe 
lucruri. Știți, de pildă, că activiștii 
comitetelor raionale C.F.S. Tr. Se
verin, Corabia, Balș... se preocupă 
prea puțin de ridicarea nivelului 
lor profesional, că la comitetele 
raionale C.F.S. Novaci și Oltețu 
pregătirea tehnicorsportivă a acti
viștilor lasă foarte mult de dorit, 
că în orașul Craiova unii absol
venți aj S.M.T.C.F. se plimbă de
geaba toată ziua pe stradă în loc 
să ajute colectivele sportive, că 
la Tg. Jiu, Corabia și Tr. Seve
rin muncesc numai președinții de 
comitet ?... Ați făcut ceva pentru 
îndreptarea acestei stări de lucruri? 
Dar pentru activizarea comisiilor 
regionale de ttr, baschet, oină, 
gimnastică, scrimă, călărie, lupte, 
haltere ? Cît de mult s-ar îmbună
tăți munca dacă aceste comisii ar 
activa ca cele de fotbal, box, hand
bal. atletism sau automoto 1 Și. 
pentru că a venit vorba de co
misii, nu credeți că, în viitor, 
planurile de muncă ale acestora 
ar trebui axate și pe obiectivele 
comitetului ?

Dragi tovarăși, ne-a întristat 
foarte mult felul cum a fost întoc
mit referatul pe care l-ați prezen
tat în ședința de comitet în care 
a fost analizată activitatea desfă
șurată pe linia complexului G.M.A 
în primul semestru (destul de tfc- 
ziu, nu?). Am auzit acolo vorbin- 
du-se numai de cifre. Un fel de 
„ei albe” și „oi negre”. S-a în
deplinit 26 la sută... 47 la sută... 
realizat 150 din 400... nu au fost 
îndeplinite decît 76 de procente...

Firește, cifrele vorbesc uneori 
mat mult decît faptele și îndepli
nirea angajamentelor anuale repre
zintă unul dm obiectivele cele de 
seamă dar să privești complexul 
G.M.A., sportul în general, numai 
prin prisma cifrelor, considerăm 
că este total greșit. Nu avem drep
tul să despărțim mișcarea de cul
tură, fizică și sport de conținutul 
ef, nu avem dreptul să vedem, de 
exemplu, în complexul G.M.A, o... 
insignă și nu un puternic proces 
pedagogic, ale cărui principale 
componente : instruirea și. educația 
trebuie armonios împletite.

Și dacă activiștii comitetului re
gional C.F.S. privesc sportul sub 
acest aspect, nu este oare firesc 
să întîluești o, situație asemănă
toare și la comitetele raionale 

C.F.S. ? In orice caz, trebuie fă
cut totul pentru ca această gre
șită orientare să dispară și, în 
locul ei, să pornească o perma
nentă îndrumare a colectivelor 
sportive pentru ca acestea să con
sidere sportul într-adevăr ca pe o 
parte integrantă a culturii socia
liste, ca un puternic mijloc de 
întărire a sănătății maselor, să 
dea muncii sportive din fabrici-, 
întreprinderi șl școli, un adînc 
conținut.

In sfîrșit, o ultimă scrisoare. In 
rindurile acestea vrem să vorbim 
cîte ceva despre viața colective
lor sportive, despre acele unități 
în care se plămădește cu adevă
rat sportul de mase. Și credem 
că nu greșim dacă, așa stînd lu
crurile. ne vom adresa cu această 
scrisoare...

CONSILIULUI 
SINDICAL REGIONAL

Să vă împărtășim cîteva din 
constatările noastre, să vă aducem 
la cunoștință unele sezisări fă
cute de sportivi și activiști spor
tivi :... E foarte greu de început, 
mai ales că am avut prilejul să 
vedem că activiștii din secția cul
tură fizică a «miwliiiuluii simdlteat 
regional muncesc cu mult entu
ziasm. Se pare că ei n-au reușit 
însă să cuprindă sarcinile ce le 
revin și poate că nici n-au fost 
ajutați prea mult. E drept, multe 
lucruri s-au schimbat în bine în 
colectivele sportive din regiunea 
Craiova, dar încă nu se poate 
vorbi de o cotitură radicală (și 
este necesară această cotitură). Ce 
ne îndreptățește să gîndim astfel? 
In primul rînd, faptul că aproape 
nicăieri nu am întîlnit un con
siliu de colectiv care să muncea
scă în totalitatea lui. N-am în
tîlnit nici birouri ale secțiilor pe 
ramură de sport, secții care, de 
fapt, au fost transformate în... e- 
chipe. Colectivele sportive sindi
cale se ocupă numai de fotbal și 
doar, ici co.'o, de cîte un grup de 
atleți, boxeri sau gimnaști. Sînt, 
apoi, cîteva lucruri care ni s-au 
păi ut destul de ciudate: de ce co
lectivul Știința care poate ține o 
echipă în categoria B de fotbal nu 
a putut găsi și mijloacele materiale 
pentru a asigura studenților care 
vor să practice natația, condițiile 
necesare. Se mîndrește acest colec
tiv că studenții alcătuiesc echipa 
de polo și secția de natație U co
lectivului... Dinamo. Și încă 
ceva : Cum este posibil ca Lo
comotiva Direcția Regională, po
sesoarea unui bazin de toată fru
musețea să nu aibă secție de înot? 
Oare muncitorii ceferiști nu pot 
practica acest sport ? Se pare că 
activiștii colectivului sportiv Loco
motiva- au fost mai preocupați de 
veniturile ce pot fi realizate din 
închirierea ștrandului decît de răs- 
pîndirea acestui sport în rîndurile 
membrilor de colectiv. Știți, de a- 
semenea, că la colectivul sportiv 
Flamura roșie Craiova, din cei a- 
proape 2000 de membri doar vreo 
două sute practică, mai mult sau 
mai puțin organizat, sportul ? E- 
xistă tendința nesănătoasă de a 
se crea condiții pentru practica
rea sportului numai vîrftirilor spor
tive dtn colective. Semnalăm acest 
lucru convinși că-I veți analiza cu 
seriozitate.

Angajamentele anuale pe linie 
sportivă sînt departe de a fi în
deplinite și nu se poate ca a- 
ceastă situație să nu vă intereseze. 
De aceea, vă dăm șj cîteva amă
nunte : In acest an, în raioanele 
Cujmir, Filiași și Novaci nu a fost 
pregătit nici un purtător al in
signei G.M.A. în unele colective 
sportive mar? cum sînt: Metalul 
S.R.N., Locomotiva C.F.R. Depou 
Craiova ca și în unele școli mari 
cum sînt: școala medie nr. 3 din 
Tr. Severin și școala medie nr. 1 
de fete din Craiova, lucrurile stau 
la fel.

JT altă problemă pe care vă ru
găm să o analizați cît mat grab
nic : In unele colective sportive 
(Locomotiva, Flamura roșie, Meta
lul și Constructorul Crâiova) nu 
a fost respectată democrația mun
citorească cu prilejul alegerilor 

organelor sportive sindicale.
★

Dorința de a ajuta la scoaterea 
la iveală a lipsurilor care frînează 
dezvoltarea muncii sportive în re
giunea Craiova, noi ne-am mani- 
festat-o în aceste rînduri. Re
comandăm organelor regionale 
C.C.F.S., C.S.R., U.T.M., 'Sfatul
popular să acorde un sprijin mai 
efectiv organelor și organizațiilor 
sportive, să analizeze și să ia mă
suri pentru înviorarea activității 
sportive din regiune. Aștep
tăm răspunsul acestor „scrisori 
deschise”. Răspuns prin... fapte.

