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U.R.S.S.De cîteva zile, o delegație a Sovietului 
se află in Capitala Patriei noas tre.

Fotografia de mai sus ne redă un aspect 
solii poporului sovietic au îăcat-o la 
Scîrjteii I. V. Stalin".
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alSuprem

de la vizita ) 
„Combinatul poligrafic

pe care
• „Casa 

(foto AGERPRES)

Vzitele solilor poporului sovietic
în țara noastră

cu oamenii 
manifestații 
ale acestei 
ea o aduce 
și poporul

dv. Noi le vom povesti despre întâlnirile 
călduroasă, prietenească pe care ne-ați’ 
dv., despre minunata voastră Capitală, 

a patriei voastre, despre dorința de pace

Acum cîteva zile au sosit oaspeți dragi ai poporului nostru : 
membrii delegației Sovietului Suprem al U.R.S.S. Delegația parla
mentară sovietică vizitează țara noastră ca răspuns la vizita pe 
care, cu puțin timp în urmă, o delegație a Marii Adunări Națio
nale a R.P.R. a făcut-o în Uniunea Sovietică.

De îndată ce au pășit pe pământul patriei noastre, oaspeții 
sovietici și-au putut da seama de sentimentele calde de dragoste 
și recunoștință pe care poporul nostru le nutrește față de poporul 
sovietic. Intilniriie pe care parlamentarii sovietici le au ------- !!
muncii din țara noastră se transformă în puternice 
ale prieteniei romîno-sovietice. încă din primele zile 
vizite, se poate constata contribuția importantă pe care 
la întărirea legăturilor frățești dintre poporul nostru 
sovietic. »

Programul vizitei delegației Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
este bogat. Miercuri dimineața, de pildă, delegația sovietică a 
venit în mijlocul lucrătorilor Combinatului poligrafic „Casa Scîn- 
teli“ și al metalurgiștilor de la „23 August". In după-amiaza ace
leiași zile, membrii delegației parlamentare sovietice au asistat I» 
întîlnirea de fotbal dintre echipele C.C.A. și Luton Town, unde 
au aplaudat alături de zecile de mH de spectatori jocul de înaltă 
factură soldat cu victoria echipei bucureștene. Miercuri seara 
oaspeții au făcut o plimbare cu vaporașul pe lacul Herăstrău.

Cu deosebită bucurie i-au primit pe solii poporului sovietic, 
muncitorii și tehnicienii fabricii de confecții „Gh. Gheorgliiu-Dej“. 
In mitingul care a avut loc cu acest prilej, au luat cuvîntul 
pentru a răspunde saluturilor adresate de muncitorii fabricii, A. S- 
Trofimov și T. I. Antropova, membri ai delegației sovietice. 
„Noi, deputății Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, care am 
sosit în țara dv. la invitația Marii Adunări Naționale, a spus 
A. S. Trofimov, sîrrtem profund mișcați de primirea călduroasă și 
frățească a poporului romîn". Tatiana Ivanova Antropova a spus 
printre altele: ....Cînd ne vom întoarce în Uniunea Sovietică vom
fi întrebați despre viața 
noastre, despre primirea 
făcut-o, despre poporul 
despre natura frumoasă 
a poporului romîn".

Tot în cursul zilei _ , . „ ,
sovietice au fost oaspeții muncitorilor gospodăriei agricole de stat 
Fundulea. Ei s-au interesat îndeaproape de realizările gospodăriei, 
arătând că vor face cunoscute în Uniunea Sovietică aceste realizări.

Ieri, delegația Sovietului Su-T" ""—■ _1' ~
prem al U.R.S.S. a vizitat o- 
rașul Ploești. Pe străzile ora
șului, împodobite cu drapelele 
Uniunii Sovietice și ale R. P- 
Romîne, o mare mulțime de 
oameni. a ovaționat îndelung 
pe solii poporului sovietic. In 
piața Stalin, unde a avut Joc 
mitingul în cinstea oaspeților, 
s-au strîns de asemenea mii 
de ploeștenî. Ei au primit cu 
bucurie cuvintele de salut adre
sate petroliștilor, romîni de 
M. V. Malțev și A. I. Savo- r 
■ian, depatați în Sovietul Na-! 

ționalliitățiilor. Participanții la 
miting au ovaționat îndelung 
pentru prietenia romîno-sovie- 
tică. In cursul dimineții, oas-l 
peții au vizitat rafinăria nr. 1 
Ploești, muzeul Doftana și 
HoteM Cota 1400 Sinaia.

Oamenii munc'iî din țara 
noastră urmăresc cu viu inte
res vizita delegației Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., nouă 
verigă la cauza prieteniei de 
nezdruncinat dintre poporul ro
mîn și poporul sovietic.

de joi, membrii delegației parlamentare

Steagul întrecerilor 
Spaitachladei 

Popoarelor din U.R.S.S. 
va fi înălțat la 5 august
Tot mai clar se profilează la ori

zont măreața siluetă a stadionului 
de la Lujniki. Marea construcție 
parcă „și-a desfăcut umerii" îmbo
gățind prin amploare și frumusețe 
decorul pitoresc al Colinelor iui 
Lenin. Acum nu mai ai nevoie de 
planuri, schițe și machete ca să 
știi precis unde va fi terenul ver
de, gazonat, pe unde se va întinde 
.pista de alergări, în ce loc vor fi 
amenajate seotoarele de aruncări și 
sărituri. Totul se vede aevea, iar 
un nou venit cu greu ar putea cre
de că doar cu un an în urmă nici 
o piatră nu fusese pusă pe aceste 
meleaguri.

Cresc_văzînd cu ochii și „frații" 
mai mici ai stadionului, bazinul de 
înot, terenul de jocuri, sala de 
sport, velodromul. Constructorii își 
încordează acum cu mai multă dîr- 
zenie forțele, lucrează zi și noap
te pentru că timpul nu așteaptă și 
pentru că acum se cunoaște exact 
data când Lujniki va găzdui 
marea sărbătoare a sportului so
vietic.

Săptămîna aceasta Comitetul 
pentru Cultură Fizică și Sport din 
U.R.S.S. a stabilit programul în
trecerilor din cadrul Spartachiadei 
Popoarelor. Steagul marii competi
ții va fi înălțat la 5 august. In 
ziua deschiderii Spartachiadei vor 
avea loc demonstrații de gimnas. 
tică de masă ale elevilor din Mos
cova, 'ale tinerilor din cadrul „Re
zervelor de Muncă", ale sportivilor 
asociațiilor sindicale și ale stu
denților din instituțiile de învăță- 
mînt superior. In total, vor lua 
parte la demonstrații aproape 7.500 
de oameni.

La 5 august Spartachiada pro
gramează întreceri de ciclism, atle
tism și fotbal. In ziua următoare 
vor intra în luptă baschetbaliștii, 
jucătorii de polo, vîslașii, călăre
ții, înotătorii, jucătorii de tenis, 
scrimerii. La 7 august vă începe 
disputa boxerilor și halterofililor, 
vor începe confruntările gimnaști. 
lor.

In total, programul Spartactiia- 
deT Popoarelor din U.R.S.S. pre
vede competiții în 21 discipline 
sportive. Perioada de vîrf a Spar
tachiadei va fi între 8 și 12 au
gust, cînd vor avea loc zilnic în
treceri în 15—16 sporturi.

Pînă Ja deschiderea oficială a 
Spartachiadei vor începe întrece
rile de volei (de Ja 23 iulie) precum 
și jocurile preliminare de tenis și 
de fotbal

O demonstrație de gimnas tică de masă a sportivilor soaie tic^

startul tehnic
Plutonul multicolor se îndrea ptă spre marginea orașului Sta- 

linogrod, pentru

O competiție ciclistă de talia 
aceleia care s-a încheiat la 15 
mai, în „orașul de aur", îți oferă 
■un vast material. Noianul de im
presii și aspecte stăruie intens 
și aproape că nu știi asupra cărei 
imagini să te oprești și pe care 
s-o lași deoparte.

Să începem deci de la... început: 
cu organizarea. Dacă am spune că 
ea a fost ireproșabilă, nu am exa
gera de loc. Și că a fost așa, stau 
mărturie declarațiile a numeroși 
ziariști și tehnicieni care au ur
mărit alergarea. Chiar și Achille 
Joinard, președintele Uniunii Ci
cliste Internaționale (U.C.I.), care 
a urmărit multe probe internațio
nale de mare anvergură (inclusiv 
Turul Franței) a avut numai apre
cieri măgulitoare în această pri
vință. De asemenea, Jean Garnaulo, 
secretarul comitetului de organiza
re a Turului Franței, (care a ur
mărit jumătate din cursă pentru 
documentare) ne-a vorbit, în gene
ral de organizare în termeni elo- 
gioși (și nu de circumstanță) la 
Berlin, cînd și-a luat rămas bun.

Aproape 150 de mașini au urmă
rit întrecerea într-o ordine exem
plară. Erau mașini cu arbitri, ju
riul cursei, comitetul de organi
zare, presă, cinematografie, radio, 
televiziune, precum și 24 de mașini
I.F.Ă.  cu materiale de rezervă ale 
celor 24 echipe participante. În
treaga caravană a numărat peste 
400 de' membri. Fiecare, membru 
avea o legitimație specială. De pil
dă, presa avea un număr de ordi

ne și litera P, juriul litera J ș.a.m.d. 
Fiecărui membru i s-a încredințat, 
la Varșovia, un sac albastru, volu
minos, pe care era scris, de pildă, 
P 364 (numărul nostru). In acest 
sac se punea valiza (sau valizele). 
Sacul era lăsat ja ușa camerei, pe

• f I
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culoarul hotelului, la ora 7.30 sau 
8 dimineața, după cum se indica în 
buletinul informativ, care apărea 
în fiecare seară. ,

Odată ajuns la capătul etapei, nu 
mai era nevoie de nici o altă în*  
formație. Deschideai un carnețel 
pe ale cărui file erau tipărite ni» 
mele orașului, al hotelului respecJ 
tiv și numărul camerei care ți-a fost 
repartizată. In cameră găseai sa
cul. Pe masă: flori, ilustrate,'mau 
terial pentru presă și cîte o mici 
amintire: o plachetă, o medalie, 
un batic, un obiect de artă, toate 
purtînd emblema „Cursei Păcii".

La sosire, pe Stadion, un grup 
de tineri (purtînd pe spate șl pei 
piept numere de la 1 la 141) ,ieȘ 
șeau în întîmpinarea cicliștilor eul 
cîte o pătură călduroasă. Un mid 
bufet și vase cu apă caldă așteptau 
de asemenea pe concurenți, pentru 
o sumară toaletă, imediat după 
cursă. Concurentul lăsa în grlj*  
tînărului bicicleta, pe care o găsea 
apoî ]a hotel, în camera mecani
cului respectiv. Totul mergea mal 
mult decît „pe roate", cum se spu
ne. Ca un adevărat ceasornic da 
«nare precizie. ,

In ceea ce privește presa, în hoi 
Iul hotelului pe o tablă neagră afl) 
păreau, Ja cîteva minute după a»*  
airea primilor cicliști, scrise eta 
creta, primele rezultate și clasai 
mente neoficiale. Apoi, după o oră*  
sau o orâ șî jumătate, începeai) 
•ă apară filele cu clasamentele eta4 
pel, (individuale șî pe echipe), etaj 
samenfele generale definitive. ’

Din punct de vedere tehnSef 
„Cursa Păcii" s-a situat la un- ni<i 
vel deosebit de ridicat, fapt cart 
s-a putut constats' șl din cronica 
etapelor. Că în această 'probă s-ai 
fugit... nu glumă, o arată mediile 
orare ale multor etape: 40km. șl 
chiar mal mult, deși etapele, în 
genere, măsurau 200 km. Cifre 
care vorbesc de la sine despre în
verșunata bătălie sportivă. Aceste 
cifre depășesc categoric pe cete 
realizate în multe din marile-probe 
apusene, inclusiv rezultatele dini 
numeroase etape ale Turului Fraruî 
țel.

InaWea ultimei etape, media' 
rară generală depășea copios Cifra1 
de 38 km. Amintim că, dacă în ulJ 
tima etapă nu ar fi bătut un vrut 
năpraznic din față, fără îndoială 
că s-ar fi realizat cea mai maro 
medie orară într-o probă pe etape, 
care însuma peste 2000 km.

Dar și așa, 37,300 km., este o 
cifră impresionantă, rezultată din- 
fr-o dispută sportivă deosebit da 
dîrză. Faptul se datorește numă
rului mare de cicliști de valoare 
europeană și chiar mondială, care 
'și-au disputat întîietatea. Reiese,-' 
în mod neîndoielnic, că întrecerea1 
ciclistă care a legat cele trei ca
pitale, a fost un examen de o duri
tate excepțională; iar comportarea; 
bună de-a lungul ei a constituit

(Continuare în oae. a 7-a)y



NU UITAȚI SPARTACHIADA!

’ (Mată cu primele zile ale lunii 
mai, sutele de campionate raio
nale, orășenești și regionale au 
angrenat în frumoase întreceri 
sportive nenumărate echipe de vo
lei, fotbal, baschet, handbalț în 
timp ce o adevărată „armată" de 
ntleți, șahiști, înotători, luptători 
sau cicliști au fost „prinși" în 
vîrtejul diferitelor competiții. Și 
toată această rodnică activitate 
sportivă dă foarte mult de lucru 
colectivelor sportive, care sînt da
toare să se îngrijească de buna 
pregătire a echipelor sau sporti
vilor respectivi, pentru ca ei să 
poată obține cele mai bune rezul
tate.

Este foarte adevărat că parti
ciparea în asemenea competiții nu 
este de loc ușoară și că ea consti
tuie o permanentă grijă pentru 
colectivele sportive. Faptul acesta 
Insă nu poate explica atitudinea 
unor colective sportive, care scuză 
lipsa de preocupare față de între
cerile Spartachiadei de vară, prin 
..obligațiile prea mari pe care le 
au. în diferite competiții. Mai mult 
pentru aceste colective noi reve
nim, accentuînd încă odată asu
pra importanței organizării la timp 
și în bune condițiuni a întreceri
lor din cadrul Spartachiadei.

Deci, indiferent de celelalte 
preocupări, care își au și ele im
portanța lor, nu uitați, toiuși, o- 
hîectivul principal: SPARTACHIA
DA I

te

Multe ți frumoase acțiuni au 
trai (fi ilustrează încă—) „Luna 

construefiilor și amenajărilor spor
tive". La timpul lor, ele și-au gă
sit loc în coloanele ziarului .nos- 
trțu, însoțite fiind de comentariile 
lauahtive pe care, fără îndoială, le 

^meritau. Am scris despre noi oon- 
Atstrucții de terenuri sportive simple, 
tyiespre reatnenajarea bazelor spor
tive existente, despre zeci de ini
tiative izvorîte din dorința linere- 

fttului de a răspunde cu fapte che
mării ce i-a fast adresate în cadrul 
„Lunii construcțiilor și amenajări- 

ff,lor sportive".
Această mare acțiune, care a 

avui incă din primele zile un larg

Sport de mase la Dinamo
Desigur, valoroasele performan

țe ale sportivilor dinamoviști sînt 
bine cunoscute iubitorilor de sport 
din țara noastră. Cîți dintre noi 
n-au urmărit cu mult interes pe 
Emilia Vătășoiu, pe Nicolae Lin
ca, pe Ilie Savel sau pe Gh. Bă- 
cuț, sportivi care, prin compor
tarea lor, fac cinste nu numai a- 
sociației ci chiar întregii noastre 
mișcări sportive !

In asociația D'.namo se practică 
însă nuimaî sportul de perfor
manță ? Sportul de masă nu se 
bucură și el de un climat favo
rabil? Răspunsul este unul sin
gur: la Dinamo sportul de masă 
este la fel de prețuit ca și cel de 
performanță și i se acordă ace
leași condiții bune de dezvoltare. 
Preocuparea pentru cuprinderea și 
angrenarea în sport a membrilor 
asociației pornește chiar de la 
consiliul central și ea poate fi 
întîlnită pînă jos, în cercurile 
sportive. In planul de dezvoltare 
al asociației Dinamo, capitolul 
„sport de masă" este cel mai vast.

In afară de marile competiții de 
masă la care participă cu entu
ziasm, membrii asociației Dinamo 
se întrec în fiecare an într-o ilm- 
portantă competiție internă — 
„Dinamoviada". Organizată pentru 
prima oară în anul 1950 (sub o 

tate colțuri ale tării, n-a reușit 
însă să trezească din somnolență 
pe unii activiști. Intr-adevăr, la 
ora actuală, spre regretul maselor 
de sportivi, mai sînt încă d slute 
locuri unde „Luna construcțiilor și 
amenajărilor sportive" n-a însem
nat un prilej de înbunătățire a ba
zei materiale.

Cîteva fapte vor fi, desigur, con
cludente. Colectivul sportiv Avln- 
tul Sighet are la dispoziție tere
nuri de volei, baschet și tenis, o 
pistă de atletism șl an poligon de 
tir. Din păcate, această bază spor
tivă complexă nu poate fi folosită, 

deoarece, din vina colectivului, 

a’.tă formă), „Dinamoviada" cu
noaște în fiecare an o participare 
din ce în ce mai numeroasă. Un 
singur exemplu va întări' afirma
ția noastră: anul acesta, Ia în
trecerile de șah au participat 75 
la sută din numărul total ai mem
brilor colectivelor Dinamo 1

Consiliile sportive regionale ale 
asociației' mai organizează la ni
velul regiunilor și a! raioanelor 
diferite alte competiții și întîlniri 
amicale, în special cu colectivele 
sportive sindicale. Astfel de întîl
niri am găsit programate în ca
lendarele cojnpetiționale ale tutu
ror consiliilor regionale dar ele 
sînt mai numeroase în planurile 
de muncă ale consiliilor regionale 
Dinamo București, Iași, Oradea, 
Craiova și Timișoara. O atenție 
deosebită acordă asociația Dinanio 
angrenării elementului fenrniln, în 
această privință obținî.ndu-se în
semnate realizări.

Acordînd și mai departe aceeași 
atenție dezvoltării sportului de 
masă, asoctația Dinamo va putea 
scoate la iveală, alături de atletul 
Ilie Savel, fotbalistul Cicerone și 
alți sportivi valoroși, descoperiți 
și ridicați prin competițiile de 
mase, noi elemente tinere care, cu 
timpul, vor ajunge sportivi de 
frunte.

