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‘fitâfască 23 August, marea sărbătoare națională a poporului nostru, ziua eliber ării Romîniei de sub jugul fascist!
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MAREA SÂRBATOARE;
in no;i vor fîlfîi însoare steagurile tricolore și roșii, 
din nou va răsuna de la un capăt la altul al țării cînt de 
bucurie, din nou se vor prinde flăcăi și fete in străvechile 
hore, sîrbe și bătute. In toată republica noastră dragă se 
va prăznui in cîntec și voie bună marea noastră sărbătoare 
națională : 23 August.

S-a împămîntenit și la noi, în anii aceștia de adevărată libertate, 
bunul obicei ca marile sărbători să fie prilej nimerit de a face bîlar.țul 
muncii trecute, de a scruta cu gindul realizările ce vor urma.

Nesfirșit este numărul acelora care vor raporta cu mindrie îndrep
tățită partidului iubit, înțeleptul cirmaci al vieții noastre noi, că și-au 
făcut datoria, îndeplinindu-și sau depășindu-și sarcinile. In rîndul 
acestora, înconjurați de admirația și cinstirea întregului popor, nu 
puțini sint aceia care au găsit în practicarea regulată a sportului un 
mijloc minunat de întărire fizică, de călire morală, de dezvoltare ar
monioasă.

Și cum să nu fie mîndri de destoinicia lor și bucuroși de cinstirea 
tovarășilor lor de muncă, muncitorii din brigada de producție din secția 
de perforaj de la fabrica Tehnometal din Timișoara, cu toții sportivi, 
care in întrecerea desfășurată în cinstea lui 23 August și-au depășit 
sarcinile de pian cu 121 la sută? Pe bună dreptate i se cuvin laude 
deosebite muncitorului Ștefan Kraminski, fotbalist, care și-a depășit 
planul cu 167 la sută. Ca acești bravi sportivi de la Tehnometal din 
Timișoara sînt alți mii și mi> care consideră ca o înaltă datorie a lor 
nu numai să-și dovedească măiestria în întrecerile sportive, ci și des
toinicia în munca lor de zi cu zi.

Așa i-a învățat partidul, îndrumătorul și sprijinitorul lor, acela 
care a făurit pentru ei, ca și pentru întregul nostru tineret, condiții 
nevisate înainte. Terenuri stadioane, săli de sport, bazine, cabane, ma
terial și echipament sportiv, cadre și cărți de specialitate, totul este pus 
la dispoziția tinerilor pentru a-și întări prin sport sănătatea, pentru a 
se căli și dezvolta multilateral.

Ca prinos de dragoste și recunoștință față de această grijă părin
tească, sportivii și sportivele întîmpină an 'de an, măreața zi de 23 
August cu acțiuni speciale, cu succese deosebite. în aceste zile se des
fășoară la București finala marii competiții de masă „Spartachiada Ti
neretului" ; în toate regiunile și raioanele țării s au organizat compe
tiții la mai multe discipline sportive; în Capitală, la Craiova, Ora. 
dea, lași, ca și în alte orașe și sate s-au amenajat diferite terenuri și 
baze sportive.

In cupa de tir „23 August" maestrul sportului Ștefan Petrescu, de 
ia asociația „Energia", a stabilit un nou record a) R.P.R. și a obținut 
o performanță cu răsunet în lumea întreagă la pistol viteză (60/587), 
ega.lînd recordul mondial la această probă.

Poporul nostru, călăuzit cu înțelepciune de partid, și-a făurit în 
anii de democrație populară o viață nouă, în care forțele sale creatoare 
găsesc un larg și nesfirșit cîmp de afirmare rodnică. Dar nu ne e 
teamă că greșim afirmînd că între domeniile în care roadele acestei 
munci însuflețite sînt mai vizibile se află, la loc de frunte, activitatea 
sportivă. Republica Populară Romînă este cunoscută azi în lume nu 
numai prin opera nemuritoare a lui George Enescu, nu doar prin darul 
măiestrit de povestitor al lui Mihail Sadoveanu, nu numai prin crea
țiile artiștilor, nu numai prin excelentele mașini și alte produse de tot 
felul pe care le exportăm în ultimii ani, ci și datorită valoroaselor per
formanțe obținute de sportivele și sportivii noștri. Numele Angelicăi 
Rozeanu și al Ellei Zeller, al handbalistelor noastre campioane mon
diale, al atleților Iolanda Balaș. Savel, Soter, al trăgătorilor Sîrbu, 
Herscovici și Lichiardopol, al ciclistului Dumitrescu și al atîtor altora 
este rostit cu admirație și considerație pretutindeni în lume unde este 

/urmărită activitatea sportivă.
Făcînd însă bilanțul înfăptuirilor de pînă acum, activiștii sportivi, 

[ sportivii activi, își dau prea bine seama că mai sint destule posibilități 
1 de a-și îmbunătăți activitatea, de a obține succese și mai mari.

In aplauzele entuziaste ale acelora care din tribune vor saluta la 
i 23 August trecerea coloanelor de sportivi, aceștia să găsească un nou 
-și puternic îndemn în desăvîrșirea măiestriei lor pentru a aduce patriei 
dragi noi și prețioase victorii în întrecerile internaționale, noi și valo. 
roase recorduri la nivelul celor mai bune performanțe mondiale.

înfăptuind aceste justificat* speranțe, sportivele și sportivii noștri 
se vor dovedi demni de a sta alăturEd? minunății muncitori, tehnicieni, 
intelectuali, care dînd viață chemărilor Partidului, făuresc zi de zi 
fapte minunate care duc țara noastră spre însoritele culmi ale socialis
mului. ț

Fotocompoziție de L. T1BOR b
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de ALFRED MARCUL SPERBER
La douăzeci și trei venii pe lume...
Septembrie... o știu doar cu temei. 
Dar ziua mea e alta, și anume:
In August, toi la douăzeci și trei I

Și viafa-n dar abia de-atunci mi-i dată. 
Atunci, lumina lumii mi-a zimbit,
Atunci văzui cum steaua minunată 
Călăuzește timpul nesfirșit

Și mii de robi ieșiră la lumină. 
Cu ochi orbi li lumina făutind, 
Pe cei deprinși ca traldlrde hodină 
Cu pumnii să-i prăvale la pâmtnL

Cei înjosiți, cei gol, cu fața suptă. 
Veneau să-și ceară,dreptul, la sdwe.
La cea mai grea, la cea din urmă luptă. 
Vedeai cum cheamă semnele dejac.

Mi-aduc aminte vara-ngrozitoare... 
Scăparea n-o vedeam, răpuși de chin— 
Dar într-o zi, o vom uita noi oare? 
Un chiot s-a iscat ca din senin.

Apoi a izbucnii, nestăvilită, 
O j bucurie fără de sflrșit.
Ne-am sărutat cu inima-nfrățită 
Și, mînă-n mină, alături am pornit.

Și-acolo, ca o zi de primăvară, 
Cind veselia nu mai contenea,
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________ __ ______ f
Privea zimbind, .la tot cel înconșoaA * 
Cu'gîndul poate’& izblnda sa, '

Pe strada noastră... Oare omul poate 
Să dăltuiască-n vorbe tot ce vrea? 
Părea că-n chiot pin-la noi răzbate 
Un glas de robi in asuprire grea.

Sovieticul ostaș! Și
Vedeai _crescind avintul tineresc.
Voiam ~să strig- simțeam că-mi piere glasaLs 
Cum aș putea acum să-i mulțumesc?

(în romînește de M. DJENTEMIROVJi

ta tot pasul

. < A



I FINALELE SPARTACH IADEI
I DE VARA A TINERETULUI

ASPECTE DE

:Nu mai e mult pînâ la sosire și 
-conourenteile depun ultimele efor

turi pentru victorie

Primele ore ale dimineț i. Din 
incinta stadionului se îndreptau, 
spre poarta de ieșire, cîțiva băr- 

-frați cu obrajii arși de soare.
— Va să zică, iar sintern la 

egalitate — rosti mtndru unul 
dintre ei.

—O să vă în trecem noi pînă 
Ta urmă — veni de îndată răs
punsul Și ca să-și întărească 
„pronosticul", a doua voce a- 
dăugă: ..Astăzi încep și probele 

-atletice, e muncă serioasă /..."
Scurtul dialog — in care se fo

loseau termeni sportivi — ne fă
cea să bănuim că e vorba de 
vreo competiție. Curiozitatea pro
fesională ne-a îndemnat să cerem 
lămuriri.

— Dacă e vorba de o întrecere 
sportivă, de ce plecați de pe sta
dion ? Programul trebuie să In. 
ceapă curînd...

— Despre întrecere e vorba — 
am primit răspunsul — dar noi 
cm întrerupt-o acum și o conti
nuăm diseară. Noi sîntem brigă
zile de întreținere a stadionului, 
Si in munca noastră ne aflăm în 
întrecere .

Ml
★

Pe terenurile stadionului, proas
păt nivelate, marcate cu dungi 
albe, prevăzute cu plasele și cele
lalte materiale de concurs, au 
reapărut sutele de oaspeți ai săi: 

“finaliștii Spartachiadei. Freamătul 
tineresc continuă. Meciurile de vo
lei. oină, handbal, orobele de at
letism și natali e. trezesc din nou 
emoț'i. speranțe, bucurii.

O tînără zveltă execută o sări- 
tură Pe tabela de marcaj a avă- 
rut rezultatul: 4.63 metri Nici
e concurentă nu a întrecut-o Ce-i 

“drept, rezultatul acesta, obținut de 
Luda Păuleț. dactilografă la 
T.M.S. Roman, nu constituie o 
performanță de valoare. Să ținem 
însă seama că Lucia Păuleț ate 
abia 16 ani și a începui să facă 
Sport cu cîteVa luni în urmă

In jurul terenului de volei ră- 
:sună urale. Numeroși sportivi din. 
regiunea Calați își felicită colegii, 
^membrii echipei de volei — din 
inou învingătoare. Alături de for-

O minge bine ,.servită" dor mai ates bine lovită a sburai dincolo 
j'de linia de fund șl astfel, echipa de. la „bătaie" a realize* două 
tpuncte. ' ” (Foto I. MfHAfCA) „

PE STADION
mațilie regiunilor București și 
Stalin, echipa voleibaliștilor din 
Tulucești (regiunea Galați) s-a ca
lificat în turneul final.

Văzindu-i pe sportivii care ur
cau pe podiumul învingătorilor, 
aveai certitudinea că emoția ii stâ- 
pînea mai mult ca în c'ipele pre
mergătoare întrecerilor. Și acolo, 
pe cea mai înaltă treaptă a ne
diurnului, au urcat ieri cică sta 
Nina Cojan, ciclistul Erhard Ha
gel, atleta Lucia Păuleț, atletul 
Adrian Har gel. primind medaliile 
și diplomele de campioni ai Snar- 
tachiadei

Primele distincții sportive ce 
răsplătesc priceperea și strădania 
acestor tineri, cărora te adresăm 
îndemnul : înainte, spre noi vic
torii în muncă fi în sport'

ir

Deasupra stadionului s-a lăsat 
înserarea.

Cîtva timp a rămas parcă tn 
singurătate...

Iată, au reapărut cam end pe 
care ti văzusem di rmteața.

— Acum e rindu’ nostru să ne 
întrecem, ni s-a adresat, glumeț, 
unul dintre ei.

Curînd a început munca: nive
larea terenurilor cu zgură, refa
cerea marcajului, stropirea tere
nurilor cu iarbă „etc. Am pus în
trebarea : »

— Dacă terminați la „egalitate" 
astă seară și mîine dimineață, cum 
rămîne cu întrecerea ?

— Atunci intrăm în „baraj". 
Adică, cele două brigăzi vor sus
ține un meci de șah. Așa am pre
văzut la începerea întrecerii !..

PETRE DAVID

Start! Tinerele înotătoare au pornit in proba de 100 m. liber

NE VORBEȘTE UN ANTRENOR
Am urmărit cursele cicliste la 

care au luat parte finaliștii probe
lor respective din cadrul Sparta- 
chiadei Ue vară a tineretului. 
Mărturisesc că am avut o deose
bita satisfacție, văzînd că printre 
aceștia se află numeroase ele. 
mente de valoare.

In primrti rînd se cuvine să a- 
dresez cuvinte de laudă celor doi 
învingători: Nina Cojan și Er
hard Hugel. Trebuie să spun insă 
că pe lingă acestra s~an remarcat

PRIMII CAMPIONI
Finadiștiî, participant la probele 

de ciclism s-au aliniat lai start! 
In fața lor apare maestrul spor
tului Ion loniță — campionul 
R.P.R. la proba de semi-fond pe 
velodrom — și le urează succes 
în întrecere.

S-a dat plecarea în proba femi
nină. Ciclistele au de străbătut 10 
km. De la începui, trei concurente 
se desprind de partenerele k>r de 
întrecere și alcătuiesc grupul frun
taș. Cu multă energie pedalează 
concurenta cu numărul 67. Ea 
continuă să fie mereu pe primul
plan al întrecerii.

— Bine, Nina! — o încurajează 
adesea antrenorul ploeșteasi Ion 
Dotate, care, pe marginea șosedii, 
urmărește cursa cu motocicleta. 
Și Nina, cietista cu numărul 67. 
pedalează de zor.

Au mai rămas de parcurs câ
teva sute de metri. Cine va Ki- 
vinge? Micul grup fruntaș este 
agitat de atacurile Elenei Falk 
și Ecateri.nei Gîlea. Nina Cojan 
„răspunde" însă cu promptirtuc ne.

Iadă linia de sosire. Incordin- 
du-și puterile, sporind ritmtd de 
pedala j, Nîna Cojan încheie cursa 
'TPrir.gîtoare. Cuprinsă de emo
ție, na uritâ totoși să se adreseze, 
cc-, din'». anirenomlui Delete, 
mulțumindu-1 nu numai pentru 
cuv nteie de încurajare cu care o 
însoțise pe traseu ci, mat ales, 
pentru s'.ăruința cu care ta pri
măvara acestui an a îndemnat-o 
să îndrăgească și să practice ci 
ci «mul.

...Au pornit în cursă cicliștii 
Sos-ele dogorește puternic, dar 
pe asfaltul șoselii sportiva gonesc 
neîncetat. Printre aceștia, un tâ
năr cu părul auriu pare cel mal 
„grăbit”. E mereu în fața gru
pului de concursnți. Ne apropiem 
de capătul celor 15 km. — distan
ța totală a cursei.

Aplecat deasupra ghidonului, 
tînăruil despre oare aminteam 
mai sus a țîșnit din mijlocul ce- 
iorlaJți sportivi — «rata si ei de

Adrian Fabian (Hune. 
Marin Nicolae (Constan-

lițji. 
în- 
mi

«căștii 
doara) 
ța) și cichsieie E!ena Falk (Hu
nedoara). Ecatermo Gîlea (Iași) 
etc.

Ca antrener, vreau să vorbesc 
despre unele greșeli tactice ale 
eîtorva concurenți, desigur 
suri inerente pentru sportivii 
cepățori. In cursa feminină, 
se părea că aîergătoarea Elena 
Falk va obține victoria, -văzînd că 
ea pedalează intr-un ritm regulat, 
cu suficientă forță Aproape de 
linia de sosire — afiindu-se în 
gruptti fruntaș — ea a greșit si- 
tuindu.se pe partea stîngă a șo
selei, îneît piuă Ia trecerea Masei 
de sosire a pierdut «țiva metri, 
fiind nevoită să ocolească aleza 
ce întretaie șoseaua. După păre-

AZI...

Aitietism : ora 9, cursa cu obstacole; Meciuri de calificare 
(începîfirf (te Ia or-a 9) ta handbal, oină, volei.

...ȘI MIINE

Atletism: ora 9, -hwigtae (sen i«arce); greutate (seniori); 80 ®. 
plat (junioare, serii), 100 <n. plat (seniori și senioare); ora 16,50: 
lungime (seniori), 80 m. plat (junioare, finală), 800 m. plat (juniori, 

Ș fi-nailă), 400 n». plat (junioare, finală), 100 m. plat (juniori, finală), 
500 tn. plat (senioare) 1.000 m. plat (seniori), 100 m. p'-at (se
nioare. finală), 100 m. plat (seniori, finală) ; handbal (era 9 și 16) 
meciuri finale; volei (ora 9ț meciuri finale; ora 1.9: festivitatea 
de închidere a finalelor.