Studenții de ieri, profesorii de azi...
Ați urcat deseori spre strada 

Maior Ene, la stadionul Repu
blicii... V-au atras întîlnirile de 
fotbal sau marile întreceri atle
tice. Desigur, privirea vi s-a o- 
prit cel puțin o clipă asupra clă
dirii Institutului de Cultură Fir 
zică. Aceasta este marea școală 
a sportului nostru, izvor prețios 
de cadre. Pe porțile Institutului 
ies, în fiecare an, zeci și zeci de 
profesori de educație fizică, pre
gătiți temeinic pentru munca ce 
o îmbrățișează. Ieri, student... azi 
profesor. Ieri, învățînd pe băncile 
institutului, azi, învățînd pe alții. 
In rîndurile ce urmează vă pre
zentăm trei absolvenți ai I.C.F.-u- 
lui, profesori de educație fizică.

PENTATLONISTUL FRANCISC 
BIRO...

Școala pedagogică mixtă nr. 1, 
cu limba de predare maghiară, 
din Cluj... Primele zile ale lui 
septembrie, primele zile de școală. 
Vacanța le-a întărit tuturor pofta 
de învățătură. Fiecare are ceva 
nou de povestit. Dar ceea ce îi 
preocupă mai mult acum este 
schimbarea ce s-a produs în cor
pul didactic: a venit un nou 
profesor de educație fizică 1

Vestea a pătruns repede în 
clase, iscînd tot felul de între
bări : Cum se poartă ? Cunoaște 
materie ? Toate acestea și-au gă
sit răspunsurile la prima lecție, 
lecția de baschet cu elevele a- 
nului III.

Emoționat ca în prima zi de 
școală, Francisc Biro, proaspătul 
profesor, a pornit spre sala de 
sport a școlii. Prima lecție, pri
mul pas în activitatea didactică 
a acestui pentatlonist. „Voi fi au
toritar" — își zice el. „Voi căuta 
să mă îtnpun prin cunoștințele 
pe care le-am acumulat”.

...Și prima lecție l-a apropiat 
pe tînărul profesor de elevii săi. 
Ih scurtă vreme, el a devenit 
iubit, apreciat, mai ales pentru 
pregătirea sa profesională, pen
tru talentul său pedagogic. Căci 
Francisc Biro e profesorul nou, 
crescut în școală nouă. El știe 
că este, în primul rînd, un edu
cator al tinerei generații și mai 
apei profesor de educație fizică.

„Am fost puțin emoționat — 
ne mărturisește Francisc Biro. Am 
așteptat cu multă nerăbdare pri
ma mea lecție la această școală,, 
ci: o veche tradiție sportivă. îmi 
place noua mea muncă și de a- 
ceea am căutat să mă apropii cît 
mai mult de elevii pe care îi pre
gătesc. Și am reușit. Am con
diții minunate și sînt mîndru că 
pot să-mi dovedesc puterea de 
muncă".

Din ceea ce ne spune chiar res
ponsabilul secției de educație fi
zică, Caro! Retti, aflăm că cei
lalți profesori au așteptat și ei, 
curioși oarecum, prima lecție a 
noului profesor de educație fi
zică.. Au fost mai anoi mulțumiți 
că au cunoscut în Francisc Biro 
un profesor bine pregătit, cu 
multă dragoste de muncă, entu
ziast. „Sîntem mîndri de Fran
cisc Biro" — au mărturisit ei.
...ȘI COLEGA LUI, CLAUDIA 

ȚEPILOVAN
Ln curtea școlii medii de 10 

ani nr. 9 din Cluj e mare ani
mație. Printre grupurile de eleve 
care discută sau se joacă, se dis
ting ușor două profesoare: ung 
cu privirea autoritară și vorba 
sigură, iar cealaltă, foarte tînă- 
ră, timidă. Sînt profesoarele de 
educație fizică Silvia Comănaru 
și Claudia Țepilovan, noua ab
solventă a Institutului de Cultu
ră Fizică din București.

Silvia Comănaru este profe
soară cu muriți ani de activitate 
și îi explică tovarășei sale, rea
lizările, munca ei cu elevele. îm
preună au vizitat apoi școala, să
lile de curs, toate strălucind de 
curățenie, sala de sport cu apar

ratele bine puse la punct, gră
dina școlii cu o mică bază spor? 
■tivă, unde terenul de volei, groa
pa de sărituri ș? pista de aler
gări sînt aproape gata. I-a vor
bit apoi despre rezultatele Irite 
moașe obținute de elevele aces
tei școli la campionatele republic 
cane ale școlilor medii, la basr 
chet, gimnastică și atletism, în 
ultimii ani... >

Claudia Țepilovan ascultă cm 
atenție. Dorința ei e să afle to
tul, să cunoască cît mai multe 
amănunte despre școala la care 
a fost repartizată. Cu cîțiva anî 
în urmă a fost și ea elevă, la 
una din școlile medii din Cluj- 
A urmat apoi anii de Institut șl 
iat-o azi profesoară de educație 
fizică, în orașul în care a copi- 
lărit, oraș de care o leagă cele 
mai frumoase amintiri, cele mal 
îndrăznețe planuri. E bucuroasă 
că face parte din marea armată 
a educatorilor tinerei generații1, 
că poate să-i pregătească pe ti
nerii elevi, să vegheze asupra 
dezvoltării lor. Teama că ei nu 
o vor asculta, că nu va fi sufir 
dent de autoritară, o frămîntă 
încă. A sunat însă clopoțelul;.:. 
Silvia Comănaru, tovarășa ei mal 
în vîrstă, a prins-o de braț pe 
tînăra profesoară: „Curaj 1 Te 
așteaptă elevii". Claudia Țepilo
van a luat catalogul și a pornit 
cu pași hotărîți spre sala de gim
nastică. Astăzi va. fi prima el 
lecție...

PROFESOR ȘI ACTIVIST...

In fiece zi, sala de tragere a 
poligonului de tir de sub Tîmpa 
este plină de tineri trăgători care 
vin aici, fie pentru antrenamente, 
fie pentru a-și trece norma de tir 
a complexului G.M.A. Toață a- 
ceastă activitate se desfășoară 
normal și asta datorită bunei pla
nificări a muncii.

Azi au venit la poligon stu
denții Institutului forestier. S-au 
împărțit în rînduri de cîte 8, în 
fața paturilor de tragere. Printre 
ei, dîn-d fiecăruia o povață, o în
curajare, tînărul profesor de e- 
ducație fizică Constantin Diaco- 
nescu. El supraveghează trage
rea și face fiecare lucru cu o 
deosebită atenție. Este tînăr, chiar 
foarte tînăr, dar priceperea, hăr
nicia lui, i-au atras din primele 
zile, respectul studenților.

„Astăzi- la poligon, unde tre
cem norma de tir, mîine pe sta
dion unde trecem și cealaltă pro
bă : cursa cu obstacole, iar la 
iarnă pe Postăvar cu schiurile șî; 
odată cu ultima probă, vom avea 
pe piept insigna GMA" — spune 
studenților profesorul Diaconescu.

Orele de curs ale profesorului 
Constantin Diaconescu sînt prin
tre cele mai apreciate. Pretențiile 
cresc însă cu fiecare zi, așa că 
tînărul profesor, absolvent de nu
mai un an al Institutului de Cul
tură Fizică, studiază continuu, 
fiind preocupat permanent de al
cătuirea unor planuri cu lecții in
teresante. Și pentru aceasta, îi 
consultă deseori pe studenți, le 
cere impresiile și sugestiile lor.

In afara muncii de profesor, 
Constantin Diaconescu este un 
vrednic activist voluntar al C.F.S. 
din Orașul Stalin. In iama tre
cută, a fost inițiatorul și a adus 
chiar un aport serios la orga
nizarea competiției de handbal, 
„Cupa de Iarnă". Tot în timpul 
iernii a pregătit un lot de 20 
instructori de schi. în cadrul 
cursului care a funcționat pe 
lîngă comitetul regional de cui*  
tură fizică și sport. Da 1 Despre 
Constantin Diaconescu îți va vorbi 
cu îndreptățită mîodrte oricare 
dintre studenții Instrttrtukiî fer 
restier, oricare dintre activiștii șl 
sportivii din orașul de sub pa*-:  
lele Tîmpei!