E. M.

live existente aci se află in stare (X 
de totală paragină. Tot atît de ft 
puțin înfloritoare" este și situa- © 
fia pistei de atletism și a gropii de S 
sărituri care aparțin colectivului®) 
Locomotiva Lugoj. Alte exernpie?'D 
In orașul Victoria, poligonul de (X 
tir, care a fost început a- to

n-a fost terminat 
acum. La fel, 

amenajarea

trecut, 
pî.nă lu- 

sta- 
mai 
sta- 

vor-

nul 
nici 
crările pentru 
dionului din Beiuș, începute 
de mult, se află și acum in 
diul... inițial. Ca să na mai 
bin de „inițiativa" sfatului popular 
orășenesc Brăila: acesta a luat ho- 
tărîrea de a amenaja un „colt zoo
logici’ pe... terenul de volei din 
parcul Filimon Sîrbu I

In asemenea împrejurări, o în
trebare se pune in mod logic : cum 
este posibil ca, în plină bătălie 
pentru mărirea numărului de baze 
sportive și pentru îmbunătățirea 
lor, ze<ci de terenuri și amenaja- 
mente sportive să fie lăsate în 
părăsire ? Răspunsul este clar : a- 
cest lucru mai este încă, din pă
cate. posibil, pentru că mai sînt 
activiști delăsători, activiști care 
se dezinteresează de aspectele mul
tilaterale ale muncii lor, activiști 
oare vădesc dragoste pentru sport th 
mai mult în vorbe decît în fapte...

„Luna construcțiilor și amenajă
rilor sportive" n-a reușit să-i tre
zească la realitate. Poate că vor $ 
izbuti rîtidurile acest a... ț*

B
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Activiștii asociației 
despre bunul mers

Zilele trecute, activiștii consiliu
lui centra] al asociației Voința 
s-au îrrtîlnft în Capitală cu repre
zentanții colectivelor și consiliilor 
regionale Voința din întreaga țară. 
Ei s-au reunit pentru a asculta da
rea de seamă prezentată de consi
liul central al asociației și, desi
gur, pentru a discuta în spirit cri
tic și autocritic activitatea depusă 
de-a lungul unui an și jumătate. 
Și nu se poate spune că cei pre- 
zenți la ședința plenară a asocia
ției Voința nu au avut ce discuta! 
Intr-adevăr, în cursul anului tre
cut, sportivii asociației au desfă
șurat o intensă activitate. Succe
sele înregistrate în această peri
oadă sînt deosebit de îmbucură
toare: 61 de titluri de campioni 
republicani, 21 de echipe partici
pante în campionatele republicane, 
24 de sportivi componenți ai lotu
rilor reprezentative — iată numai 
o mică parte a șirului de reali
zări obținute în acest timp de aso
ciația Voința în sportul de perfor
manță. Dar și mai’ numeroase sînt 
realizările în dome.niul sportului de 
masă. Nu trebuie trecut cu vederea 
faptul că asociația Voința numără 
astăzi peste 30.000 de membri și 
că activitatea acestora este dusă 
în cadrul a 81 colective sportive. O 
intensă muncă de îndrumare a ac
tivității sportive în cadrul coope
rativelor de producție meșteșugă
rească duc consiliile regionale ale 
asociației. Cu mult folos au mun
cit în acest timp cadrele volun
tare care. în timpul lor liber, au 
sprijinit din plin activitatea consi-

— Trage odată! Ce-ai rămas așoff
— Cum să nu rărmn, dacă l-am 

ml nostru venind la antrenament!

TOT DESPRE ARBITRI!
Iarăși? Ei bine, iarăși! Chiar cu 

riscul de a deveni „plictisitori", în 
special pentru cei ce se simt... cu 
musca pe căciulă, pentru că nu pu
tem trece cu vederea manitestările 
inadmisibile ale unor arbitri, care 
nici acum — după ce am revenit de 
atîtea ori asupra acestui subiect — 
nu au înțeles rolul important și 
complex pe care îl au în asigurarea 
bunei desfășurări a întrecerHor 
sportive.

,,Eroul" rîiidurilor de față este 
I. lvănceanu, arbitru de atletism. 
Cu puțin timp în ur-mă, el a lost 
delegat de comisia orășenească Bu
curești la un concurs al asociației 
Știința. întrecerea se desfășura în 
cadrul campionatului studențesc al 
orașului București, în organizarea 
consiliului orășenesc Știința, care 
reușise cu destule greutăți, să 
„pună pe picioare” această com
petiție.

Firește că, pentru organizarea 
unu! concurs atletic sînt necesare 
multe materiale și, în plu6, o aten
tă pregătire a pistei, a gropilor de 
sărituri și a amplasamentelor pen
tru aruncări. Cine nu-si amintește 
cît de frumos arată Stadionul Re. 
publicii, de pildă, în timpul des
fășurării unei importante reuniuni 
atletice? Pista perfect nivelată, 
brăzdată de liniile albe ațe culoa
relor, te îmbie parcă să alergi. Pe 
teren zecile de materiale sportive 
(cuburile de marcat distanțele la 
aruncări, stegulețele pentru marcat 
recordurile, benzile albe care de
limitează sectoarele, ș.a.) ajută pe 
spectator să urmărească mai bine 
întrecerea, iar pe concurent să rea
lizeze performanțe de valoare. Dar 
nu peste tot o întrecere atletică se 
de&Iășoară în aceste condițiuni. 
Concursurile mai mici, unde forul 
organizator nu are posibilități să 
asigure toate materialele, se des
fășoară totuși în condiții bune și 
fără ștachete noi, de multe ori cu 
culoarele slab marcate sau pe o 
pistă care nu seamănă de loc cu 
cea de pe Stadionul Republicii. Dar, 
mai bine sau mai rău, important

Vointa au discutat 
al muncii sportive

liilor sportive regionale. Merită 
să fie evidențiați în această pri
vință, tovarășii A. Mezei și Z. 
Szabo din Tg. Mureș, A. Marcus 
din Focșani ș.a.

O bună metodă de muncă, folo
sită în mod periodic, a fost aceea 
a organizării de ședințe de ana
liză cu activii] consiliilor sportive 
regionale și ale culectivelor pe 
grupe de regiuni. Schimbul de 
muncă efectuat cu aceste prilejuri 
s-a dovedit rodnic.

La discuții au participat nu
meroși delegați, dar se poate spu
ne că criticile aduse nu au fost 
prea numeroase și nici nu au atins 
probleme de cea mai mare impor
tanță. In cuvîntul său, tov. Ion 
Vaida, vicepreședinte al C.C.F.S., 
a vorbit despre accentul pe care 
colectivele vor trebui să-l pună pe 
folosirea curajoasă a cadrelor vo
luntare.

In continuare, s-au înmînat unor 
activiști ai asociației insigna de 
fruntaș în muncă pe linia asocia
ției Voința. De asemenea au fost 
trasate unele sarcini în legătură 
cu viitoarele alegeri ale organelor 
conducătoare în cadrul asociației 
Voința. ,,, 

Prof. T. Szilagy, antrenorul sec
ției de baschet Știința Institutul de 
Mine din Petroșani nu vine mai 
niciodată la antrenamente.

văzut în sfirșit pe antreno-

este că aceste concursuri să fie 
organizate și ca la probe să se pre
zinte tineret mult și bine pregătit.

Acest lucru nu l-a înțeles sau 
n-a vrut să-l înțeleagă tov. Ivăn- 
ceanu, care la concursul organizat 
de consiliul orășenesc al asociației 
Știința, și-a arăiat înalta sa „ca
lificare", punîndu-și apostila pe 
toate foile de concurs în felu[ ur
mător: ..Rezultatul nu poate fi omo
logat din cauza condițiilor nefavo
rabile de concurs". La sărituri nu 
a omologat rezultatele pentru că 
măsurătorile s-au făcut cu o ruletă 
de pînză pe care așa cum seri» 
el: „...nu am putut-o verifica de
oarece o luase cineva" La săritura 
în înălțime nu a omologat rezulta
tele pentru că ștacheta era neregu
lamentară, iar Ia aruncarea greu
tății pentru că a lipsit opritoarea. 
Desigur, motive întemeiate pentru 
a contesta valabilitatea unui re
zultat. Dar aceasta într-o compe
tiție republicană și nu la un con
curs „modest", care, îin principii!, 
trebuie să ne bucure pentru că are 
loc.

Pe burtă dreptate, activiștii con
siliului orășenesc Știința și chiar 
unii din concu-renți și-au manifestat 
regretul, unii că au organizat în
trecerea, iar alții că... și-Ju pierdut 
vremea, participînd. Iată rezultatul 
direct al „activității" tovarășului 
lvănceanu, care n-a înțeles că un 
consiliu orășenesc al unei asociații 
sportive sau chiar un colectiv spor
tiv nu poate închiria Stadionul Re
publicii său Stadionul Tineretului 
pentru un concurs atletic oarecare. 
In joc să-i ajute, tovarășul Ivăn- 
ceanu și-a pus semnătura pe — 
subliniem încă odată — ABSOLUT 
toate foile de concurs, neomolo- 
gînd rezultatele. Și doar nu era 
vorba de recorduri!

In orice caz, noi considerăm că 
este de datoria comisiei de atletism 
a orașului București, să nu... „omo
logheze” ca bună comportarea a- 
cestui arbitru.



La Cluj și

Sofia 31 malt
START ÎN CEA DE A ll-a EDIȚIE 

A „CURSEI

uiți dintre sportivii fruntași ai țării sînt stu
denți ai unei facultăți sau ai unui institut; 
reprezentativele asociației Știința ocupă Ia 

multe discipline locuri fruntașe în clasamente; în 
repetate rînduri spectatorii de fotbal, baschet, vo
lei, handbal și scrimă au putut asista la întreceri 
internaționale între formații studențești din țară 
și de peste hotare.

In această situație ne-am pus o justificată în
trebare: sportul în instituțiile noastre 
de învățămînt este într-adevăr o 
importantă. Și dacă este, a ajuns ea

superioare 
preocupare 
la această

dezvoltare maximă ? z
Pentru a ne lămuri și mai ales pentru a face 

o muncă utilă pentru întreg tineretul nostru stu
dios am vizitat de curînd marile centre universi
tare din țară cu o viață studențească dezvoltată.

Incepînd cu numărul de astăzi al ziarului nostru 
vom publica cîteva materia'e prezentînd activita
tea de educație fizică și sportivă în institute și 
facultăți, desigur lăsînd Ia o parte, de data a- 
ceasta, aspectele pozitive și acordînd o atenție mai 
mare 
stări

celor negative in vederea schimbării unor 
de fapt.

Chiar de la primul contact pe 
care l-am luat cu profesorii de 
educație fizică din institutele și 
facultățile clujene, cu studenții, ca 
și din schimbul de păreri pe care 
l-am avut cu unii dintre conducă
torii ace’orași institute și facul
tăți ne-am dat seama că avem de 
a face într-adevăr, cu o problemă 
serioasă care-și așteaptă o grab
nică rezolvare.

Sub aspect organizatoric, atît 
la Cluj, cît și la Tg. Mureș ni 
s-au prezentat situații asemănă
toare pe care cel mai, bine Ie-a 
caracterizat tov. Ervin Popper, 
decanul facultății de farmacie din 
Cluj, prmtr-o expresie de strictă 
specialitate: bicefalie. Se înțelege 
prin aceasta că' studenții și insti
tuțiile lor de învățămînt au o du
blă legătură cu Ministerul Invă- 
țămîntului și cu un alt mWster 
de resort (Ministerul Sănătății de 
exemplu pentru I.M.F.). Pe plan 
sportiv, situația se reflectă nega
tiv, deoarece unii studenți acti
vează în cadrul asociației Știința, 
iar alții la Progresul. Practic s-a 
dovedit că în locul unei duble su
pravegheri și îndrumări, așa cum 
s-ar fi putut aștepta, s-a ajuns la 
situația unei duble... indiferențe. 
Mai mult chiar, la Tg. Mureș, stu
denții nu sînt legați sufletește de 
asociația Progresul și, așa cum 
ne-au asigurat profesorii1 și asis
tenții de aci, trecerea colectivului 
sportiv local în cadrul asociației 
Progresul a coincis cu o scădere 
simțitoare a activității sportive șî 
a interesului pentru sport.

De asemenea, cu excepția I.M.F. 
Tg. Mureș, peste tot la Cluj ni 
s-a semnalat ca inoportună sepa
rarea catedrei de educație fizică 
de colectivul sportiv respectiv. Ca
tedra este mai bine înzestrată din 
punct de vedere material, iar co
lectivul mai sărac, dar cu o acti
vitate mai interesantă pentru stu
denți, es'.e nevoit să apeleze de 
cele mai multe ori la serviciile 
catedrei. In plus, atunci cînd in
succesele sau comportările nesa
tisfăcătoare ale unor echipe stat 
luate în discuție, catedra de edu
cație fizică este făcută răspunză
toare, cu toate că chestiunea in
teresează direct colectivul.

Colectivele sportive studențești 
sînt insuficient înzestrate cu ma
teriale. iar sportivii care se recru- 
tează_ din rîndul studenților re
nunță foarte curînd la noua lor 
activitate deoarece nu găsesc la 
colectiv ech pamentul necesar, nu 
numai cînd este vorba de antrena
mente, dar chiar și la unele com
petiții oficiale. De asemenea, Clu
jul nu oferă tineretului studios 
suficiente baze și amenajări spor
tive. Studenții care se deplasează 
la parcul soortiv „Victor Babeș" 
nu au condiții' igienice (vestiare, 
dușuri), fiind nevoiți să revină la 
cursuri transpirați, murdari, obo
siți. Pe lîngă aceasta administra
ția Universității „Victor Babeș" 
pretinde colectivului său sportiv 
plata a nu mai puțin de 6000 
lei anual pentru folosirea amena
jărilor sportive ale parcului și cîte 
10 lei de fiecare antrenament’ de 
handbal, baschet etc., ceea ce face 
uneori imposibilă desfășurarea 
pregătirilor sportive. Și dacă to
tuși în timpul verii și chiar toam
na sportul rămîne un tovarăș al 
studenților, în timpul iernii el în
cetează de a mai fi o preocupare 
fiindcă numărul mic al sălilor 
obligă la inactivitate.

Despre timpul rezervat sportu
lui se poate spune că este de 
foarte multe ori cel mai nepotrivit 
(orele prînzului de pildă), deoa
rece atunci cînd se alcătuiește 
programul de studii nu se ține 
seama de utilitatea activității fi-

pentru organism, 
ei în

cî numai 
programe

zice 
de includerea 
(uneori se ajunge la astfel de si
tuații anormale fiindcă bazele 
sportive sînt supraaglomerate).

Dar și în programa analitică 
întîlnim unele dispoziții care nu 
corespund totdeauna dorinții și 
necesităților tineretului studios. De 
pildă, există un mare entuziasm 
pentru jocurile sportive și mai pu
țin interes pentru gimnastică și 
atletism. Dacă programa ar per
mite un cîmp mai liber de acti
vitate profesorilor, ei s-ar putea 
orienta și ar găsi soluții practice 
legate de specificul fiecărei facul
tăți.

Unii din membrii corpului profe
soral, chiar la Cluj, în acest mare 
centru sportiv, nu acordă impor
tanța cuvenită acestei activități. 
Așa se face că sînt promovați stu- 
denți care nu-și dau colocviile la 
educația fizică. La I.M.F. de exem
plu, studenta Gabriela Ivan și A- 
delfia Bădescu au promovat anul 
II fără a avea colocviile la edu
cația fizică. O subapreciere a 
sportului, cu totul condamnabilă 
manifestă și medicii de la policli
nicile studențești1. Astfel, se acor
dă prea 
finitive, 
suficient

ușor scutiri medicale de- 
bineînțeles pe motive în
de fondate, așa că medf-

— Poftiți 
Debilitate l

certificatul:

cui de cultură 
interveni, deși 
tirile medicale sînt formale. La 
colectivul sportiv „Politehnica" 
existau 60 de scutiți medical 
după o verificare făcută la sfîr- 
șitul primului semestru, 50 la 
dintre aceștia au fost găsiți 
pentru educația fizică. La colocvii, 
cînd profesorii de educație fizică 
își cheamă studenții la examen 
aceștia prezintă adesea în locul 
răspunsurilor 
medicală, de 
moment nici 
car. La Tg. 
lista scutiților < 
pentru activitatea 
noscuții sportivi Sanda Munteanu 
și Elisabeta Melik, jucătoare de 
baschet, ca și pe campionul de 
săritură în lungime al institutului, 
Lorant Sarkany. Această superfi
cialitate este cu atît mai regreta
bilă cu cît există posibilitatea 
ca studenții debili, ort cei cu de
ficiențe fizice să activeze în ca
drul cabinetelor de specialitate, 
create tocmai pentru îndreptarea 
acestora.

Un alt aspect interesant pe care 
ni l-au relevat profesorii dta Cluj 
și Tg. Mureș este cel al compe
tițiilor oficiale. Maestrul emerit 
al sportului Ion Moina ne-a atras 
atenția că activitatea sportivă a 
studenților este lipsită de un spe
cific universitar. Și de aci discu
țiile s-au amplificat ajungîndu-se 
la concluzia că pentru anumite 
sporturi, cum stat baschetul, va-

fizică nu mai poate 
este evident că scu-

dar,

sută 
apți

așteptate scutirea 
care, pînă în acel 

nu pomeniseră mă- 
Mureș am găsit pe 

definitiv, inapți 
i fizică, pe cu-

letal etc. sistemul actual compe- 
tițional nu mai corespunde. In 
locul campionatelor divizionare, 
al campionatelor pe etape săptă- 
mînale, care-i scot pe studenți din 
munca specifică pentru trei zile 
de obicei și care, în treacăt fie 
spus, nici nu dezvoltă așa cum 
s-ar putea crede valoarea ior teh
nică sportivă, ar fi de preferat 
competiții cu caracter local și re
gional. încheiate cu faze finale de 
cîte 5—7 zile, la București sau 
altundeva și care ar necesita o 
singură deplasare pe an.

Asociația Știința a contribuit, 
după părerea tuturor, la slăbirea 
sportului universitar prin desfiin
țarea unor secții, prm lipsa de 
grijă materială față de studenții 
sportivi, prin scoateri .-epetate din 
producție (în detrimentul studiu
lui), ca și prin măsuri organiza
torice (desființarea consiliului re
gional Cluj 
la București 
al asociației 
tiviști).

Profesorul
vălu'.t și una dintre cauzele su
biective, demnă de luat în seamă, 
care împiedică în momentul de 
față dezvoltarea sportului univer
sitar: 
tiv la

Tov.
bună
apți pentru activitatea 
manifestă o „psihoză profesionistă' 
în sensul că fac sau nu fac sport 
în funcție de „condițiile" care li 
se pun la dispoziție. De aceea, 
mulți dintre acești studenți pre
feră să activeze în alte colective 
decît cele studențești, fiindcă fon
durile sportive realizate din coti
zațiile salariaților lor sînt mai 
mari șî permit achiziționarea de 
echipament, deplasări în condiții 
mai bune ele.