Deși jucătorii din fotografia noas tră nu au prea îndelungate „state 
de serviri" totuși corectitudinea ac țiunii lor n?. lasă să întrevedem în 

el viitorii voleibaliști de valoare

atac — apăsînd voinicește pe 
pedale

— Bravo, Erhard! — aiu izbuc. 
nit zeci de glasuri. Așa l-au ta- 
timpinat pe învingătorul Erhard 
Hugel mulți dintre colegii lui din 
delegația sportivă a regiunii 
Stalin. După cîtev.a clipe de ră
gaz, Erhard împărtășea ce’or din 
jurul său bucuria victoriei cuce
rite, adăugind: „ Am să telegra
fiez părinților că am cîștigat 
titlul de campion!"...

Desigur, vestea aceasta îl va 
produce multă satisfacție cizelorn- 
lui Hugel de la „Vitrometan" — 
Mediaș. Poate că în t&amzia tre
cută ,cînd i-a cumpăra, lui Erhard 
bicicleta — ca dar la împlinirea 
a 15 ani — nutrea speranța că 
fiul său va devenî un bun spor
tiv.

Da, tovarășe Hugel! Năidăjduie. 
ște că fiul dumitale poete să 
devină un sportiv de frunte. ta 
patria noastră calea spre măies
tria sportivă este deschisă tuturor 
tinerilor!

Ianoșrea nea, ciclistele Etelca 
(Oradea), Victoria Dnagnea (Pi
tești). Maria Moldovan (RAM.) 
Și altele nu și-au dozat bine efor
turile și au nevoie de o corectare 
a poziției pe biciclete.

Dintre cicliști, consider că Ion 
Bugheanu (Bacătt), Grigore Fie. 
rescu (Ploești) și alții merită o 
atenta îndrumare din partea an
trenorilor din aceste regiuni, de
oarece vădesc multă tenacitate și 
pricepere in rulaj.

Incieî cu o observație asupra 
traseului, pe care.1 consider ne
potrivit penim asemenea concur
suri, ținîtid seama de aglomera
ția circulației vehiculelor.

e. StMIO-NESCU 
antrenor de ciclism

(Foto I. M1HAICA)

Despre finaliști...
■ înotătorul Ion VasiJe, din de

legația sportivă a regiunii Timi
șoara, este unul dintre laminoriș- 
tii fruntași ai Combinatului Me
ta turgic-Reșița.

■ In preajma plecării la Bucu
rești, pentru a participa la fina
lele SparLachîadei, tinărul atlet 
timișorean Aurel Drăgan a absol
vit cursurile școlii medii obțmtnd 
diploma de merit

b Echipa de oină, care repre
zintă regiunea Suceava este alcă
tuită din muncitori fruntași în pro
ducție la U.I.L.-Frasin.

b ta vederea particioării la Spar- 
tachiadă, echipa de vobi din Vama 
(regiunea Suceava) a fost antre
nată de instructorul voluntar Eu
gen Frunză distins cu insigna 
..Merite Sportive"

■ Unul dintre cei mai bună ju
cători ai echipei de oină ce repre
zintă regiunea Constanța — Con
stantin Caras toian este membru al 
întovărășirii agricoie din 'xmtna 
Nictrîitel. raionul Tnâeea.

b Studentul în medicină Adrian 
Harghel (București) s-a clasat pe 
primul loc la proba de aruncare 
a greutății (juniori) obtmltod per
formanta de 13,0-1 metri

b Comisia de organizare a 
Snartach radei a evidential iotu
rile din regiuni* e Pitești, R.A.M, 
si Cluj, pentru țînwta lor snor_ 
tivâ.

b După ce s-a clasat pe un loc 
fruntaș la proba de săritură în 
kmgime, tânăra atletă Maria Ma- 
tirfa (cea mai tînără participantă 
la Sparta di iadă) va reprezenta re
giunea Timișoara și la proba de 
80 tn. -plat jtmioare.

B Cele mai numeroase delega
ții sportive participante la Sparta- 
ehiadă le prezintă Regiune-a Aiuto- 
nomă Maghiară și regiunea Su
ceava

■ Cum? Nu-1 cunoașteți pe Eu
gen Cac»ț? Et, da, se poate să 
aveți dreptate! Tînărul care sea
mănă atît de . bine eu fostul -mos
tra eainjHEjn recordman Gabriel 
Georgescu nu se numără nicide
cum pi între specialiștii fo arunca
rea gientăț®. Deocamdată perfor
manța sa (aproape 12 metri)- a 
cules aplauzele spectatorifc» din 
Țețcani (satul său de origină) și 
Bacău. Ce se va întlmpî-a tasă lia 
București? Să așteptăm piuă inli
ne dimmeat-ă cârti va avea loc 
tfesiăreirmens probei de aru^eape 
a greutății.

tuindu.se


Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, forța conducătoare și îndrumătoare a poporului muncitor* inspiratorul 
și organizatorul victoriilor noastre !

Constantin Dumi
trescu, unul din 
fruntașa ciclismu
lui

muncitori

MĂRTURII

astazi

de îmo- 
intrate

munci- 
află și 
același 
ta pro.

loan Turjaa 
corespondent vonnrtw

Nicolae Costea, valoroși to. 
de brigadă.

de loco- 
legitimă 

de fotbal.

an. 
UT 
rit 
de 
de

Im fabrici și uzine, pe ogoare și 
în mine, oamenii muncii își spo
resc necontenit eforturile pentru 
a tatîmpina cea de a XlI-a ani
versare a eliberării patriei noas
tre, cu noi șl importante realizări 
în muncă. Printre cei care luptă 
zî de zi pentru obținerea de noi 
succese fn producție se numără 
și m.'acitorii de la depoul de lo
comotive C.F.R Sighișoara. Ei 
au reușit să realizeze însemnate 
economii de combustibil și ule
iuri, să remorcheze zeci de tre
nuri cu supratonaj și viteză mă
rită, să execute reparații de cali
tate și să reducă timpul 
bilizare a locomotivelor 
în reparație.

In rîndurile harnicilor 
tori ai acestui depou, se 
numeroși sportivi care, ia 
timp cu succesele obținute 
ducție, realizează și pe terenul de 
sport comportări valoroase. Așa, 
de pildă, popicarul Radu Pavei, 
mecanic de locomotivă, responsa
bilul „Brigăzii Păcii*, se mîndre- 
ște cu frumoase succese în pro
ducție. Alături de el trebuie să 
menționăm și pe popicarii Hie PS-

UN EXE MPLU
*

★ ★

Tot med mulți sini sportivii 
al căror nume U poți tntîlni 
înscris pe panoul de onoare al 
fruntașilor In producție. Tra- 
duclnd In viață lozinca „primii 
în sport, primii in producție* 
ei muncesc cu același elan în 
diferite ramuri de producție ca 
și pe terenul de spart. Printre 
aceștia se numără și maestrul 
sportului Andrei Bretz din e- 
chipa de handbal Voința Sibiu 
care obține in prezent depășiri 
de normă de 145 la sută.

★★
★

Acolo unde se
tint clipele c.nd, inMinunate

acordurile imnului de stai pe ca
targul cel mai înalt al stadioa
nelor flutură stindardul patriei 
dragi, cinstind astfel performanța 
și comportarea unuia dintre spor
tivii noștri 1 Simți atunci că a- 
coio, pe treapta cea mai înaltă a 
podiumului tinărul sportiv te re
prezintă și pe tine, că victoria lui 
este de fapt și o victoria a ta. a 
tuturor.

Atunci cînd această impresio
nantă festivitate a răsplătit efor
turile Ellel Zeller, ale luiJosif Sirlui, 
Jaqueline Zvonevski, l olanda Ba
laș. Ion Soter, ale tinerelor noas- 

iire reprezentante ale handbalului 
și ale multora dintre sportivii 
noștri fruntași, glodurile ni s-au 
îndreptat și către sulele de mii 
de oameni ai muncit, iubitori ai 
sportului, către sportul de masă 
care a deschis tuturora drumul 
spre victorie. Și ne-am amintit 
de fiecare dată frumoasele com
petiții de mase, tradiționalele săr
bători ale tineretului din țara 
noastră. Crosurile „Să înttmpi- 
năm 1 Mai'1 și „Să tniîmpinăm 
7 Noiembrie*, Spartachiadele de 
vară și de iernă, concursurile din 
cadrul complexului G.M.A., cam
pionatele de asociații și pe colec
tive și alte multe forme organi
zatorice de cuprindere a oameni
lor muncii in activitatea spor
tivă nu devenit dragi tineretului 
nostru. Și, acestei invitații la în
treceri fn aer liber, la bine meri
tată odihnă și minunată destin- 
dere.ttjășpund cu tineresc ențu- 
ziasni'mereu mai mntți oameni" al 
munăț _

...Printre sutele de mii de ft‘ 
nerl care s-an întrecut în cadrul 
grandioaselor întreceri de mase 
v-a(i aflai cîndva și voi, tu. Zo

tru și 
varăși

In cinstea zilei de 23 August, 
acești sportivi au pornit o susți
nută acțiune de mobilizare a unui 
însemnat număr de muncitori ia 
cadrul acțiunilor sporii ve închi. 
nate celei de a XlI-a aniversări. 
Totodată, ei urmăresc și un alt 
obiectiv: cucerirea insignei G.MA 
și reconfirmarea calității de pur
tători ai acestei insigne, de un 
număr cît mat mare de 
din cadrul depoului.

Muncitorii din depoul 
motive îți vorbesc cu 
bucurie și de echipa lor 
Aceasta activează in cadrul cam
pionatului raional, in care a cîș. 
tigat toate jocurile susținute pe 
1956. De asemenea, fotbaliștii au 
avut o comportare valoroasă și 
în .Cupa R_P.R.“ din acest 
Printre ei loan Birsan ocupă 
loc de frunte., atît ca sportiv 
Și ca priceput lăcătuș la locul 
muncă. In înfimpinarea zilei 
23 August, loan Bîrsan s-a anga
jat să angreneze, în întrecerile so. 
cialiste o serie de utemiști și. 
să-i stimuleze necontenit pentru 
-ridicarea nivelului ’ profesional, 

plămădesc marile performanțe-
landa Balaș, Ide Savel, Lia Ma- 
naliu și Ilona Mtkloș... Și. poare 
tocmai ac-sia este motivul care 
ae face să ne stinjim alături de 
sportivii de frunte ai țării: fap
tul ră spectatori șt sperii vi ne-am 
intîlnit cu toț i la marile compe
tiții de trasă, ne-am bucurat îm
preună de primii voștri pași către 
măiestrie.

...Mă aflam nu de mult In mij
lociii tinerilor din regiunea Hune
doara. -Președintele comitetului re- 
gonal C.F.S. era destul de... ne
căjit cu la primele etape ah Soar
ta chuulei de vară n tineretului 
participaseră „numai" 170.000 ti
neri. Cifra nu reflecta posibilită
țile de mobilizare a tinereiu'ui 
dai această regiune. Mi-am a- 
mintit însă că această cifră în
seamnă de 12 ori mai mult decît 
tot ceea ce Tușea să adune 
intr-un an întreg la startul com
petițiilor din întreaga tară sport’ll 
deceniului trecut. Fără să vrei, ai 
astfel în față comparații care-ți 
âesvăluie creșterea extraordinară 
a dragostei de care se bucură 
acum sportul în rîndurile tinere
tului..,

Dar toate aceste sute de mii de 
parlicipanți la competițiile de 
mase, performanțele mereu eres- 
clnde a'e sportivilor noștri de 

frunte, creșterea număru'ui mem
brilor colectivelor sportive (peste 
1000.000}, nu putea fi posibilă 
dacă statul nostru democrat popu
lar n-ar fi pus la dispoziția tine
retului cele mai bune condițiunl 
de participare la întrecerile spor
tive. Anual se distribuie mii și mii 
de mingi, zeci de mii de tricouri 
și pantofi de tenis, materiale de 
concurs și în generat, frd ceea ce 
este nevoie pentru participarea 
diferitelor discipline. îmbucurător

astfel ca brigada de utemiști sa 
realizeze reparații de cea mai 
bună calitate.

O vizită la acest depou iți pri
lejuiește satisfacția deosebită de 
a vedea tmeretul lucrând cu în
suflețire, în cele 489 mmute zil
nice, iar după-amiezile, activând 
cu dîrzenie pe terenurile de sport. 
Un tineret cu care ne mlndrim, 
și care își aduce cu mult elan 
contribuția sa la cinstirea zilei de 
23 August

• In ultimii cinci ani an văzut 
lumina tiparului 420 lucrări cu 
teme sportive editate în 2.200.000

• Anual, 150.000 — 200.000 de 
elevi participă la întrecerile de atle
tism, gimnastică, volei și handbal 
din cadrul campionatelor școlilor 
medii.

• Intr-un singur an (1955) spor
tivii noștri de frunte, participant 
la concursurile interne și Interna
tionale, au stabilit 489 nei recor
duri republicane.
• Peste 2.000.000 de spectatori 

populează anual tribunele stadioa
nelor și ale sălilor de sport pentru 
a asista la întrecerile interne și in
ternaționale.
• in prezent muncesc în cadrul 

colectivelor sportive peste 25.000 
de instructori sportivi calificați.
• In țara noastră peste 50 între

prinderi specializate produc astăzi 
340 de sortimente de materiale și 
echipament sportiv.

S Numărul activiștilor sportivi 
obștești care indrumă activitatea de 
cultură fizică a tineretului se ridică 
la peste 60.000.
• O grijă deosebită este aceea a 

calificării arbitrilor care să asigure 
o normală desfășurare a întîlniri- 
lor. in prezent avem peste 12.000 
de arbitri calificați.
• Creșterea calitativă a sportului 

din patria noastră se reflectă și în 
numărul mare (peste 100.000) de 
sportivi clasificați.
• Cercetătorii științifici și-au dat 

șl ei contribuția Ia întărirea bazei 
științifice a mișcării noastre spor
tive. Astfel, in ultimii oncr ani au 
apărut peste 250 lucrări științifice 
cu caracter sportiv.

este faptul că aceste materiale 
poartă pe ele inscripția „Fabricat 
in R.P.P.". Prin fondurile alocate 
dar și prin nenumăratele ore de 
muncă voluntară ale tinerilor spor
tivi stadioanele și terenurile de 
sport se înmulțesc cu fiecare zt 

ce trece. Pe iot cuprinsul patriei 
avintid construcției de baze și 
terenuri sportive a cuprins mii și 
mii de colective. Ia aceste condiții 
nu este de mirare că sportul nos
tru merge pe făgașul bun al an
grenării fiecărui tînăr și tinără tn 
tumultoasa dor nespus de fru
moasa viață a stadioanelor.

H. NAUM

Numele multora dintre cei care se întrec la competițiile de mase poate 
fi Intilnit apoi în campionatele oficiale, în loturile reprezentative și 

nu o dată pe lista record menilor. și campionilor țării...

amator euro-

tineretul, în clo- 
sportive de azi. 

pornim deci la

ca-re erau pasiti-

Noi, cei de la „Sportul popular" 
obișnuim adeseori, adresîndti-ne ci
titorilor, să subînțelegem marea 
masă de tineri în viața cărora 
sportul a ajuns să ocupe un loc 
de frunte. Dar printre cei care 
parcurg paginile ziarului nostru 
se află și mulți oameni mai în 
vîrstă, cu tâmplele înălbîte de 
trecerea anilor, oameni care de 
mult nu mai sînt tineri dar care 
păstrează și acum în mimă dra
gostea pentru sport, pentru între
cerea cavalerească de pe stadioane. 
Lui, acestui cititor mai vîrstnic, 
îi adresăm astăzi o invitație ine
dită: haide, tovarășe, cu noi, îrrtr_o 
mică Incursiune în trecutul sportu
lui nostru, pentru a poposi apoi, 
braț la braț cu 
cotul activității 
Ești gata? Sâ 
drum)

Iți amintești 
nile tale de licean? Un meci de 
fotbal Venus—Ripen si a, o gală de 
box in care „capul de afiș" îl de
ținea întîlnirea dintre Lucian Po
pescu și Phil Dolhem sau...? Cam 
atît! Nu? Aveam 3—4 echipe de 
fotbal de clasă, o mină de boxeri 
profesioniști de renume internațio
nal și poate cite 1—2 individuali
tăți în alte ramuri de sport Te 
bucura desigur să afli despre per
formanța călărețului Rang la Olim
piadă, citeai cu interes despre ul
timul rezultat al automobilistului 
Petre Cristea, iar atunci cînd ai 
aflat că echipajale de bob conduse 
de Papană și Frim au obținut per
formanțe de mare răsunet ai simțit 
o firească satisfacție. Da am avut 
cîteva performanțe frumoase în tre
cut, câțiva sportivi marcanți, cu 
care mișcarea noastră de cultura 
fizică și sport se minerește și astăzi,

Dar ce reprezenta pe a tuna, în 
*totafitatati lui, acest mănunchi 
de sportivi de performanță? Nimic 
altceva dccîf un grup de en uziaști, 
care consimțeau adeseori la sacri
ficii imense pentru a cuceri o fă- 
rimă din gloria sportivă, dacă nu 
er® vorba de fotbaliști și boxeri, 
sportivi profesioniști, elemente de 

reai talent, exploatate crunt pentru 
că... aduceau bani. întrecerea cu
rată pe stadioane era întinată de 
provocările șovine, de discriminăm 
rile în selecționarea echipelor naț, 
ționale (vă amintiți desigur de cej 
lebra formulă „8 plus 3“)'. Pentru' 
a practica sportul era necesară 
una din alternativele: fie că aveai 
mijloace materiale suficiente, firi 
că consimțeai să-ți pui talentul îrf 
slujba patronilor de cluburi.