(de la subredacțiile noastre 
din Cluj și Orașul ȘtalinJ



KÎOCE PEHTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVÎTĂȚH 
SPORTIVE IN AFARA ORELOR DE CURS 

Profesoara Angela Filip ne împărtășește din experiența sa
Numele profesoarei Angela Filip 

este binecunoscut sportivilor ro- 
mîni, deoarece pînă de curînd a 
figurat pe lista recordmanelor țării 
la atletism, la probele de sprint. 
Nu au trecut prea mulți ani de 
cînd Angela Filip, pe atunci An
gela Petrovici, lupta cu metrii și 
secundele și se străduia să coboare 
cit mai mult recordurile țării. In 
schimb au trecut mulți ani de cînd 
fosta recordmană se străduiește zi 
de zi să educe tineretul, să crească 
elemente noi, talentate.

îndelungata activitate și expe. 
riență a Angelei Filip, profesoară 
la școala medie nr. 22, ne-a în
demnat să-i cerem părerea într-o 
serie de probleme privind activita
tea sportivă școlară din afara ore
lor de curs.

Cunoscînd faptul că unii părinți 
nu înțeleg încă utilitatea sportului, 
iar unii elevi și eleve văd în ac
tivitatea sportivă o „piedică" în 
obținerea unor note bune și foarte 
bune, am întrebat-o pe profesoara 
Angela Filip dacă a întîlnit astfel 
de cazuri și, daaă da, cum a în
țeles să le combată.

— „îmi amintesc de cazul unei 
eleve, foarte bună la celelalte ma- 
terii, dar care găsea iot felul de 
pretexte pentru a se eschiva de lu 
cotele de educație fizică, pe care le 
socotea... curată „pierdere" de timp. 
Am stat de vorbă cu ea, cu părin- 
fii ei, cu cei de la oare obținea 
scutirea (dată pentru o maladie 
imaginară etc.), l-am explicat că 
oțele de educație fizică și activita
tea sportivă de pe stadioane ii 
pot folosi ca relaxare,, pentru în
tărirea sănătății, pentru dezvolta
rea fizicului. Am reușit s-o aduc la 
ore. La început a fost foarte timidă, 
se rușina oarecum de modul slin- 
gaci In care executa unele exerciții. 
Am perseverat și am căutat să mă 
ocup mai mult de ea, făcînd-o să 
se simtă mai puțin stingherită. Re
zultatul a fost că după cîteva zile 
ea a început să frecventeze cu re
gularitate orele de educație fizică, 
după două-trei săptămîni s-a în
scris în secția de gimnastică a co
lectivului sportiv, iar după aproape 
un an a devenit element de bază 
în reprezentativa școlii. Activitatea 
sportivă nu a împiedicat-o să con
tinue să aibă medii mari și să fie 
una din fruntașele clasei la învă
țătură.

„De altfel, trebuig să spun că 
programul activității sportive este 
efectuat în strictă legătură cu orele 
de curs. In perioada examenelor, 
înainte sau după orele „grele", ele
vii execută programe ușoare, care 
au darul tocmai de a-i relaxa. Mai 
trebuie să adaog că dacă se ivesc 
cazuri de elevi sau eleve buni 
practicanțl ai unor discipline spor
tive, dar cu medii nu tocmai stră
lucite, ei sînt excluși din activita
tea sportivă, pînă cînd notele lor 
devin acceptabile".

Am întrebat-o apoi pe profe
soara Angela Filip despre impor
tanța activității de educație fizică 
în afara orelor de curs, și iată ce 
ne-a spus:

— „Educația fizică în afară de 
clasă și școală are ca scop dezvol
tarea și perfecționarea deprinderi
lor însușite în orele de educație fi
zică, prin practicarea sporturilor 
individuale, jocurilor sportive, tu
rismului, etc. Principiul călăuzitor 
în această activitatg este dezvol
tarea multilaterală a elevilor și 
elevelor, care se realizează prin 
îndeplinirea sarcinilor educative, 
instructive și de întărire a sănă
tății. In școală, această activitate 
se bazează pe complexul G.M.A. 
Formele de bază ale acestei acti
vități sini:

— activitatea sportivă a fiecărei 
clase in afara orei de educație fi
zică;

— activitatea sportivă organizată 
tn cadrul colectivului sportiv cu

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

Sportivii sovietici evoluează in Mexic
MEXICO CITY, 19 (Agerpres). 

— Duminică a început la Mexico 
City un concurs internațional de 
sărituri de la trambulină la care 
iau parte sportivi sovietici și a- 
Tre^jcani.

Proba feminină de sărituri din 
turn (10 m.) a fost cîștigată de 
sportiva sovietică Tatiana Kara- 
kașianț care a totalizat 90,22 

eleve din clase diferite, pe secții și 
ramuri de spori;

— activitatea de masă și artis
tică".

— După datele pe care le deți
nem rezultă că activitatea sportivă 
în afara orelor de curs nu este 
privită cu seriozitate în toate șco
lile și, deci, nu decurge în cele 
mai bune conriițiuni. Ce credeți că 
ar trebui făcut pentru îmbunătățirea 
acestei activități ?

— „Ținind seamă de tendința 
actuală de intensificare a procesu
lui de instruire in școală, este ne
cesar ca profesorii de educație fi
zică să fie preocupați îndeaproape 
de această situație. Ei trebuie să-și 
îmbunătățească metodele de lucru 
și să țină o strinsă legătură cu 
diriginții și profesorii pentru a cu
noaște și a îmbunătăți la nevoie 
situația la învățătură a elevilor. 
Elevilor trebuie să li se insufle do
rința de participare conștientă și 
voluntară la activitatea fizică din 
afara orelor de curs. Ei trebuie să 
înțeleagă că este o cinste faptul 
de a face parte dint r-una din sec
țiile colectivului. Pentru aceasta, 
profesorul trebuie să asigure o 
bază de masă pentru fiecare secție, 
pentru a-i putea selecționa pe cei 
m>ai buni. Atragerea către secțiile 
colectivului sportiv se poate face 
prin muncă de lămurire, în grup 
organizat sau individual, precum 
și prin diferite alte metode de agi
tație și propagandă (colțul perma
nent al culturii fizice și sportului, 
gazeta de perete sportivă, afișe cu 
rezultatele sportive interne și ex
terne ale sportivilor școlii, foto
montaje, grafice cu evidențe pri
vind frecvența, disciplina etc-, con- 
ferinfg sau discuții cu teme spor
tive, întîlniri organizate cu spor
tivi fruntași, vizionare de filme 
sportive și documentare — sportive 
etc.),

„De asemenea, foarte eficace este 
metoda participării la diferite ma
nifestații sportive importante, la 
care să fie invitați elevii eviden- 
țiați. Invitația trebuie să constituie 
o răsplată a muncii.

„Pentru a-și duce la bun sftrșit 
misiunea, profesorul trebuie să-și 
formeze cadre ajutătoare din rîn- 
durile elevilor. Cel mai prețios aju
tor îl poate primi de la sfatul co
lectivului sportiv, care trebuie ales 
într-un cadru festiv, pentru a i se- 
ev:d:nția importanța. Sfatul colec
tivului sportiv școlar trebuie îndru
mat șt încurajat în permanență, 
deoarece are sarcini multe, grele, 
care îi răpesc mult timp. Este bine, 
de asemenea, ca elevele sau elevii 
sportivi fruntași să facă demon
strații.

