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Halterofilul N. KostHev (U.R.S.S.) a staMrt tfouă mi recorduri 
mondiale

ORGAN AL COMIÎHHIOI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DE PE LINGĂ CONSILIUL OE MINIȘTRI 

Șl AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.

LENINGRAD 22 (Agerpres)
Io cadrul întăriirii internaționale 

prietenești dintre echipele selec
ționate de haltere ale R.SJLS.R. și 
Egiptului, sportivul sovietic de ca
tegorie ușoară Nicolai Kostîlcv a 
stabilit două noi recorduri mon
diale. Astfel, Ia stilul „smuls" Kos- 
tîlev a realizat 122.5 kg. Perfor
manța sa întrece cu 2 kg, vechiul 

record mondial oare aparținea a-a ț 
oetaiași halterofil. Cel de ab 2-leai 
record mondial a fast obținut !?■ 
totalul celor 3 stiluri. Excelentul 
halterofil sovietic a totalizat 380*  
kg Rezultatul său depășește cu 5*1  
kg. recordul mondial al acestei ca- l 
tegoril care aparținea halterofilului i 
sovietic D. Ivanov.
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Pentru întărirea disciplinei 
pe terenurile noastre de sport

Iși îndeplinesc cu cinste angajamentele/

SINTEM aproape de sfîrșitul 
anului competițional 1954. 
La majoritatea disciplinelor 

sportive întrecerile sînt în perioada 
decisivă pentru stabilirea campio
nilor republicani. Acum, mai mult 
ca oricînd, se pot vedea roadele 
muncii educative depuse în cadrul 
colectivelor. Se poate vedea cine 
a învățat să fie un adevărat spor
tiv, cinstit și disciplinat, care știe 
să cîștige dar știe și să se recu
noască învins atunci cînd adver
sarul este mai bun.

Pînă acum, în majoritatea com
petițiilor oficiale și amicale care 
au îmbogățit activitatea noastră 
sportivă în acest an, am avut oca
zia să răsplătim cu aplauze între
cerile sportivilor, disputate într.un 
spirit tovărășesc, de luptă hotărîtă 
și dîrză, însă corectă. Și totuși, în 
unele cazuri, izolate, această atmo
sferă sănătoasă de pe terenul de 
sport a fost tulburată de manifes
tările lipsite de disciplină ale u- 
nora dintre jucători.

Este proaspăt în mintea noastră 
jocul de fotbal dintre Dinamo Bucu
rești și C.C.A., de la care toată 
lumea a așteptat un spectacol de 
bună calitate, de înaltă factură teh
nică, pe măsura posibilităților ju
cătorilor fruntași din cele două 
echipe. Dar jocul nu a mulțumit pe 
nimeni. Dorința de victorie a fost 
înțeleasă greșit de unii jucă
tori și de aceea locul între
cerii cinstite a fost luat de 
lupta pentru victorie cu orice 
preț. Datorită îngustei înțelegeri 
a importanței acestui meci, jucă
tori de valoare ca : Ivănescu, 
Szocke, Nicușor, Petschowskî etc. 
au renunțat la fantezia și iscusința 
lor de buni fotbaliști și au practicat 
•un joc în forță, plin de durități, 
care nici nu a dat rezultate și nici 
nu le-a făcut cinste. De altfel, cu 
cît se apropie de sfîrșit, campiona
tul republican de fotbal scoate la 
iveală tot mai multă lipsă de stăpî- 
nire din partea unora dintre jucă
tori, multe acte de indisciplină și 
de lipsă de respect față de adversar. 
Unele echipe au alunecat pe panta 
greșită de a sacrifica valoarea în
trecerii sportive în folosul obținerii 
victoriei prin orice mijloc. De aici 
pornește atitudinea jucătorilor de la 
Progresul Sibiu care, în avantaj 
fiind în meciul cu Metalul Steagul 
roșu, au căutat prin orice mijloc 
să „tragă” de timp și să împiedice 
adversarul să-și desfășoare jocul 
normal. Este firesc ca toate echi
pele să lupte pentru victorie, pentru 
cît mai multe puncte în clasament, 
dar lucrul acesta trebuie realizat 
numai printr-o luptă corectă.

Este regretabil faptul că printre 
cei care au dovedit în ultima vre
me lipsă de sportivitate, se găsesc 
sportivi fruntași care poartă titlul 
de maestru al sportului, cum este 
cazul jucătorilor de tenis Gh. Vizi- 
ru (C.C.A.) și C. Caralulis (Prog.), 
al rugbistului Șf. Constantin 
(C.C.A.) și jucătorului de polo O. 
Mladin (Din.). Actele de indisci
plină ale sportivilor se manifestă în

Echipa Dinamo (Moscova) 
a debutat victorioasă in Franța

BORDEAUX, 21 (Agerpres).
Echipa Dinamo Moscova ai sus

ținut la 21 octombrie la Bordeaux 
primul joc din cadrul turneului pe 
care îl întreprinde în Franța. Fot
baliștii sovietici au întîlnit echipa 
divizionară Gironde din Bordeaux. 
Vremea a fost frumoasă, iar tribu
nele stadionului au fost pline