Să poposim acum, după 23 Arfa 
gust 1944, în mijlocul sportivilor 
noștri fruntași. Zeci și zeci de nu
me de mare prestigiu! Zeci șl 
zeci de performanțe răsunătoarei 
Aproape că niciuna dintre discipli
nele sportive nu lipsește de la apell 
Ar fi teribil de greu să cuprin. 
clem în cîteva rinduri vasta ,,coj 
lecție" de performanțe și recorduri 
care ilustrează atît de grăitor 
progresul înregistrat de mișcarea 
noastră sportivă! Să frunzărim 
mai bine cîteva numere de ziar 
care ne vor vorbi cu elocvență 
despre succesele sportivilor ro-’ 
mini. Iată ziarul care anunță 
prima cucerire de titlu olimpic 
tealizatâ de mn sportiv romîn : I<h 
sif Sîrbu. Alte ziare, alte succese. 
Canotorii romînî su cucerit titlul, 
de campioni europeni la schif 4 
fără cîrmac{. .Tocătoarele din echipaf 
de handbal sînt campioane mori- 
diale. Angelica Rozeanu și El'la 
Zeller, două nume des îritîlnite îri 
paginile ziarului nostru și care’ 
nu mai necesită comentarii, străM- 
cesc pe firmamentul tenisului de 
masă mondial. Iolanda Balaș ai 
izbutit să aducă în dar patriei uri 
strălucit record mondial.

Ar mai fi desigur multe dri 
adăugat. S_ar cuveni să vorbirii 
acj despre performanțele — card 
altă dată ar fi fost de mare ră-- 
sunet, dar cu cirre astăzi sportivii 
noștri ne.au obișnuit — ale boxe
rilor (Dobrescu, finalist la cam
pionatele europene. Tiță, finalist 
la Olimpiadă!, inotâtoriior (AL 
Popescu, aflat printre primii din 
lume la stihii fluture), gimnastelor 
(Elena Leuștean clasată pe locul 
5 1a campionatele mondiale), cicliș
tilor (C. Dumitrescu, un nume de 
„circulație" în ciclismul amator; 
european), baschetbaliștilor (recent 
cîștigători ai „Cupe! Eliberării" de 
la Cairo), voleibaliștilor (clasați 
pe locul II la campionatele euro
pene), scrimerelor (Maria Taitjșj 
Vieri pe locul II la campionatele 
mondiale de juniori), fotbaliștilor! 
juniori (de două ori consecutiv 
câștigători de serie în Turneul 
FIFA)... rată că, fără sâ vrem,' 
sîntem pe punctul de a enumera 
toate sporturile! Și ca să recu-ț 
noaștem, toate sporturile ar merita 
să fie trecute în revistă la aceas-' 
tă veritabilă „paradă a performanj 
țelor"!

'.Ne aflăm Ta capătul scurtei 
noastre călătorii. N-am făcut decît 
să reamintim ceea ce, desigur, re
marcaseși și d-ta iubite cititor mai 
vîrstnic: tineretul sportiv al patriei 
noastre are astăzi toate drumurile 
deschise spre cele mai înalte adm! 
-ale măiestriei sportive!

MARIUS GODEANU 
CALIN ANTONESCU



Bune și rele dopa 
campionatele republicane 
individuale de atletism

Ia cele trei îatrerapte de ieri

UN PUNCT NU A PUTUT Fi REFĂCUT
„..și echipa de juniori a R.P. Bulgaria și-a adjudecat meciul de șah cu echipa R.P.R.

In camera hotelului „7 Noiem
brie", pe care o ocupă antrenorii 
echipei de juniori R.P.R., lumina 
nu s-a stins noaptea trecută. Ore 
în șiir fuseseră supuse studiului 
minuțios al analizei cele trei par
tide întrerupte din turul II al me
ciului de șah dintre echipele de 
Juniori ale R.P.R. și R.P. Bulga
ria. După cum se știe oaspeții 
conduceau cu un punct* astfel că 
în aceste trei întrerupte reprezen
tanții noștri aveau sarcina de a 
reface handicapul, care, deși mi- 

.uim, era foarte dificil față de nu. 
.mărul mic al întîlnirilor ce urmau 
-a fi reluate.

Așa cum am aflat înaintea în
ceperii jocurilor, analiza nu găsise 
mimic concret, ci doar a schița: 
•căi pentru realizarea unui avantaj 
:miflim în întrerupta lui Schlessin- 
ger cu Bogdanov. De preferat era 

;și poziția lui Pavlov contra iui 
’Gașarov. Egalitatea domnea în 
întrerupta Fischer—L. Popov. A. 

«ceste două partide, de altfel, s-au 
■Jtcrminat curte d remiză, nu fără

Handbalul poate fi jucat și... corect
; De fapt în aceste rinduri ar 
ffi trebuit să Inserăm obișnuitele 
rnoastre comentarii, ]a care uneori 
••se adăugau amănunte și comple
tări, privind jocurile de handbal 
/disputate în ultima duminica. De 
••această dată însă vom face o 
«excepție, pe care am dori s-o evi
tăm pe viitor.

Duminică a fost reluat campio
natul republican masculin de hand- 
«bal categoria A. iar la sfîrșitul 
acestej săptămîni vor „intra în 

Ihoră" și echipele masculine partici
pante la campionatul categoriei 
ÎB. Cum formațiile feminine și-au 
tnceput întrecerea, mai de mult 
«se poate afirma că în handbal se 
-desfășoară o bogată activitate corn, 
petiționară. Faptuî este, firește, 
'destul de îmbucurător. Spunem 
acest lucru gîndindu-ne că în anii 
•irecuțî celor cărora handbalul le 
-este drag se plîngeau că acest 
aport este sărac în competiții.

Dar nu despre numărul compe
tiții lor în handbal vrem să dis- 
•cutăm aci, ci despre cu totul 
Altceva. Vom ridica din nou — 
pentru a cîta oară? — problema 
•durităților în handbal. Abia înceout 
•campionatul celor mai bune echipe 
■ masculine de handbal din țara 
thoaistră și prilejuiește un asemenea 
•comentariu ca cel de astăzi. Faptul 
«ieste regretabil și nu înțelegem cum 
arbitrii și jucătorii, după ce s-au 
consumat cantități serioase de... cer. 
neală pentru această problemă, 
continuă unii să tolereze, și cei- 
ffalți să comită numeroase și fla- 
Igra-nte încălcări ale disciplinei 
^sportive.

Corespondenții ziarului nostru 
pe-au semnalat multe acte de in
disciplină pentru o primă etapă 
■a campionatului. La Cisnădie au
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o inexactitate a lui Paviov- intr-un 
final de turnuri, cai 'și. pioni in 
care reprezentantul nostru putea 
obține avantaj. Astfel, echipa oas. 
pe acumulase 12 puncte și doar 
o victorie a lui Schîessinger ne 
putea aduce un meci, nul. Schles- 
singer avea un prin in p'.us (ce-i 
drept, dublat) .o poziție mai activă 
a pieselor, deci perspective de 
a_și realiza prmtr-un joc meticu
los avantajul. Dar. ca și în pri
mul tur. dinamovistul a fost în 
multe rinduri departe de mutările 
cele mai bune. Mai mult chiar, ei 
a „reușit** să găsească o poziție în 
care dama și ta*ziul său au put'jt 
fi atacare simultan de un cal ad
vers. Dintr-odată tab'ou! s-a 
schimbat reprezentantul nostru 
răminini cu o ca 'i ta te în m.nusî 
Li fața pericolului iminent de a 
înreg-'stra o a doua infrîngere. 
el a reușit să se concerfreze și 
printr-o serie de mutări energice 
să treacă partida Intr-un final te 
care (dispârnd damele de pe ta. 
blă), turnul aib trebuia să oprea

fost eliminați definitiv de pe te
ren Spann și Sauer, la Ploești — 
după ce au văzut că pierd jocul, 
de fapt un lucru obișnuit pentru ei 
(să conducă și să piardă apoi) — 
dinamoviștii bucureșteni Covaci și 
Wolff s-au dedat Ia durități- La 
Sighișoara, Arad și în a'te locali
tăți am întrebat și ni s-a răspuns 
că meciurile respective au abundat 
In țineri de tricou, in fcnbrlnceli, în 
piedid și în alte asemenea „acceso
rii” ale jucătorului slab, nepregă
tit

De multe ori arbitrii au privit 
cu pasivitate (avem dreptate to
varăși Raab și Glatt?) cum Jocul 
devenea din ce în ce mai dur. Pe 
bună dreptate unii spectatori oca
zionali ai jocului de handbal pleacă 
convinși de la meci că bnita’i’ățile 
fac parte integrantă din acest joc 
sportiv.

Nu cred oare tovarășii din biroul 
comisiei centrale de handbal — 
care, dealtfel, se întrunește destul 
de rar în ultimul timp — că a 
sosit clipa în care trebuie luate 
măsuri exemplare pentru a curați 
Handbalul de această „sgunii", 
care-i dă un aspect atît de urît?

Pentru acest motiv am făcut 
astăzi o excepție. Mai ales că acum 
în handbal deținem o poziție frun
tașă, fapt care îi face pe mulți 
activiști să adopte o poziție pericu
loasă zicîndu-și ,. Sin tern buni! 
Treaba merge bine- Pentru ce să 
ne mai omorîm cu firea?“. Cu toate 
acestea iată că sînt probleme care 
merită atenție și nu numai acum, 
la începutul activității comnetițio- 
nale, ci pe toată durata ei. Noi 
așteptăm măsuri în această direc
ție. Numai astfel vom asigura 
acestui sport — care a cunoscut 
încurajatoare succese — Dosibili- 
tâtea obținerii de noi rezultate su_ 

scă înaintarea a doi pioni negri, 
liberi. Pînă la mutarea 80 Schles- 
singer a luptat dîrz, căutkid ciș.1 
tigul, care însă din păcate nu e-l 
xls'-a In poziția de pe tablă. Re
miza din această partidă a con
semnat victoria echipei R. P. BulJ 
gacia cu scorul de 12>/a—ll’/z.

Oaspeții au prestat, mai ales în 
turul II, un joc sigur și valoros, 
s-au arătat mai calmi și mai stă. 
pmi pe teoria deschiderilor decît 
reprezentanții noștri, din rindul' 
cărora, așa cum am remarcat și( 
in numărul trecut, doar comporta-, 
rea tetelor a corespuns.

VALERIU CH1OSE1

Finalele campionatului 
republican de juniori i 

ia natație
Spre sfîrșitul acestei săptămîoi, 

(24, 25, 26 august) Lugojul va 
găzdui una din cele mai impor
tante competiții cu caracter in. 
tem: finalele campionatului repu
blican de juniori la natație. Va fi 
un nou prilej pentru tinerii îno
tători — speranțele natației noa-, 
stre — să reaiizeze performanțe 
superioare celor de pînă acum. 
De la startul probelor nu vor 
lipsi elementele valoroase ale di. 
feritelor asociații sportive. Din 
rîndurile Kw remarcăm la probele 
de înot pe Blajek* Kroner, In-î 
grid Rothe, Mihaela Popescu (Ști-j 
ința), Kaminski, Marta Kissj 
(Progresul), St Ionescu (C.C.A.),] 
la sărituri pe Gh. Banu (Energia)’ 
iac la polo pe Răducanu, Miscer- ț 
nov (Progresul), etc. |

Intîlnîrile preolimpice ale luptătorilor noștri
La numai cîteva zjle după cele 

două întîiniri de lupte libere cu 
selecționata Varșoviei, luptătorii 
noștri vor face față unor noi con
fruntări internaționale. Astfel, la 
începutul lui septembrie parte din
tre fruntașii acestui sport — în 
special cei selecționați în vederea 
Jocurilor Olimpice—se vor deplas,a 
la Budapesta, unde între 6 și 9 
ale lunii respective va avea loc 
un mare turneu internațional. P.arti. 
cipă luptătorii cei mai buni al Po
loniei, Cehoslovaciei, R.D. Ger
mane, Finlandei, Suediei, Ungariei, 
Turciei, Romîniei și eventual ai 
R.F. Germane, care și-au anunțat 
în principiu participarea.

De la Budapesta o mare parte 
din luptători vor pleca direct la 
Opatja (R.P.F. Iugoslavia) undo 
se va desfășura a doua ediție a 
competiției internaționale dotată 
cu „Cupa Jadran", Această mare 
întrecere — care a intrat de ne 
acum în programul obișnuit al lup
tătorilor din Europa — va întruni 
în acest an un număr mai mare

Despre campionatele republicane 
individuale de atletism pe 1956, 
încheiate duminică pe Stadionul 
Republicii, se pot spune desigur 
foarte multe lucruri, și bune și 
rele. Și pentru că este firesc să 
fie așa, vom trece și noi în re
vistă o serie din aceste „lu
cruri", dar numai pe acelea care 
ni s-au părut a fi cele mai esen
țiale Sn formarea unei caracteris
tici a campionatelor din acest an.

■ Fără să se fi înregistrat un 
număr mare de recorduri (au fost 
doborite cinci recorduri: două 

de seniori, prin Dumitru Bîrdău 
și Flori ca Dumitru-EHsabeta Bu
da ; și alte trei de juniori, prin 
Dan Stoian, Andrei Barabaș și 
Mircea Ursac), se poate afirma 
totuși că ediția din acest an a 
campionatelor a fost cea mai reu
șită din ultimii ani. Spunem a- 
ceasta pentru că avem în față 
tabelul rezultatelor înregistrate de 
cîștigătorii diverselor probe din 
cadrul ultimelor opt ediții ale a- 
re&tor campionate. Din acest ta
bel reiese clar că la 10 din pro
bele masculine au fost înregis
trate acum cele mai bune rezul
tate, același lumi tatîmplîndu-se 
la opt din cele douăsprezece pro

be feminine. Este desigur o con. 
statare care vorbește de la sine, 
mai ales dacă vom țină seamă și de 
faptul că foarte multe din aceste 
rezultate au o bună valoare. In 
această direcție ne gindim la re
zultatele înregistrate de Mie Sa
ve!, Dumitru Bîrdău, Constantin 
Grecescu, Sorin loan, Nicolae Răș- 
cănescu. Ana Șerban, Iolanda Ba
laș, Ana Roth. Lia Manolm, ca 
să nu înșirăm aici decît numai 
crte-.a nume ale participanților cu 
rezultate bune. Apreciind rezul
tatele înregistrate în cadrul aces
tor campionate, nu trebuie să ui

tăm nici măcar un singur mo
ment că cele mai multe probe 
s-au desfășurat în condițrumi difi
cile din cauza unei temperaturi 
foarte ridicate. Ne întrebăm: 
oare nu ar fi fost mai bine ca 
întregul program să fi fost de
calat cu o jumătate de oră, sau 
acest decalaj să fi privit în pri
mul rînd alergările de semi-fond 
și fond ? Cu siguranță că dacă 
s-ar fi procedat așa influența căl
durii asupra rezultatelor ar fi 
fost în orice caz mult mai mică. 
Dar pentru că veni vorba de a- 
ceastă problemă, credem că a 
venjt timpul să începem să ne 
gîndim — și cu destulă serio
zitate — la posibilitatea amena
jării ne Stadionul Republicii a 
t-oei instalații de luminat. în așa 
fel ca să se poată organiza și la 
noi antrenamente și concursuri 
în nocturnă. Aceasta ar fi — tară 
discuție — un mare cîștig pen
tru atletismul nostru 1

b Dacă în concurs nu au fost 
stabilite decît numai cinci recor
duri, pe care le-am și amintit, 
și o serie de multe alte recorduri 
personate ale diverșilor partici- 
panți, în schimb a fost înregis
trat în aceste zile un frumos re
cord : acela al marelui număr de 
spectatori care au ținut să fie 
prezenți la întreceri (niciodată 
pînă acum nu am văzut atît de 
măriți spectatori la competiții de 

de participant (echipe și individuali) 
ca în anul trecut. De altfel, spre 
deosebire de ediția trecută vor avea 
loc două turnee: de lupte clasice 
și lgbere. Condițiile de concurs, 
mai dificile ca și numărul și cali
tatea ridicată a concurenților care 
și-au anunțat participarea, va face 
foarte grea sarcina echipei asocia
ției Djnamo care a cucerit anul 
trecut prețiosul trofeu.