Goana după performanțe este 
și ea dăunătoare 
studenți, aspectul 
tant fiind cel de 
tea robustă a cît 
denți. Se simte din plin necesita
tea întrecerilor sportive tateruni- 
versitare care vor folosi mai mult 
și mai multora, decît activitatea 
mediocră a secției de handbal a 
Universității „Victor Babes", sec
ție cu un buget de 50.000 Iei, dar 
cu o singură victorie în campio
nat și cu numai 11 jucători.

de pildă, în timp ce 
la Consiliul Central 
sîn-t salariați 12 ac-

Comănaru ne-a dez-

lipsa entuziasmului spor- 
studenți.
Comănaru a afirmat, și pe 
dreptate, că unii studențî 

sportivă 
«

mai ales pentru 
cel mai impor- 

masă și sănăta- 
mai multor stu-

Nu s-au stins în- 
k că ecourile gran

dioasei 
cicliste 
Păcili‘, 
■purtat pe reprezen
tanții a 23 de na
țiuni de la Varșo
via prin Berlin la 
Praga și iată o 
nouă competiție 
cicliști internațio
nală de amploare 
se instalează în 
centrul atenției 
Iubitorilor sportu
lui cu pedale: 
„Cursa Prietenilei 
Romîno-Bulgare". 
Au mai rămas pu
ține zile pînă cînd, 
la 31 mai, din fața 
clădirii Adunării 
Populare din Soția 
starterul va da 
semnalul de pla
care ce!or_40 aler
gători care-și vor 
disputa a Il-a edi
ție a cursei orga 
nizată de ziarela 
„Informațfa 
cureștiuhii" 

„Vecerni Novini 
pe distanța So
fia—București (660

întreceri 
»,Cursa 

care i-a

_____ . In ve
derea acestei importante competiții 
internaționale, la Sofia ca și la 
București, la Plovdiv, Gabrovo, 
Giurgiu, Russe și Ploești se fac 
intense pregătiri pentru a li se 
asigura cicliștilor condițiuni cît mai 
bune. Cei 40’ de cicliști care, peste 
5 zile, se vor avînta în întrecere 
fac acum ultimele antrenamente și 
își verifică materialele.

DE LA SOFIA LA BUCUREȘTI 
PE TRASEUL ÎNTRECERII...

La 31 mai, ora 10, cicliștii vor 
părăsi Sofia îndreptîndu-se spre 
Plovdiv, capătul primei etape, oraș 
cunoscut cititorilor datorită nume
roaselor tîrguri internaționale care 
Se organizează în acest centru. 
Prima etapă va măsura 155 km„ 
și-i va obliga pe concurenți să 
atace trei urcușuri, după care vor 
pedala pe malul fluviului Marita, 
pe drum plat piuă la Plovdiv. 
1 iunie : etapa a Il-a pe ruta Plov
div-Gabrovo (175 km.). O etapă 
dificilă, deoarece se va trece prin 
munții Stara Pianina. Conctirenții 
vor avea de urcat o bună bucată 
pe serpentinele care duc spre pasul 
Șipca (1.300 m.). Apoi vor coborî 
spre Gabrovo. In etapa a IlI-a, care 
se va desfășura la 2 iunie pe tra
seul Gabrovo-Russe (150 km.),con- 
curenții vor avea de parcurs pînâ 
la Tîrnovo (vechea capitală a Bul
gariei) un drum care prezintă va- 
riațiuni de profil. De la Tîrnovo 
se va rula pe malul rîu’.ui lantra. 
pînă în orășelul Biala. I)e aici 
pînă la Russe coborîș pe pante 
line. 3 iunie: caravana va trece 
„ Podul Prieteniei1' întrînd pe teri
toriul R. P. Romîne. La Giurgiu, 
unde cicliștilor li se va face o fru
moasă primire, se va da startul 
în ultima etapă: Giurgiu—Bucu
rești—Ploești—București (180 km.), 
întreaga etapă este de drum plat 
și doar lungimea ei va oferi aler
gătorilor posibilitatea punerii în 
practică a unor scheme tactice.
IN CAPITALA R. P. BULGARIA 
SE FAC PREGĂTIRI INTENSE..

La Sofia zilele premergătoare

startului în cea de a Il-a edițiat 
a „Cursei Prieteniei Romi no*  
Bulgare" sînt folosite pentru pu~: 
nerea la punct a ultimelor elemente 
organizatorice. Antrenorul de stat 
Aleksandr Bicev a selecționat lotul 
din care fac parte cunoscuții aler
gători Koțev, St. Gheorghiev, D<ț 
Bobcev, A. Țvdanov și alții. Iubi1-’; 
torii ciclismului din R. P. Bulga*  
ria așteaptă cu interes sosirea caa, 
ravanei rominești care părăsește ■ 
Bucureștiul în cursul dimineții de 
luni, urmînd să sosească la Sofia 

zile. i
A FOST, 
PARTICI-i

în după-amiaza aceleiași
...IAR LA BUCUREȘTI 
DEFINITIVAT LOTUL

PANȚILOR
Cei doi antrenori care se ingri*  

jesc de selecționarea parjicipsnți-, 
lor (Nicolae Voicu și C. Simio-' 
nescu) împreună cu antrenorul de 
stat N. Oțeleanu au conturat lista, 
care are următoarea înfățișare: R. 
Schuster, N. Maxim, N. Vasilesctr, 
A. Șelaru, Gh. Calcișcă, Șt. Ștefu, 
C. Tudose, C. Istrate, I. Sima, R. 
Klein, D. Munteanu, Șt, Sebe, C. 
Datcu, L. Popov, I. Ioniță, D. Țupa, 
N. Molnar și I. Baeiu sînt rezerve.

Din lotul cicliștilor care ne-a/ 
reprezentat țara la „Cursa păcii% 
Li. Zănoni este Indisponibil den! 
oarece nu este pe deplin refăcut^ 
Ceilalți alergători (C. Dumitrescu»' 
C. Șandru, G. Moiceanu, I. Vasile, 
Șt. Poroceanu) vor participa la 
ultimul antrenament de verificare 
care are loc duminică dimineață 
pe șoseaua București—Alexandria, 
după care antrenorii vor comunica 
lista definitivă a cicliștilor partid-- 
panți la

Intr-o
Maxim 
bucuros 
lejul să 
ganizată _ 
Bucureștiului" și „Vecerni Novini" 
Alergătorii bulgari ne sînt cunos- 
cuți prin valoarea lor și de aceea 
cursa va oferi o luptă de înalt 
nivel. Promitem iubitorilor spor
tului cu pedale din țara noastră 
o comportare la nivelul așteptări
lor lor. H. NAUM

cursa Sofia—București. , 
disouție dinarnovistul N.1 
ne-a declarat: „Sînt

că voi avea din nou peta 
iau parte la întrecerea ora 
de ziarele „Informația

I*a  urmat
Cu îndreptățită satisfacție vor

besc oamenii muncii din Turnu Se
verin despre sportivii din orașul 
lor precum și despre frumoasele lor 
victorii. Ei sînt mîndri că de aci a 
plecat cu cîțiva ani in urmă unul 
dintre cei mai buni fotbaliști ai 
țării noastre, tînărul Nicolae Tă
tara. Dar se pare că în familia Tă- 
taru nu numai Nicu este singurul 
copil cu deosebite calități pentru 
sport, lată că nici sora talentatu
lui nostru fotbalist nu se lasă mai 
prejos. Cind număra doar 15 pri
măveri, Melania Tătaru, elevă in 
clasa a Vlll-a a școlii medii din 
T. Severin se afirma ca o sporti
vă de nădejde a orașului de pa 
malul Dunării. Stînd de vorbă cu 
fiecare dintre colegele ei. vei auzi 
numai vorbe de laudă. Utemista 
Mielania Tătaru se numără acum 
printre fruntașele școlii atît la în-.

exemplul 
vățătură cit și la sport. La gim
nastică, tenis sau baschet, ea este 
mereu în primele rînduri. lată ce 
ne-a spus profesoara de educație 
fizică Eugenia Gruiescu despre e- 
leva ei, Melania Tătaru: „Ea dă 
dovadă de multă seriozitate și per
severență în munca sportivă și 
cred că roadele nu vor întîrzia să 
se arate."

Neuitat va rămîne pentru sporti
vii din T. Severin debutul Metaniei 
Tătaru în selecționata de volei a 
orașului, care a întîlnit nu de 
mult reprezentativa orașului Craio
va. Era cea mai tlnără jucătoare. 
„Priviți ce mică este, dar nici o 
minge nu-i scapă" se auzeau în 
aceeași zi, voci din tribună. In
tr-adevăr, Melania a fost cea mai 
bună jucătoare de pe teren. Exem
plul ei este urmat astăzi de o se
rie de. tinere, din celelalte colective

sportive din oraș. Va ajunge ea 
oare în reprezentativa de volei a 
țării? Iată întrebarea pe care și-o 
pun sportivii severineni. Pe micuța 
Melania o frămîntă astăzi un gînds 
Să ajungă întocmai ca fratele ei, 
printre cei mai buni sportivi al. 
țării.

R. Schultz — corespondent



Campionatele de box in comenîarii
I. Cite va considerații preliminare

OBSERVAȚII NOI EXTRASE DINTR-UH REFERAT... VECHI

’■ Campionatele republicane indivi
duale <le box s-au sfîrșit. La ora 
cîfid apar aceste rînduri, boxerii se 
<vor fi întors de mult la casele lor, 
liar antrenorii terminîndu-șl confe
rința mejodică, își vor fi reluat de
sigur „posturile" în primire. Gu 
Salte cuvinte, la capătul celor 12 zile 
[jde intensă activitate, viața 
jpugilistfcăț a reintrat în „nor- 
țmal. De astă-dată însă, în 
jacest „normal" există totuși 
iCeva deosebit. Intr-adevăr, în 
- scurtul tagaz care a mai rămas 
-pînă la „Startul" unor noi competi- 
[rtii, prevăzute în calendarul spor- 
țtiv intern și internațional, boxerii, 
tentirenonă și arbitrii, ca și comi
siile de specialitate, găsesc acum 
itimpul pâelnic pentru a comenta 
țțpe larg campionatele, căutînd să 
ijdesprindâ din noianul de aspecte 
■bune și BeJe, acele învățăminte 
care pot B!Uc folos pentru o sănă
toasă orientare a boxului nostru. 
jiȘi nu sesoate spune că o aseme
nea anfljiză atentă și judicioasă 
mii este necesară!

Din BÎm-pla lectură a cronicilor 
iboastoa t-a putut desprinde clar că 
nici edjția de anul acesta a cam; 
pionatehir n-a reușit să satisfacă 
exigențele, reflectînd. dimpotrivă, 
lacunele existente în boxul nostru. 
iSă fim bine înțeleși: în momentul 
He ftță boxul românesc se situea- 
BM pB un loc destul de bun în Eu- 
fcopK Dar față de dezvoltarea spor- 
ItuluEwstni, în general, ca și față 
Be cerințele mereu sporite, boxul 
nostru țiu a progresat în mod co 
respunzator. Mai mult chiar, în 
nltifflRi ani a bătut pasul pe loc, 
Hovwgtâ concludentă în acest sens 
jiind numărul mic de elemente de 
clasă care s-au ridicat în tâmpul 
Bin urmă și faptul că unii boxeri, 
toi activitate mai îndelungată, „stă- 
pînesc" cu autoritate în categoriile 
for. Desigur, analiza serioasă, cu 

! sfanț de Răspundere, a lipsurilor și 
i)a CAUZELOR acestor lipsuri, tre- 
fcuie să pornească de la acest 
țmnct de vedere principial. Altfel, 
concluziile n-ar fi poate cele mai 
jjjuste și nici n-ar putea aduce apor- 
fol așteptat. Iar în interesul miș

>----- ----------------------------------
Un bogat program internațional 

al reprezentativei noastre de polo pe apă
' Ultimele zile a-le acestei toni au 
« deosebită importanță pentru 
sportivii din ramura natației. I n-t fi
nirile oficiale, ta-tît cele din țară 
fcă't și cefe de -peste hotare sînt mai 
aproape ca oricfnd și de aceea 
pregătirile începute cu multe luni 
fa urmă se intensifică, conrturînd 
acum la stfirșitut perioadei pregă
titoare „forma" înotătorilor, jucă- 
tnri-lor de polo pe apă, săritorilor 
oe la trambulină.

Aproape gata, -pentru măriile în.- 
weceri dare se anunță sînit jucă- 
ito-rii reprezentativei noastre de po- 
fo pe apă. Este și firesc. In luna 
tace urmează ei vor susține nu
meroase întreceri internaționale, 
-întîlnind cu acest prilej formații 
cu renume^ ca Ungaria, campioa
na olimpică și europeană, Italia; 
Germania occidentală etc.

Prima confruntare a reprezenta - 
Sivei de polo a R P. Romtoe îrt 
anul acesta cu o echipă străină vă 
avea toc la Viena. întâlnirea cu 
•șefecționaia Austriei este penfec-' 
tată -pentru data de 5 -iunie. De 
aici, jucătorii de polo romî-n-i vor 
N-rece peste Alpi î-n Itadia unde își 
vor prelungi șederea pînă către 
riînșitul tonii. In zilele de 9 și 10 
fonie la Triest, jucătorii romînl 
.-vor susține o dublă înti'nire cu 
naționala Italiei. In pitorescul oraș 
totiua-t pe coasta mării Adria-tioe 
sancnna reprezentativei noastre 
.este cît se poate d-e dificilă. Gaz
dele învinse a-rw-1 trecut de către 
echipa romî-nă — în t-urneul des
fășurat la Moscova — s au pregă
tit ou seriozitate și vor lupta foar
te mult pen-tr-u um rezuMat favora
bili.

Dar, în ceea ce privește r-apoc- 
M de forțe dintre cele două re- 
(Prezenta-tivie, mult naaii edificator 
va fi turneul de la Nea pa'e (22— 
24 iunie) care va reuni, așa cum 
«pundam mal sus, primele echipe 
■fe Ungariei. Germaniei occiden- 
Jtafc, Romîniei si Italiei. Cele a- 
>J>roiapc două săptămîni cane se- 
jpamă evoluția romînilor la Triest 
ași Neapofle vor fi bine folosite. In 
jSgaetă perioadă pregătirile vor 
«jSnWmia tn diferitele bazine ale 

cării noastre pugilistice este ca 
toate aceste discuții să pornească 
de 1-a bun început pe drumul cel 
mai indicat.

Campionatele din -acest an nu 
ne-au satisfăcut. Nu ne-au satis
făcut pentru că reuniunile au fost, 
în marea lor majoritate, de slabă 
factură tehnică, pentru că arbitra
jele n-au corespuns, Iar deciziile 
eronate -au viciat din nou rezulta
tele multor meciuri. In această ima
gine. de loc plăcută, există însă și 
o rază de lumină: au fost și citeva 
meciuri de bună calitate (Cișmaș 
— Văca-ru, Șerbu Neacșu — I. 
Schwartz, L. Ambrus — Dobrescu, 
Bied! — Czegelf, C. Dumitrescu —
F. Ambruș ș.a.) care ne-au dove
dit fără putință de tăgadă că bo
xul șe poate menține in limitele 
„nobilei arte", atunci cînd boxerii 
și antrenorii dovedesc o preocu
pare în această privință. Din pă
cate, asemenea constatări n-au prea 
abundat, disputele rezumin-du-se, 
ca și în trecut, la simple „bătălii" 
înverșunate, uneori de o duritate 
ieșită din comun, în care unul 
dintre boxeri termina — de regu
lă — învingător, dar cel care nu 
realiza nici tui cîștig era tocmai... 
boxul. Ceea ce, orice ar spune unii 
antrenori și boxeri, încă „certați" 
cu boxul de calitate, nu este de 
loc — chiar absolut de loc — îm
bucurător!

Spre surprinderea generală-, nu 
s-a realizat un lucru mult aștep
tat și... pronosticat: vigurosul ,.a- 
salt" al tineretului asupra pugiliști- 
lor experimentați! Dovada? Priviți 
lista noilor campioni republicani! 
Di-n cei zece purtători ai tricoului 
de campion, nu mai puțin de 
șapte au izbutit să-și păstreze tit
lul. Unii vor spune, poate: „Bine 
că s-au găsit chiar și numai trei 
„nume" Cele trei nume noi
sînt însă, din păcate destul de 
puțin... noi. Unul este al maestru
lui emerit al sporiul-u-i Gh. Fiat, și 
aceasta ne scutește de comentarii, 
iar ceilalți doi campioni de dată 
recentă sînt Ludovic Ambruș și 
Mihai Stoian. Fără îndoială, dai

Italiei sub forma unor meciuri cu 
echipe de club.

Zilele trecute la ștrandul Tine
retului, asiistîn-d la u-n-ul din an
trenamentele lotului de polo pe 
apă, am stat de vorbă cu antre
norul maghiar Vcrtessy, căruia îi 
dator-ăm o bună ipiarte din succe
sele realizate de natația noastră 
în ultimul timp.

„Componența lotului — spunea 
Vertessy — se pregătesc cu multă 
seriozitate. Cu toții dau dovadă de 
muttă maturitate, conștienți fiind 
că intUniriJe care bat la ușă sînt 
foarte grele, mai a'es în depla
sare. Ai-uul cel mai de preț al vii
torilor adversari 'oi echipei -noas
tre este rutina... pe care romiin'i 
o vor resimți. Totuși atit eu olt 
și Daroczi credem că programul 
de lucru din ultimele trei luni a 
fost bine întocmit pentru ca (et-ul 
(n.n. o comportare cît mai bună, 
a voit să spună Vertessv) să fie 
atins". ..Si încă ceva, adăugă Da- 
roezi. Tinerii se apropie neîncetat 
de valoarea celor mai în verstă. 
Dintre acești - trebuie să reniirc 
pe Bădiță. Szabo și Blaiek".

Cele sruse de Daroczi ne-au a- 
min-tit de vn lucru deosebit d-e 
semnificativ. In perioada cînd pri
ma echioă a tării va evolua în 
cadrul turneirfui de la Neapo'e, 
htte două echiine. comouse în în
tregime din tineret, vor reprezen
ta polo-ul ronwnesc la Praga. lată 
că -am etanș în situat ta <ta trei e- 
chip? romine să demonstreze în a- 
c-eJași tim-n nivetol -atârn de acea
stă disciplină sportivă în țara 
noastră.

★
Și pentru înotători programul 

competition al intern și extern se 
anunță bogfat. Cei mai mulți d’e
tre înotătorii fruntași se Pregă
tesc tn conținu are la bazinul a- 
o-ncrit Floreascr și vor concura 
astăzi (era 19,30) și mâine (ora 
10) în cadrul! unui nea- concurs 
de verificare. Nu vor lipsi de la 
startul probelor Alexandru Popes
cu, Fci’iix Heîtz, Adrian Oanțlă, 

Maria Both, Sanda Platan, Anca 
Rose ti, etc.