Fotbaliștii sovietici au impresio
nat prin viteza cu care au jucat, 
precum și prin precizia și contro
lul balonului. Echipa Dinamo Mos
cova a obținut victoria cu scorul 

mod diferit. Unii — fotbalistul T. 
Ozon (Din.), rugbistul C. Muntea- 
nu (Constr.) etc. — și-au făcut o 
obișnuință din a protesta la decizia 
arbitrilor, iar alții — rugbistul P. 
Guarnieri (Constr.), jucătorii de 
polo A. Bădiță (Prog. Buc) și A. 
Zahan (Din.) — își lovesc intențio
nat adversarii, iar G. Ripka (Fl. 
roșie Cluj) dovedește lipsă de ținută 
sportivă.

La comportarea sportivilor din 
teren- contribuie și atitudinea publi
cului spectator. Acolo unde nu e- 
xistă obiectivitate, unde stăpînește 
local-patriotismul, întotdeauna a e- 
xistat o atmosferă nesănătoasă 
pentru desfășurarea unei întreceri 
sportive, atmosferă care a influcițri- 
țat direct și în mod negativ com
portarea jucătorilor (ex. : ma jori
tatea meciurilor de fotbal susținute 
de Metalul Uz. Tr. la Orașul 
Stalin). In alte cazuri, deși spor
tivii au luptat în mod cinstit pen
tru victorie, unii spectatori au um
brit importanța întrecerii prin ma
nifestările lor huliganice (la Bucu
rești : C.C.A. — Flacăra Ploești, 
sau la Arad : Fl. roșie — Locomo
tiva Gr. Roșie). Toate acestea do
vedesc că spectatorii au o largă 
contribitție în succesul sau insucce
sul unei competiții sportive. De a- 
ceea, spectatorii obiectivi care for
mează marea majoritate, nu tre
buie să se lase influențați de cei 
care încearcă să provoace manifes
tări huliganice pe terenurile de 
sport sau chiar să-i determine pe 
sportivi să comită acte de indis
ciplină.

Pentru a lichida aceste aspecte 
care umbresc valoarea competițiilor 
noastre sportive, conducerile de co
lective, antrenorii, sportivii și spec
tatorii trebuie să înțeleagă că vic
toria sportivă este o adevărată 
victorie numai atunci cînd este 
realizată la capătul unei lup- I 
te corecte, desfășurată într-o înaltă I 
ținută tovărășească. Pentru a se 
realiza acest lucru, trebuie să se 
renunțe la interesele strimte de co
lectiv care duc pe linia pătimașă 
de a obține victoria cu orice preț. 
Trebuie îndreptată toată atenția 
spre realizarea unei întreceri des
chise, disciplinate, în cadrul căreia 
să se poată dovedi întreaga măies
trie sportivă.

Munca ed ucativă trebuie întărită 
prin toate mijloacele, în așa fel în- 
cît sportivii să înțeleagă că atitu- 
nea disciplinată pe terenul de 
sport este prima lor sarcină în 
cadrul întrecerilor. Și dacă totuși, 
și după această muncă intensă, vor 
mai rămîne elemente care nu în
țeleg să se încadreze pe linia jus
tă de comportare a unui sportiv 
cinstit, atunci antrenorii, cu ajuto
rul colectivelor sportive au dato
ria să întervină hotărîți și să le 
îndepărteze din cadrul secțiilor lor. 
Iar dacă arbitrii se vor găsi în fața 
unor astfel de cazuri, au datoria 
să elimine din teren pe aceste ele
mente. Toate acestea trebuie în
deplinite cu scopul important de a 
întări disciplina pe terenurile noas. 
tre de sport.

de 3-0 (1-0). Rrimul punct al în
tâlnirii a fost marcat în minutul 9 
de Mamedov, care a primit min
gea de la Salnikov. Celelalte două 
puncte au fost realizate1 de Rîjkin, 
în minutul 69 și Salnikov, în minu
tul’74.

Spectatorii au răsplătit cu aplau
ze călduroase jocul excepțional al 
echipei sovietice. Echipa Dinamo 
Moscova va susține al doilea joc la 
28 octombrie la Marsilia cu echi
pa O.S.C. Lille, campioana Fran
ței.

Muncesc cu drag
...O dimineață senină de octom

brie. In secția montaj a Uzinelor 
Semănătoarea din Capitală, oamenii 
Veneau ca de obicei mai de vre
me de începerea lucrului. Nu trecu 
mult și în mijlocul lor sie ivi și 
tovarășul Anitan, secretarul orga
nizației U.Ț.M. Curînd se încinse 
o discuție despre Proiectul de Di
rective al Congresului Partidului 
cu privire la dezvoltarea agricultu
rii.

— Eu cred, spuse Anton, că este 
de datoria noastră să muncim și 
mai bine. Numai așa voim putea 
da viață Proiectului de Directive 
al Partidului nostru.