Este interesant de arătat că se 
vor face două clasamente după tur
neul de lupte clasice: individual și 
pe echipe, dar va conta mai ales 
atașamentul individual, deoarece 
clasamentul pe echipe se va face 
prim adițiuinea punctelor realizate 
de concurenții celor 8 categorii de 
greutate. De data aceasta nu sînt 
admise rezervele. La lupte libere 
conoursul va fi numai individual.

Cele două turnee se vor desfă
șura astfel; 15—18 septembrie — 
lupte c’asice și 19—20 septembrie 
— lupte libere. Reuniunile vor 
avea loc numai în aer liber, în 
maireje teatru de vară de la Opatja. 

atletism cu caracter intern)’.
Păcat că acest record nu poate 

fi omologat...
b Campionatele, după cum se 

știe, au constituit și un bun cri
teriu de selecție în vederea apro. 
piatului meci de la Paris, cu 
echipele Franței, ca și în vede
rea campionatelor internaționale. 
Din desfășurarea probelor s-a pu
tut aprecia cu destiuilă obiectivi
tate forma celor mai mulți dintre 
viitorii componenți ai echipelor 
reprezentative. Și acesita. este 
desigur un lucru pozitiv 1 Păcat 
însă că accidentele sau indispo
zițiile unora (A.urel Raica, Victor 
Pop. Anelise Zîmbreșteanu, Mir
cea Dumitrescu, Constantin Aioa- 
nei, etc. — absenți la întreceri) 
nu le-a permis și acestora intra
rea în concurs.

■ Cu excepția cîtorva probe 
(ciocan, lungime femei, sufită, 

400 m. femei și bărbați, 800 în. 
femei, • prăjină) în care învingă
torii nu au putut fi cunoscuți de

cît numai la sfîrșitul întrecerilor, 
în toate celelalte probe învingă
torii au putut fi prevăzuți chiar 
de la alinierea lor ila startul în
trecerilor. Mai mult ca oricînd 
altă dată, favorlții au fost parcă 
«ctătiți de emoțiile victoriei. Pe 
de ailtă parte, ei au fost în cea 
mai bună formă, iar pe dte altă 
parte pentru că în cele mai multe 
probe învingătorii au fost lipsiți 
de adversari, cît de cit, egali lor 
(cazul lui Grecescu, Savel, Io
landa Balaș, Soter, Lia Manoliu, 
Ana Roth, Ilona Miklos, etc). 
Din acest motiv la aceste probe 
nici nu a mai existat o luptă 
pasionantă (așa cum a fost la 
lungime, 400 m. și 800 m. femei), 
învingătorului așteptat, răminîn- 
du-i doar de rezolvat problema re- 
zjslfatf’ui pe care avea să-l ob
țină. Din acest punct de vedere 
part ici pan ții au rămas datori spec
tatorilor...

b La fel ca in ultimii ani. și 
la această ediție campionatele au 
fost dominate cu autoritate de 
atleții dteamoviști. Un grafic al 
..repartiției** titlurilor pe asociații 
pcate spune mai multe: Dina
mo 11 la bărbați + 1 la femei; 
C.CA. 5 + 3; Locomotiva 2+2; 
Știința 0+3; FI. roșie 1 + 1 și 
Energia 1 + 1. In afara faptuAuii că 
(fcnamoviștii au1 fost din nou cei 
mai buni, merită o subliniere 
comportarea atleților de lp C.C.A. 
care au cîștigat toate probele de 
sărituri, atît la bărbați cît si la 
femei, cît și pentru reprezentanții 
asociațiilor Locomotiva și FI ro
șie. In schimb reprezentanții aso
ciației Știința, pentru prima oară 
pînă acum, nu au cîștigat nici 
măcar un singur titlu în întrecerea 
masculină.

b O atitudine pe care nu am 
tețeles-o și pe care nimic nu 
ne poate face să o înțelegem. De 
ce oare alergătorii noștri atunci 
cînd se văd conducted tn cu-rse, 

întorc mereu capul cătrtîndu-și ad
versarii ? Este aceasta cumva o 
metodă nouă pentru a se înre
gistra rezultate și mai bune sau 
ceva care se poate numi „subapre
cierea adversarului" ? Antrenorii 
și atleții au cuvîntu) în această 
problemă...

Concurenții vor avea prilejul să 
viziteze de asemenea frumoasele 
locuri din această parte a țărmului 
mării Adrjatice. Organizatorii au 
și prevăzut o excursie la grotele 
de la Postojva (Postumia) ca și 
o serie de plimbări cu vaporul 
de-a lungul coastei.

Lista formațiilor participante 
cuprinde echipe puternice ca Dina
mo București, Partizan și Proleter 
(Iugoslavia), reprezentativele Au. 
striei, R.F. Germane, Suediei. De 
asemenea este anunțată ca sigură 
participarea unor formații sovieti
ce, turce, italiene, franceze etc.

In sfîrșit, înaintea Jocurilor Olim
pice luptătorii noștri vor avea de 
susținut meciul revanșă cu repre
zentativa R.F. Germane. Va fi de 
altfel ultima verificare înaintea 
Melboume-ului. Intîlnirea va avea 
loc în R.F.G., probabil la Stutt
gart la 6 octombrie. Apoi repre
zentativa noastră va mai susține 
două meciuri în compania luptăto
rilor din R.F. Germană la 8 și 10 
octombrie.
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Despre eficacitate și... încă ceva! Galata Saray, echipa nr. 1 a Turciei
Cea mai populară competiție a țarii, campionatul categoriei A 

la fotbal, se găsește în plină desfășurare a returului. Duminică 
cele mai bune echipe ale noastre au disputat a doua etapă a acestui 
retur caracterizată prin aceea că învinsele nu au marcat nici măcar 
un singur gol în cele cinci întîlniri desfășurate. Este aceasta o 
dovadă a bunului joc desfășurat de „chintetele" ofensive ale învin
gătoarelor? Sau este un semn al slăbiciunii defensivei formațiilor 
care au părăsit terenul învinse ? Or, punând problema invers, atacu
rile învinselor au jucat slab și apărările victorioaselor excelent ?

Părerea noastră este că răs
punsul trebuie găsit pe de o par
te în comportarea la un nivel su
perior al atacurilor echipelor Lo
comotiva București, Știința Ti. 
mișoara, Flacăra Ploești și — îfl 
mai mică măsură—Flamura roșie 
Arad, iar pe de ailita în slaba 
funcționare a liniilor de fund — 
cu precădere a acelora a!e Loco
motivei Timișoara și Știința Cluj 
— pe care aceste atacuri le-au a- 
vut în față. Trebuie să ne bucu
re — indiferent de această con. 
statare — faptul că după atîta 
amari de vreme înaintașii noștri 
au găsit atîta calm, precizie, lu
ciditate și energie (cu toate 
că au avut din nou de-a face 
cu aceiași incomod adversar: 
canicula) pentru ca să înscrie 14 
puncte în cinci jocuri. Eficacita
tea este o condiție a succesului în 
fotbalul modem, a frumuseții lui, 
și iată pentru ce ne exprimăm 
speranța că fotbaliștii noștri vor 
continua pe acest drum, marcînd 
cît mai multe goluri din acțiuni 
perfect orientate, oare să facă 
imposibilă intervenția apărării ad. 
verse. Armele cu care se poate a- 
junge aici sînt: a) acțiuni în vi
teză și adîncime; b) lovituri rât 
mai puternice și mai bine plasate. 
Pentru modul cum au orientat ac
țiunile este cazul să cităm pe 
atacanțir Locomotivei București 
(în frunte cu centrul liniei, veșnic 
tinărul Filote), pe cei ai Știința 
Timișoara, ca și pe compcnenții 
liniei de atac ai EnengTei Flacăra 
Ploești. Ințelegîndu-se bine între 
ei și reușind să dea o continuă 
variație acțiunilor, înaintașii de 
care am am'ntiț au pus totdeauna 
o problemă dificilă apărătorilor 
adverși pentru care modul cum 
avea să continuie atacul era greu 
de prevăzut. Pasele au fost date 
din mișcare și „pe poartă", jocul 
a fost schimbat de pe o extremă 
pe alia, iar acțiunile personale 
(în care jucătorii trebuie să se 
angajeze cu curaj și punînd toa
tă imaginația la contribuție atunci 
cînd situația o cere) au fost mai 
numeroase și mai reușite ca. altă 
dată. Un sincer bravo! pentru a. 
cești înaintași și un îndemn pen
tru ceilalți: să-i imite pe colegii 
lor de Ia Timișoara, București și 
Ploești!

Etapa de duminică a relevat si 
o .ameliorare simțitoare a com
portărilor din punct de vedere 
disciplinar. Spre deosebire de me. 
râurile de la 12 august, partidele 
de la București, Ploești, Timișoara 
și Buhușr s-au desfășurat în ge
neral într-o notă de sportivitate 
și corectitudine. Important este 
că s_a realizat acest fapt pozitiv 
făiră să se producă o scădere a 
combativității, a interesului pen
tru joc. Fotbaliștii ne demon, 
strează astfel că pot juca bine, 
am zice noi chiar mai bine, fără 
nervi, fără acte nesportive, repro
babile. Ar trebui totuși să amintim 
aici de singurul act care a „în. 
tunecat" atmosfera etapei — acela

pronosport
La concursul Pronosport nr. 33 

(Tin iq august au fost depuse 
651.833 variante.

In urma trierii și omologării bu
letinelor depuse, fondul de premii 
în valoare de 619.299 lei a fost re
partizat la următoarele premii sta
bilite.

Premiul I: 271 variante cu 12 re
zultate exacte, revenind fiecărei 
variante cîte 1.085 lei.

Premiul II; 3.956 variante cu
II rezultate ' exacte, revenind fie
cărei variante cîte 82 lei.

Premiul III: fiind sub 13 lei, con
form regulamentului nu se va plă
ti. întreaga sumă alocată premiului
III a fost atribuită premiului I și 
II.

Premiile speciale atribuite bule
tinelor cu ,,0” rezultate de la con
cursul’ nr. 31 din 5 august a. c. au 
fost repartizate astfel: 

al jucătorului Krempanschi care— 
dacă ne aducem bine aminte —- 
a fost cu prilejul finalei Cupei un 
subiect de... laudă pentru noi. De 
data aceasta jucătorul orădean 
a vrut (subliniem: a vrut!) să 
treacă în riadul celor de care am 
dori să ne ocupăm în cît mai pu
ține ocazii: fotbaliștii brutali, 
duri. 'Așa cum s-a mai scris, 
Krempanschi l-a lovit pe Ozon 
fără ca acesta să aibă balonul, co. 
mițînd una dintre cele mai ne. 
sportive fapte. „Avertismente" ar 
mai trebui date centrului atacant 
al Flacărei Ploești — Drăgan — 
care — prin simulări ce nu fac 
cinste unui maestru al sportului 
— a creat uneori o atmosferă ne
potrivită, de inentare a spectato
rilor în partida de la Ploești. Ace. 
leași „aprecieri" sînt valabile și 
pentru unii dintre jucătorii Pro
gresului Oradea.

Elimin’ndu-se și aceste... urme 
de atitudine nesportivă vom crea 
campionatului nostru ambianta ne
cesară unei mari competiții, al 
cărei scop este ridicarea calității 
fotbalului nostru. Pentru a ajun, 
ge însă acolo, colectivele, antre
norii, jucătorii și arbitrii au da
toria de a lupta mai departe „fără 
cruțare împotriva celor care în
cearcă pe teren sau în tribune să 
împiedice normala desfășurare a 
jocurilor" așa cum sublinia recen. 
tul comunicat al comisiei centrale 
de fotbal.

Sperăm ca viitoarele noastre 
cronici sau reveniri să fie scutite 
de acest ultim capitol.

Jocul Locomotiva București — Locomotiva Timișoara (5—0) a scos 
în evidență talentul și buna corn portare a unui tînăr jucător: Szi- 
klai, portarul timișorenilor. Atent la faze, sobru, sigur și curajos In 
intervenții — dovedind calități reale pentru acest post — Sziklai a 
evitat goluri ca și făcute tri repriza doua, salvîndu-și echipa de la 
o înfrtngere mai categorică. In fotografie îl vedeți primind specta

culos o minge trasă de un atacant bucureștean

Motocicleta „I.F.A.” de 350 cmc. 
atribuită participantului cu cele 
mai multe variante cu ,,0” rezul
tate a revenit lui: Marinescu Cons
tantin din București str. Theodor 
Speranța 26 care a avut 1.109 va
riante cu „0” rezultate.

Motocicleta „I.F.A.” de 350 cmc. 
atribuită prin tragere din urnă a 
revenit participantului: Szekely Zsu- 
zsana din Sft. Gheorghe R.A.M. str. 
Banki Donat 43.

Cele două excursii în TJ.R.S.S. 
pe itinerariul Kiev-Moscova-Lenin
grad au revenit participanților: Dă- 
nescu Teodora din București str. 
Trotuș 34, Bărbulescu Gheorghe din 
București str. Cobălcescu 41.

Cele două excursii în U.R.S.S. 
pe itinerariul! Kiev-Moscova au 
revenit participanților: Rotaru M. 

Petre str. Avram Iancu 1 bis Rîm- 
nicu Vîlcea, Borza Alexandru din 
Tecuci str. 23 August 74.

Excursia în R.P. Bulgaria a re
venit participantului: maior Do
minic din Craiova str. M. Basarab 

19.
Excursia în R.P. Polonă a reve

nit participantului: Avram’ Ilie 
din comuna Biled 524 Timișoara.

Suru, cu experiența lui, este unul 
din jucătorii de bază ai echipei 

Dinamo București

Cum s-ar spune, a începi»! săp- 
tămîna marilor emoții...

...Și, ca să fim sinceri, emoții nu 
au numai dinamoviștii bucureș- 
teni, care așteapiă cu multă înfri
gurare prima lor partidă în „Cu
pa campionilor europeni". Debutul 
dinamoviștilor în cea mai impor
tantă competiție intercluburi, euro
peană și chiar mondială, constituie 
un eveniment de seamă și pentru 
zecile de mii de iubitori ai fotba
lului, care „simt" apropierea unui 
„cap de afiș fotbalistic" și care tră
iesc cu mult înainte emoțiile unei 
partide importante pentru Dinamo.

Sistemul de disputare al „Cupei" 
(•tur-retur eliminatoriu) și faptul că 
primul meci Dinamo-Galata Saray 
Istanbul se dispută la București, 
ridică din ce în ce mai des, în co
mentariile asupra întBnirii, între
barea dacă va cîștiga Dinamo pri
ma ,,manșă".-Și în strînsă legătură 
cu aceasta, urmează o a doua în
trebare: va reuși Dinamo București 
să ia un suficient avans de goluri 
cu care să reziste la retur, la Is
tanbul, obținînd astfel calificarea 
pentru turul al doilea? Și multe 
alte asemenea probleme frămîntă 
pe amatorii de fotbal cărora nu le 
scapă caracterul dificil al misiunii 
reprezentanților fotbalului romîneso 
în „Cupa campionilor europeni".