„O planificare bună a muncii, nu 
formală, ai concretă și reală, în 
care să se țină seama de posibili
tățile de lucru din afara școlii, 
constituie o metodă eficace de îm
bunătățire a activității fizice. Tre
buie organizate întreceri intergrupe, 
inierclase, interșcoli, in mod con
tinuu insă și cu o propagandă se
rioasă. Activitatea competițională 
nu trebuie să se rezume la cam
pionatele republicane școlare. Con
cursurile de atletism, volei, baschet 
sau gimnastică, cărora să li se a- 
corde însă toată importanța, sînt 
metode bune pentru atragerea de 
noi elevi în activitatea sportivă.

„In general, îmbunătățirea acti
vității sportive în afara orelor de 
curs este legată, în cea mai mare 
măsură, de inițiativa și puterea de 
muncă a profesorului care, dacă 
vrea șirși dă interesul, poale ob
ține rezultate excelente".

ir
Profesoara Angela Filip ne-a îm

părtășit în rîndurile de mai sus, în 
mod succint, o serie de prețioase 
învățăminte din experiența sa. A- 
ceste învățăminte sînt extrem de 
utile pentru ceilalți profesori, care 
pot pune în practică lucruri expe
rimentate, ale căror rezultate sînt 
din cele mai bune.

puncte. Locul doi a revenit cam
pioanei Mexicului, Carlottas cu 
78,20 puncte. întrecerea rezervată 
bărbaților s-a terminat cu victo
ria campionului olimpic, mexica
nul Alberto Capilla care a rea
lizat 154,12 puncte. Pe locul doi 
s-a clasat Majali Sașba (U.R.S.S.) 
cu 153,76 puncte.

U. R. S. S.

MOSCOVA 19 (prin telefon). 
Duminică, 25 septembrie-,, reprezen
tativele de fotbal A și B ale U- 
niunii Sovietice vor întîlni la 
Budapesta și Moscova echipele se
lecționate de fotbal ale R. P. Un
gare. La Budapesta, se vor întîlni 
selecționatele A ale celor două 
țări, iar la Moscova selecționa
tele B.

La ora actuală, pregătirile pri
mei echipe sînt terminate. Ultima 
verificare a avut loc vineri 16 
septembrie cînd, pe stadionul Di
namo din Moscova, reprezentativa 
A a Uniunii Sovietice a întîlnit 
echipa națională a Indiei. Desigur 
că aoest meci nu a putut consti
tui un criteriu temeinic, totuși s-a 
putut urmări în general stadiul 
de pregătire a fotbaliștilor sovie
tici. In cursul întregului meci, 
fotbaliștii sovietici s-au mișcat cu 
o mare ușurință pe teren, au de
monstrat o tehnică avansată și 
au aplicat numeroase scheme tac
tice. Toate compartimentele au 
funcționat foarte bine. In acest 
meci a fost folosită următoarea 
formație: Iașin-Porhunov, Bașaș- 
kîn, Ogonikov-Paramonov (Mas- 
lenkin), Netto-Șabrov, Kuznețov, 
Strelțov, Salnikov, Ilin. După cum 
se vede din formație, prima echi
pă a Uniunii Sovietice este alcă
tuită. pe scheletul echipei Spartak 
Moscova.

Ținînd seama de forma bună 
arătată de componenții echipei 
este foarte probabil ca și la Bu
dapesta să fie utilizată aceeași 
formație cu una sau două modi
ficări. Din lot mai face parte și 
Tatușin care însă nu a Jucat. Ul
tima verificare va avea loc 
miercuri cînd echipa care face 
deplasarea la Budapesta va sus
ține un joc cu rezervele echipei 
Spartak. In cursul zilei de joi 
fotbaliștii sovietici vor pleca la 
Budapesta.

In ceea ce privește selecționarea 
echipei secunde, colegiul de an
trenori mai are de rezolvat anu
mite probleme. In principiu, re
prezentativa B a Uniunii Sovie
tice va fi alcătuită pe scheletul 
echipei Dinamo Moscova. Dina- 
moviștii s-au întors de curînd din 
turneul întreprins în Italia, astfel 
că în cursul acestei săptămîni ur
mează să fie definitivat lotul de 
jucători. Echipa probabilă va sus
ține un joc de verificare cu o for
mație de club din Moscova, după 
care va fi alcătuită echipa care 
duminică va juca cu selecționata 
B a R. P. Ungare.

R. Cehoslovacă

Praga 18 (prin telefon). — Cu 
toate că la 25 septembrie reprezen
tativa de fotbal a R. Cehoslovace 
susține la Praga meciul revanșă 
cu echipa națională a Belgiei, du. 
minică s-a desfășurat cea de a 
17-a etapă a campionatului de 
fotbal, etapă soldată Cu foarte 
multe surprize. La Praga, echipa 
Spartak Sokolovo a primit vizita 
echipei Jîskra Zilina. Spre sur
prinderea celor 20.000 de spectatori, 
victoria a revenit oaspeților cu 
scorul de 2—1 (1-1). Tankista 
Praga, cu toate că juca pe teren 
propriu, a trebuit să se mulțu
mească cu un rezultat de egali
tate: 0—0, obținut în compania 
echipei Slova n Bratislava. Spar
tak Tîrnava a terminat la ega
litate cu Dynamo Praga : 1—1. 
Banik Ostrava a pierdut pe teren 
propriu în fața echipei U.D.A. cu 
3—0, iar Tatran Preșov a dispus 
cu 3—1 de Banik Kladno. In 
cursul- săptămânii trecute Dynamo 
Praga a dispus de Banik Ostrava 
cu 4—0.

Iată care sînt echipele aflate pe 
primele locuri în clasament în ur
ma acestor rezultate:

Slovan Bratislava
U.D.A. Praga 
Spartak Sokolovo
Spartak Tmava

★

17 10 5 2 35: 9 25
17 10 5 2 36:13 25
16 7 5 4 36:22 19
17 6 5 6 19:23 17

In vederea meciului cu echipa 
națională a Belgiei, meci care se 
va desfășura la Praga la 25 sep
tembrie, selecționata de fotbal a 

R. Cehoslovace va susține miercu
ri un joc de verificare la Jablo- 
nec, unde va întîlni o selecționată 
locală. Selecționata cehoslovacă 
va fi alcătuită astfel : Houșka — 
Menclik, Hledik, Zuzanek — Hej- 
skî, Prochazka — Pazdera, Svobo
da, Prada, Crha. Kraus. Din lot 
mai fac parte : Rufus (Jîskra Ji- 
lina) și Schroiff — portari — 
Jecny (fundaș), Dvorak (mijlocaș) 
Simanski și Parajsel (Dynamo 
Karlovy-Vary) la înaintare.

Federația belgiană a comunicat 
Ia Praga echipa probabilă pentru 
meciul de duminică. Iată numele 
jucătorilor: Germaey (A. S. Os
tende) — Dries (Berchem Sport), 
Carre (F.C. Liegeois), Van Brandt 
(Lierse S.K.) — Huysman (Ber- 
schot A.C.), Degelas (S.C. Ander- 
lecht) — Viiers (Berschot A. C.), 
Mees (Antwerp F. C.), Coppens 
(Berschot A.C.), Bollen (Waters- 
chei), Jadots (Standard CL)

Rezerve vor fi: portar: Delhas- 
se (F.C. Liegeois) ; fundași: Di- 
ricx (Union St. Gilloise) și Van 
Kerchowen (Daring C.B. — divi
zia Il-a) ; înaintași : Orlans (La 
Gantoise) și Mermans (S.C. Ân- 
derlecht).

Trebuie să subliniem că jucăto
rii Bollen și Jadots, nu au fost 
selecționați de la început însă, 
datorită formei foarte bune arăta
te în cursul campionatului, au fost 
introduși în echipă. Observând al
cătuirea echipei belgiene, se poate 
afirma că la Praga oaspeții vor 
căuta să practice un joc defensiv, 
mai ales că interul Mees poate ju
ca foarte bine și în postul de 
half.