GH. NEGREA 
campion la categoria semigrea

boxeri tineri. Dar și ei au „state 
de serviciu" destul de vechi. Cu ce 
au justificat însă speranțele Biedl, 
Czegeli, Mariuțan, Farkaș, Durni- 
trache? Dacă la unii tineri boxeri, 
ca Biedl, Czegeli sau Farkaș, am 
găsit cel puțin preocuparea pentru 
un box în l-inie, tehnic și spectacu
los, în schimb la „greul" Vasile 
Marjuțan, in care specialiștii noș
tri au întrevăzut —- și nu fără 
temei — frumoase calități, am pu
tut observa o atitudine total ne- 
justă față de noțiunea de între
cere sportivă. Intr-adevăr, în finala 
pe care a susținut-o cu Ciobotaru. 
tînărul Vasile Mariuțan n-a făcut 
altceva decît să fugă tot timpul de 
adversar! Ba s-a întîmplat chiar 
odată să-l lovească pe Ciobotaru 
și să se sperie de propria sa lo
vitură! S-ar putea găsi „voci" care 
să obiecteze: „Mariuțan e tînăr, 
iar Ciobotaru e „vulpoi" vechi. Ce 
ați fi vrut? Să-l „termine"? Pro
fund nejust. In primul rînd, pentru 
că Mariuțan, la 20 de ani, nu mai 
este, în nici un caz, un... junior. 
In al doilea rînd pentru că Cio
botaru, într-adevăr bun boxer 
și cu experiență îndelungată, 
■nu este și... Invincibil! Chiar 
dacă momentan, Ciobotaru îi 
este superior lui Mariuțan, a- 
cesta avea tot dreptul și — mai 
ales — datoria să-și apere cu dîr- 
zenie șansele. Intr-o dleclarație pe 
care a făcut-o ziarului nostru în a- 
junu-1 campionatelor antrenorul Lu
cian Popescu ne-a amintit că a cîș- 
tigat prim-u-l campionat european la 
vîrsta de 17 ani. Oare Lucian Po
pescu putea f| campion continental 
la 17 ani, iar Vasile Mariuțan se 
„menajează" la 20 de ani, în lup
ta pentru titlul național?

MARIUS GODEANU

a liniilor de înaintare *)
(Urmare din numărul trecut)
2) UN PLASAMENT TACTIC 

GREȘIT
a) înaintașii, după cum am ară. 

tai se ,,înghesuie” în fața porțij 
adverse, fără să-și dea seama că 
micșorînd distanțele între ei ușu
rează simțitor sarcina apărării. A- 
propiindu-se unul de altul, atrag 
în același timp și pe apărătorii 

(„care îî marchează direct; înaintașii 
(caripă atrag pe fundași și interii pe 

mijlocași, care, la rîndui lor, se 
«masează în fața porții, ușurîndu-li- 
jose astfel misiunea. Cum apărarea 
>7este mai ușoară decît atacul, ră- 
Mmîne o simplă formalitate ca îna- 
(ointașii să fie deposedați de minge. 
S b) Tot în fața porții adverse ata- 
(hcanții mai comit o greșeală capi, 
țgtală: cînd un înaintaș are mingea, 
Mcoechipierii se apropie solicitînd-o 
(o cu insistență, fiecare fiind convins 
z2că el este cel mai bine plasat. Dacă 
(X n-o primește se enervează, dacă o 
(g primește și o pierde se enervează 

de asemenea. De aci rezultă o ener- 
K vare colectivă a echipei, cu toate 
©consecințele negative care decurg 
$ din ea.
© Ce trebuie făcut pentru evitarea 
© acestei situații?
>2 fn orice parte a terenului de joc 
©și mai ales în fața porții adverse 
^coechipierii trebuie să se îndepăr- 
'X teze, „să fugă” de cel care ape 
© mingea, deci să se demarce, pla- 
>2sindu-se la înălțimea ultimului apă- 
Krător, unde să aștepte calm să pri- 
© mească mingea. In asemenea si- 

tuații se evită enervarea; jar fiecare 
tnrămîne cu convingerea, așa cum am 
g spus mai sus, că se găsește în acel 
U moment complet demarca! Or, rea
ls Jitatea este alta: jucătorii trebuie 

să fie convinși că singurul în mă
gură să aprecieze care din coechi-

•— Gh. Pircălăbescu despre
a rugbiștilor

Cînd i-am solicitat maestrului 
sportului Gh. Pircălăbescu, căpita
nul selecționatei de rugbi a Capi
talei, un material privind compor
tarea echipei pe căre a condus-o în 
jocul cu Harlequins, el ne-a răspuns 
dezolat că nu vede utilitatea unui 
astfel de articol în care nu ar pu
tea, de altfel, decît să repete ceea 
ce afirmase încă din luna ianuarie 

acestui an, cînd prezentase o ana
liză a comportării pe plan interna
țional a echipelor noastre.

De aceea, am recurs la arhiva 
inspecției de rugbi și într-adevăr 
am găsit referatul apreciatului nos
tru jucător și antrenor. Parcurgîn- 
du-I, ne.am dat seama că într-ade
văr Pircălăbescu avusese dreptate. 
Totuși, pentru a-i dovedi și lui. 
dar mai ales altora, că adevărurile 
odată spuse trebuie să se impună, 
vom folosi referatul de acum cîte- 
va luni în locul comentariului so
licitat.

Vorbind despre succesele inter
naționale ale rugbiștilor noștri, Gh. 
Pircălăbescu afirma că la prima 
vedere „aceste rezultate par a fi 
foarte bune și pot constitui motive 
de satisfacție și de garanție că 
rugbiul nostru este de aceeași va
loare cu cel englez și francez. In 
realitate, echipele noastre au do
vedit chiar în jocurile pe care le- 
au cîștigat importante lipsuri teh
nice, tactice, lipsuri de gîndire 
tactică individuală, de calm ca și 
o emotivitate exagerată. De ase
menea, rapiditatea acțiunilor este 
nesatisf ăcătoa re".

Fără a minimaliza importanța 
succeselor internaționale ale rug
biștilor romîni, Gh, 
Pircălăbescu pri
vește sub aspect 
critic comportarea 
formațiilor noas
tre, dînd totodată 
și o serie de so
luții. EI consideră 

.că „prezentarea e- 
chipei în jocul co
lectiv este foarte 
slabă, observîn- 
du-se serioase lip
suri". Cauza aces" 
tei situații este sa- 
blomi zarea antre
namentelor. De a- 
semenea, analizele 
care au urmat me
ciurilor internațio
nale au fost for
male și superital- 
a'.e; ceea ce a in
teresat în special 
a fost scorul final-

Calitățile care 
au stat la baza 

pierii săi se află cel mai bine pla
sat este numai acela care are min
gea.

c) Se întîmplă, și nu de puține 
ori, ca pasa să fie executată gre. 
șit, fapt care constituie un nou pri
lej de enervare pentru coechipieri. 
Vinovatului îi sînt adresate cuvin
te de dojana și uneori, chiar expre
sii, care n-au ce căuta în vocabu. 
larut unui sportiv. In definitiv, 
orice jucător poate fi pus în aceeași 
situație și să greșească nu numai 
o pasă dar chiar să rateze un gol 
„stgur”.

Astfel de atitudini nu pot repara 
greșeala oomisă. Dimpotrivă, ele 
influențează negativ asupra mora
lului întregii echipe.

d) Așa cum joacă astăzi înain
tașii noștri, „înghesuiți’*,  static și 
cu pase laterale în fața porții, este 
greu să se marcheze goluri

Iată de ce. De obicei cînd înain
tașii adverși atacă, apărătorii se 
retrag și așteaptă la linia de 16 m.. 
făcînd un front de apărare în fata 
atacanților. Aceștia se opresc un 
moment, se așează în linie și încep 
să-și paseze mingea de la unul la 
altul, lateral, preocupați de a găsi 
punctul slab („gaura”) al apărării. 
Lucrurile se petrec de obicei cam 
în fe'ul următor:

Să presupunem că interul stingă 
are mingea. Acesta, văzî-nd apăra, 
rea adversă masată, își dă seama 
că nu o poate străpunge. In același 
timp. înaintașul centru își pără
sește locul și se apropie la cîțiva 
metri de el. salicitîndu-i cu insis
tentă mingea, pe care o și primește 
de la interu-1 stînga. Avînd bato
nul, înaintașul centru vrea să strâ. 
pungă Ia rîndu'l său apărarea, însă 
eonvlngîndu-se, ca și interul stîn
ga, că nu are șanse 6ă tacă acest

activitatea internațională
noștri —-

Ioturilor selecționatei au fost: 
voința, curajul, tenacitatea, forța 
și puterea de luptă. Au fost negli
jate, în schimb, pregătirea tehnică 
și tactică și de aceea valoarea ju
cătorilor a crescut foarte puțin. 
Astfel a fost posibil ca în meciul 
R.F.R.—R. Cehoslovacă sau în în- 
tîlnirea BuKureștii-Paris scorurile 

să nu oglindească adevărata si; 
tuație de pe teren, știut fiind că 
inițiativa a aparținut tot timpul ro
mînilor. In turneul din Anglia au 
reieșit și mai clar „lipsurile noa
stre tehnice și tactice, în special 
în privința liniei de trei-sferturi, care 
n-a reușit să marcheze în trei jo
curi nici o încercare din cele 31 de 
puncte marcate cu aceste prilejuri". 
Gh. Pircălăbescu consideră că î<> 
selecționata noastră doar 5—6 ju
cători au o pregătire completă sub 
toate aspectele. Analizîod speci
ficul fiecărui adversar întîlnit timp 
de un an, el ajunge la concluzia 
că înaintarea echipei noastre a dus 
greul jocurilor, în vreme ce trei, 
sferturile nu au realizat nici mă
car atacuri periculoase cu folosi
rea aripilor. Atît sub aspect teh
nic cît și tactic există diferențe 
între înaintare și treisferturi, fapt 
oare împiedică omogenizarea jocu
lui întregii formații. Treisferturile 
noastre joacă mult în forță, fără 
fantezie, destul de încet, lipsite 
de calm și orientare, de finalitate 
șț abuzînd de lovituri de picior 
bătute la întîmplare.

Gh. Pircălăbescu are cuvinte bune 
pentru pregătirea fizică și pentru 
cea morală și de voință. Apoi, își 
exprimă convingerea că progresul 

(Continuare în pag. 5-a) 

Gh. Pircălăbescu, căpitanul echipei Bucureștiu- 
lui, culcă balonul in spatele liniei de țintă a Har- 
lequinilor: este prima încercare reușită de e- 
chipa BucureștMui. (Foto M. BANUȘ)

lucru, mai ales pentru că nu este 
în mișcare, trece mingea interului 
dreapta, care ]a rîndui său, și-a 
părăsit și el locul și se apropie 
solicitînd balonul, cum a făcuî și 
înaintașul centru, cu puțin timp mai 
înainte.

Dacă mingea nu este pierdută 
între timp, pasa se repetă și extre
mul dreapta, care s-a apropiat și 
el, primește la rîndu-i și o trece 
înapoi interului dreapta. Și așa 
maj departe pînă ce apărarea ad
versă intră în posesia balonului...

Ce trebuie făcut în mocț practic 
pentru evitarea unor asemenea si
tuații?

Pentru a se evita jocul cu pase 
scurte, laterale și repetate, de pe 
urma căruia nu se cîștigă teren șl 
cu care nu se poate trece peste o 
apărare masată în fața porții, ee 
recomandă ca atacanții fără min
ge, să se plaseze neapărat la înăl
țimea ultimului apărător. In acest 
mod, coechipierul care se află în 
posesia mingii este obligat să o 
.paseze numai înainte. Dacă pasa 
s« execută corect întreaga apărare 
adversă este depășită și scoasă din 
luptă.

Aceste pase fiind trimise înainte 
și „printre" adversari, înseamnă 
că se practică jocul denumit de 
cehoslovaci „la uliță” și de un
guri ,,în gaură”.

Dacă, totuși, apărarea eSte ma
sată și linia de înaintași se găsește 
în fața ei — cum am arătat mai sus 
— mingea trebuie pasată uneia din 
aripi, în scopul de a se atrage apă
rarea adversă în acea parte; iar 
aripa care primește mingea face o 
schimbare de joc, centriud pe sus 
către aripa opusă, care are posibi
litatea de a pătrunde și a șuta la 
poartă.

Pentru evitarea situațiilor, cînd 
apărarea adversă se masează în 
fața porții, îngretmînd sarcina »- 
tac^nțțlpir, trebuie ținut seaina de



Observații noi extrase 
dintr-un referat... v.echi
(Urmare din pag. a 4-a) 

rugbiului romînesc poate fi asigu
rat numai prin munca purtată în 
colectivele sportive în mod științi
fic după planuri bine chibzuite, cu 
obiective și sarcini precise, indi
cate nu numai pe hîrtie dar și cu 
termene aproximative de realizare. 
Iată, de altfel, cum schematizează 
el ripsurile pe compartimente:

La înaintare: organizarea jocu
lui, coeziunea grămezii, trasul ba
lonului cu colaborarea întregii 
grămezi; talia jucătorilor să fie 
mai mare, iar personalitatea lor 
să se manifeste mai ales în jocul 
din margine. Lipsurile mijlocașilor 
reies din transmiterea foarte lentă 
a balonului. Pe linia de treisferturi: 
lipsa de îndemînare în mînuirea 
balonului și pasarea lui; necunoaș
terea fentelor (ceea ce-i împiedică 
să-și depășească adversarii, făcîn- 
du-i totodată ușor de trecut); insu
ficient calm, insuficientă gîndire, 
joc simplu și șablonizat; rigidita
te fizică și în execuțiile tehnice. 
Fundașul (se referă la Al. Penciu) 
foarte b,un pentru contraatac dar 
lipsit de plasament suficient pen. 
tru t»n jucător de valoarea lui; ne
sigur în placaje.

Propuneri pentru remedierea a- 
cestor lipsuri găsim în partea fi. 

<nahlă a raportului maestrului spor
tului Gh. Pîrcălăbescu: crearea de 
noi echipe, desfășurarea unei bo
gate activități competiționale în 
special la juniori; îmbunătățirea 
muncii de instruire în colective; 
unificarea metodelor de antrena
ment și respectarea concepției de 
joc indicate; preocupare față de 
nivelul tehnic al echipelor din ca
tegoriile A. și B prin alcătuirea, 
de către colegiul de antrenori, a 
unor planuri pentru fiecare echipă 
pe o perioadă de trei ani, cu sar
cini precise de dezvoltare; asigura
rea unui contact permanent cu rug- 
biuil de peste hotare, aîît pentru 
serriori cît și pentru juniori (înțe- 
legînd și echipele de colective, nu 
numai pe cele reprezentative); 
campionatul să devină criteriul cel 
mai serios de pregătire și selecțio
nare a jucătorilor; îmbunătățirea 
urgentă a arbitrajelor prestate, fn 
sensul creator pe care-l poate avea 
un arbitraj și nu în acela al unor 
dezbateri seci, exagerate, purtate în 
ședințe care nu folosesc nimănui.

Considerăm că Gh. FIrcălăbescu 
a atins probleme acute ale rugbiu- 
lui nostru și că lipsurile sezisate 
de el cu Juni în urmă s-au vădit 
și in recentul turneu al harleq-ui- 
nilor și de aceea atragem atenția 
pe această cale tuturor factorilor 
de care depinde bunul mers și des- 
voltarea rugbiului nostru, în spe
ranța că vor ști să folosească ex
periența și îndrumările vechiului 
nostru jucător.

principiul fundamental că: terenul 
advers trebuie împărțit pentru ata- 
canți în două părți aproape egale. 
Prima parte, între linia mediană șl 
spațiul de pedeapsă, este denumit 
„spațiul de pregătire a golului”, 
runde întreaga echipă și chiar îna
intașul centru trebuie sâ deschidă 
exclusiv aripile. In cealaltă jumă
tate a terenului advers, care se nu
mește „spațiul de realizare a go
lului” se pătrunde de preferință 
prin jocul de tripletă, dar bineînțe
les cu pase date pe jos, înainte și 
la întîlnire (adică se trimite mingea 
înainte, acolo unde, fugițid, se va 
găsi la momentul oportun coechi
pierul respectiv).

De altfel, este cazul să precizăm 
că în metoda noastră de joc nu am 
întrebuințat o formulă care 6ă lip
sească atacul de vreunul din com- 
ponenții săi pentru a întări apăra, 
rea, deoarece socotim că toate me
todele care au la bază o tactică de
fensivă (jocul cu doi stoperi sau 
?u 4 fundași, sau așa-zisele ior- 
nule „betonul”, „lacătul”, „zidul”) 
xrt fi combătute cu cea mai mare 
■șurință dacă în spațiul de pregă. 
ire a golului „se joacă pe aripi”, 
ar în ..spațiu] de realizare a golu- 
iUÎ” înaintașii fără minge se pla- 
ează la înălțimea ultimului apără- 
or, după cum s-a arătat mai sus.

IND SE ÎNSCRIE UN PUNCT

1 în regulă generală un punct este 
rscris cînd apărarea adversă este 
ur,prinsă de un atac, fără să se ii 
ulut plasa corect „în apârăre” sau 
șa cum se spune: să fie prinsă pe 
picior greșit”. Pentru atingerea 
cestui obiectiv, mingea trebuie a- 
usă cit mai repede în fața porții 
Iverse, deci trimisă pe drumul cd 
ai scurt.
Și drumul cel mai scurt între 

>uă puncte este — după cum se 
Âe = |inia dreaptă,
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acest program prin

de diferențe minime de

Fază din jocul Locomotiva București — Știința Timișoara 
4-0- La un atac al echipei Șiiin (a, Ciosescu reia mingea ou capul 
peste Stancu (care este în cădere) și Neamțu.

(Foto I. MATEI)

UN SCOR CARE PUTEA FI ȘI MAI CATEGORIC

(min. 73),

Dungu —
Macri —

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA 4-0 (0-0)

Teren : Ciulești, bun 
Spectatori : 15.000
Au marcat: Ollaru (min. 59 

șî 60), Georgescu 
Filote (min. 75).

LOCOMOTIVA :
Dodeanu, Stancu,
Bodo, Neamțu — Copil, Seredai 
Olaru, Georgescu, Filole.

ȘTIINȚA: Sandner — Sbîr- 
cea, Brînzei, Florescu -— Coje. 
reanu, Nicolin — Lazăr, Tănase, 
Ciosescu, Dinulescu, Boros.

Arbitru: Gh. Dragomirescu 
(PIoești) corect.

Raport de cornere: 5-3 (4-2) 
pentru Locomotiva.

>

Știința Timișoara n-a mai evo
luat în Capitală din toamna tre- 
cută, cînd a lăsat o excelentă im ■ 

. preșie prin jocul de clasă pe care 
l-a prestat în compania echipei bu- 
cureștene Progresul. Revăzînd for
mația studenților timișoreni, joi pe 
stadionul Giulești, în confruntarea 
cu noua echipă a Locomotivei Bu
curești, am încercat o cruntă deza
măgire. Intr-adevăr, palidă umbră 
a viguroasei și dinamicei formații

Frin urmare, mingea trebuie ju
cată înainte, paralel cu linia de 
margine, deci cu pase în adincime. 
realizîndu-se astfel, cum am spus, 
viteză mare de joc. Acesta este fot
balul pe care-l practică și echipa 
Ungariei, care din’2-3 pase duce 
mingea în fața porții adverse prin 
„găurile” ce se produc în dispozi
tivul advers, și unde Kocsis, Csi- 
bor, Hidegkuti sau Pușcaș șutează 
mai mult sau mai puțin precis. De 
altfel, a$a se explică cum numai 
în 45 de secunde de la începutul 
jocului Ungaria-Anglia (6-3 la Lon. 
dra) maghiarii au și marcat primul 
punct

Mandy Gyula, antrenorul selec
ționatei maghiare de fotbal confir
mă în totul eficacitatea unui astfel 
de joc în articolul: „Despre secre. 
tul succeselor fotbalului maghiar” 
publicat șl în revista „Fotbal nr. 
3” din martie 1955 unde se arată 
printre altele:

„Unul din secretele selecționatei 
maghiare care, desigur a fo6Î re
marcat de toți, este acela de a ști 
să astupe permanent „găurile” 
ceeace înseamnă că balonul este 
totdeauna pasaf 
ee se ’ 
adversarului — fapt ce asigură 
jocului atît o mișcare perfectă, cît 
și o rapiditate constantă.