Biletele pentru jocul

Dinamo București-Galata Saray
Biletele pentru jocul din ca

drul „Cupei Campionilor Eu
ropeni", dintre Dinamo Bucu. 
rești și Galata Saray (Tur
cia) care are loc duminică pe 
stadionul „23 August* se pun 
în vînzaire începînd de mîine 
dimineață la: agenția centrală 
Pronosport (cal. Victoriei 9), 
îa casa din str. Ion Vidu (în 
spatele Circului de Stat) și la 
casele stadionului Dinamo.

Asociațiile sportive sindicale 
pot ridica biletele contra cos-t, ; 
începînd de astăzi ora 11 pînă 
mîine la ora 20.

Cine este și ce reprezintă clubul 
Galata Saray? Ce valoare are? Are 
jucători internaționali? Ce noutăți 
6e anunță din tabăra dinamoviști- 
lor? Iată alte subiecte de discuții.

Galata Saray, campioana Turciei, 
este cel mai vechi club din Turca. 
A fost înființat în 1905 și în lun- 
ga-i carieră a înscris cîteva perfor
manțe remarcabile: a cucerit de 6 
ori Cupa, de 12 ori campionatul și 
a obținut numeroase victorii pe plan 
internațional. In sezonul 1955—56 
a cîștigat campionatul destul de au
toritar: cu trei și—respectiv—cinci 
puncte înaintea altor două formații 
de elită ale fotbalului turcesc. Be_ 
șiktaș și respectiv Fener Bahce. 
Celor 12 victorii, 5 meciuri nule și 
o înfrângere le corespunde un gol
averaj de 52:19. Dar să nu uităm 
să menționăm câ în Turcia se or
ganizează un campionat al ligii 
profesioniste, ceea ce desigur, con
turează mai bine și valoarea echi
pelor. din sînu] cărora a fost de
semnată campioana pe anul 1955— 
1956, deci Galata Saray, șf ceea ce 
reprezintă această echipă In fot
balul turcesc. Formația de bază In 
campionat a fost următoarea: Tur- 
gay-AIi, Tayyar-Kadrî, Saim. Ro- 
ber-Isfendiyar, Suat.Metin și K- Aii, 
Gungor. Dintre aceștia, portarul 
Turgay — socotit drept ce! mai bun 
din Turcia, fundașul Aii, și înain
tașii fsfendiyar, Matin și K. AH 
au îmbrăcat chiar anul acesta din 
nou tricourile echipei naționale, în 
meciurile cu Ungaria (3—1), Por
tugalia (1—3) și Brazilia (0—1). 
Interul stînga Kadri a primit de 
altfel o ofertă din Italia, el fiind 
socotit de cercurile sportive ca al 
doilea jucător turc, după extrema 
stîngă Lefter, care a marcat două 
goluri Ungariei. Fotbalul practicat 
de Galata Saray este rapid, vigu
ros, bătăios, cu acțiuni în protun. 
zime și pe aripi.

Desigur că. același lucru este de 
așteptat și din partea dinamoviști- 
ior noștri, care — în treacăt fie 
spus — se pregătesc cu aceeași 
râvnă ca și pînă acum ba poate

Arbitri romini peste hotare
Duminică se dispută o triplă în- 

tîlnire Polonia — Bulgaria la fot. 
bal; A și juniori în Polonia, B 
in Bulgaria. Intîlnjrea dintre echi
pele reprezentative secunde ale ce
lor două țări, programată la Sofia, 
va fi condusă de arbitrul romîn 
Mircea Cruțescu.

După evoluția arbitrului D. 
Schulder la Poznan, ia meciul Po
lonia B — Ungaria B, arbitraj 
mult apreciat de specialiștii respec
tivi; după participarea celor patru 
arbitri romîni la cursurile inter
naționale de arbitri din Austria 
și Iugoslavia, delegarea lui M. 
Cruțescu la jocul de la Sofia con
stituie o nouă dovadă a aprecierii 
bune de care se bucură arbitrii 
noștri în străinătate.

Campionatul republican de juniori
Etapa a V-a a returului (19 august)

SERIA I: Progresul Rădăuți — 
FI. roșie Buhuși 1.0 (1-0); Fi. 
roție Bacău — Locomotiva Pașcani 
0-3. neprezenfare; Dinamo Dorohoi 
— Dinamo Bacău 4-1 (3-0).

SERIA II: Locomotiva Iași — 
Dinamo Bîrlad 11-0 (7-0); Voința 
Tecuci — Locomotiva Galați 6-2 
(2.0): Progresul - Iași — Știința 
Uși 3-2 (1-1). ■

SERIA III: Energia Flacăra Mo- 
reni — Energia Flacăra Cîmpîna 
2-3 (1.3); Energia Metalul Tîrgo. 
viște — Energia Metalul Brăila 
3.1 (1-1); Progresul FB București 
•— Energia Metalul Sinaia 11-1 
(4-0); Știința Galați — Energia 
Flacăra Ploești 1.9 (0-5); Dinamo 
Galati — Dinamo 6 București 2-5 
(2-1).

SERIA IV: Locomotiva Constan
ța — Progresul CPCS București 
2-3 (0-1); Energia 23 August Bucu. 
rești — Locomotiva București 3.4 
(1-2); Energia Constr. SM Con
stanța — FI. roșie Giurgiu 3-0, 
neprezentare. m

SERIA V: Locomotiva MCF Bu
curești — FI. roșie B.R. București 
5-1 (3-1); Știința București — Di
namo Pitești 4-1 (1-1); Locomotiva 
Craiova — Progresul Corabia 3-0 
(1-0).

SERIA VI: Știința Craiova — 
Energia Minerul Lupeni 6.1 (2-0); 
Progresul Timișoara — Știința 
Timișoara 0-1 (6-J); Energia Me-: 

chiar cu mai multă. Astăzi se an
trenează ușor, mîine vor susține un 
meci de antrenament, jar vineri vor 
ține ultima ședință de pregătire. 
Formația însă, ridică unele proble
me. Szoko se pare că a devenit 
indisponibil lovindu_se din nou la 
genunchiul la care fusese plna 
de curînd rănit, va trebui ales 
un fundaș dreapta (F. Anghel 
sau Izghirean) și o extremă 
dreapta(V. Anghei, Boian sau Ni- 
țulescu).

Pînă atunci dînamoviștii vor cău
ta să rezolve cît mai bine și înda
toririle care Le revin în calitate de 
gazde: primirea fotbaliștilor turci 
care sînt așteptați să sosească joî 
sau vineri, și a. celor trei arbitri 
italieni, Liverani la centru, Adami 
și Anosrâa la tușă, a căror sosire a 
fost anunțată pentru data de 25 
august.

Iar Stadionul „23 August" se pre
gătește la rindu-i pentru a găzdui 
acest eveniment de seamă al fotba
lului nostru.

DE CE?...
...organizatorii jocurilor Pro

gresul București — Progresul 
Oradea, Energia Flacăra Plo
ești — C.C.A. și Dinamo Bucu
rești — F. C. Liegeois n-au res
pectat hotărârile Comisiei Cen
trale, aceea ca în incinta tere
nurilor să nu pătrundă persoane 
care nu au calitatea de a sta 
acolo ? Sîmbătă și duminică, 
stadioanele „23 August", Ener
gia Flacăra ți Dinamo. Oare va 
fi nevoie de o sancțiune maximă 
— suspendarea terenurilor de 
pildă — pentru ca să se impună 
respectarea acestei decizii ?

...unii spectatori, în dorința de 
a ocupa un loc mai bun în tri
bune, calcă pe bănci, sar gar
durile și calcă gazonul, într-un 
cuvînt strică instalațiile sporti
ve ? Trebuie să avem grijă de 
avutul obștesc, de aceste baze 
sportive cu care ne mîndrim.

...jucătorii nu se opresc din 
joc atunci cînd arbitrul fluieră, 
ci continuă să joace balonul ? 
Asemenea acțiuni în afara jo
cului, creează uneori o atmos
feră nepotrivită printre specta
tori, iar alteori pot provoca ac
cidente, cum era să se întîmple 
duminică cu Olaru și portarul 
Sziklai, care s-au și ciocnit, din 
fericire fără urmări.

...fotbaliștii de la Progresul 
Oradea și mulți alții nu se 
echipează corect cu tricourile 
băgate în chiloți, ci preferă să 
intre pe teren într-o atitudine 
neglijentă ? Jucătorii trebuie să 
acorde mai multă atenție mo
dului cum se prezintă echipați 
pe teren.

talul Reșița — Energia Metalul 
Oțelul Roșu 0-1 (4-1).

SERIA VII: Locomotivă Arad — 
Energia Constr. Arad 7-1 (2.1): 
FI. roșie UTA Arad — FI. roșie 7 
Nov. Arad 7-2 (2-0); Energia Me. 
talul Arad — Progresul Oradea 
3.3 (1-2).

SERIA VIII. Progresul Turda — 
Fl. r. I.H. Cluj 1-3 (0.2); Energia 
Trust Miner B. Mare —Progresul 
S. Mare 2-1 (1-0); Energia Meta
lul C. Turzii — Știința Cluj 5-0 
(5-0)1!

SERIA IX: Energia Flacăra Me
diaș — Recolta Avîntul Reghin 
3.3 (1-1); Recolta Avîntul Toplița
— Dinamo Tg. Mureș 8-0 (6-0); 
Energia Constr. Turda — Recolta 
Avîntul Tg. Mureș 3-1 (1-0).

SERIA X: Energia Uz. tract. 
Orașul Stalin — Energia Metalul 
108 1-1 (0-1); Energia Flacăra 14
— Energia Metalul Hunedoara 
2.6 (1-2).

Rezultate anterioare: Locomotiva 
Pașcani — Progresul Rădăuți (S. 
I) 11-0 (5-0); Dinamo Bîrlad — 
Energia Flacăra Momești (S. II); 
2-3 (1-0); Progresul CPCS Bucu
rești — FI. roșie Giurgiu (S. IV>' 
4-0 (1-0); Energia 23 August Bu. 
cureștî — Progresul Călărași (S.
IV) 6-0 (3-0); Tîn. Dinamovist Bu
curești — Locomotiva Craiova (S.
V) 1-0 (0-0); Energia Metalul 
Hunedoara — FI. roșie Rm- Vîlcea 
(S. X),7-1 (.2-0).



Ancheta wSportulni popalar**

Boxerii noștri
Doctorul Traian Dumitrescu, lec

tor la LC.F„ ne-a trimis la re
dacție următorul răspuns detailat:

„De la început este necesar să 
precizăm că In orice sport, și deci 
și în box, rezultatele sau perfor_ 
manțele de valoare nu se obțin 
decît dacă se ajunge prin an
trenamente și concursuri la desăvîr- 
șirea îmbinării între o pregătire 
fizică generală de un înalt nivel 
(înțelegem prin aceasta perfecte 
calități fizice sub multiple și dife
rite forme de manifestare) cu o 
bogată și foarte bună pregătire 
iehnico-tactică țar toate la lin 1°° 
asociate cu superioare calități mo
rale și de voință. Acești trei fac
tori formează un tot unitar, fie
care influențîndu-se, condiționin- 
du-se reciproc și fiind în perma
nență într-o strînsă interdepen
dență.

A vedea In necorespunzătoarea 
prezentare pe ring a unora dintre 
boxerii noștri fruntași, numai lipsa 
unui singur element dintre calită
țile necesare șl anume nurrai lipsa 
rezistenței, nu înseamnă că am 
descoperit adevărata „bubă".

Dar cum ancheta „Sportului 
popular* privește deocamdată nu
mai această ’atură din pregătirea 
boxerului, mă voi referi doar la 
calitatea rezistentă în box, expu- 
nînd în rîndurile ce urmează o 
parte din cunoștințele actuale în 
această direcție, extrase din lucra, 
rea pe care o pregătesc: „Studii 
asupra fiziologiei boxului*.

Rezistența este calitatea 
care un sportjv poate executa

n-au destulă rezistență (IV)
SPORTIVII SĂRBĂTORESC

ZIUA DE 23 AUGUST

prin 
în 

bune condiții și fără efecte dău
nătoare organismului, un efort fi
zic desfășurat într-un timp cîț 
mai îndelungat. La stabilirea și 
perfecționarea acestei calități, con
tribuie djn punct de vedere fiziolo
gic toate aparatele și sistemele or
ganismului (sistem nervos, aparat 
cardio-respirator, aparat digestiv, 
glandele cu secreție internă, etc.) 
care în urma antrenamentului În
delungat, pe baza reflexelor noj 
formate Iși restructurează șt adap. 
teazâ astfel funcțiunile încît permit 
desfășurarea unui volum de efort 
crescut pe o durată ct mai mare. 
Dintre toate calitățile fizice ale 
unui sportiv, rezistența dobîndită 
prin antrenamente sistematice este 
aceea care poate fi cea mai mult

pence tronată. (S-a ajuns de exem
plu, la alergări de maraton, curse 
de schi pe 50 km-, etape la ciciism 
pe 250—300 km., înot 20—30 km., 
etc.). Prin creșterea rezistenței fa
cem ca efectele neplăcute ale obo
selii să apară cit mai tîrziu, iar 
acțiunea lor să fie cit mai redusă.

In box, sportivul trebuie să fie 
dotat cu o foarte bună rezistență, 
cu toată durata scurtă (de numai 
9 minute) a efortului la care este 
supus. Rezistența în box se pre
zintă sub două aspecte și anume: 
a) rezistența generală sau de bază, 
fondul pregătirii generale în orice 
sport și pe care în cazul nostru 
se grefează apoi toate calitățile 
tehnice necesare boxului, și b) 
rezistența specifică în acțiunile 
de luptă ce se desfășoară în ring.

Rezistența specifică din box se 
prezintă sub trei forme- a) rezis
tența în executarea mișcărilor teh
nice cu maximum de viteză (de
plasări, fente, eschive, lovituri, etc) 
atît la începutul luptei, cît și în 
ultimele secunde de luptă (denu
mită în vocabular sportiv ^re
zistența in regim optim de viteză'). 
Această calitate a încununat cariera 
sportivă a unor pugiliști ca I. Chi- 
riac, M. Dobrescu. Gh. FiaL etc.

b) rezistența în mișcările de forță 
(forța loviturilor date adversarului, 
forța în lupta corp la corp, etc) 
care trebuie menținută la același 
nivel tot timpul.

In această grupă se încadrează 
și forța expfosivă a lovitarii, adică 
desfășurarea unei forțe maxime în 
minimum de timp, cunoscută sub 
numele de „detentă" (de pildă, 
loviturile lui V. Tijă).

c) rezistență Ia loviturile recep
ționate. Loviturile adversarului 
chiar dacă nu sînt plasate în locu. 
rile „clasic" vulnerabile, prin exci
tațiile brutale pe care le exercită 
asupra terminațiilor nervoase din 
piele și mușchi, produc, mai ales 
prin repetare, o dereglare a proce
selor din scoarța cerebrală care 
turbură enorm ritmul și coordona
rea mișcărilor.

Strîns legată de aceste lovituri 
schimbate în ring, este rezistența 
specială în condiții de aprovizionare 
insuficientă cu oxigen. Respirația 
se oprește frecvent, iar toracele 
se blochează atunci cînd boxerul 
dă sau primește o lovitură (în 
torace sau abdomen). Cnm aceste 
lovituri survin brusc, neregulat, 
cu o frecvență și forță diferită, 
ele produc o dereglare a funcției 
respirației, factor de bază în co
relația dintre aparatele și siste
mele organismului, care condițio
nează instalarea și perfecționarea 
rezistenței.

In ancheta „Sportului popular* 
o parte dintre cei mai buni antre
nori au căutat să explice cu argu
mente mai mult sau mai puțin va
labile, cauzele lipsei de rezistență 
a boxerilor noștri. Avînd însă în 
vedere progresul acestui sport șl 
hnia de urmat în viitor în munca 
de pregătire a boxerilor, socotesc 
util a se insista mai mult asupra 
căilor de obținere și de perfecțio
nare a rezistenței decît asupra lip
surilor observate cu prilejul ulti
melor întîlniri. Despre aceste căi 
voi vorbi într-un articol viitor".