R. P. Bulgaria

Sofia 18. — Din cauza întîlnî- 
rilor internaționale de club, meciu
rile din cadrul campionatului de 
fotbal al R. P. Bulgaria se desfă
șoară și în timpul săptămânii. Ast
fel, săptămîna trecută s-au desfă
șurat următoarele întîlniri : Spar
tak Plovdiv — Dinamo Sofia 3-2; 
Spartak Pleven — Minior Dimitro- 
vo 2—1 ; V.M.S. Orașul Stalin — 
Spartak Orașul Stalin 2—1 ; Loko
motiv Plovdiv — Cerveno Zname 
Pavlikemi 3—0 ; Lokomotiv Sofia 
— V.V.S. Sofia 2—2.

Duminică 17 septembrie s-a, des. 
fășurat etapa 22-a, înregistrîndu- 
se următoarele rezultate: Dinamo 
Sofia — Udarnik Sofia 2—2 ; 
Spartak Orașul Stalin — Ț.D.N.A. 
Sofia 1—1; Cerveno Zname Pav- 
likeni — Spartak Pleven 2—Q; 
V.V.S. Sofia — Torpedo Sofia 
4—1 ; D.N.A. Plovdiv ■— Lokomo
tiv Sofia 0—2.

In urma acestor rezultate situa, 
ția primelor clasate este următoa
rea :

Udarnik Sofia 
T.D.N’.A.
Spartak Plov.
Spartak Or. Stalin
Dinamo Sofia

22 13 3 6 3»; 14 30
20 10 7 3 20:14 27,
20 9 4 7 21:21 22

21 6 10 5 19:20 22
21 8 5 8 28:25 21

Austria
VIENA.—In cadrul campionatu

lui austriac de fotbal s-au înre
gistrat următoarele rezultate: 
Austria-Wienna 1—1 ; Rapid-Wa- 
cker 3—3; Grazer A. K.-Sportklub 
3—4; F. C. Wien-Austria Salz
burg 2—0; Admira Vîena-F. C. 
Kapfemberg &—2 ; Stadlau-Sturm 
Graz 3—3 ; Austria Graz-Simering 
1—6. In fruntea clasamentului se 
află Wienna cu 5 puncte și un 
golaveraj mai bun dealt Sport- 
klub care are același număr de 
puncte.

Anglia

LONDRA. — Campionatul en
glez de fotbal a continuat eu ur
mătoarele meciuri: Aston Villa- 
Blackpool 1—1 ; Burnley-Birmin
gham 3—2 ; Everton-Charlton A- 
thletic 2—0 ; Luton Town-New- 
castle United 4—2; Manchester 
City-Cardiff City 3—1 ; Ports
mouth-Bolton Wanderers 3—3; 
West Bromwich-Preston Northend 
1—0 ; Sheffield United-Mancheș- 
ter United 1-—0; Tottenham Hot
spur-Arsenal 3—1 ; Sunderland- 
Chelsea 4—3; Wolwerhampton

Wanderers - Huddersfield Towg 
4—0. In fruntea, clasamentului sft 
află echipa Blackpool cu 11 puncta 
din 7 meciuri.

Belgia

BRUXELLES.— In cadrul cam
pionatului. belgian de fotbal, în. 
cea de a doua etapă s-au înreft 
gistrat următoarele rezultate: ‘j

F. C. Tilleur-Charleroi S. G.- 
2—2; Beerschot A. C.-Waterschel 
1—0; F. C. Liegeois-R. C. Malir 
nois 3—2; La Gantoise-Lierse S- 
K. 2—1; S. C. Anderlecht-Berin.-! 
gen F. C. 2—0; Antwerp F. C.i 
Union St. Gilloise 4—4; Stan
dard C. L.-R. C. Malines 6—0. 
In fruntea clasamentului se află 
F. C. Liegeois și Beerschot A. C. 
cu cîte 4 puncte.

Franța

PARIS. — Rezultatele înregis
trate în cadrul campionatului 
francez rite fotbal sînt: Metz-St. 
Etienne 5-2; Bordeaux-Marseille 1-0; 
Sochaux-Toulouse 1—0; Lyon-! 
Nancy 2—0; Racing Club Paris- 
Racing Club Strasbourg 4—1 ; 
Nice-Lens 5—2; Sedan - Stade 
Reims 1—1 ; Lille-Nimes 3—2 ; 
Monaco-Troyes 5—2. In fruntea 
clasamentului se află echipa Nice 
care a totalizat 8 puncte

R. P. F. Iugoslavia

BELGRAD. — Duminică 18 
septembrie s-a desfășurat cea de 
a patra etapă a. campionatului de 
fotbal al R. P. F. Iugoslavia. La 
Belgrad, Beogradslci Sport Klu'b 
nu a putut trece de puternica for
mație Steaua Roșie, mulțumindu-: 
se cu un rezultat de egalitate: 
2—2. De notat că B.S.K. nu a 
înregistrat nici o victorie în ac
tualul campionat. Partizan Bel
grad a dispus cu 1—0 de Haj- 
duk Split. Cu toate că juca în 
deplasare, Dinamo Zagreb a dis
pus de echipa gazdă „Sarajevo" 
cu scorul de 3—0. Jucînd pe te
ren propriu, Vojvodina Novi Sad 
a trebuit să se mulțumească cu 
un rezultat de egalitate în com
pania noii ■promovate Vefej Mo
star: 0—0. Celelalte rezultate în
registrate au fost: Proleter O- 
siek-Radnicki Belgrad 1—1 ; „Za- 
greb“-Zeleznîcar Sarajevo 3—0; 
Buducnost Titograd-Spartak Subo- 
tica 3—1. In urma acestor rezul
tate in fruntea clasamentului a 
trecut echipa Dinamo Zagreb. Iată 
clasamentul primelor patru e- 
chipe:
Dinamo Zagreb 
Partizan Belgrad 
St. Roșie Belgrad 
Radnicki Belgrad

Pe ultimele locuri 
pe cunoscute. ca: Beogradski 
Sport Klub, Vojvodina Novi Sad 
și Sarajevo.

Incepînd de astăzi jucătorii se
lecționați în vederea meciului cu 
reprezentativa R. F. Germane se 
vor pregăti, sub conducerea an
trenorului de stat Marianovîci.

★

Biletele de intrare la meciul 
lugoslaviarR. F. Germană care se 
va disputa la. 25. septembrie la 
Belgradi au fost euuizate. Intîl- 
ninea va fi urmărită de 5000 de 
turiștii rim R. F. Gfiraană.,Echi- 
pele secunde ale celor două Jări 
se vor întîlni la aceeași dată la 
Lfublțana. Meciul dintre echipele 
A va fi arbitrat de Zsolt (R. P. 
Ungară), iar cel dintre selecțio
natele secunde de Jaroslav Vl«ek 
(Cehoslovacia).

★

La 23 și 24 septembrie va avea 
loc la Belgrad conferința repre
zentanților țărilor participante la 
competiția Cupa Europei Centrale. 
Vor fi prezenți delegați din Ita
lia, Iugoslavia, Cehoslovacia, Un
garia și Austria. Conferința arte 
scopul de a analiza diferite pro
bleme, printre care și sistemul de 
disputare a competiției pe care 
forurile iugoslave îl consideră o- 
bositor. Se va discuta ș: proble
ma delegării arbitrilor. Propalne- 
rile făcute aici vor fi trimise se
cretariatului competiției spre a- 
probare.
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4 3 0
4 3 0 1 6:4 B
4 2 1 1 7:4 5
4 1 3 0 3:7 5

se află echi-



Campionatele republicane individuale de box
Rezultate așteptate in întâlnirile finală

Deși norii amenințau să se dez
lănțuie din clipă în clipă înaintea 
reuniunii finale a campionatelor 
republicane individuale de box, 
peste 15.000 de spectatori se a- 
dunaseră în „potcoava” și pe ga
zonul Stadionului Republicii. In- 
tîinirile decisive s-au desfășurat 
însă în aceeași notă de medio 
critate și — cu excepția splendi
dei dispute dintre Mircea Dobres- 
cu și Toma II ie — n-au reușit să 
satisfacă decît în mică măsură 
exigențele numeroșilor spectatori. 
Oricum, înainte de a frece la re
latarea desfășurării meciurilor, se 
cuvine subliniată în mod deose
bit performanța remarcabilă a bo
xerilor de la Casa Centrală a 
Armatei (antrenor Marcu Spa- 
kov) care au reușit să cucereas
că cinci din cele zece titluri puse 
în joc.