Aceasta este una din caracteris
ticile esențiale ale selecționatei 
maghiare”.

Cele de mai sus constituie dova
da evidentă că acel fotbal cu Pase 
scurte, laterale, repetate, cu mingea 
trimisă înapoi, cu schimburi de 
locuri fără rost, că jocul dantelat, 
foarte frumos la privit, dar inefica
ce, trebuie trecut la muzeul aminti
rilor.

Cunoscutul antrenor Petre Stein
bach a marcat și el de mult dru
mul pe cane trebuie să pășească 
sportul cel mai popular în lucrarea 
sa „Fotbalul nostru” (1937).

prin ,,găurite’’ 
produc în dispozitivul 

fapt ce asigură

trecut, Știința Ti-din campionatul 
mișoara, s-a comportat la un nivel 
tehnic, tactic și fizic total necores-. 
punzător pentru o echipă cu velei
tăți în întrecerea celor mai buni 
fotbaliști ai țării. Scorul de 4-0 nu 
reflectă îndeajuns flagranta dispro
porție care a existat mai ales în 
repriza a doua între atacul fero
viar, în deosebită vervă și bine 
orientat tactic, și apărarea de 
,,schweitzer” a studenților, în care 
portarul Sandner a fost un sim
plu figurant

Victoria Locomotivei este, bine
înțeles, pe deplin meritată. Dar, 
deși au dominat și în prima repri
ză, cînd au practicat un fotbal 
confuz, cu pase greșite și șuturi im. 
precise la poartă, feroviarii n-au 
jucat bine și eficace decît în re
priza a doua, cînd au atacat pe 
extreme, fructificând calitățile lui 
Copil și Filote.

De la Locomotiva, în afara aripi, 
lor s-au remarcat Stancu, Bodo și 
Neamțu, iar dela Știința doar La
zăr, Tăinase (care nu este înaintaș) 
și Brînzei s-au ridicat cu puțin 
peste sub mediocra comportare a 
întregii formații.

S. MASSLER

Dar el, ca și alții, nu a fost as
cultat, fiindcă interesele celor ce 
conduceau fotbalul în 'acea epocă 
erau altele decît acelea de a pro
mova adevăratul joc.

S-a urmărit de către anumiți 
profitori ai sportului din timpul re
gimului burghezo-moșieresc, sub 
masca așa-zisului statut al jucăto
rului italian, introducerea unui pro
fesionism feroce, cu specularea la 
maximum a calităților individuale 
ale jucătorilor, prin crearea de ve
dete, care erau lansate cu mare re
clamă pentru atragerea publicului.

Scopul principal al celor mai 
«nulți conducători de așa-zise 
„mari cluburi”, compuse din maxi
mum 20 de jucători era realizarea 
unor cîștiguri personale cît mai 
importante. Ei nu erau preocupați 
de ridicarea nivelului științific al 
jocului de fotbal și mai ales de edu- 
oarea sănătoasă a tineretului spor
tiv.

Astăzi, cînd Partidul și Guvernul 
sprijină și îndrumează sportul, ob- 
ținîndtl-se realizări pe care n-u le 
credeau posibile nici cei mai opti
miști. astăzi cînd Se urmărește cul
tivarea, stimularea manifestărilor 
caracteristice fizionomiei morale a 
omului de tip nou, trebuie să facem 
o cotitură serioasă și în acest do
meniu.

Ridicarea măiestriei sportive a 
jucătorilor de fotbal rămîne o dato
rie de la care nu trebuie să ne aba
tă nici un obstacol.

Pentru aceasta, este necesar să 
eliminăm toate „ereziile” care mal 
dăinuie în sportul nostru favorit 
și să-l așezăm pe adevăratul făgaș 
științific, învățlnd din experiența 
altora și mai ajes din experiența 
fotbalului sovietic și maghiar.

V
>)

Ing. VIRGIL ECONOMU ] 
Consilier al Secției de fotbal, 

C.C.A.
♦ Din lucrarea „Metoda de joc 

C.C.A.”

JMjai mult curaj, arbitri!...
Etapa de mîine a campionatului 

categoriei A programează urmă
toarele întîlniri:

Locomotiva București—Dinamo 
Orașul Stalin (meciul se dispută 
pe Stadionul Giulești ora 17,30, 
în loc de Stadionul Republicii).

Progresul Oradea—C.C.A. Bucu
rești

Minerul Petroșanf—Flamura ro
șie Arad

Locomotiva Timișoara—Progre
sul București

Flacăra PIoești — Știința Timi
șoara

Știința Cluj—Dinamo Bacău 
Analizînd acest program prin 

prisma clasamentului —- în care e- 
chipele sînt despărțite, cu excepția 
C.C.A.. - -
puncte —, rezultă că jocurile se 
anunță oarecum echilibrate și des
chise oricăror rezultate, deși unele 
din echipe se arată mai bine pre
gătite, iar altele mai puțin sau sînt 
în declin de formă. In general, ma
joritatea echipelor ne-a obișnuit 
cu inconstanța. Un singur exem
plu: Știința Cluj — Flamura roșie 
Arad 0-4, Flamura roșie Arad— 
Flacăra PIoești 1-i, Flacăra PIo
ești—Știința Cluj 1-1...

Această inconstanță constituie 
un aspect îngrijorător în activita
tea echipelor fruntașe, din rîndurile 
cărora doar C.C.A. și, într-o mă
sură, Minerul fac excepție. Nu mai 
puțin îngrijorător este însă faptul 
că echipele au început să alunece 
pe panta jocului pentru rezultat, 
dată fiind situația lor din clasa
ment. De aici, preocupare pentru 
un joc strict defensiv, în cursul 
căruia se comit în fața porților 
neregularități, care — din păcate 
— rămîn de cele mai multe ori 
nesancționate. Aceasta constituie 
un al treilea aspect negativ: lipsa 
de curaj a arbitrilor de a sancționa

NOTE,
A CIȘTIGAT ECHIPA... 

ÎNVINSA...
Nu credeți? Atunci citiți rapor

tul arbitrului Ion Bădică — Ora
șul Stalin, conducătorul meciului 
de juniori Metalul 131 — Metalul 
St. roșu Orașul Stalin. La rubrica 
rezultatului, eFa trecut citeț cu 
cerneală scorul de 4—1, la pauză 
3—0, în favoarea echipei Metalul 
131. Subcomisia de competiții din 
Comisia centrală de fotbal, care 
omologhează rezultatele în baza 
rapoartelor arbitrilor, l-a omologat 
și pe acesta așa cum e notat în 
raport.

Numai că pe teren cîștigase Me
talul... St. roșu Orașul Stalin!

Vă închipuiți ce nedumerire pe 
juniori cînd au văzut, unii, că în 
clasamentul seriei (alcătuit 
baza rezultatelor omologate) echi
pa lor avea două puncte mai pu
țin, iar alții, cei de la Metalul 131, 
că au două puncte mai mult!... 
Pînă la urmă rezultatul a fost rec 
tificat. Grava neglijență a arbitru- 

Bădică rămîne, însă, și credem 
o

pe

Iui 
că 
va

colegiul central al arbitrilor 
analiza cum se cuvine.
O ÎNTREBARE pentru 

ARBITRI
...Ce înțeleg unii dintre ei prin 

„ora de începere” a unui meci? 
Punem această întrebare pentru că

INFORMAȚII

■ Se reamintește participanți- 
lor din Capitală că depunerea buJ 
letinelor pentru concursul Prono
sport nr. 21 din 27 mai se poate 
face numai pîmă astă-seară la 
ora 24, oră la care se vor închide 
toate agențiile Pronosport. Mîine, 
duminică 27 mai, nu se vor mai 
putea depune buletine deoarece 
toate agențiile vor îi închise-

■ Plata premiilor de la con
cursul Pronosport nr. 20 din 20 
mai continuă astăzi, sîmbătă 26 
mai, după-amiaza începînd de la 
ora 17, la agențiile proprii din 
raioanele in oare și-au depus pre
mia ții buletinele.

■ Premiile speciale — excursii 
în străinătate — ce se vor acorda 
la concursul Pronosport nr- 21 de 
mîine, duminică 27 mai, constă 
dintr-o excursie în U.R.S.S. pe iti- 
inerariul Kiev — Leningrad — 
Moscova, două excursii în U.R.S.S. 
pe itinerariul Kiev — Moscova, 
o excursie în Republica Populară 
Ungară, o excursie în Republica 
Populară Bulgaria și o croazieră 
pe Marea Neagră. X” ’*”**"“ 

infracțiunile de joc grave, comise 
mai cu seamă în spațiul de pe
deapsă. In general, arbitrajele au 
atins un nivel satisfăcător în actu
alul sezon. Au fost cîteva arbi
traje chiar foarte bune. Dar. în 
egală măsură s-au constatat șj 
greșeli dintre care cele mai grave 
privesc neregularitățile comise de 
apărători. Arbitrii vădesc o totală 
lipsă de curaj atunci cînd este 
vorba să sancționeze cu llm. nn 
fault evident comis în careu. Așa 
s-a întîmplat — de pildă — cu ar
bitrul M. Cruțescu, care a trecut 
pur și simplu cu vederea faultul 
clar al lui Farmati (Fk reșie Arad) 
asupra lui Alexandrescu (C.C.A.). 
Arbitrii „închid ochii” cînd e vorba 
de acordarea unui 11 m., se tem 
să-1 acorde, deși acesta se produce 
în condițiuni clare. In afară de 
faptul că, tratînd astfel infracțiu
nile flagrante comise în careu, ar
bitrii se abat de la prevederile 
regulamentare șî că Influențează 
direct desfășurarea jocului, în plus 
ei obișnuiesc pe jucătorii noștri cu 
o anumită și greșită apreciere a 
neregularităților. Și afunci cînd 
sînt arbitrați de străini sau joacă 
peste hotare, jucătorii noștri rămîn 
surprinși că aceleași infracțiuni, 
rămase nesancționate de arbitrii 
noștri, sînt pedepsite cu lovituri de 
la 11 m.

Este clar că arbitrii trebuie să 
vegheze cu severitate asupra res
pectării regulamentului ce joc și 
să-1 aplice cu severitate și — mai ’ 
ales — cu curaj atunci cînd este 
cazul, părăsind frica și lipsa de 
răspundere. In aceiași timp trebuie 
să aibă în vedere și rolul lor edu
cativ față de jucători. Campiona
tul va pretinde poiate arbitraje din 
ce în ce mai severe, in măsura în 
care se va înteți lupta pentru cla
sament.

ȘTIRI
care ei trebuie

avem impresia că există o confu
zie: poate înțeleg că ora 15.30 sau 
17.15 este ora la
să-și facă apariția pe teren, iar noi 
sîntem informați că este ora la 
care trebuie să fluiere începerea 
jocului. Așa s-a întîmplat miercuri, 
la jocul Dinamo București-Loco- 
motiva Timișoara, care a început 
cu cinci minute mai tîrziu. Cre
dem că președintele Colegiului 
central al arbitrilor, T. Firan, va 
face precizarea necesară și va tra
sa arbitriilor ca sarcină începerea 
meciurilor precis la ora fixată de 
Direcția Fotbal.

4t
• Intîln'rpa dintre Metalul 1 

Mai PIoești șî Progresul C.P.C.S. 
București, amînată duminica tre
cută, se va disputa joi 31 mai 
la PIoești.
• Jocul restanță Minerul Petro

șani — C.C-A., fixat pentru joi 31 
mai la Petroșani, va fi condu6 de 
arbitrul M. Segall.
• La 17 iunie. Locomotiva Ti

mișoara va juca la Subotița, în 
Iugoslavia, revanșa cu Spartak Su- 
bofița.
• Penultima etapă a categoriei 

A fixată inițial la 10 iunie se va 
disputa joi 7 iunie.

■ Jocul restanță Știința Bucti- 
rești-Looomativa Iași va aveta loc 
joi 31 mai la București. ,

PROGRAMUL 
CONCURSULUI PRONOSPORT 

NR. 22
Etapa din 3 iunie 1956

I. FI. roșie Arad — Locomotiva
București (cat. A)

II. Știința Timișoara — Dinamo
Buc. (cat A)

III. Dinamo Orașul Stalin —
Flacăra PIoești (cat. A)

IV. Progresul Oradea — Știin
ța CAuj (cat. A)

V- Dinamo Bacău — Locomoti
va Timișoara (cat. A)

VI. Progresul Buc. — Minerul
Petroșani (cat. A)

VII. FI. roșie Bwdujeni — Ști
ința Iași (cat. B)

VIII. Locomotiva ta și — Met.
1 Mai PIoești (cat. B)

IX. Flacăra Mediaș — Metalul
Hunedoara (cat. B)

X- Avîntul Tg. Mureș — Meta
lul Reșița (cai. B)

XI. Flacăra Moroni — Metalul 
Steagul roșu Or, Stalin (cat. B)

XII. Locomotiva Constanța —•
jflacăra Oîmoina n'



l~ rn—7/ A II Tentative de record 
la motociclism

O nouă întrecere 
a halterofililor

Calendarul com
petițional intern la 
haltere este foarte 
sărac în comparație 
cu calendarul altor 
discipline sportive. 
In cursul unui an

nu sînt prevăzute decît două mari 
întreceri: campionatele individuale 
și campionatele pe echipe. Fina
lele unuia dintre aceste campio
nate — așteptate cu mult interes 
de halterofili — și anume cel pe 
echipe, încep azi în sala Dinamo 
din Capitală. La întrecerile celor 
7 categorii participă reprezentati. 
vele asociațiilor Dinamo, Flamura 
roșie. Progresul, Metalul, Locomo
tiva, Știința, Minerul și C.C.A. In 
ce privește, cîștigătoarea primu
lui Ioc se pare că și în acest an 
lupta se va da între C.C.A., Fla
mura roșie și Dinamo. Un viu in
teres trezește evoluția celor mai 
buni halterofili ai noștri: S. Ca
zan, I. Dancea, I. Birău, T. Ro
man, O. Gheorghiu și alții, de Ia 
care se așteaptă performanțe su
perioare, poate chiar noi recorduri.

C.C.A. — Dinamo Orașul Stalin nu 
mai este „cap de afiș" și nici de
cisiv în lupta pentru titlu, fapt 
care nu înseamnă însă că cele 
două echipe nu pot furniza un joc 
valoros. Meciul cel mai important, 
eslj. cel de la Sibiu, unde Voința 
va primi vizita metalurgiștilor ti
mișoreni, iar cel mai echilibrat ni 
se pare a fi cel de la Iași, dintre 
Știința și Flamura roșie Cisnădie.

Restul programului etapei de 
mîine a campionatului masculin ca
tegoria A este itrmălorul : Bucu
rești : Dinamo 6 — Metalul Re
șița ; Făgăraș: Repr. orașului — 
Flacăra Ploești; Timișoara : Știința 
— Progresul Arad.

Cealaltă competiție — campiona
tul categoriei B — programează 
următoarele meciuri: București: 
Locomotiva G. N. — Dinamo Tg. 
Mureș; Știința I.C.F. — Recolta 
Variaș ; Galați: Știința — Recolta 
Jimbolia ; Bacău : Progresul — 
Progresul Odorhei ; Reșița : Meta
lul — Știința Cluj; Sibiu: Con
structorul — Metalul Tîrgoviște.

In această etapă la băieți se mai 
dispută jocurile dintre Dinamo 
Constanța-Progresul I.T.B. Bucu
rești și Progresul Cluj-Metalul O- 
rașmfl Stalin. Meciul Știința Ara>d-

Locounotiva București se dispută 
nwți 29 inai, iar cel dintre Pro
gresul Galați-Știința Timișoara a 
fost amînat pentru o dată pe care 
o vom anunța fa timp.

C. C. A. — Dinamo București la rugbi

Programul întrecerilor: azi ora 
10: categoria cea mai ușoară, ora 
16: categoriile semiușoară, ușoară, 
semimijlocie, mîine de la ora 9: 
categoriile mijlocie, semigrea, grea.

C. C. A. — Dinamo (băieți) 
și Progresul C.P.C.S. — Știința

I.C.F. (fete) in fruntea programului 
de volei

La handbal: C.C.A, —
Dinamo Orașul Stalin

trei etape 
de înche- 
turneului

In etapa de mîi- 
ne a campionatu
lui masculin de 
handbal categoria 
A se dispută un 
joc devenit tra

dițional în acest sport: C.C.A. — 
Dinamo Orașul Stalin. Nu Tntîm- 
plător el a fost programat abia că
tre sfîrșitul turului competiției. 
Așa cum ne obișnuisem în a Iți 
ani, rezultatul partidei urmînd să 
fie decisiv în lupta pentru primul 
loc în clasament. -late că, anul 
acesta — răsturnîndu-se toate pre
vederile — C.C.A. și Dinamo Ora
șul Stalin, au fost întrecute de alta 
formații, care nu intrau în calculele 
privitoare la primul loc ca: Știința

Cu
înainte 
ierea 
campionatelor re
publicane masculin 
și feminin de vo

lei, problema șefiei în clasament 
este departe de a fi rezolvată, de
oarece la fete sînt nu mai puțin 
de patru echipe cu o singură în- 
frîngeire, iar la băieți două for
mații' nu au pierdut nici un meci. 
Etapa de azi și mîine programea
ză în campionatul feminin două 
partide decisive: Progresul Bucu
rești-Știi in fa I.C.F. și Voința Si- 
biu-Locomotîva București.

Celelalte întâlniri feminine pro
gramate pentru aceastg etapă sînt 
următoarele: Dinamo Arad-Cons-

După șapte eta
pe, în campionatul 
ategoriei A la rug
bi au rămas neîn
vinse doar două 
echipe: Casa Cen
trală a Armatei și 

Dinamo București.
Etapa ide mîine (a VIII-a) pune 
față în față aceste formații care își 
vor disputa întîietatea pentru de
semnarea campioanei primei părți 
a competiției.

întâlnirile dintre C.C.A. și Di
namo au devenit tradiționale în 
rugbiul nostru și totdeauna aceste 
formații au oferit iubitorilor spor
tului cu balonul oval spectacole 
deosebit de bune. In sezonul tre
cut rezultatele cu care au luat sfîf- 
șit meciurile dintre aceste echipe 
au fost: fur — 9—5 pentru C.C.A.; 
retur — 6—6.