...Allo! N-am terminat totul tovarășe redactor. in orașul nos
tru au mai avut loc și alte intre ceri sportive", și-au continuat 
transmisia numeroși coresponden ți voluntari din diferite orașe ale 
țării Mai fiecare ținea să ne facă cunoscute frumoasele manifes- 

rării ce au avut loc duminică ală- 
nuite.

tații sportive închinate zilei elibe 
turi de întrecerile sportive obiș

«Din Buzău, ne-a sosit vestea 
că 50 de atleți aparținînd colec
tivelor sportive din Rîmnicu Să
rat și Buzău și-au dat întilnire pe 
stadionul Locomotiva. Cadrul fes
tiv în care s-a desfășurat această 
întrecere amicală a prilejuit nu
meroșilor spectatori, prezenți 4n 
tribune, satisfacția de a asista la 
un spectacol sportiv de toată fru
musețea

b Iubitorii sportului cu mănuși 
din Baia Mare au avut și ei pri
lejul să urmărească la lucru pe 
boxerii colectivelor Energia 1. C. 
Baia Mare și Flamura Roșie Her. 
bak lanos din Cluj. Sportivii din 
cele două centre de regiuni și-au 
împărțit spre mulțumirea tuturor 
punctele în această frumoasă gală 
prietenească

b Dar iată că și coresponden
tul nostru din Cluj ne înștiin
țează despre numeroasele acțiuni 
sportive cu care colectivele Clu
jene au ținut să cinstească ziua 
de 23 August La fotbal, hand
bal, gimnastică, motociclism, tir 
sau ciclism ? La care să mergem 
mai întii ? Aceasta era întrebarea 
pe care și-au pus-o duminică di
mineață iubitorii de sport din ora
șul de pe Someș Mulți dintre ei 
rămînînd fideli sportului cu balo
nul rotund au mers să urmă
rească semifinalele Cupei 23 Au-

care au luat 
orașele Cluj, 

Timișoara,

Concursurile republicane de viteza 
în coasta la motociclism

întrerupere a ac- 
timp unii dintre

După o scurtă 
tivității. în care 
motocicliști și-au petrecut cîteva 
zile în concedii fie pe malul mării, 
rie la munte, iată-i pe alergători 
din nou în ateliere pregătindu-și de 
zor mașinile pentru concurs. Peste 
cîteva zile ei vor lua startul în con
cursurile republicane de viteză în 
coastă.

O noutate în ceea ce privește 
aceste concursuri este că începînd

|n pragul campionatelor republicane

Trăgătorii noștri
Deși telul în care a 

nizat concursul de tir, 
„Cupa 23 August*, i 
multe privințe de dorit (este aici 
și vina forurilor locale de tir cara 
nu Lau sprijinit pe organizatori) 
salutăm totuși inițierea acestor 
întreceri pentru faptul că ele au 
avut darul să angreneze, acum 
în pragul „republicanelor", un 
mata număr de participant șl. 
mai ales, pentru că au dat aces
tora prilejul să înregistreze o se
rie de performanțe de nivel su- 
pfctor. Este vorba, în primul rind. 
de performanța obținută de mae
strul sportului Ștefan Petrescu 
(Energia) la proba de pistol vi
teză: 60/587 p. Așa cum am re. 
latat, acest rezultat 
recordului repu
blican deținut de 
maestrul emerit al 
sportului Gheorgbe 

Lichiardopol (Pro
gresul) dm 
cu 60/586 p. 
teresante 
noscut sînt rezul
tatele intermediare 
dns pe Ștefan Pelrescu la perfor
manța amintită: manșa I: 49— 
50; 48—50; 49—46 = 30/292 șl 
manșa a 11-a: 50—50; 50—50;
47—48 = 30/295. Anul acesta,
maestrul sportului Ștefan Pe
trescu a mai obținut un rezultat 
valoros (60/583 p.) în cadrul unui 
concurs de clasificare desfășurat 
pe poligonul Tunari. Performanța 
stabilită de el cu prilejul concur
sului „Cupa 23 August" va fi 
luată în discuție de Biroul Co
misiei Centrale de tir și în cazul 
cînd au fost satisfăcute toate con. 
dițitmile impuse de regulament 
ea va fi omologată ca record al 
R.P.R,

Pentru a ilustra valoarea aces
tei performanțe vom aminti o se
rie de rezultate cu care s-au cu
cerit titlurile de campioni mon- 
diațî șl olimpici la proba de pis- 
rarViteză: «campionatele mondiale

i fost orga- 
, dotat cu 
a lăsat tei

este superior

au obtînuf rezultate remarcabile
de la Oslo (1952): 1. H. L. Ben. 
ner (S.UJA.) 60/582 p.; Jocurile 
Olimpice de ta Helsinki (1552): 
1. Karoly Takacs (R.P.LJ.) 60/579 
p; campionatele mondiale de la 
Caracas (1954); I. N. Kalinicenko 
(U.R.S.S.) 60/584 p.; campionatele 
europene de la București (1955): 
1. E. Cerkasov (U.RS.S.) 60/587 
p.; 2. V. Sorokin (U.R.S.S.), 60/ 
587 p.; 3. V. Nasonov (U.R.S.S.) 
60/587 p.

Reamintim că la aceste campio
nate cei trei concurenți sovietici 
au realizat cu performanța de 60/ 
587 p. și un nou record mondial 
al probei, record care le aparține 
și astăzi. Anul acesta, in diferite 
concursuri s-au obținut însă per
formanțe superioare celei realizate

1952 
în

de cu-

După terminarea probei de pis toi viteză, în care maestrul 
sportului Șt. Petrescu (Energia) a realizat’ o performanță de 
înalt nivel, acesta ne-a declarat: „Închin performanța mea sârbă, 
toririî zilei de „23 August și mă angajez ca și pe viitor să 
lupt cu aceeași hoiărîre pentru a obține rezultate superioare 
care să facă cinste sportului din patria noastră".

care J.au con-

Proba de talere aruncate din șanț 
(50 t) desfășurată sîmbătă a 
dat un învingător oarecum neaș
teptat: Gh. " ' ‘
Victoria sa 
pentru a progresa, el are nevoie 
de condiții mai bune de antrena
ment p® care colectivul din care 
face parte are datoria să i te ofere.

Iată acum și cîteva rezultate 
realizate în probele de armă: mec* 
englez (bărbați): I. baurian Cris- 
tescu (C.CA.) 591 p.; 2. Dinu
Vidrașcu (C.C.A.) 591 p.; 3. An
ton Vetra (Energia) 590 p.; meci 
englez (femei): 1. Felicia Iovă, 
nescu (Progresul) 592 p.; 2.
lena Albiș (Voința) 591 p.; 3.
Rodica Năstase (Știința) 589 

în proba de 3 x 20 
armă sport pri
mul loc a fost 
ocupat de Mircea 
Străoană (Dina
mo) cu 549 p.; 
la 3x40 armă li
beră calibru 
dus,

naclie (C.C.A.) 43 t 
este valoroasă dar

E-

P-î

de maestrul sportului Ștefan Pe
trescu. Astfel, la concursul de la 
Budapesta oorecordmenul mon
dial. Nasonov a ocupat locul îfl- 
tîi cu 60/592 p., fiind urmat de 
campionul european șl corecord, 
menul mondial, E. Cerkasov cu 
60/588 p. Am urmărit să scoatem 
în evidență și acest aspect pentru 
că, deși de certă valoare, .actualul 
rezultat al lui Ștefan Petrescu re
prezintă o performanță care tre
buie confirmată și îmbunătățită 
pentru a-î da dreptul la locuri 
fruntașe m concursurile de talie 
mondială.

Performanțe care ne Indică o 
desfășurare la înalt nivel a pro
bei de pistol viteză la apropiatele 
campionate republicane de tir au 
realizat șî maestrul sportului Zol- 
tan Deak (60/584 p și 60/580 p.), 
maestrul emerit al sportului Gh. 
Lichiardopol (60/580 p.) și 
Dumitrescu (60/576 p.)_.

T.

gust în cadrul căreia s-au între
cut echipele Energia Flacăra-Pro- 
greșul Poligrafie (4—0) și Di- 
namo-Locomoliva I.C.C.F. (2—0).

b Terenurile de tenis din Arad 
au cunoscut duminică o animație 
deosebită. Capul de afiș erau în
trecerile din cadrul Cupei Păcii, 
organizată în întîmpinarea celei 
de a XII-a aniversare a eliberă
rii patriei noastre la 
parte tenismanii din 
Tg. Mureș, Oradea, 
București și Arad.

b De sigur că nici sportivii din 
Capitală nu s-au lăsat mai pre
jos, ei luînd parte la multe și va. 
riate întreceri sportive. Dintre a- 
cestea vom aminti, în primul 
rînd, circuitul de marș, dotat cu 
Cupa 23 August organizat de co
lectivul Energia Armătura în co
laborare cu comitetul orășenesc 
C.F.S. Bucureșți. Cei peste 40 
concurenți, dintre care nu au lip
sit concurenții mărșăluitori I. 
Baboe și V. Teodosiu s-au între
cut cu dirzenia specifică acestei 
ramuri a atletismului pe o dis
tanță de 10 km. la seniori și 5 
km. la juniori. Cupa a revenit 
colectivului organizator a cărui 
secție de marș, condusă de tini
chigiul inovator G. Badea, un 
vechi mărșăluitor și el, s-a im
pus și de această dată ca o 
secție bine pusă la punct. Con
cursul a fost precedat de o inte
resantă întrecere de marș, rezer
vată copiilor din cartierele Gro
zăvești și Belvedere. Tot • în 
această zi maestrul P. Seimeanu 
a dat un simultan de șah la 20 
de mese cu prilejul Inaugurării 
clubului Energia' Armătura.

a Și în acest an, ziua de 23 
August va prilejui sportivilor din 
orașele Alexandria, Giurgiu și Că
lărași bucuria întîlnirilor priete
nești cu tinerii sportivi din ora
șele Șistov, Ruse și Siliștea din 
R. P. Bulgaria la disciplinele fot
bal!, box, volei, tenis de masă, 
baschet și atletism. Astfel de în- 
tîkiiri vor avea loc și la Con
stanța unde fotbaliștii, boxerii și 
voleibaliștii constănteni vor primi 
vizita sportivilor din orașul Sta
lin din R P. Bulgaria.

din acest an ele nu se vor mai des
fășura sub aspectul de probe de 
campionat, ci doar ca alergări de 
record, competiții în cadrul cărora 
motocicliștii sînt chemați sâ îmbu
nătățească timpii realizați de dife
ritele cilindrate de mașini pe coas
tele dealurilor Hula și Feleac. Anu
larea campionatului de viteză în 
coastă s-a făcut în urma adaptării 
regulamentelor concursurilor noas
tre naționale la regulamentele ge
nerale ale Federației Internaționale 
de automobilism și motociclism 
care, pentru competițiile de coastă 
prevăd altă desfășurare decît aceea 
a unui campionat.

Probele concursului republican 
de viteză în coastă sînt aceleași ca 
și pentru fostul campionat. Motoci
cliștii vor încerca să îmbunătă
țească recordurile pe cele două 
coaste devenite clasice acestui gen 
de întrecere și anume pe dealurile 
Hula și Feleac din imediata apro
piere a orașelor Mediaș și respec
tiv Cluj.

Cursele de viteză în coastă fiind 
deosebit de pretențioase, comisia 
centrală de auto-moto ți-a rezer
vat dreptul de a nu admite la star
tul competițiilor tentativă de re
cord decît pe motocicliștii consa- 
crați, cu vechi state de serviciu. 
Astfel, după o serioasă triere a 
alergătorilor, comisia centrală de 
auto-moto a trimis invitații nomi
nale de participare la 40 alergă
tori. Printre aceștia se numără și 
următorii deținători ai recorduri
lor existente pe cele două trasee de 
coastă : Tudor Popa, Armand Mun- 
teanu. Al. Teodorescu, L. Szabo, C. 
Radovici, N. Buiescu, N. Sădeauu,, 
Gh. Ion + C. Udrescu, Al. Uță, J. 
Calcianu, Ilona Uilagy, Iosif Popa, 
Gh. Ioniță, Barbu Predescu, 
Szabo și M. Cernescu.

Campionatul categoriei 8 la polo
Duminică s-a desfășurat în țară 

ultima etapă a returului campio. 
natului republican categoria B 
de polo pe apă. Iată rezultaiele- 
FLAMURA ROȘIE JANOS HER- 
BAK CLUJ — VOINȚA BUCl^

REȘTî 1—6 (1—3) ț
'Au marcat Bujor (2) Naghy 

(2)' Miteache , Ghidali și respectiv 
Teleki.

VOINȚA ORADEA - ȘTIINTA 
TIMIȘOARA 4-2 (1-0).

De la Voința au marcat: Biro 
(2) Farcaș, Silaghi, iar de la Ști
ința Bagiu și Baben.
VOINȚA TIMIȘOARA — META

LUL ENERGIA CLUJ 7—6 
(6-3)

Timișorenii au înscris prin T6. 
rok (5) Velcu și Bernștein II iar 
Clujenii prin Drotlef (3) Stanconi 
(2) și Radu.

Jocul dintre Locomotiva Timi
șoara și Flamura roșie Lagoj, 
desfășurat săptămîna trecută, » 
luat sfîrșit cu rezultatul de 2—f 
în favoarea timișorenilor.re- 

con-în. 
primele lo_ 

ocupate de ~ 
Șandor (Energia) 1141 p.; 
Cantili (C.C.A.) 1140 p.; ’
cian Gheorghiu (Voința) uiv p„ 
iar în concursul feminin clasa
mentul final este următorul: 1. 
Marieta Juverdeanu (Energia) 
1151 p.; 2 Anca Ciortea-Giurche- 
scu (Progresul), 1149; 3. Felicia 
lovănescu (Progresul) 1139 p.;
remarcabile sînt rezultatele obți
nute la poziția „genunchi' de că
tre concurentele Anca Ciortea- 
Giurchescu (392 p.); Marieta Ju. 
verdeanu (390 p.)
Pînă la campionatele republicane 

de tir au rămas mai puțin de 
două săptămîni. Datoria concu- 
renților este ca în aceste zile să 
se pregătească cu conștiinciozitate 
iar aceea a colectivelor sportive 
este să le asigure acestora, cele 
mai bune condițiuni de pregătire.

cursul masculin 
curi au fost P.

Sorin 
și Feli- 
1140 p.

«4 aias sint întotdeauna spectaculoase.



Comentariile presei franceze 
despre comportarea cicliștilor romîni

BRUXELLES 20 (Agerpres) — 
(prin telefon de la trimisul „Ager- 
pres‘“).

Primul tur ciclist al Europe» 
a luat sfîrșit și concluziile care 
urmează nu pot fi decît îmbucu
rătoare pentru ciclismul euro. 
pean, și îjntr-o oarecare măsură 
pentru ciclismul nostru.

De la Zagreb la Namur, de-a 
lungul a 1765 km am asistat la 
o pasionantă întrecere tot re cei 
mai buni cicliști amatori și inde
pendenți din Europa. Victoria ci
cliștilor francezi, atît de puțin 
prevăzută la Zagreb, a confirmat 
talentul multiplu al tinărului RL 
viere și spiritul de echipă al for
mației franceze. Echipa italiană 
alcătuită în întregime din adevă- 
rați profesioniști a fost depășită 
de ritmul cursei, de elanul și do
rința de afirmare a Unor cicliști 
mai puțin cunoscuți în arena in
ternațională cum sînt Christian 
(Austria), Petrovici (Iugoslavia) 
și Czarnecki (R.P. Polonă). E- 
chipa R P.R. nu a jucat un rol 
de frunte în această cursă dar 
cele două victorii repurtate de 
C. Dumitrescu în ultimele etape 
și faptul că toți cicliștii noștri au 
reușit să termtoe întrecerea i-a 
adus frumoase aprecieri din par
tea specialiștilor care au urmărit 
cursa. Fără îndoială că posibUi
tă ț«Ie echipei R.P.R. sînt mai 
mart dar începutul slab, traseul 
cu totul nou șî faima partenerilor 
de întrecere ca Fallarini și Fave
ro care de multe ori și^au dispu
tat victoria de la „egal la egal" 
cu marii ași ai pedalei Fausto 
Coppi șj Chariy Gaud în Turul 
Italiei, au făcui oa echipa noas 
tră să pornească timid și abia 
spre sfîrșit să atingă adevărata 
sa valoare. Trebuie accentuat că 
formația R.P.R. participă pentru 
prima oară la o întrecere de o 
asemenea amploare, care a purtat 
caravana ciclistă prin 7 țări, peste 
5 lanțuri de munți.