CATEGORIA MUSCA: Prima 
întîlnîre a serii a fost și cea mai 
spectaculoasă. Mircea Dobrescu 
și Toma llie au furnizat o straș
nică bătălie. In prima repriză, 
după cîteva tatonări, Dobrescu 
plasează mai multe directe fulge
rătoare. Toma llie nu se lasă inti
midat și răspunde cu promptitu
dine. Dobrescu realizează in re
priza următoare o magistrală de
monstrație de tehnică și combati
vitate. Toma llie se dovedește un 
partener de clasă. In această re
priză, ca și în repriza următoare, 
Dobrescu acumulează puncte nu

La concursul motociclist din R. Cehoslovacă, 
reprezentantul nostru Ludovic Szabo 

a cucerit medalia de aur
GOTTWALDOV 19 (prin telefon). 

Etapa a V-a a cursei motocicliste 
internaționale de 6 : le din R. Ce
hoslovacă a fost la fel de dură ca 
și etapele precedente. Cei 127 de 
alergători rămași în cursă (din 243 
cîți au luat startul în prima etapă) 
au avut de străbătut 360 km. între 
care peste 60 la sută drum desfun
dat, de motocros. Porțiunile de te
ren nisipos, cu noroi, împădurite, 
au abundat și de data aceasta, pu- 
nînd la grea încercare agilitatea 
concurenților. In astfel de condiții 
este și explicabil numărul mare de 
abandonuri înregistrate pînă acum, 
precum și faptul că majoritata e- 
chipelor participante la această ul
timă ediție a cursei de 6 zile au 
fost descompletate.

Din cauza defecțiunilor mecanice 
ireparabile au trebuit să abandone
ze întrecerea doi dintre cei șase 
reprezentanți ai țării noastre : Gh. 
Ioniță și Popp Mihai. Prin aban
donul lor, ambele noastre echipe 
au fost descompletate fără însă a 
fi considerate ca ieșite din întrece
re. Ludovic Szabo, concurentul pri
mei noastre echipe, dînd dovadă 
de o excepțională pregătire a reușit 
ca și în această a V-a etapă să 
termine nepenalizat, numărlndu-se 
printre puținii performeri în această 
situație. Nu trebuie însă trecută cu 
vederea nici comportarea lui M. 
Cernescu, Gh. Dumitrache și Barbu 
Predescu care — în decursul celor 
cinci etape — au realizat „recor
duri" în privința defecțiunilor me
canice. Fără a se „speria", ei au 
luptat mai ctaparte cu curaj, făcîn.3 
tot posibilul ca cele două echipe ale 
noastre să se situeze în clasamentul 
generail pe echipe pe un loc cît 
mai bun.

— Etapa a Vl-a a avut un tra

La Belgrad, atleții sovietici au mai realizat 
alte două recorduri mondiale

BELGRAD 19 (prin telefon). — 
In cea de a doua zi a concursului 
internaționali de atletism care se 
desfășoară la Belgrad, au fost 
stabilite două recorduri mondiale. 
La proba de aruncare a ciocanu
lui, atletul sovietic Krivonosov a 
realizat o performanță de 64,57 
m., iar atleta Otkaleniko a realizat 
în proba de 800 m. timpul de 
2:06,3 performanță care constituie 
de asemenea un nou record mon
dial. Victoria în probă de 110 m. 
garduri i-a revenit atletului rornrn 
I. Opriș, care a realizat timpul de 
14,3.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate :

Ciocan: 1. Krivonosov (U.R.S.S.) 
64,57 (nou record mondial) 2. 

meroase prin admirabile croșeuri 
repetate de stînga. Meciul a fost 
de o rară frumusețe și a meritat 
din plin călduroasele aplauze cu 
care publicul i-a răsplătit pe cei 
doi pugiliști. Victoria la puncte 
a revenit lui Mircea Dobrescu.

CATEGORIA COCOȘ. Intîlnirea 
dintre Victor Schiopu și Toma 
Constantin s-a caracterizat prin- 
tr-o prelungită luptă de uzură. 
Schiopu termină cu un ușor avan
taj prima repriză. In repriza ur
mătoare, arbitrul Ghinescu îl a- 
verlizeazâ prematur pe Toma 
Constantin pentru box periculos 
cu capul, deși greșeala cea mai e- 
vîdentă a dinamovistului a cons
tat în loviturile cu mănușa des
chisă. In repriza a Ill-a, Toma 
Constantin a mai primit un a- 
vertisment. Schiopu a boxat sub 
valoarea sa obișnuită, iar Toma 
Constantin a fost departe de a 
demonstra din nou calitățile ară
tate cu numai o zi înainte. De
cizia la puncle a fost acordată lui 
Victor Schiopu.

CATEGORIA PANA. Ștefan 
Bogdan și Emil Cișmaș au făcut 
un meci strîns, cu unele faze 
destul de spectaculoase, dar care 
n-a depășit, în general, nivelul u- 
nui antrenament „la mănuși”. 
Superior de puțin pe plan tehnic. 
Emil Cișmaș a izbutit să-și apro
pie victoria la puncte.

CATEGORIA SEM1-UȘOARA. 
Meciul dintre Luca Romano șl

seu de numai 200 km., asfaltați. 
La sfîrșitul acestei etape concu- 
renții au luat startul în cadrul unui 
circuit de viteză, probă complimen
tară a cursei de regularitate și re
zistență, menită să facă departa
jarea echipelor în caz de paritate 
de puncte penalizate. Circuitul de 
viteză nu a avut însă prea multe 
echipe de departajat, deoarece anul 
acesta, în afară de trei echipe ai 
căror componenți au terminat toate 
cele șase etape nepenalizați, în rest 
penalizările unor coechipieri au a- 
dus echipelor respective zeci și sute 
de puncte penalizare. Iată acum 
clasamentul general după cele șase 
etape în cursa de departajare : I. 
R. Cehoslovacă zero penalizări 
1541,4 pct acumulate în cursa de 
departajare, 2. R. P. Polonă zero 
penalizări 1206 pct., 3. R. F. Ger
mană zero penalizări 1171 pct., 4. 
R. Cehoslovacă A. 8 pen., 5. Aus
tria 55 per., 6.Belgia A. 211 pen., 
7. R. P. Bulgaria 351 pen., 8. 
R. P. Romînă A 460 pen., 9. An
glia A. 502 pen., 10. Finlanda 511 
pen., 11. R. F. Germană A. 616 
pen., 12. Olanda 624 pen., 13. 
R.P.R. B. 721 pen., 14. Olanda A. 
839 pen., 15. Anglia B. 900 pen., 
16. R. P. Polonă B 936 pen., 17. 
Belgia B. 1014 pen., 18. Norvegia 
1156 pan., 19. Suedia B. 1312 pen., 
20. Suedia A. 1400 pen., 21. Italia 
A. 1500 pen., 22. Italia B. 1600 
pen., 23. Elveția 1700 pen. De no
tat că dintre toate aceste echipe 
doar primele cinci au terminat 
cursa complet.