O altă partidă echilibrată din 
campionatul categoriei A este cea 
dintre Dinamo IX și Progresul Să
nătatea. Celelalte jocuri din cadrul 
acestei competiții se vor desfășura 
după următorul program: Locomo
tiva I.C.F. — Constructorul S. M. 
Or. Stalin; Minerul Petroșani-Lo. 
comotiva Grivița Roșie; Știința 
Cluj — Constructorul T.S.P.

categoriei B programează mîine 
următoarele întîlniri: Seria I: 
Știința Galați — Știința Iași; 
Știința București — Constructorul 
Constanța; Progresul FB—Flamu
ra roșie Orașul Stalin; Minerul 
București — Locomotiva Buzău; 
Flacăra Ploești — Progresul Te
cuci. Seria a Il-a: Progresul I Bu
curești — Metalul București; Pro. 
greșul I.A.T. Sibiu-Știință Arad; 
Locomotiva Cluj — Voința Cluj; 
Selecționata Tîmăveni — Locomo
tiva Timișoara; Știința Timișoara— 
Minerul Lupeni.

Iată și clasamentele categoriei B.

SERIA I

1. Minerul București 6 5 l 0 54: 14 17
2. Știința București 6 5 0 1 85: 15 16
3. Locoanot. Buzău 6 4 1 1 25: 36 18
4. Progresul FB 6 3 2 1 57: 12 14
5. Fl. roșie Or. St. 6 4 0 2 94: 22 14
8. Știința Galați 6 2 1 3 60:21 11
7. știința Iași 6 2 0 4 19: 29 16
8. Constr. Cța. 6 0 2 4 3: 22 8
9. Flacăra Ploești 6024 0: 52 8

10. Progr. Tecuci 6 0 1 5 9:123 7

SERIA A H-A

1. Progr. I Buc. 6 5 1 0 37: 6 17
2. Metalul Buc. 6 5 0 1 59: 9 16
3. Știința Timiș. 5 4 0 1 63:15 13
4. Știința Arad 6312 28:16 13
5. Loc. Timișoara 6 1 3 2 32:31 11
6. Locom. Cluj 6213 47:52 11
7. Selecț. Tîmăveni 6 1 1 4 20:53 9
8. Minerul Lupeni 5 113 12:39 8
9. Voința Cluj 6 0 2 4 9:44 8

10. Progr. I.A.T. Sibiu 4 0 2 2 17:57 6

Timișoara — revelația campiona
tului —, Metalul Reșița, Știința 
Iași, etc., ceea ce, bineînțeles, a dus 
la o răsturnare a clasamentului.

Iată, așadar, primul an cînd jocul

tructorul București. Voința Orașul 
Staâin-Progresul Cluj, Dinamo Bu- 
curești-Flanwa roșie Cluj.

In campionatul echipelor mascu
line, faptul că echipa C.C.A. a pier
dut pînă acum două meciuri ilar 
dinlamoviștii sînt neînvinși mu sca
de cu nimic din interesul pe care-1 
prezintă partida.

I. Oprea (C.C.A.) și Ai. Longo (Dinamo Buc.) 
primii învingători în concursul de ia Timișoara

TIMIȘOARA 25 (prin telefon).— 
Ieri dimineața a început pe tere
nul Flamura roșie Industria Lînii 
din localitate cel de al doilea 
concurs republican de călărie. La 
acest concurs participă 75 călă
reți cu 145 de cai, aparținând co
lectivelor Dinamo București, Di
namo Ploești, Dinamo Orașul 
Stalin, C.C.A., Recolta (Sibiu. Plo
ești, București și pentru prima 
oară Arad), Victoria I și II. în
trecerile au început cu proba de 
dresaj categoria ,.I“ la care au 
luat parte 12 concurenți. Această 
probă a fost cîștigată de I. Oprea 
(C.C-A.) pe calul Emil cu 163,49- 
pct.; II. P. Andreianu (Dinamo 
Or. Stelin) pe Baicat 150,15 pct; 
III. I. Budișan (Dinamo Buc.) pe 
Firicel cu 149,73 pct.; IV. I. 
Molnar (C-C.A.) pe Saghia cu 
146.33 pct. O frumoasă comporta
re a avut în această probă și că
lărețul Cezar Kulbenchian (Dina
mo București) care deși participă 
pentru prima oară a totalizat c':te

130 de puncte pe fiecare din cei 
doi cai ai săi, Hadban și Firicel.

După amiază, întrecerile au con
tinuat cu proba de obstacole, ca
tegoria „1“ barem A la cronome
tru, rezervată cailor care au to
talizat pînă acum mai puțin de 
100 puncte în concursuri. Cu toate 
că este vorba de o probă ușoară, 
aceasta a fost viu disputată și 
peste 30 la sută dintre concurenți 
au reușit să termine parcursul 
cu zero puncte penalizare. Victo
ria a revenit călărețului dinamo- 
vist Al. Longo, pe calul Fetița cu 
0 puncte în 47 sec. 6 zecimi. 
Este o victorie deolin meritată și 
ea confirmă conștiinciozitatea cu 
care s-a pregătit în ultimul timp 
acest călăreț. Locurile următoare 
au fost ocupate de : 2. D. Hering 
(Victoria) pe calul Azor, 0:47,7; 
3. I- Oprea (C.C.A.) pe Pelinaș 
0:48,5; 4. D. Hering, pe Prundiș 
0:48,6; 5. M. Dorojan (Recolta 
Buc.) pe Șoim 0:49,0 .

CLASAMENTUL CATEGORIEI A:

1. C.C.A. 7 7 0 0 168: 15 21
2. Dinamo Buc. 7 7 0 0 133: 12 21
3. Loc. Gr. roșie 7 5 0 2 112: 49 17
4. Construct. TSP 7 4 12 49: 33 16
5. Progr. Sănătatea 8 2 3 3 29:100 15
6. Dinamo 9 7 2 14 43: 35 12
7. Minerul Petroșani 7 13 3 12: 33 12
8. Locomotiva ICF 7 12 4 26: 92 11
9. Constr. SMOS. 7 0 3 4 17: 61 10

16. Știința Cluj 8 0 17 9:168 9
Etapa a Vll-a a campionatului

La 31 mai se vor disputa în ca
drul Cupei R.P.R. următoarele în
tîlniri: C.C.A. — Știința București, 
Dinamo București — Progresul 
F. B., Locomotiva Grivița Roșie— 
Minerul București, Constructorul 
T.S.P. — Metalul București, Loco
motiva Buzău — Dinamo IX.

Mîine dimineață și în continuare 
luni, începînd de la ora 7 se vor 
disputa — pe șoseaua București — 
Brănești — probele republicane de 
record pe „kilometru lansat și 
„kilometru cu start“ de pe loc.

Tentativele de ameliorare a re
cordurilor vor avea loc între bor
nele kilometrice 11-16, porțiune de 
șosea pe care organizatorii (Casa 
Centrală a Armatei) au instalat 
posturile telefonice, cronometrul e- 
lectric cu înregistrarea timpilor pe 
bandă, parcurile de mașini și zo
nele de așteptare.

Anul acesta motocicliștii vor în
cerca îmbunătățirea recordurilor la 
următoarele clase și categorii de 
motociclete șl automobile: motoci
clete solo clasele 100, 125, 175, 250, 
350, 500, 750 cmc bărbați și 150 
cmc femei, categoria ataș, clasele 
500 și 750 cmc automobile sub și 
peste 2 litri.

Atît la proba „kilometru lansat”, 
cîf și la ,,kilometru cu start” de pe 
loc motocicliștii vor acoperi distan
ța de un kilometru în ambele sen
suri. Rezultatul final va fi deter
minat de media aritmetică a rezul
tatelor obținute de concurenți prin 
acoperirea traseului în cele două 
sensuri.

Dacă mîine, dumhTică, vremea 
va fi favorabilă, în sensul că nu 
va bate vîntul și nu va ploua, or
ganizatorii vor avea dreptul să 
ceară concurenților să la startul în 
ambele probe tentativă de record. 
Dacă va ploua sau dacă vîntul va 
bate cu o intensitate mai mare de
cît cea admisă în regulament, dis
putarea probelor va putea fi amî. 
nată pentru luni. In cazul cînd șl 
luni vremea va continua să se 
mențină nefavorabilă, tentativele 
de record vor fi amînate pentru 
la toamnă.

Pentru buna desfășurare a între
cerilor s-a luat hotărîrea ca arbi
trii să fie prezenți pe traseu încă 
de la ora 5 dimineața, iar la ora 
6 să se închidă parcul de mașini, 
astfel îneît probele să poată începe 
fără nici o întîrziere la ora hotă, 
rîtă (7).

Sport
BOX. — Intre 1-9 iunie va avea loc 

ia sediul CCFS din str. V. Conta nr. 
16 conferința pe țară a Comisiei Cen
trale. Pe ordinea de zi figurează Da
rea de seamă pe anul 1955 a Comi
siei Centrale, rapoartele de activitate 
ale comisiilor regionale Craiova și 
Oradea ca și rapoarte ale asociațiilor 
Metalul și Flamura roșie.

ȘAH. — In zilele de 26 și 27 mal 
a.c., în 17?alul Facultății de mate
matici (str. Academiei nr. 14), va 
avea loc conferința comisiei centrale 
de șah. Deschiderea va avea loc sîm- 
băta1 26 mai ora 9.30.

LUPTE. — La 16 iunie se va des
fășura ultima etapă a turului cam
pionatului republican pe echipe. 
Sînt programate întreceri foarte im-
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Ia zi
portante: ia București se tntîlneac 
fruntașii clasamentului, la Orașul 
Stalln, C.C.A. va trebui sK treacă 
de Dinamo din localitate pentru a 
ocupa definitiv locul II în prima 
parte a campionatului, la Cluj un 
derbi local (Constructorul-Flamura 
roșie), iar la Ploești lupta se dă mat 
ales între Constructorul S. M. șl 
Metalul Reșița. Iată programul com
plet al etapei:
grupa I București: Dinamo Bucu

rești, Dinamo Satu Mare, Progresul 
Lugoj, Locomotiva Timișoara, gra
pa II Orașul Stalln: Voința Tg. Mu
reș, Dinamo Orașul Stalln, Progre
sul București, C.C.A., grupa III Cluj: 
Flamura roșie Cluj, Flacăra Bala 
Mane, Constructorul Cluj. Mletalul 
Hunedoara, grupa IV Ploești: Fla
mura roșie Arad, Metalul Reșița, 
Constructorul S.M. Ploești, Flamura 
roșie Galați.

CARNET ATLETIC
■ Așa cum am mai anunțat, din 

cele trei întîlniri ale etapei a 111-a 
a Campionatului republican de at
letism pe echiipe, care urmează să 
se desfăișoare la 2—3 iunie, una — 
cea mat Importantă, desigur — va 
avea loc astăzi și mîine pe stadio
nul „Gh. Gheorghiu-Dej“ din Cluj. 
Este vorba de meciul Știința-Dina- 
mo-Locomotiva, care reunește pe 
primele trei clasate ale clasamen
tului. Este, fără Îndoială, o între
cere foarte Importantă pentru în
treaga desfășurare a campionatului 
și un fericit prilej de a se obține 
noi și noi rezultate de valoare, cu 
atît mai mult, cu cit printre parti- 
cipanți sînt o serie dintre cei mai 
valoroși atleți din țara noastră.

Dacă Locomotiva, după cit se 
pare, va pierde ambele meciuri, cu 
Știința și Dinamo, în schimb între
cerea dintre echipele Știința și 
Dinamo — întâlnire de tradiție 
a atletismului nostru — se anunță 
deschisă oricărui rezultat. Totuși, 
prezentînd la bărbați o echipă 
mai completă și în orice caz 
mai omogenă, dinamoviștii se ara
tă superiori, în ansamblu, studen
ților. Rămîne însă de văzut cîte 
puncte vor putea totaliza atletele 
Științei pentru a putea reduce di
ferența d« la probele pentru băr
bați. Dar lucrul acesta nu se va 
putea vedea decît numai pe teren...

■ Comisia orășenească de atle
tism București organizează astăzi 
(de la ora 17) și mîine (de la ora 
10) pe stadionul Tineretului un 
concurs deschis atleților și atlete
lor de toate categoriile. Programul 
tehnic cuprinde toate probele, cu 
excepția ciocanului. In acest con
curs se vor desfășura și două pro
be (100 și 200 m.) cu handicap 
pentru începători.

■ „Cupa Primăverii" Ia marș își 
desfășoară mîine ultima etapă, a 
IV-a. Plecările și sosirile se vor 
face pe stadionul Tineretului. Pro
bele întrecerilor sînt: juniori și în
cepători (7 km.) și seniori (20 
km.). După această etapă vor fi 
stabilite rezultatele și clasamentul 
definitiv al competiției și vor fi 
premiate echipele clasate pe pri
mele locuri.

Simpozion despre alpinism la Orașul Stalin
In cadrul clubului Dinamo din 

Orașul Stalin, a avut loc zilele tre
cute un simpozion despre alpinism. 
Acesta face parte dintr-un ciclu care 
a început cu fotbalul și va continua 
cu ciclismul și luptele.

In introducere, Gh. Roșculeț, an
trenorul secției de alpinism, a ară
tat importanța alpinismului și victo
riile sale internaționale cele mai 
importante. De asemenea el a vor

bit despre proiectele alpiniștilor din 
țara noastră. Ir» continuare au fost 
prezentate două recenzii: Tudor Hu- 
rubean a vorbit despre alpinismul în 
U.R.S.S., iar Nicolae Jitaru despre 
cucerirea celui mai înalt vîrf din Pa
mir: vîrful Stalin (7.495 m.). Apoi 
alpiniștii Gh. Andreica și Mircea 
Stanciu au citit însemnările făcute 
de ei în timpul desfășurării Ț,Gupei 
de iarnă" din luna februarie.

AZI

ATLETISM. — Stadionul Tineretu- 
lui, ora 17: concurs pentru toate ca
tegoriile. Stadionul Dinamo, ora 9>30: 
campionatul școlilor medii.

VOLEI. — Teren I.T.B., de la ora 
16: Progresul C.P.C.S. — Știința I.C.F. 
(feminin), C.C.A. — Dinamo (mascu
lin).

HALTERE. — Sala Dinamo, ora 10 
și ora 16: campionatul republican pe 
echipe.

NATAȚIE. — Bazinul acoperit Flo- 
reasca ora 19,36: concursul lotului 
R.P.R

MIINE

RUGBI. — Teren C.C.A., ora 9,15: 
C.C.A. — Dinamo București (cat. A). 
Stadionul Tineretului, teren IV, ora 
17: Locomotiva I.C.F. — Constructo
rul Orașul Stalin (cat. A). Teren Di
namo, ora 8,45: Dinamo IX — 
Progresul Sănătatea (cat. A). Stadio
nul Progresul F.B., ora 17: Progre
sul F.B. — Flamura roșie Orașul Sta
lin (cat. B). Stadionul Tineretului, 
teren II, ora 11,36: Minerul București 
— Locomotiva Buzău (cat. B); teren
III, ora 11: Știința București — Con
structorul Constanța (cat. B); teren
IV, ora 11: Progresul I București — 
Metalul București (cat. B).

HANDBAL. — Teren C.C.A., ora 11: 
C.C.A. — Dinamo Orașul Stalin 
(camp. rep. masculin).

ATLETISM. — Stadionul Tineretu
lui, ora 16: concurs pentru toate cate
goriile și plecarea în cursa de marș

„Cupa Primăverii’*. Stadionul Dina
mo, ora 9,30: campionatul școlilor 
medii.

VOLEI. — Teren Dinamo, ora 10: 
Dinamo — Flamura roșie Cluj (fem.).

FOTBAL. — Stadionul Giulești, 
ora 15,30: Progresul C.P.C.S. — Fla
mura roșie Burdu'eni (cat. B); ora 
17,36: Locomotiva București — Di
namo Orașul Stalin (cat. A). Teren 
C.A.M., ora 11: Flamura roșie Bere 
Rahova — Metalul 131 (cat. C); ora 
13: FI. roșie Bere Rahova — MetaJul 
1 Mal Ploești (jun.). Teren Progresul 
F.B., ora 9: Progresul F.B. — Dlnamo 
Galați (juniori); ora 11: Știința 
București — Locomotiva Craiova (ju
niori); ora 13: Progresul C.P.C.S. — 
C.C.A. (juniori). Teren Dinamo Obor, 
ora 9: Dinamo VI — Metalul Tîrgo
viște (juniori). Stadion Giulești, ora 
9: Locomotiva București — FI. roșie 
Giurgiu (juniori).

CICLISM*. — Șoseaua București- 
Alexandria, km. 8, ora 8: cursă? or

ganizată de comitetul orășenesc C.F.S

HALTERE. — Sala Dinamo, ora 9 
campionatul republican pe echipe.

NATAȚIE. — Bazinul acoperit Fio 
reasca, ora 16: concursul lotulu 
R.P.R.

POPICE. — Arenele 23 August, Me 
talul Boleslaw Bierut, Progresul Gos 
podarii, Progresul Justiția, Recolt 
M.A., Giulești, ora 9,30: campionate 
orășenesc al echipelor de categoria



Cercetările științifice din Cluj 
iau un caracter practic

OMAGIU

1 Cîțiva 
membri 
științific

medici din orașul Cluj, 
ai cabirieTutui metodico- 

__ .__ din localitate și ai Socie
tății științelor medicale (secția me
dicina culturii fizice) au participat 
la consfătuirea pe țară a cadrelor 
de medici, organizată de Societa
tea științelor medicale la sfîrșitul 
lunii trecute în Capitală. La acea
stă consfătuire, au prezentat refe
rate dr. Onoriu Chețeanu, dr. Mir
cea Ioanete și doctor Corneliu 
Obrașcu.

Pe baza directivelor primite în 
legătură cu colaborarea dintre ca
binetul metodico-științitic și So. 
cietatea șființelor medicale, filiala 
Cluj a organizat o ședință comună 
de lucru în cadrul căreia a fost per
fectată această colaborare, care — 
de fapt — exista de mai multă 
vreme. In ultima consfătuire a ca
binetului metodico-știiințific s-a 
fiotărît să se pună un accent deo
sebit pe lucrările de metodică și 
tehnică a educației fizice, efectuate 
de antrenori' și profesori de edu
cație fizică. Pînă acum, în cabinet 
au predominat lucrările din dome, 
niu'l controlului medical și al cul
turii fizice medicale. Măsura de 
a se accentua activitatea antreno
rilor și profesorilor de educație fi. 
zică a fost luată ținîndu-se seama 
de faptul că munca acestora este 
insuficientă.

I a sfîișitul lunii trecute a avut 
loc sesiunea de comunicări științi
fice a catedrei de educație fizică 
a Institutuitii Politehnic. în cadrul 
căreia au fost prezentate referate 
fratînd probleme foarte interesante 
și importante din punct de vedere 
practic.

Maestrul emerit ai sportului loti 
Moina, șeful catedrei de educație 
fizică de la Institutul Politehnic, 
a prezentat lucrarea „Metodica an
trenamentului atleților la proba de 
100 m. plat"; Ileana Bîriea. asis
tentă ]a același institut, a prezen
tat lucrarea ..Tehnica alergărilor 
peste garduri", iar asistentul 
Traian Plăian a citit referatul 
„Importanța principiului aplicati
vității în lecțiile de educație fi
zică".