Trebuie subliniat de asemenea 
excepționala medie orară reali
zată pe întregul parcurs care a 
întrecut cifra de 37 km, fapt ce 
dovedește înaltul nivel de pregă
tire al participanțilo» Un lucru 
nu trebuie uitat: regulament»! 
competiției prevedea eliminarea 
concureniilor care soseau după 
trecerea timpului de 10 sau 15 la 
sută din timpul primului ciclist 
sosit to etapă. Cicliștii noștri au 
reușit totdeauna să sosească la 
vreme ceea ce este un fapt po
zitiv dacă ținem seama că a Ier. 
gători consacrați, printre care o- 
laindezuil Wolf, au fost eliminați 
(Un tur sau că rutieri ca Michel 
și Trefois au preferat să abando
neze la mijlocul competiției.

Iugoslavia cete mai mari compe
tiții cu caracter național.

Turul ciclist al Europei a ară
tat câ sportul aduce o contribuție 
efectivă la înțelegerea și prietenia 
dintre sportivii țărilor europene. 
Presa franceză și belgiană con
sacră mari articole pe marginea 
succesului (Aținut de C. Dumi
trescu în ultima «tapă.

Ziarul „l'Equlpe" care a apărut 
iert la Paris publică fotografia 
lui C. Dumitrescu în momentul 
evadării sale victorioase la 12 km 
de Namui. Ziaristul francez Jac
ques Marchand scrie printre al
tele : „Ultima etapă a Tuful u* 
Europei Începută La Longwy pe 
ploaie s-a terminat ira Namur sub 
razeie sțraiucnoare aie soareun 
și cu o performanță admirabilă 
a alergătorului romîn C. Dumitre
scu. Faptul că acest atlet al pe
dalei a reușit să se desprindă 
de pluton printr-o lovitură îndrăz
neață pe noi nu ne surprinde 
deloc. Noi i.am acordat toată în
crederea și Dumitrescu ne-a con
firmat că are frumoase calități".

De asemenea, ziarul „L’Equipe" 
publică pe 3 coloane un portret 
al lui Dumitrescu în care cunos
cutul comentator Raymond Me
yer scrie: „C. Dumitrescu a reali
zat cea mai spectaculoasă eva
dare din întreaga cursă. Prin a- 
ceasta ei a reabilitat ciclismul 
romînesc cîștigînd pentru el 
dreptul de a participa și la alte 
curse".

Corespondentul agenției „France 
Presse" Paul Denise a declarat: 
„Turul ciclist al Europei" a luat 
sfă-șit cu o triplă victorie fran
ceză, fa care se adaugă pentru 
noi bucuria de a îi asistat la Na
mur la victoria spectaculoasă a 
ciclistului romîn C. Dumitrescu 
ceea ce ne.a demonstrat că cicliș
tii din răsăritul Europei au mori 
posibilități. Echipa R.P.R. poate 
să se mindrească cu titlql că la 
Namur a terminat cu toți cei 7 
oameni plecați de la Zagreb. A- 
ceastă peformanță dovedește spi
ritul de echipă pe care numai 
italienii au putut să-l pretindă".

încep vmen
Pitoreasca stațiune Bled din 

< R. P. F. Iugoslavia va găzdui în- 
£tre 24 și 26 august cea de a 
jȘlII-a ediție a campionatelor euro- 
7 pene feminine de canotaj acade- 

mic. La întreceri vor participa și 
^reprezentantele țării noastre, care 
feau făcut deplasarea la Bled cu 
gcîteva zile în urmă, pentru a se 
(■z acomoda cu pista. Lotul nostru 
^feminin va lua parte ta următoa- 
^9 rele fțrobe ; dublu viiste, 4 +1 
j/rame, 4+1 vîs>!e și 8+’l rame. 
^Tot la Bled vor avea toc și în- 
Strecerile de canotaj aeademic 
zzconiînd pentru campionatul euro_ 
«pean masculin. Și la aceste în- 

treceri, care vor începe la 30 
^august, vor participa sportivi ro- 
z<mîni. Ei ver fi prezenți Ia star- 
gtul probelor de 8+1, 4 fără ar- 
gmacL 4 + 1 și simptu.

Echipa reprezentativă de baschet a R. P. R. 
a mit la Pekin

Turneul de polo 
de la Budapesta

I PEKIN (Agerpres).— China
Nouă transmite:

La 18 august a sosit la Pe
kin echipa reprezentativă de 
baschet a R P.R. Delegația 
sportivilor romîni este condu
să de președintele Comitetului 
pentru Cultură Fizica șF Sport 

ial R.P.R., Manole Bodnăraș.
Pe aeroportul din Pekin spor
tivii romîni au fost sntîmpinați 
de Jung Kao.tap, vice preșe
dinte al Comitetului pentru cui. 
tură fizică și sport al R.P. 
Chineze, și membri ai comi-

siei de
menea
R.P.R. 
roiu.

In cursul dimineții de dumî. 
nică tov. Manole Bodnăraș a 
fost primit de Ho Lung, pre
ședintele Comitetului pentru 
cultură fizică și sport al R.P. 
Chineze.

Baschetbaliștii romîni îș* vor 
începe în cursul acestei săptă
mîni turneul pe care-1 între, 
prind în China. Ei vor susține 
mai multe întîlniri în diferite 
orașe a'e țării.

baschet. 'A fost de ase- 
de față ambasadorul 

la Pekin, Nicolae Cto-

Un nou concurs
Pe stadionul central ,,V. 1. Le

nin" din Moscova a avut loc la 
19 august un concurs în cadrul 
căruia s-au întrecut cei mai buni 
atileți sovietici. Cu acest prilej un 
rezultat excelent ce reprezintă tot 
odată un nou record unional, a 
fost obținut în proba de ștafetă 
4x200 m. bărbați. Echipa U.R.S.S. 
a realizat 1’24”4/1O timp care co
rectează eu 3 zecimi de secundă 
vechiul record al U.R.S.S.

al atleților sovietici
lată alte rezultate înregistrate: 

suliță bărbați: V. Țîbulenko 77,48; 
ciocan: N. Redkin 61,72 m; Lun
gime femei: N. Kazmina 6,07 m.; 
disc femei; N. Ponomareva 53,22 
m.; 400 m garduri; V. Redkin 
52”7/10; 110 m. garduri: E. Bu. 
lancik 15”; 80 m. garduri: M.
Golubnicîaia ll”2/10; ștafetă 
4 x 209 m. femei; echipa U.R.S.S 
no-v/io.

wteasmsrt norm

Pentru reprezentativa de polo 
a RJ>. Romine ieri a fost zi de 
repaus. Jucătorii au căutat să fo
losească din plin această zi li
beră. întrucât astăzi var totîtoi un 
adversar redutabil, reprezentativa 
R.P.F. Iugoslavia. In cercul spe
cialiștilor — prezenți la turneul 
de polo ce se desfășoară în capi
tala Ungariei — comentariile în 
legătură cu primele evoluții ade 
echipei noastre (victoriile obținute 
asupra Italiei si R.F. Germane) 
au fo6t unanime în a recunoaște 
simțitorul progres înregistrat în 
ultimul timp de romîni. Ieri s.au 
jucat următoarele 
silvia—Italia 5—3 
ria—R.F.Germană

Jocurile de polo 
primele zile ale turneului au fost 
precedate de întrecerile de înot, la 
oare participă sportivi din Unga
ria, Iugoslavia, Cehoslovacia, R. 
P. Chineză, R.F. Germană, R. D. 
Germană. Rezultatele stat exce. 
lente, lată pe cele mai reprezen
tative: 100 m. spate băieți; Ma
gyar (R.P.U.) 1:04,1; 100 m. spa
te fet«: Eva Pajor (R.P.U.) 
1:14,5; 4 x 100 m. mixt bateți: 
R.P.U. (Magyar, Utassi, Tumpek, 
Dobay) 4:17.1 — record. 200 m. 
bras băieți; Mu.Tyuan-Su (R. P. 
Chineză) 2:39.4 — record. In pro. 
ba de 200 m. liber reprezentanta 
noastră Maria Both parcurgând 
distanța în 2:49,8 a stabilit un 
nou record de junioare categoria 
l-a și a II-a.

partide: Iugo- 
(3—0); Unga- 

10—2 (4—2).
desfășurate to

k Important este faptul că Turtal 
Pticlist al Europei și-a atins sco
pul constituind un bun prilej de 
cunoaștere a valorii tinerilor ci
cliști amatori din Europa. Spiri
tul de perfectă sportivitate și 
prietenie a fost admirabil iar 
succesul de public neașteptat, în- 
treeînd în Italia. Austria și RP.F.

giisuștii bulgari învingători in 
ifitîhîirea cu echipa R. Cehoslovace

SOFIA (prin telefon). — In- 
tîlnirea internațională de gimna
stică desfășurată între reprezenta- 
tivele feminine și masculine ale 

*T5rfgariei și Cehoslovaciei s-a sol
dat cu victoria sportivilor bulgari. 
La femei: Bulgaria—Cehoslovacia 
372,35—365,30, iar la bărbați, 
Bulgaria—Cehoslovacia 569,40—
565,50. In clasamentul general in. 

fejividual, pe primul loc la femei 
P-a clasat concurenta bulgară Tîr- 

pov>a cu 75,25 p. urmată de Mu- 
rejkova (Ceh.) cu 74,85 și Bosa. 
kova (Ceh.) 74,35 p., iar la băr
bați, concurentul bulgar St. Koev 
cu 115,65 
(Bulgaria) 
(Btdgana) 
(Ceh.) cu

Kiaipsazov
Becivarov

Rnzitika

p., urmat de 
cu 114,55,

114,30 și
113,65 p.

Numărul următor al ziarului 
nostru va apare sîmhătă 25 
august.

următoa- 
Mostar— 

Crvena 
Spartak

■ După o întrerupere de aproa
pe o lună, duminică a fost reluat 
campionatul de fotbal a] URSS. 
Ctr acest prilej, pe stadionul 
central „V. f. Lenin" s-a dispu
tat meciul dintre echipele Dinamo 
și Torpedo din Moscova. Dina- 
moviștii s-au dovedit superiori 
obținînd victoria cu scorul de 
3-1 (2-1).

In clasament continuă să con
ducă Spartak Moscova cu 25 
puncte din 16 meciuri jucate, ur
mată de Dinamo Moscova ou 23 
puncte din 18 meciuri.

■ Duminică, în cea de a treia 
etapă a campionatului iugoslav de 
fotbal s-au înregistrat 
rele rezultate: Velez 
Partizan Belgrad 3—1 ; 
Zvezda—Sarajevo 2—0 ;
SuboWta—Lokomotiv Zagreb 4—0; 
Hajduk Split—Buducnost 
grad 5—1 ; Beogradski 
Klub—Dinamo Zagreb 
Zagreb—Radnicki 1—0 ; Vojvodina 
Novî Sad—Vardar Skoplje 4—1.

I*i clasament conduce echipa 
Dinamo Zagreb cu 5 puncte, ur
mată de Hajduk Split, Spartak 
Subotita, Crvena Zvezda, Vojvo- 
dina și Lokomotiv Zagreb fie
care eu câte 4 puncte.

■ VARȘOVIA 19 (prin telefon).
In cadrul celei de a doua etape 
a returului campionatului al R.P. 
Polone s-au înregistrat următoa
rele rezultate: C.W.K.S.—Wisîa
Krakow 12—0 111. Garbarnna 
Krakow—Gornik Zabrze 3—1; 
Gwardia Bydgoszcz—GwardU Var- 

Tito- 
Sport 
1—1;

Lechia Gdansk 1—1 ; Ruch Chor- 
zow—Budowl ane Opole 3—2; 
Stal Sosnowiec—Kolejarz Poirran 
1—0. In clasament conduce echipa 
CJW.K.S. oi 20 p. urmata de 
Ruch Cborzow eu același număr 
de puncte dar cu golaveraj mai 
slab.

■ Campionatul R. P. Bulga
ria a programat săptămîna trecută 
următoarele meciuri: Spartak
Plovdiv—Ț.D.N-A. 1—1 ; Spartak 
Sofia—Uzina 12 0—0. Duminică 
s-au mai jucat meciurile Dinamo 
Sofia — Udamik Sofia 1—1; Na- 
rodna Armia Plovdiv—Torpedo 
Russe 1—1 și Ț.D-N-A.—Mintor 
Dirnitrovo 1—0. In clasament con 
duce echipa Ț.D.N A. cn 27 punc
te urmată de N. Armia Plovdiv 
eu 22, Udarndk ou 20 p. (t.h.)

□ Pregătindu-se pentru des
chiderea campionatului de fotbal 
echipele de club din Franța au 
susținut cîtcva întîlniri Interna
tionale. Astfel, St. Etierme a în
trecut cu 7—2 formația elvețiană 
Zurich, Havre A.C. pe- Admira 
Viena cu 2—t iar Marseille pe 
A.E.K. Atena cu 2—0. Red Star 
a pierdut cu 4—2 în fața forma
ției elvețiene Lausanne-

s Echipa de fotbal Austria 
(Viena) a sosit la Moscova în 
vederea urnui turneu pe eare îl 
întreprinde în Uniunea Sovietică. 
Astăzi după-amiază vienezii vor 
evolua pe stadionul central hi 
compania echipei Ț.D.S.A.

■ Duminică s-a desfășurat la 
Ljubljana întîlnirea internațională 
de fotbal dintre echipa selecțio
nată a țyoyetMei și xțprezentativa 

R. P. Chineze. Fotbaliștii iugo
slavi au obținut victoria cu sco
rul de 5—2.

■ Pe stadionul „Kiro-v" din 
Leningrad s-a disputat la 19 au
gust meciul internațional de fot
bal dintre echipa locală Rezervele 
de Muncă șî formația Vekelkosken 
Hak, una dintre echipele frun
tașe ale campionatului Finlandei.

După un joc spectaculos, în- 
tîlniraa a luat sfâșit cui un- re
zultat de egalitate : 1—1, după
ce Ia pauză oaspeții conduceau 
cu 1—0.

■ După un turneu de două 
săptămîni echipa sovietieă de 
fotbal Lokornotiv-Moscova și-a în
cheiat duminică turneul pe care- 
l-a întreprins în Canada. In ul
timul meci fotbaliștii sovietici au 
intîlnit în orașul Toronto echipa 
reprezentativă de fotbal a Cana
dei pe care au învins-o eu sco
rul de 2—L

b In cele cinci meciuri dispu
tate în Canada fotbaliștii so
vietici au obtinut tot atîtea vic
torii, reaîizînd golaverajul de 
32—7.1n cursul șederii lor în 
Canada fotbaliștii echipei Lokomo. 
tiv au fost în centrul atenției o- 
ficlaliităților și cercurilor sportive 
canadiene.

b Echipa reprezentativă de fot
bal a jlndoneztei și-a începu^ 
duminică turneul pe care-1 în
treprinde în Uniunea Sovietică 
jucînd cu echipa Neftianik din 
Baku. Meciul a luat sfîrșit cu 
scorul de 3—1 (1—l) în favoa
rea foțbajhșfifor sovietici, ''

Reprezentativa de hochei 
pe iartă a orașului Praga 
joacă miercuri la Oradea

Prima întîlnire internațională de 
hochei pe iarbă desfășurată între 
reprezentativele orașelor București 
și Praga și-a atins pe deplin scopul 
propus. Astfel, specialiștii și jucă
torii noștri au avut posibilitatea să 
urmărească jocul unei echipe străi
ne cu o bogată activitate interna
țională, iar antrenorii lotului, pe 
baza însemnărilor făcute vor putea 
să treacă la o nouă fază de pregă
tire a jucătorilor noștri.

Dacă primele demonstrații de ho
chei pe iarbă au fost primite de pu
blicul spectator cu o totală indife
rență, de data aceasta lucrurile au 
stat cu totul altfel. Spectatorilor 
prezenți duminică în tribunele sta
dionului Dinamo le-a plăcut jocul 
și au aplaudat cu căldură ambele 
echipe. Necunoscînd însă suficient 
regulamentul de joc au rămas mi
rați de multe ori la diferite decizii 
și situații pe care nu le-au înțeles. 
Credem că este necesar să se pună 
Ia dispoziția spectatorilor regula
mentul de joc pentru ca ei să-și 
poată da seama de cele ce se în- 
tîmplă pe teren.

Miercuri reprezentativa orașului 
Praga va susține o nouă întîlnire, 
de data aceasta la Oradea, unde 
va întîlni o selecționată locală.

In vederea acestui joc, echipa 
oaspe a plecat în cursul dimineții 
de luni la Oradea. Ca șî la Bucu
rești, întîlnirea va fi condusă de 
arbitrii Strecha (Praga) și Calam!
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Cresc și se dezvoltă necontenit legăturile internaționale ale sportivilor noștri
~---------------  * .......