Ludovic S'zabo, încheind și cea 
de a Vl-a etapă fără penalizări, a 
cucerit medalia de aur, fapt pentru 
care a fost deosebit de apreciat de 
către toți specialiștii de nnto aflați 
la Gottwaldov.

Gubjain (I) 57,96; 3. Medjak (I) 
56,60. Triplu salt: Scerbakov
(U.R.S.S.) 15,64 performanță care 
constituie recordul stadionului din 
Belgrad. 2. Milovanovic (I) 14,36; 
3. Gu rari ti nov (R.P.B.) 14,31; 
800 m. femei: Otkalenko (U.R.S.S.) 
2:06,3 (nou record mondial); Slam- 
nik (I) 2:18,2; Schafer (I) 2:22,7; 
3000 m.: Onel (Turcia) 8.18,2 
(nou record turc); Berta (R.P.U.) 
8:19,8; Stritof (1) 8:25,2; 800 m 
bărbați,: Radosic (1) 1:49,9 (nou
record iugoslav), Stanley (S.U.A.) 
1:50,6; Țular (I) 1:52,2; 200 m. 
bărbați: Richards (S.U.A) 21,6; 
Ignatiev (U.R.S.S.) 21,6; Barteniev 
(U.R.S.S.) 21,8. Suliță: Pavlovic 
(I) 65,15.

Eu^tajiu Mărgărit a adeverit că 
proverbul „la pomul lăudat să nu 
te duci cu sacul" își are aplicare 
și în box. Lntîlnirea s-a rezumat la 
o permanentă fugă a lui Mărgărit 
de Romano și a lui Romano de 
Mărgărit. S-au schimbat puține 
lovitiiri. Decizia i-a fost acordată 
lui E. Mărgărit.

CATEGORIA UȘOARA. Cons
tantin Dumitrescu a întîlnit în 
Emil Popa un adversar mai difi
cil decît era de așteptat. Totuși 
rutina lui Dumitrescu, ca și ine
galabilul său joc de picioare, .i-au 
adus o bine meritată decizie la 
puncte.

CATEGORIA SEMIM1JLOCIE.
M. Stoian începe mai bine 
și îl urmărește atent pe llie 
Dragnea (Dinamo) cu directe de 
dreapta dlublate uneori de „stîni- 
gi“ la cap. Dragnea e în 
defensivă și ripostează rar, astfel 
că Stoian cîștigă repriza. In re
priza Il-a, după un „corp la 
corp", Dragnea iese cu un croșeu 
de dreapta la bărbie și Stoian 
cade. El e numărat, dar reia foar
te ușor lupta. Arbitrul M. Stă- 
nescu continuă însă numărătoa
rea și-l declară învingător pe 
llie Dragnea prin k. o. Stoian pu
tea însă să contime lupta. Arbi
trul M. Stănescu a apreciat com
plet greșit situația și a pus capăt 
luptei în mod cu totul inoportun.

CAT. MIJLOCIE MICA. Vasile 
Tiță a avut nevoie de foarte pu
țin timp ca să termine lupta cu 
Gh. Moise. După ce Tiță șl-a a- 
tins adversarul în plin cu un 
croșeu de stînga, Moise a ridicat 
mîna abandonînd o luptă pe care 
n-o trai putea continua.

CAT. MIJLOCIE. Așteptat cu 
mult interes de spectatori, meciul 
dintre Albert Blank și Ghețu Ve- 
licu a dat cîștig de cauză lui 
Blank. Orientîndu-se mai bine în 
ring, evitînd loviturile dure ale 
lui Velicu și contrînd eficace, 
Blank a terminat în avantaj toa
te reprizele. Ultimele trei minute 
de luptă s-au caracterizat prțn- 
tr-un masiv schimb de lovituri de 
o parte și alta, Blank avînd însă 
totdeauna un surplus de claritate 
în acțiuni.

CAT. SEMIGREA. Gh. Negrea 
șl-a dominat net adversarul, Pe
tre Zaharia, mai slab inspirat. 
Negrea a trimis rafale de cro-’ 
șeuri de dreapta care l-au nimerit 
mereu în plin pe Zaharia. De a- 
semenea, directa lui Negrea a 
funcționat foarte bine punctînd 
deseori, clar șl eficace.

GAT. GREA. D. Giobotaru ă 
terminat lupta cu V. Mariuțan 
după ce l-a fugărit vreme de un 
minut și jumătate. Plasînd un 
croșeu de dreapta, D. Ciobotaru 
a cîștigat din nou titlul de cam
pion în fața unui adversar mult 
prea „crud" pentru el.

MARIUS GODEANU 
G. MIHALACHE

Povestea unui maraton
Să fi fost prin mai, să fi 

fost prin iunie, e cam greu 
să-ți aduci aminte în mod pre
cis, astăzi, cînd și septembrie 
e... pe ducă. In orice caz, oa
menii mai țin minte că era m 
începutul verii, cînd zilele mai 
păstrau încă puțin din adierea 
răcoroasă a zefirului....

Pe o astfel de vreme, mai 
mare dragul să faci sport 1

Așa și-au zis și atleții care 
se înscriseseră la proba de 

maraton redus, organizată de 
asociația sportivă Metalul — „re
dus" e un fel de a vorbi, pen
tru că tot mai rămîneau din 
cei 42,190 kilometri ai mara
tonului clasic, 32 kilometri bă
tuți pe muche, care cereau e- 
fort, nu glumă!

Dar care e sportivul să' se 
sperie de efort ? Plini de în
suflețire, cOncuren(ii s-au pre
zentat la start și... au porni
t-o în cursă. 32 de kilometrii 
Nici unul mai mult, nici unul 
mai puțin I

Și nu era în joc numai am
biția de a termina cursa, ci și 
dorința fiecăruia dintre con- 
curenți. de a se clasa pe pri
mele locuri, dacă era cu pu
tință chiar pe primele trei, 

care le-ar fi adus și satisfac
ția unor premii (plachete șl 
materiale sportive).

Normal ar fi fost ea pre
mierea să se facă la sfîrșitul

Purtări și
Vă închipuiți vîlva pe care 

a stlrnit-o în comuna Gătaia, 
raionul Deta, regiunea Timi
șoara, știrea că renumita e- 
chipă de fotbal Locomotiva- 
Timișoara, realizatoarea celpi 
mal mari surprize a campiona
tului — victoria cu 5—1 asu
pra fruntașei clasamentului, 
Dinamo-București — va juca 
la Gătaia, cu echipa locală 
Recolta, și ea echipă fruntașă, 
dar... în campionatul regional.

La început, cei din Gătaia 
și-au zis că e un simplu zvon. 
Dar cînd au văzui șl afișele 
care anunțau meciul, vorba 
ceea, parcă le venea să sară 
tntr-un picior de bucurie.

Pe de altă parte, — după 
cum ne scriu corespondenții 
voluntari Nicolae Tomoioagă 
și Filip Georgescu — organi
zatorii au luat toate măsurile 
ca vizita feroviarilor timișo
reni să se bucure de toate... 
onorurile. Nu e cazul să înși
răm toate pregătirile pe care 
le făcuseră cel din Gătaia. In 
special, masa fusese aranjată 
cu gust și cu... gustări din

liber: Nyeki (R. P. Ungară) 2’06” 
3/10 — nou record maghiar; 100 m. 
spate: Magyar (R.P. Ungară) 1’05” 
9/10; Femei: 100 m. liber: Katalin 
Szoke (R.p. Ungară) 1’05” 2/10 —
nou record maghiar; 100 m. bras: 
Szekely (R.P. Ungară) 1’20” 6/10.
• HANOVRA 19 (Agerpres). — In 

zilele de 17 și 18 septembrie s-a 
disputat la Hanovra întîlnirea in
ternațională de atletism dintre e- 
chipele reprezentative ale R.F. Ger
mane și Franței. Victoria a reve
nit atleților germani cu 122-89 punc
te.