S-a observat că lucrările ar fi 
putut fi prezentate la un nivel mai 
ridicat și cu mai multă legătură 
cu practica, dacă ar fi existat o co-

în atenția cercetătorilor științific*
Consiliul științifico-metodic al 

G.G.F.SVC.M. organizează în zilele 
de 12, 13, 14 septembrie 1956 o 
sesiune de comunicări științifice, ta 
care vor participa și invitați de 
peste hotare. Comunicările vor fi 
axate pe următoarele' probleme:

1. Folosirea eforturilor intense 
qptime în antrenamentul sportivi
lor.

2. Recuperarea deficfenților fi
zici.

3. Aparate și metode noi de cer-

DE-A LUNGUL A 2.213 KM
(Urmare din pag. l-a) 

o prețioasă carte de vizită, deplin 
grăitoare asupra potențialului aler. 
gătorilor.

Reprezentanții presei apusene 
au subliniat în diferite discuții 
combativitatea înregistrată în a- 
ceasfă cursă, precum și mediile 
orare ridicate. Se poate spune, fără 
exagerare că, de la primul și pînă 
la Ultimul kilometru al fiecărei 
etape, a fost un iureș neîncetat. 
Și, în acest iureș, cicliștii noștri 
âu izbutit cea mai bună comportare 
din cele nouă ediții la care au 
participat pînă acum.

Pe echipe, anul acesta ne-am 
clasat pe locul VI. Fără o serie de 
defecțiuni materiale, desigur că 
alta ar fi fost situația. Dar șî 
acest loc VI (o mărturisim drept, 
destul de puțin așteptat) reprezin. 
tă un categoric succes, dacă ne 
amintim că în alte ediții ne-am cla
sat pe Tocul X sau XII, din 18 sau 
19 formații participante. De data 
aceasta, din 24 echipe am terminat 
pe locul VI, fapt care nu mai ne
cesită comentarii.

Comportarea noastră, după cum 
am transmis la timp în cursul des
fășurării, probei, a fost unanim 
apreciată de ziariști șî specialiști. 
Interesant este să răsfoim presa 
stfăj.nă care comentează „Cursa 
Păcii". Iată de pildă, ce scrie Ray
mond Mayer, trimisul specia] al 

j ziarului „L’Equipe”; „Cicliștii po
lonezi, bulgari, romîni și sovietici 
au fost marii animatori ai întrece
rii. Ei sînt așteptați cu viu inte- 

laborare strînsă cu cabinetul meto- 
dico-științiffc. Pe de altă parte, 
colaborarea cu cabinetul ar fi du» 
la un mai mare succes a) sesiunii, 
prin asigurarea unei temeinice mo. 
bilizări.

In urma deficiențelor constatate 
cu prilejul acestei sesiuni respon
sabilul secției pentru sportul uni 
versitar, șeful catedrei de educație 
fizică a Universității ,,Victor Ba. 
beș“, Gheorghe Comănaru, a cerut 
șefilor de catedră din institute să 
înainteze cabinetului planurile de 
muncă ale activității științifice; 
pentru ca ele să fie îmbunătățite 
prin colaborarea specialiștilor ca
binetului și sprijinul acordat da 
C.C.F.S. pentru bunul mers aj lu
crărilor.

In ceea ce privește activitatea 
cabinetului trebuie să spunem că 
acesta organizează ședințe perio
dice în cadrul cărora se iau măsuri 
pentru evidența și îndrumarea 
muncii științifice și antrenamente
lor sportivilor fruntași, coordonînd 
totodată și activitatea mișcării de 
cultură fizică și sport din școli șt 
facultăți.

De asemenea, cabinetul colabo
rează cu medicii, antrenorii și pro
fesorii care efectuează jucrări știin
țifice. In vederea desfășurării în 
bune condițiuni a antrenamente 
lor pe bază științifică, cabinetul— 
în colaborare cu Societatea științe, 
lor medicale — a organizat în se
zonul de vară controlul medical at 
antrenamentelor. Controlul a fost 
efectuat de medicii dispensarului 
pentru sportivi. Astfel, a.u fost 
deschise cabinete medicale Ia par
cul sportiv „Victor Babeș", sta. 
dionul „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
și Flamura roșie „Ianoș Herbak”. 
Aceste cabinete colaborează — prin 
examinări funcționale și observare 
medico-pedagogică — cu antre
norii care lucrează pe la bazele 
sportive respective. In această pri- 
vință, activitatea medicilor se des
fășoară pe baza directivelor date 
de Dispensarul regional pentru 
sportivi, după norme precise, pen
tru a se putea trage concluzii știin
țificei cu aplicații practice.

RADU FISCH 
EMIL BOCOȘ 

corespondenți regionali

cetare în domeniul culturii fizice.
Cei care au efectuat lucrări în 

aceste probleme sînt invitați să le 
trimită pînă la 15 iunie a.c. la 
C.C.T.S./C.M., Direcția cercetări 
științifice, strada Vasile Conta nr 
16.

Lucrările trebuie să fie redactate 
în formă definitivă, dactilografia
te și însoțite de un rezumat de cel 
mult o pagină. Autorii lucrărilor 
admise vor fi anunțați din timp.

res în „Turul Europei" în care — 
datorită excelentei impresii pe care 
au lăsat.o — vor ști să reediteze 
frumoasele lor isprăvi din „Cursa 
Păcii". In continuare, citim: „Una 
din marile figuri ale cursei a fost 
romînul Dumitrescu, — această 
„forță a naturii". El este un ru
tier complet, căruia iî surîde un 
viitor strălucit. Deși Krotak, un alt 
alergător valoros, a cîțtigat, noi 
l-am fi preferat învingător pe Du
mitrescu".

Mai departe, ziaristul francez, 
se ocupă de o problemă foarte in
teresantă. Este vorba-de o sugestie 
adresată Uniunii Cicliste Interna
ționale. Și anume: 
la viitoarele ediții 
ale „Cursei Păcii" 
să fie invitați și 
o serie de renu- 
miți cicliști profe
sioniști din Apus. 
Totodată, cei mai 
valoroși alergători 
din „Cursa Păcii" 
să fie invitați la 
Turul Franței, pro
bă în care — no
tează comentatorul 
parizian — acești 
alergători vor ști, 
fără îndoială, să 
se descurce destul 
de bine.

In „Gazzetta 
dello Sport” se 
spune: „Deși încă 
nu posedă întreaga 
gamă a tehnicii și 
tacticii maritoț

La Tokio floarea cireșilor s-a 
scuturat de mult... In oraș, peste 
afișele campionatelor mondiale de 
tenis de masă au fost lipite altele 
care anunță premiere teatrale, noi 
filme sau 'poate primele concur
suri ale înotătorilor japonezi. In 
marea sală a întrecerilor au avut 
loc de atunci campionatele mon
diale de judo. Ogimura și Rosalin
ds Rowe, nedespărțiții Andreadis 
și Stipek se gîndesc de acum la în
trecerile de la Stockholm, iar An
gelica Rozeanu și-a publicat impre 
siile culese în „jurnalul celor 54 
de zile în Extremul Orient".

Și totuși, ne întoarcem în aceste 
rînduri la zilele campionatelor 
mondiale reproducînd un editorial 
al cunoscutului ziar belgian „Les 
Sports- intitulat: „SA ȘTII SA 
PIERZI CA UN ADEVĂRAT CAM
PION".

„...Așa a făcut Angelica Rozeanu. 
Far moașa jucătoare romînă a cuce
rit pînă acum de 6 ori consecutiv 
titlul mondial feminin la 
de masă, ispravă care nu

tenis 
va 

fi egalată, desigur, atît de cu- 
rînd. Ea n-a putut adăuga al

Sportivi egipteni 
in Uniunea Sovietică

MOSCOVA ■ 24 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Răspunzînd Invitației organiza
țiilor sportive sovietice, la 23 
mai a sosit la Moscova echipa-re
prezentativă de tir a Egiptului. 
Trăgătorii egipteni vor susține o 
întâlnire prietenească cu sportivii 
sovietici în orașul Leningrad.

I

Azi ia Berlin
R. F. Germană—Anglia

la fotbal
din 
in- 
re- 
și

Azi pe stadionul olimpic 
Berlin va avea loc întîlnirea 
ternațională de fotbal dintre 
prezenta ti vele R. F. Germane 
Angliei. întîlnirea este așteptată 
cu un deosebit interes. Toate cele 
90.000 de bilete au fost vîndute-

In
fost
ne.ri,
ta), 
juca în locul lui Posipal care este 
accidentat. In rest vor juca vechii 
internaționali, frații Waiter, Mor- 
lock, Mai, Schaffer, Liebrich etc. 
Echipa Angliei va prezenta o e- 
chipă tînără, cu excepția lui Mat
hews și Wright. Meciul va fi con
dus de arbitrul maghiar Zsolt.

echipa R. F. Germane au 
introduși cîțiva jucători ti- 
ca Schlienz (mijlocaș dreap- 
Rockner (fundaș). Acesta va

curs*;, romînul Dumitrescu, datori
tă unei vigori deosebite, și-a per
mis să atace aproape în fiecare zi. 
EI a ratat de puțin o victorie pe 
care ar fi meritat-o din plin".

Acest pas înainte, pe care ciclis
mul nostru îl aștepta de multă 
vreme, ne deschide largi perspective 
pe plan internațional. Dar, în ace
lași timp, pune în fața noastră 
răspunderi și mai mari, precum și 
importanta problemă a unei' pre
gătiri și mai bune, pentru reali
zarea de noi progrese.

EMIL IENCEC

Un mic grup de „fugari" condus de șeho- 
fiicwacul Nopok,.‘

7-lea succes, fiind și ea învinsă 
de adevăratul „val japonez" la re
centele campionate mondiale dis
putate la Tokio.

Din al doilea tur deținătoarea 
campionatului mondial a ieșit din 
competiție fiind eliminată de ju- 
cătoarea japoneză Kiyoko Tosaka. 
La rîndul ei, Tosaka a fost elimi
nată din competiția cîștigată, cum 
se știe, de una din compatrioatele 
sale.

Dar. eliminată din această mare 
întrecere pe care o dominase lite
ralmente timp de 6 ani, Angelica 
Rozeanu a știut să se apere ca o 
adevărată campioană, luptînd cu 
strășnicie pentru șansa ei. Sco
rul meciului cu Tosaka avea să fie 
semnificativ. în al treilea set ațin
tind cifre care, probabil trebuie să 
fie foarte aproape de recordul aces
tui gen, sau chiar să constituie un 
record: 21—19. 22—29, 32—30. Nu 
se poate spune desigur că, jucătoa- 
rea romînă n-a luptat cu o energie 
rară. Altele, în locul ei, în fața suc
cesului care le-a surîs atîta timp, 
s-ar fi pierdut și ar fi cedat pasul 
după 'primele două seturi, pe care

romtnt vor concura 
in Turcia, Polonia, Italia și Bulgaria

In zilele de 2 și 3 iunie se va 
desfășura la Istanbul un concurs 
internațional de atletism organizat 
de clubul sportiv din localitate, 
„Fenerbahce".

La acest concurs a fost invitat 
și un grup de atleți romtaii. O 
săptămînă mai tîrziu. atleții noș
tri fruntași vor evolua la Varșo
via, în cadrul unui nou concurs 
internațional.

Este vorba de memorialul J. 
Kusocinski, organizat Ia Varșovia 
între 9 și 10 iunie. Țara noastră 
va fi reprezentată de un grup 
de 10 atleți fruntași din care fac 
parte maestrul sportului Ion Soe- 
ter, 
Ilie

lolanda Balaș, Ion Opriș, 
Savel, Ion Wiesenmayer și

SELECȚIONATA DE FOTBAL-JUNIORI
A FRANȚEI-F.S.G.T. VA JUCA ÎN TARA HOASTRĂ

fotbal-juniori 
va întrejprm- 
țara noastră, 

Cu acest pri- 
francezi vor 

cu echipele ro-

Selecționata de 
a Franței F.S.G.T. 
de un turneu în 
între 2 și 11 iunie, 
tej tinerii sportivi 
susține trei întîlniri 
mînești de juniori. Primul meci va 
avea loc ta 3 iunie la București 
In tovărășia echiipei Progresul F.B., 
probabil în deschidere ia jocul de

• La 22 mai s-a disputat la Lodz 
întîlnirea internațională de fotbal 
dintre echipa poloneză L.K.S. și 
formația franceză F. C. Toulouse. 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate: <-♦.

• Parașutista franceză Colette Du
val a stabilit un record mondial 
de cădere liberă. Sărind de la alti
tudinea de 12.000 m. ea nu și-a des
chis parașuta decît la 230 m. de sol. 
după o cădere de 4’35”.

La palatul sporturilor din Fe- 
au început la 23 mal întrecerile 
cadrul campionatelor de haltera 
R.P. Chineze la care participă

haltero- 
care se

atletism

kin 
din 
ale 
sportivi din 25 de provincii și orașe
ale țării. In ultima zi a campionate
lor, Ia 27 mal, se va desfășura o în- 
tîlnire prietenească între 
fitil chinezi și cei sovietici, 
găsesc în prezent Ia pekin.

• Federația poloneză de
a anunțat că la concursul internațio
nal, organizat la Varșovia în zilele 
de 9 șl 10 iunie în memoria lui J. 
Kusocinski, și-au anunțat participa
rea și următorii atleți francezi: Li
senko, Degats, Cury, Dehen și re
cordmana Franței în cursa de 800 m.. 
Goullieux.
• Atietui italian Meconi a stabilit 

un nou record al Italiei, la aruncarea 
greutății obținînd rezultatul de 16.21 
m.

• La Amsterdam, a avut loc în
tîlnirea de rugbi XV între echipele 
naționale ale Olandei și Belgiei. Vic
toria a revenit olandezilor cu sco-

Wminln de tennis de table six anneei 
eonsecutivement, exploit qui ne ;era sorț 
douîe pas de si tot egole. file n‘o pk 
y ajouter un septieme succes, oyant cfc\x 

eussi, submergee par cette veritoble V 
vague de tond japenaise o loquelle «»»t 1* 1 * * * * & 
donne lieu les recent championnats | 
nondi'—x de ce spor* * Tokyo

alții. In zilele de 23 și 24 iunie 
la Neapole va avea loc întîlnirea 
triunghiulară de atletism dintre 
echipele reprezentative feminine 
ale Italiei, R.P.R. și R. Ceho
slovace. In aceleași zile, cei mai 
buni atleți din țara noastră au 
fost invitați să participe la cam-i 
pionatele internaționale de atle
tism ale R.P. Bulgaria care vor 
avea loc la Sofia.

Întîlnirea atletică dintre echi- 
pele Locomotiva București și Lo
komotiv Sofia, care urma să aibă 
loc la sfîrșitul lunii mai la Bucu
rești, a fost amînată pentru zilele
de 21 și 22 iulie din cauza indis
ponibilității unor sportivi bulgari.

categoria A Progresul București- 
Mrnerul Petroșani. Celelalte două 
partide vor avea loc în provincie.

Vizita tinerilor fotbaliști francezi. 
Va constitui un eveniment sportiv 
de seamă pentru juniorii noștri 
șl, în același timp, va contribui la 
închegarea unor legături de prie
tenie și mat» strînse între tinerii 
muncitori din cele două țări.

• înotătorii maghiari se pregătesc 
în vederea concursurilor Interna
ționale la care vor lua parte în acest 
sezon. In primele zile ale lunii iulie 
echipa R.P. Ungare va susține o în- 
tîlnlre cu reprezentativa R.D. Ger
mane, iar între 27 ți 30 iulie înotă
torii maghiari vor pleca la Bucu
rești unde vor întîlni echipa repre
zentativă a R.P.R.

In cea de a doua jumătate a lunii 
iunie echipa selecționată de polo pe 
apă va participa Ia un turneu in
ternațional organizat la Neapole.
• In localitatea Dulken din R.F. 

Germană a început zilele trecute un 
mare turneu internațional de tenis 
de masă pentru echipele de juniori 
la care participă sportivi din R. Ce
hoslovacă, R.P. Polonă, Elveția, R.F. 
Germană și din alte țări.

In primele întîlniri tinerii jucă
tori cehoslovaci au obținut două 
victorii asupra echipelor R.F. Ger
mană i (5-3) ți Elveției (5-0).

• La 20 mai a luat sfirșit în orașul 
Sopot concursul internațional de că
lărie la care au participat cei mai 
valoroși sportivi din R.P. Ungară. 
R. Cehoslovacă, R. D. Germană și 
R.P. Polonă. In ultima zl a ’concursu. 
lui s-a disputat proba de viteză. Vic
toria a revenit pe echipe călăreților 
din R.p. Ungară. In clasamentul indi
vidual primul Ioc a fost ocupat de 
sportivul cehoslovac Kubicik urmat 
de stawinskl (R.p. polonă) șl Roenor 
(R.D. Germană).

• Recent a avut ioc la Fraga în- 
tîlnirea internațională de gimnastică 
dintre echipele selecționate mascu
line și feminine ale R. Cehoslovace 
și R.P.F. Iugoslavia. In ambele în
tîlniri victoria a revenit echipelor 
cehoslovace. La femei scorul a fost 
de 222,59-217,95 iar la bărbați 339,5- 
329,5 puncte. In clasamentul indivi
dual primul Ioc la femei a fost ocu
pat de gimnasta Tresnakova (R. Ce
hoslovacă) cu 37,15 puncte, iar la băr
bați de Skvor (R. Cehoslovacă) 
57,95 puncte.

& Cupa deschiderii sezonului 
ciclism, desfășurată la Moscova,

le-a pierdut de justețe,. s-ar fi des
curajat sau s-ar fi enervat în fața 
unei asemenea opoziții cu care de 
mult timp ■ nu mai era obișnuită. 
Campioana lumii însă s-a concen
trat, și-a adunat toate energiile 
pentru a-și învinge adversara, ajun- 
gînd in ultimul set la scorul neo
bișnuit de 32—30 învinsă, Ange
lica Rozeanu nu s-a dezmințit, 
pierzînd după o partidă de splen
didă luptă. O campioană ca An
gelica Rozeanu merită să fie admi
rată".

Un simplu fapt?
Nu. Mai mult, o spune chiar ga

zetarul belgian: „o artă". Iar toa
te cuvintele lui, un omagiu...

cu

ia 
a 

reunit la start peste 200 de concu- 
renți în majoritatea cicliști tineri. 
Victoria a revenit tînărulul alergător 
Anatoli Cerepovicl care a parcurs dis
tanța de 50 km. în timpul de lh. 7’51”, 
realizind o medie orară de peste 44 
km.



APRECIERI ELOGIOASE ADUSE FOTRALULUI NOSTRU 
DE CĂTRE CONDUCĂTORII ECHIPEI LUTON TOWN

w

►Sportivii romîni

„Tehnic, echipa
Vineri dimineața, am petrecut 

citeva clipe în compania jucătorilor 
și conducătorilor clubului Luton 
Town, pentru ultima oară înainte 
de plecarea acestora spre Sofia, 
unde echipa engleză susține dumi
nică al cincilea și ultimul meci 
din turneul întreprins pe continent.