— - ai mult decît oricînd sportul a devenit în zilele noastre un /Vj mijloc important de cunoaștere și de apropiere între popoare.
Și dacă în vechea Eladă porțile cetăților se dărîmau în fața 

învingătorilor la olimpiade, astăzi sportivii sînt aceia care fac 
să se prăbușească barierele prejudecăților făurind în locul lor punți 
de înțelegere și prietenie între oameni. Zi de zi, sîntem martorii 
unor momente emoționante prin adînca și umana lor semnificație, 
momente care ne întăresc și mai mult convingerea că sportul are 
darul să învingă sentimentele de adversitate, reunindu-i pe sportivi
— învingători ca și pe învinși — într-o. mare familie născută din. 
prietenie, din nobilele sentimente de cavalerism, dragoste și pre
țuire reciprocă.

...Campioana Marii Britanii, Thelma Hopkins, fosta deținătoare 
a recordului lumii la săritura in înălțime a fost prima sportivă de 
peste hotare care a ținut s-o felicite pe Iolanda Balaș, deși tînăra 
noastră atletă o deposedase de recordul mondial, prin acea excep
țională performanță de 1,75 m... Sportivul sovietic Vladimir Kuț a 

dăruit atletului englez Gordon Pirie treningul său în semn de admi
rație pentru recordul mondial cu care britanicul a încheiat cursa 
de 5.000 m. Acest gest este gr cit or. Cu cîteva clipe înainte ei 
erau doar adversari pe pistă; la sfîrșitul luptei cu metrii și secun
dele, deveniseră prieteni... Triplul campion oiimpic Emil Zatopek a 
fost purtat în triumf în noaptea de anul nou pe străzile orașului 
brazilian Sao Paolo, de admiratori necunoscuți care își momi eston 
în acest fel entuziasmul pentru strălucita biruință a atletului ceho
slovac în tradiționala probă de cros Son Sdivestro— Echipa de 
fotbal a R. F. Germane, campioană mondială, s-a bucurat de cea 
mai călduroasă primire din partea publicului moscovit... Antrenori 
sovietici de volei, atletism și gimnastică au împărtășii din expe
riența lor sportivilor indieni care i-au înconjurat cu recunoștință și 
dragoste frățească... înotătorii sovietici punind în practică metodele 
tehnice ale înotătorilor japonezi și-au ameliorat simțitor perfor
manțele...

Iată dar cum prin sport se creează un limbaj comun, se conso- 
tn întrecerile de pe stadion și în acest 

duc spre

Thelma Hopkins o felicită pe Io landa Balaș pentru victoria repur tată la ediția de anul trecut a cam
pionatelor internațonale de atletism ale R.P.R.

lidează prietenii născute 
fel se netezesc căile ce 
internațional.

Credincioasă principiilor 
tentei Dasnice. RepublicCredincioasă principiilor coexis
tenței pașnice, Republica Popu

lară Romînă și-a făcut un punct de 
onoare din lărgirea necontenită a 
relațiilor sportive pe plan interna, 
țional ca și din mărirea continuă 
a schimburilor de delegații sporti
ve. An de an am asistat la crește
rea vertiginoasă nu numai a nu
mărului de competiții cu caracter 
european sau mondial la care au 
participat sportivii noștri ci și la 
făurirea unui calendar de întEniri 
directe tot mai bogat cu reprezen
tanți ai diferitelor țări din ră
săritul și apusul Europei, din A- 
frica sau Asia.

Chiar și o sumar", trecere în re
vistă a modului cum s-au dezvol
tat legăturile internaționale ale 
sportivilor noștri ne pune fața 
unui bilanț impresionant. Dacă îna
inte de 23 August 1944, în vechea 
Romînje, nici nu se putea vorbi 
despre existența unor relații spor
tive internaționale, în adevărata ac
cepțiune a cuvîntulul competițiile 
desfășurîndu-se în mod sporadic și 
neorganizat, după eliberarea patriei 
noastre, lărgirea necontenită a le
găturilor pe tărîm internațional a 
devenit o problemă importantă pen
tru noua noastră mișcare de cul
tură fizică și sport. După un înce 
put timid volumul întrecerilor In
ternaționale ale sportivilor noștri a 
crescut vertiginos ținînd pas cu 
întreaga dezvoltare calitativă și 
cantitativă a mișcării de cultură fi
zică din Republca Populară Ro
mînă.

In anul 1950 de exemplu, țara 
noastră a fost vizitată — potrivit 
statisticilor oficiale — de 779 spor
tivi de peste hotare. Această cifră 
a fost cu mult depășită în anii 
următori pentru ca în 1955 să alin" 
gă un plafon încă neîntîlnit: 2400 
sportivi străini cuprinși în 137 de
legații din 26 țări ale Europei, A = 
siei și Africef. La rîndul lor spor
tivii romîni au participat la un nu
măr mereu crescînd de competiții 
și concursuri peste hotare. Anul 
trecut 136 delegații cu un total de 
2120 sportivi romînî au fost pre- 
zenți la startul diferitelor întreceri 
desfășurate în 21 țări ale lumii. 
Numai la fotbal, de pildă echipele 
noastre reprezentative sau de club 
au susținut 81 meciuri internațio
nale, 39 în țară iar 42 dincolo de 
hotarele patriei

73 nul acesta bilanțul schimburi- 
* - ter sportive internaționale va 
lăsa cu mult în urmă cifrele citate 
mai sus. Numai în primele șapte 

■ luni ale anului în curs aproape 
700 sportivi străini au concurat 
în R.P.R. la 14 discipline în 
timp ce peste 1300 de sportivi 
romîni au luat parte la circa 
100 întîlniri internaționale în toa
te ramurile sportive importante.

Sportivii romîni au evoluat în 
Uniunea Sovietică și Japonia, în 

înțelegere și colaborare pe pian

R. P. Chineză și Egipt, în Liban și 
R. P. Mongolă, in Anglia, Franța, 
R.P.F. Iugoslavia, Suedia, Turcia, 
Danemarca. Luxemburg, Cehoslo
vacia, Polonia, Bulgaria, R.F. Ger
mană. Albania, R D. Germană, Bel
gia. Finlanda, Italia și în aite țări.

Pretutindeni ei au produs o im
presie excelentă atit prin perfor. 
mantele de înalt nivel pe care le-au 
realizat cît și prin comportarea lor, 
atrăgîndu-și astfel simpatia și bu
nele aprecieri ale spectatorilor. Nu
mai in acest an stindardul Romî- 
niei a fiuturat de două ori pe cel 
mai înalt catarg al campionatelor 
mondiale de tenis de masă de Ia 
Tokio și al celui de handbal feminin 
desfășurat la Frankfurt pe Main în 
R.F. Germană. Iolanda Balaș este 
prima atletă romînă care-și înscrie 
numele pe lista deținătoarelor re
cordului mondial. Atleți, înotători, 
scrimeri, baschetbaliști, trăgători, 
cicliști, boxeri, luptători, rugbiști, 
fotbaliști, jucătorii de șah și alți 
sportivi și-au adus din plin contri
buția la creșterea prestigiului pe 
plan internațional al sportului nos
tru cîștigîndu-și un binemeritat re.

Reprezentativele noastre în preajma celei mai mari competiții de volei: campionatele mondiale
Peste cîteva ziîe vor sosi la Pa

ris cele mai bune echipe de volei 
ale lumii. Ziarele au anunțat recent 
că numărul reprezentativelor care 
s-au înscris la această ediție a cam
pionatelor mondiale este de 55. 
Ce vreți o mai bună dovadă decît 
aceasta că marile întreceri suscită 
un interes nemaipomenit pretutin
deni, că voleiul și-a cucerit și pe 
celelalte continente o bine meritată 
popularitate.

Față de marele număr de parti
cipant! și din dorința de a oferi cît 

I 
I

După campionatele europene dispu tate anul trecut în (ara noastră 
și din care vă prezentăm mai sus o fază a meciului dintre reprezen
tativele masculine ale R.P. Romine și R.P, Ungare — o nouă mare 
competiție de volei va începe peste cîteva zile la Paris: campionatul 

mondial

nume în întreceri desfășurate Ia 
Londra sau Tokio, la Pekin sau 
Bruxelles, la Copenhaga, Helsinki 
Belgrad, Stockholm, Cairo, Istan. 
bul, Dresda, Sofia, Budapesta și 
alte mari orașe.

Prețuirea de care se bucură pes. 
te hotare sportul romînesc și 

fruntașii săi reiese în modul cel 
mai grăitor din aprecierile pline de 
elogii care-și fac loc în presa de 
specialitate din străinătate. Aceste 
aprecieri se referă deopotrivă și la 
valoarea rezultatelor în sine obți
nute de sportivii noștri, cît și la 
amploarea nemai întîlnită luată de 
mișcarea de cultură fizică în Romî- 
nia democrat populară. Proverbia
la ospitalitate a poporului nostru a 
făcut de acum înconjurul lumii iar 
capacitatea organizatorică dovedită 
cu prilejul marilor întreceri inter
naționale desfășurate în țara noas. 
tră (campionatele mondiale de te
nis de masă, campionatele euro
pene de volei, canotaj academic, 
tir, tradiționalele campionate in. 
ternaționale de atletism ale R.P.R. 
etc.) au stîrnit admirația chiar și a 
celor mai exigenți specialiști.

Iată cîteva păreri din presă: 
„Măiestria romîncei Angelica Ro

zeanu este inegalabilă — scrie zia
rul vienez „OESTERREICHISCHE 
VOLKSSTIMME". Ea este cea mai 
bună jucătoare de tenis de masă a 

mai multor spectatori posibilitatea 
să urmărească meciurile, organiza
torii — Federația Internațională de 
Volei împreună cu forul francez de 
specialitate — au decis ca întîlni- 
rile de calificare în turneul final să 
se dispute în localitățile dimpreju- 
rul Parisului. Jocurile finale se vor 
desfășura în cele mai mari săli ale 
capitalei franceze, „Palais des 
Sports" și Coubertin.

In afară de elementul participare 
— el însuși o garanție a succesului 
campionatelor de la Paris — ele- 

tuturor timpurilor. In multe țări 
Angelica Rozeanu ar putea deveni 
fără dificultate campioană la... pro
bele masculine1'.

...,,Campionatele internaționale de 
atletism ale Romîniei — remaTcă 
cotidianul francez „L’EQUIPE" — 
a căror tradiție se afirmă din ce în 
ce mai mult, sînt pe cale de a de
veni întreceri clasice ale atletis
mului mondial, dacă judecăm după 
interesul marilor federații de a fi 
reprezentate la acest concurs. In 
felul acesta se aduce implicit un 
omagiu organizatorilor, ale căror e. 
forturi întrec imaginația noastră a 
francezilor puțin obișnuiți cu mani
festații de asemenea amploare... O- 
magiul se referă și la excelenta ca
litate a instalațiilor stadionului Re
publicii din București".

„..Juniorii romîni au fost o acevâ. 
rată revelație. Ei ne.au întrecut 
din toate punctele de vedere" — 
scrie revista berlineză FUSSBALL 
WOCHE.

„.„România este o țară care se rjdi_ 
că pe primul plan al rugbiului mon
dial" — a declarat comentatorul 
sportiv al agenției REUTER.

...„Este în afară de orice îndoia
lă că romincele au cîștigat pe me
rit titlul de campioane mondiale la 
handbal" — subliniază revista 
SPORTILUSTRIERTE din R. F. 
Germană.

mentul valoare își va aduce contri
buția la buna reușită a marii corn, 
petiții. Intr-adevăr se poate anti
cipa o luptă extrem de echilibrată
— generatoare a unui nivel tehnic 
ridicat — pentru cucerirea celor 
două titluri supreme. In întrecerea 
echipelor masculine reprezentati
vele Uniunii Sovietice, R. Ceho
slovace, R. P. Bulgaria, R. P. F. Iu
goslavia, Franței, R. P. Romîne ca 
și echipele din cele două Americi
— participante pentru întîia oară la 
un campionat — se anunță ca prin
cipale pretendente. Cît privește e- 
chipele feminine și aici se pre
vede o luptă acerbă în care prota
goniste sînt reprezentativele Uni
unii Sovietice, R. Cehoslovace, R. 
P. Polone, Franței, R. P. Bulgaria, 
R. P. Romîne.

Ce fac echipele noastre în vede
rea campionatelor? Desigur că cei 
ce se interesează de activitatea vo
leiului au urmărit turneul pe care 
reprezentativele țării le-au susținut 
în compania unora dintre cei mai 
buni jucători de pe continent, vo
leibaliștii și| voleibalistele R. Ceho
slovace. Meciurile disputate cu acest 
prilej au constituit o verificare a 
stadiului de pregătire a loturilor. 
Constatările au fost îmbucurătoare 
in ceea ce privește echipa feminină 
și mai puțin... roze în privința echi
pei noastre masculine. întorși aca
să, jucătorii și jucătoarele noastre 
au continuat pregătirile axate toc
mai pe baza observațiilor din par
tidele susținute în Cehoslovacia.

Reprezentativa masculină care 
cuprinde pe Roman, Mihăilescu,

Aceste mărturii confirmă din plin 
prețuirea de care se bucură pe plan 
mondial sportul romînesc.

Sportivii noștri se află acum în 
pragul unor noi și importante 

competiții internaționale. La Bled, 
în R.P.F, Iugoslavia, vîslașii ro
mîni își vor disputa titlurile euro
pene, in timp ce la Paris voleiba
liștii ■— „vicecampioni" ai Europei 
— vor lua parte la campionatele 
mondiale, iar Ja Moscova jucătorii 
de șah vor începe tradiționala lor 
olimpiadă care reunește pe cei mai 
puternici maeștri din lume. Curînd 
după aceea sportivii romîni vor fi 
pentru a 9-a oară gazde ale tradi
ționalelor campionate de atletism 
ale R.P.R. la care și-au dat întîl- 
nirc sportivi cu renume mondial 
din numeroase țări ale lumii. Evo
luția pe plan international a spor
tivilor noștri va culmina în noîem- 
brie-decembrie cu Jocurile Olimpice 
de la Melbourne (Australia), unde 
țara noastră va trimite o delegație 
de peste 80 sportivi.

Este evident că viitorul pledează 
în favoarea intensificării neconte
nite a schimburilor internaționale 
ale sportivilor noștri, care vor lega 
noi prietenii, contribuind astfel Ia 
adîncirea și consolidarea spiritului 
de colaborare între popoare.

SAVA DAMASCHI

Rusescu, Nicolau, Medianu, Chere- 
bețiu, Miculescu, Derszi, Corbeam^ 
Mitroi, Ponova, Mușat se antrene^ 
ză sub conducerea antrenorilor 
Gheorghe Petrescu și Nicolae Sotir 
iar cea feminină în componența că
reia intră Rodica Sădeanu. Adriana 
Honet, Doina Ivănescu, Tinela Ple- 
șoianu. Ana Susan. Natalia Cer- 
nat, Ana Zaibara, Sonia Colceriu, 
Cornelia Moraru, Veronica Zama, 
Elena Răzvanță și Florina Teodo- 
rescu sub supravegherea antreno
rului Gheorghe Constantinescu. Ac
centul s-a pus pe perfecționarea jo
cului de ansamblu și de aceea acum 
se organizează cît mai multe jocuri 
de verificare. Pentru echipa mas
culină parteneră este de regulă re
prezentativa Capitalei, alcătuită 
din jucători ai echipelor bucureș- 
tene din prima categorie iar pentri^ 
cea feminină diferite formații de ju
niori.

Jucătorii și jucătoarele noastre 
sînt deciși să aibă o comportare cît 
mai bună la Paris. De altfel băieții 
au de apărat acel valoros loc djd 
obținut la campionatele europe® 
de anul trecut, în vreme ce repre
zentativa noastră feminină va lupta 
— și are toate șansele să reușeas
că —; pentru un loc în fruntea cla
samentului general.

Cei pe care i-ați văzut acum un 
an pe frumosul teren din Parcul 
Sportiv Dinamo vor reprezenta țara 
noastră într-o întrecere deosebit de 
grea. O vor face însă cu cinste și 
dragoste știind că miile de oameni 
care i-au aplaudat atunci cu căl
dură sînt și de data aceasta — cu 
inima, cu gîndul — alături de ei.