Iată cîteva rezultate înregistrate: 
100 m. Futterer (R.F. Germană) 
10”4/10; 200 m.: Kaufman (R. F.
Germană) 21”3/10; 110 m. garduri:
Steines (R.F. Germană) 14”3/10; 400
m. garduri: Bart (Franța) 53”l/10; 
1500 m.: Lueg (R.F. Germană) 3’47” 
8/10; 10.000 m. M.imoun (Franța) 29’51” 
2/10; greutate: Wegman (R.F. Ger
mană) 16,22 m.; prăjină: Sillon (Fran
ța) 4,10 m.; ciocan: Storch (R. F. 
Germană) 56,89 m.; triplu salt:
Williams (Franța) 14,80 m.

A PRAGA. — In cadrul unor în
treceri atletice desfășurate în dife
ri e orașe ale Cehoslovaciei a fost 
stabilit un nou record al țării. In 
localitatea K’atovy atletul cehoslo
vac Martinek care a concurat Ia 
proba de săritură în lungime a în

cursei. Concurența — ne re
ferim la primii trei clasați — 
au așteptat, firește, cu emoție, 
acest moment de neuitat pen
tru orice sportiv. Dar, cineva 
(na se știe cine) le-a spus că 
premiile le vor primi peste 
cîteva zile, la asociație.

Cîteva zile nu-s o... veșni
cie. In ziua de 24 iunie, atle
tul Mihail Babaraica — clști- 
gătorul probei — s-a prezen
tat la asociație să-și ridice pre
miul ce i se cuvenea.

— Tovarășe — i s-a răs
puns — noi nu știm nimic... 
Vezi, între timp, unii tovarăși 
din conducere au plecat in 
cdtă muncă, alții au intrat în 
concediu... Știi ceva? Treci 
din nou peste o săptămină.

Și — după cum ne relatea
ză corespondentul nostru Nl- 
culae Niculae, el însuși mara- 
tonist — Babaraica a revenit 
după o săptămină. Și cum a 
venit... așa a plecat: tot fără 
premii...

De atunci și pînă acum, Ba- 
baraica a tot venit la aso
ciație pentru premii, dar de 
fiecare dată a fost amînat sub 
diferite pretexte. Credem că 
dacă s-ar fi apucat să mă
soare drumurile pe care le-a 
făcut, ar fi constatat că stră 
bătuse pe puțin... 100 kilo
metri t

...Și cînd te gîndești că era 
vorba de un maraton... reduși-

... purtări
belșug, ca timișorenii să fie 
pe deplin mulțumiți...

Și lată și mult așteptata zl 
a meciului... Terenul — plin 
ochi. Nu numai că venise toată 
Gătaia, dar bătuseră drumul 
pînă aici și sportivi din sa
tele învecinate, curioși să-l 
vadă „în acțiune' pe fotba
liștii de la Locomotiva.

Probabil că ați ghicit ce s-a 
întîmplat; timișorenii n-au ve
nit, spre amărăciunea sutelor 
de spectatori care i-au aștep
tat TREI ORE încheiate, ne- 
îndurîndu-se să părăsească te
renul, cu gîndul că doar-doar 
vor veni pînă la urmă...

Tot ce se poate ca această 
lipsă — și la figurat și la— 
propriu a Locomotivei Timișoa
ra să se fi produs din „motive 
obiective'. Dar măcar un tele
fon prin care să fie anunțați 
cei din Gătaia, să nu aștepte 
degeaba, nu se putea da?

I-ar fi... surmenat pe timișo
reni acest elementar gest de 
politețe? Sau sînt neobișnuiți 
cu asemenea... eforturi ?

JACK BERARIU 
S. MASSLER I

registrat o performanță de 7,45 m. 
care constitue un nou record ce
hoslovac. La disc, atletul Merta a 
înregistrat o performanță de 54,54 
m.

A LODZ. — In localitate q avut loe 
întîlnirea internațională de natație 
dintre reprezentativele R. P. Polone 
și R. Cehoslovace. Victoria' a re
venit înotătorilor polonezi cu sco
rul de 149-149.

A SOFIA. — Reprezentativele mas
culină și feminină de baschet ale 
asociației D.S.O. Slavia (R. Ceho
slovacă) au sosit la Sofia unde 
urmează să susțină cîteva întîlniri 
cu echipe din capitala R.P. Bulgaria. 
Sportivii cehoslovaci vor mai evo
lua în orașele Plovdiv, Orașul 
Stalin si aUele.
• BRUXELLES 19 (Agerpres). — 

Recent a avut loc Ia Bruxelles o 
ședință extraordinară a comitetului 
executiv al Federației Internațio
nale de fotbal (F.I.F.A.).

Comitetul a aprobat raportul re
lativ la campionatele mondiale din 
1954 și a felicitat federația elvețiană 
și comitetul de organizare.

Printre altele, comitetul a sta- 
bilit ca viitorul turneu internațio
nal de juniori al F.I.F.A. să se 
desfășoare în aprilie 1956*  în R.P. 
Ungară.

• Goteborg 19 (Agerpres) TASS 
transmite : Turneul interzonal de 
șah de la Goteborg se apropie de 
sfîrșit. In runda a 19-a, înaintea 
terminării celor cinci ore de joc, 
Șpasski, care a jucat cu negrele 
împotriva marelui maestru Stahl- 
berg, a condus excelent atacul și 
a obținut o victorie strălucită.

La 17 septembrie, s-au jucat 
partidele întreruipite. Fără să mai 
reia jocul, Najdorf și Pachman au 
căzut de acord asupra remizei. 
Keres a cîștigat cu ușurință Ia 
Unzicker, iar Medina, într-un final 
de nebuni, a făcut o greșaiă și a 
pierdut la Panno.

înaintea disputării celei de a 
20-a și penultima rundă, în clasa
ment conduce marele maestru so
vietic Bronștein cu 13‘/2 puncte. 
Locurile următoare sînt ocupate în 
ordine de: Keres (U.R.S.S.) 12; 
Panno (Argentina) 12; Petrosian 
(U.R.S.S.) și Szabo (R.P. Unga
ră) 11; Gheller (U.R.S.S.) 10'/2; 
Spasski (U.R.S.S.), Filip (R. Ceho. 
slovacă), Pilnik (Argentina) 10: 
Ilivițki (U.R.S.S.) 9'4.

<b KARLSRUHE 19 (Agerpres). — 
Sîmbătă și duminică s-a disputat 

Ia Karlsruhe un concurs internațio
nal de natație Ia care au luat parte 
cei mai buni înotători din R. p. 
Ungară. Franța și Germania occi
dentală. In cursul întrecerilor cu
noscutul înotător maghiar Gyorgy 
Tumpek a s'abilit un nou record 
european în proba de 209 m. fluture 
realizînd timpul de 2’24” 7/10.

Alte rezultate: bărbați: 200 m 
bras: Utassy (R. P Ungară) 2’37” 
5/10 — nou record maghiar; 200 m.

A BELGRAD. — 10 (Agerpres). — 
Duminică a luat sfîrșit la Belgrad 
turneul internațional de tenis la care 
au luat parte jucători din Anglia*  
R. P. Polonă, Australia, Turcia, U- 
ruguay și R.P.F. Iugoslavia.

La bărbați, primul loc a fost ocu
pat de australianul Arkinstal care, 
a învins în finală pe Palada (R. P. F.i 
Iugoslavia) cu 6-2, 4-6, 7-5.

In competiția rezervată femeilori 
victoria a revenit jucătoarei polo
neze Jendrzejowska. Ea a dispus 
în dp Mottrem Hn’lh»

Finala probei de dubla bărbafi a 
revenit cuplului polonez Piontek și 
Radzîo care a învins în finală pe 
Potulko și Argon (Uruguay).
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