Am stat de vorbă din nou cu 
d-nii Percival G. Mitchell, preșe
dintele clubului, Thomas A. Hodg
son, din conducerea clubului șt 
Douglas („Dally") Duncan, mana
gerul echipei. Fiindcă de mai 
multe ori, în cursul ultimelor z.ile, 
oaspeții noștri făcuseră declarații 
presei în legătură cu jocurile sus
ținute în Romînia, am ales de data 
aceasta ca subiect al interviului 
nostru o temă poate mai originală 
și anume: „Comparația între fot
balul nostru și cel al altor țări 
europene".

Aceasta, deoarece, după cum se 
știe, echipa engleză Luton Town a 
jucat de mai multe ori pe conti
nent în anii din urmă. Să recapi
tulăm itinerariile fotbaliștilor de la 
Luton... In 1954, Luton Town a 
participat la un turneu de fotbal 
în Turcia, cînd a obținut o pre
țioasă victorie cu 2-1 asupra echi
pei braziliene F. C. America. Din 
Turcia, fotbaliștii englezi au plecat 
în Grecia pentru alte două meciuri. 
Anul trecut, la finele sezonului 
(mai), Luton a jucat mai multe 

meciuri în Danemarca. In sfîrșît, 
în noembrie trecut, Luton a fost 
oaspetele echipei spaniole F, G 
Barcelona, fiind învins cu 3-1 
după un meci entuziasmant. Să nu 
uităm, de asemenea, că Luton 
Town a venit acum în Romînia 
după două jocuri susținute la Brno 
și Bratislava cu selecționate ale 
fotbaliștilor fruntași cehoslovaci.

Iată deci, elemente de comparai 
ție care pot fi deosebit de intere-’ 
sânte pentru noi. „Purtătorul de 
cuvînt" al fotbaliștilor englezi a 
fost P. G. Mitchell, el însuși fost 
jucător de fotbal amator, un pre-' 
ședințe de club care ni s-a părut 
foarte activ și versat în problemele 
fotbalului. Iată ce ne-a declarat 
d-sa :

„Cu ani în urmă, englezii îșî 
formaseră despre, fotbalul conti
nental o Idee umcă, generală, ne-' 
făcind deosebiri între jocul dife
ritelor țări europene. Trebuie să 
spun sincer că această idee nu era 
prea măgulitoare pentru vecinii 
noștri de dincolo de Canalul Mî- 
necii. Anume, am avut totdeauna 
impresia că în Europa se joacă un 
fotbal ceva mai rudimentar decît 
Ia noi în insulă. Fotbaliștii conti
nentali, bineînțeles cu citeva ex
cepții, păreau să încerce a reme
dia anumite lipsuri în tehnica in
dividuală, abuzând de pase scurte, 
mai ușor de reglat. Parcă voiau 
neapărat să intre cu mingea în 
plasă... Erau apoi anumite dife
rențe în interpretarea regulamen
tului de către arbitrii continentali 
care duceau la neplăcute contro
verse. Aceasta crea impresia că pe 
continent nu se joacă un fotbal 
atît de „fair", cum cerem noi.

„Turneele pe care le-am între
prins de curlnd in Europa cu e- 
chipa noastră, ca și ultimele întîl
niri internaționale ale fotbaliștilor 
englezi au modificat in bună parte 
aceste idei. In primul rind, m-am 
convins că pe continent se joacă 
un fotbal de calitate din ce in ce 
mai bună. Bineînțeles, echipele din 
Turcia, Grecia și Danemarca nu 
se ridică încă la un nivel prea 
înalt. In schimb, jocul de la Bar
celona și, mai ales, revelația tur
neului pe care-l întreprindem acum 
în răsăritul Europei, ne arată că 
în nici un caz englezii nu mai pot 
să-și reclame titlul de profesori în 
fotbal... Din punct de vedere teh
nic. echipele continentale se ridică 
acum la valoarea celor britanice. 
F.le au, în plus, un spirit de luptă * 
ridicat, care poate genera victoria > 
în întrecere. Pregătirea lor este de 
prima mină.

„Dacă doriți să fac o comparație 
între fotbalul cehoslovac și cel ro- 
min, pot să vă spun că ea este 
cu totul în favoarea dvs. Cele două 
meciuri de la București ne-au pus 
în fața unor adversari mai valo
roși decît cei din Cehoslovacia. 
Mă refer în special la echipa 
C.C.A., care este, după părerea 
mea. o sinteză minunată a spiritu
lui britanic de fotbal, cu cel con
tinental, în ce au ele mai prețios. 
Tehnic, echipa C.C.A. < 
cu orice echipă engleză de ligă, 
iar ca viteză și combativitate nu

C.C.A. este egală cu orice echipă engleză de ligă”
peste hotare

rămîne în urmă față de cele mai 
bune echipe europene pe care 
le-am văzut. Intre C.C.A. și Di
namo nu există o diferență de clasă 
Prima are însă, superioritatea evi
dentă a concretizării acțiunilor de 
atac prin periculoase șuturi 
poartă.

.Față de fotbalul cehoslovac a- 
veți și ascendența unui spirit de 
arbitraj superior, ca și a unui joc 
cu adevărat „fair".

„Sînt convins că oricare din cele

9 oe. ea-rt 

la

două eciiipe românești pe care 
le-am întîlnit aci, se vor bucura 
de aprecierea cea mai înaltă din 
partea publicului britanic. Dorim 
să reînoim cit mai curînd legă
turile noastre cu -fotbaliștii ro- 
mini, legături prietenești care au 
început aci sub atît de frumoase 
auspicii."

Ca încheiere, dl. P. G. Mitchell, 
președintele Luton Town F. C. a 
spus următoarele :

Irina Ponova și cuplurile 
Gh. Viziru-M. Viziru, Irma Ponova-

Julieta Hamian 
campionatului 
de tenis de

in finalele
internațional 

la Sofia
telefon de UiZ SOFIA 25 (prin

N corespondentul nostru) Joi și vi- 
f lieri pe terenurile stadionului 
Z Ț.D.N.A. din capitala Bulgariei au 

continuat jocurile din cadrul cam- 
l pionatului internațional de tenis. 
' Jucătorii romîni au avut o com- 

portare meritorie reușind să se 
l califice ] ‘ “ 
' finale : 
} mei și 
b Iată 
. trate: 
r G. Viziru
i 6—3; 
r 3—6.
> (U)

Katona (U) 
k 6—2; Cristoa . .
* 6—0; Bardan — Ilenberger (A)
S 9—7, 6—0. Turul III: Katona 
L (U) — Cristea 6—2, - ~ ~
T In semi finală se vor
z Viziru — Jancso (U) și Katona 
L (U) — Komaromi II (U). Sim- 
f piu femei: Turul II: Namian — 
Z Bardoczi (U) 3—6, 6—0, 7—5; 
k Erdodi (U) — Stăncescu 6—0,
f 6—4; Semi-finate: Ponova — Na- 
z mlan 7—5, 7—9, 6—3. In finală 
X se vor întîlni Ponova și Erdodi
* (U). Dublu bărbați: Turul II: 
} G. Viziru + M. Viziru — Szik- 
N sai + Komaromi II (U) 7—5, 
< 6—4; Caralulis + Zacopceanu — 
z Ciuparov + Dimitrov (B) 8—6, 
X 6—2, 3—6, 6—3. Sferturi de fina- 
f lă: Jancso + Katona (U) — Ca-
> ralulis + Zacopceanu 6—2. 4—6, 
\ 6—0, 6—4; Riisller + Ilenberger 
f (A) — Bardan
> 6—4, 1—6, 2-6,

pînă acum în trei probe 
simplu femei, dublu fe- 

dublu bărbați.
rezultatele tehnice înregis- 
Simplu bărbați; Turul II: 

Palinkas (U) 6—3, 
Jancso (U) — Caralulis 

6—3, 6—2; Komaromi II 
- Zacopceanu 6—4, 7—5 ;

M. Viziru 6—3, 
Stil (A) 6-2, '

miercuri seara în localitate. La 
Budapesta am fost întîmpinați cu 
multă căldură de reprezentanți ai 
forurilor sportive ungare. In cursul 
zilei de astăzi (n. r. ieri), echipa 
a făcut un scurt antrenament, în 
vederea importantei întîlniri pe care 
o va susține duminică cu repre
zentativa R. P. Ungare.

Jocul se va disputa pe N'epsta- 
dion, între două meciuri de folbal 
din campionatul Ungar (Honved— 
Pecsi Dozsa și Csepe'. — Dozsa 
Budapesta). După această partidă 
echipa de handbal a R. P. Romîne 
se va deplasa la Debreczen. unde 
va întâlni miercuri o selecționată 
locală. Miercuri seara întregul lot 
va porni spre București, unde ur
mează să sosească în cursul zilei 
de joi 31 mai.

PETRE CAPRA

In preajma concursului 
internațional de aeromndde 

de la Budapesta

G.

tarile de democrația 
din Uniunea Sovielt-

ultimelor două con-

Părăsind frumoasa dumneavo astră (ară gindurile mele sînt în
dreptate mai ales spre acea mare amabilitate de care ne-am bucu
rat din partea tuturor și către numeroșii prieteni pe 
făcut.

Este o adîncă dorință a mea ca să fie perfectată 
Angtia a uneia din echipele dum neavoastră și atunci 
tot ce ne stă în putință pentru a răspunde numeroaselor 
și pentru a reînoi prieteniile legate.

Sperăm că vizita noastră a contribuit la cimentarea prieteniei 
și a înțelegerii între popoarele

CE SPUNE CONSILIERUL

+ Cristea 6—2, 
6—2. Semi

finale : G. Viziru + M. Vizirii 
— Rosller + Ilenberger (A) 6—1, 
4—6, 6—1, 6—0. In finală se vor 
întîlni frații Viziru cu perechea 
maghiară Jancso + Katona. Du
blu femei: semi-finate: Ponova + 
Namian — Toșeva + Boiadjieva 
(B) 6—3, 6—4; Erdodi + Bar
doczi (U) — Brossmann (U) + 
Stăncescu (R) 6—0, 2—6, 6—0- 
Dublu mixt: sferturi de finală: 
Ponova + G. Viziru — Boiadjeva 
+ Ciuparov (B) 6—1, 6—8, 6—3; 
Stăncescu + Caralulis — Bross
mann + Palinkas (U) 6—1, 6—4. 
în semî-fmale se vor întîlni: Stan-

_ ccscu + 
activitatea de pregătire a echipei. X ,

Dintre jucătorii echipei nu pot C ilenberger 
releva pe vreunul în mod special; y Vizirii — 
cu toți au muncit mult și au me
rite egale. Aș vrea totuși să arăt 
că tînărul Rădulescu, deși debutant 
și încă într-un meci atît de greu, 
a știut să-și învingă emoția și să 
facă față partidei. Țin să relev, 
de asemenea, sprijinul publicului, 
care a încurajat continuu echipa, 
intervenind cu încurajări mai ales 
în momentele grele.

Desigur, C.C.A. nu e încă 
echipă completă; ea mai are 
unele lipsuri, lacune pe oare 
printr-o muncă perseverentă — 
vom strădui să le eliminăm".

oare i-am

o vizită în 
vom face 
atenții, ca

noastre.
P. G. MITCHELL 

președintele Luton Town 
Football Club

TEHNIC AL ECHIPEI C.C.A.
Carailulis — Brotz +' 
(A) și Ponova '+' G. 

Erdodi + Katona (U).

TOMA hr istov

Mime pe Nepstadkm 
din Budapesta: 

R. P. Roroină —R. P. Ungară 
la handbal fenriiwi

° > BUDAPESTA. 25.
_  \fon). — După un drum 
ne C cu trenul, echipa feminină

< bal a R. P. Romîne

(Prin țele- 
obositor. 
de hand- 
a sosit

Orașul Budapesta va găzdui la 
sfârșitul acestei luni întrecerea ce-' 
lor mai bunî constructori de aero- 
modele din 
populară și 
că.

In cadrul
cursuri internaționale (Moscova —• 
1954 și R. Cehoslovacă — 1955) 
echipa noastră reprezentativă a o- 
cupat de fiecare dată locul 5 în 
clasamentul general. De astă da
tă însă, specialiștii aeroclubului 
central speră într-o comportare 
mai bună a aeromodeliștilor care 
ne reprezintă, îar la individual re
prezentantul nostru Ștefan Purice 
se anunță drept un concurent cu 
mari șanse. Participînd la proba 
sa favorită — motomodele — în 
cadrul unuia din concursurile de 
selecție, talentatul aeromodelist a 
obținut maximum de punctaj, re* 
zultat neînregistrat încă oficial în 
nici o alltă țară.

La categoria „mecanice cu zbor 
captiv" din liipsa motorașelor co
respunzătoare, cea mai bună per
formanță a țării noastre este doar 
de 155,500 km/tj. In ultimele zile 
însă, centrul experimental de aero- 
modeie a primit un stoc de moto
rașe, astfel că la Budapesta mo
delul concurentului G. Craioveanu 
va fi echipat cu o astfel de piesă.

La „planoare" și „propulsoare" 
rezultatele aeromodeliștilor noștri 
sînt în jurul a 870 puncte din 900 
posibile, iar la „acrobație", deși A. 
Casian este un bun tehnician, to
tuși nu se ,pot da prea multe a- 
mănunte, întrucît 
figurează pentru 
tr-un concurs (în 
lor), pentru a da
baculozitate întrecerii.

această probă 
prima oară în
locui reactoare- 

mai multă spec-

VIRGIL ECONOM U, consilier 
tehnic al echipei C.C.A.: „După 
această victorie a echipei C.C.A., 
în afara celor scrise în presă, aș 
dori să relev în mod special me
ritul pe care-l au, în realizarea 
succesului, jucătorii echipei mili
tare. Și nu mă refer numai la 
efortul pe care l-au depus ei pe 
teren, ci — mai ales — la efortul 
anterior, ta munca perseverentă de 
pregătire tehnică și tactică pe care 
au depus-o în ultimul timp, la ex
celenta lor pregătire morală și de 
voință. Succesul de miercuri se 
datorește în primul rînd jucători
lor, dar și conducerii C.C.A. ’care 
a sprijinit constant și permanent

*wvwwww\\aaaaa/www

[
ISTANBUL 25. (Prin telefon). 
Primele întreceri din cadrul 
„Cupei Mondiale" la lupte încep 
azi (N.R. ieri). Și-au anunțat par
ticiparea reprezentanți a 18 țări 
printre care sovietici, italieni, po
lonezi, maghiari, francezi, bulgari, 
elvețieni, iranieni, japonezi, fin
landezi, egipteni, sirieni și alții. 
Participarea efectivă o vom cu
noaște însă abia după efectuarea 
primei cîntăriri a participanților, 

/ adică astăzi la ora 12.30. Aceasta 
2T în ce privește luptele libere, ala 1 
\ căror întîlniri se desfășoară timp 
C de 3 zile (25—27 mai). Cît pri-' 
x vește întrecerile la lupte clasice, - 
\ la oare participă 
x luptători romîni, 
\ desfășura între 29 
/ de 28 mai — zi
x concursurile de lupte libere și cla- 

sice — a fost consacrată unei mari 
\ demonstrații de lupte naționale, 
\ nrezerrta.tă de sportivi din diferite 

estePlegală $ tări- de luPte P°Pulare turcești, 
ă de ligă, Concursurile se desfășoară pe

Mare interes ia Istanbul 
pentru „Cupa Mondială” a luptătorilor

și un lot de 
acestea se vor 
și 31 mai. Ziua 
de pauză între

rtadiionul Mihat .Pașa, care are o

capacitate de 30 000 locuri și este 
situat pe malul Bosforului. Cum 
vremea este și se menține în ge
neral răcoroasă, organizatorii au 
amenajat și o sală cu o mare ca
pacitate pentru eventualitatea că 
întrecerile nu s-ar putea desfășu
ra în aer liber.

Prezența luptătorilor romîni la 
Istanbul — de altfel primii sportiv] 
din R.P. Romînă care vizitează 
Turcia după cel de al doilea război 
mondial—a stîrnit un interes con
siderabil. Sportivii noștri au fost 
bine primiți și înconjurați cu mul
tă atenție. Presa publică cronici 
ample despre luptătorii noștri, 
ilustrate cu fotografiile acestora. 
In ziarul „Republika" a apărut 
un interviu acordat de conducăto
rul delegației romîne, tov. S. Ba
ra ny, iar ziarul „Dina" a publi
cat un mare articol. La hotelul 
Pera Palace, unde locuiesc spor-

depășește chiar obișnuita populari
tate a fotbalului, fapt explicabil, 
dacă ne gândim că în Turcia 
luptele sînt sport național.

înainte de desfășurarea întrece
rilor a avut loc și o importantă 
ședință tehnică în legătură 
terpretarea regulamentului, 
neral, regulamentul nu a 
modificări ci s-au făcut 
unele precizări. Astfel — 
altele — s-a stabilit că în momen
tul în care un luptător va fi 
fixat în pod, arbitrul va număra 
(ca la box, de altfel). In cazul în

sî.nt bucuroși să

tivii noștri, se perindă zilnic cetă
țeni turci care vor să-î cunoască 
pe luptătorii romîni, oa șl dele
gați ai diferitelor cluburi sportive 
care propun întîlniri între sporti
vii romîni și turci la baschet, vo
lei, fotbal, canotaj etc. Luptătorii 
turci, ou care reprezentanții noș
tri s-au mai întîlnit cu ocazia al-' 
tor întreceri, 
poată stnînge legăturile prietenești 
și vor să ne viziteze țara. Foarte 
mare este interesul în jurul 
luptătorilor sovietici, care au de
plasat formații puternice atît. Ia 
lupte libere cît și la lupte ci a see- 
(Printre alții, campionii mondiali 
Gurevicî, Kartozia, Staskevici, Me- 
kokisvili, Balavadze etc.). Aceștia 
sînt foarte popular, iar fotogra
fiile lor luate la antrenamente, la 
plimbare, etc. au fost publicate de 
toate ziarele. In genetral s-a putut 
constata că interesul pentru lupte

cu in- 
In ga- 
su ferit 
numai 
printre

jurul

care luptătorul fixat va ieși din 
această situație periculoasă înain
te ca arbitrul să numere 5, atunci 
luptătorul care atacă va primi 2 
puncte; dacă va rămîne însă în 
pod peste 5 secunde, adversarul 
său va primi 3 puncte.

O ultimă comunicare: luptătorii 
români se simt foarte bine și 
timpul came a rămas pînă la pri
mele întreceri de lupte clasice și-l 
petrec făoînd antrenament la sală 
și în aer liber, plimbîndu-se pen
tru a cunoaște orașul etc.

Redacția și Administrația, Bucu rești, str Const Miile nr. 17, tele fon 5.30.37 Nr. 1—9 52 Tiparul Intr. Poligrafică nr. 2 str. Brezoianu Nr. 23—25, 
X Abonamentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprin derL