— Așa este fraților, îl întrerup
se un tânăr. Aceleași gînduri mă 
frămîntă și pe mine. De aceea, 
m-am hotărît ca în numele bri-

PILOTUL SPORTIV
LADISLAU CZIKELY

Pe dealul Feleacului mai stăru
iau încă urmele iernii aspre cînd 
hi uzina electrică de la Aghireș 
a sosit vestea că se fac noi în
scrieri pentru sporturile aviatice. 
Printre cei care au luat atunci ho- 
tărîrea de a îmbrățișa acealstă 
frumoasă disciplină sportivă a "fost 
și tânărul electrotehnteian Ladislau 
Czikely. El a fost sprijinit în a- 
ceastă activitate de organizația 
de bază U.T.M. din uzină și de 
tovarășii săi de muncă.

Chiar din primele zile de școală, 
utomistul Ladislau Cziketly <șWa 
dovedit a fi un elev foarte silitor, 
cîștigînd în scurt tâmp stima și dra
gostea tuturor instructorilor piloți. 
După o strădanie de luni de zile, 
vreme în care și-a însușit cu sîr- 
guință noțiunile teoretice ale vastei 
arte a pilotajului, vrednicul mun
citor de la Aghireș a reușit să se 
ridice cu avionul în înălțimile văz
duhului, văzîndu-și astfel împlinit 
minunatul vis înfiripat în anii co
pilăriei.

Zilele acestea, Ladislau Czikely 
se va întoarce la Aghireș. El va a- 
duce tovarășilor săi de muncă un 
minunat dar: brevetul de pilot 
sportiv.

pentru dezvoltarea agriculturii noastre
găzii mele să-mi iau angaja
mentul de a realiza o semănătoare 
din materiale economisite și piese 
irebutate.

Tinerii din brigada utemistă a 
fotbalistului Ion Pecingine, care 
se strînseseră roată în jurul lui, a- 
probară cu 'bucurie propunerea res
ponsabilului lor.

Munca este în toi. Tinerii din 
brigada lui Pecingine lucrează cu 
forțe sporite.

— Să dăm zor băieți. Să ne înde
plinim angajamentul, își îndeamnă 
Pecingine tovarășii. Minutele tre
ceau parcă pe nesimțite iar tine
rii montatori depuneau toată stră
dania și priceperea lor...

Sirena a anunțat sfirșital lu
crului. Pecingine și ceilalți tineri 
erau dornică să afle rezultatul

Ștafeta „Prieteniei
In ziua de' 20 octombrie a în

ceput să se desfășoare pe întreg 
cuprinsul patriei noastre ștafeta 
„Prieteniei Romîno-Sovietice".

In~ prima etapă, care se desfă
șoară între 20—25 octombrie, spor
tivii și sportivele din colectivele 
sportive din satele și comunele 
țării noastre vor duce la centrul 
de raion mesagiile colectivelor 
sportive. Schimburile vor fi com
puse din minimum 2 persoane. 
Majoritatea colectivelor sportive 
de la sate vor organiza această

llie lencu (Fl. roșie)
a realizat două recorduri la haltere
La Orașul Stalin s-au desfășurat 

zilele trecute campionatele de hal
tere ale asociației Flamura roșie. 
In cadrul acestei reuniuni, llie len- 
ciu a realizat două recorduri repu
blicane, în cadrul categoriei mijlo
cie. La ,,împins” a obținut perfor
manța de 107,5 kg. (vechiul record 
fi aparținea eu 102,5 kg.) iar la 
totalul celor trei probe, Ienciu a

intihiitea de atletism U.R.S.S. — R. Cehoslovacă
PRAGA 22 (prin telefon). — 

Stadionul din Praga al Armatei 
cehoslovace găzduiește astăzi după 
amiază întîlnirea internațională de 
atletism dintre reprezentativele R. 
Cehoslovace și Uniunii Sovietice. 
Miine întîlnirea va continua cu 
probele zilei a doua. După cum

Un exemplu...
Mecanicul Victor Popescu de la 

cooperativa meșteșugărească „Lup
ta pentru pace", unitatea 21 din 
Capitală, șl-a îndeplinit angaja-, 
mentele luate în întrecerea socia
listă. Fruntașul în muncă V. Po
pescu este și deputat la circa 225 
din raionul Lenin. Din inițiativa 
tovarășilor cu care colaborează s-a 
reușit să se electrifice străzile Gra
pei și Pătărești. Și în sport, gim
nastul V. Popescu este un exemplu 
pentru cei tineri. El este purtător 
al insignei G.M.A. gr. II și are 
clasificarea de categoria a Il-a la 
gimnastică.

muncii lor. Mare le-a fost bucu
ria cînd au aflat că realizaseră o 
economie de mii de lei.

*
Uzina Semănătoarea se poate 

mîndri cu oameni harnici. Comu
nistul Ion Căruțașu care făurește 
piese pentru secerătorile legători, 
depășește zilnic norma cu peste 80 
la sută. Brigada utemistă a lui 
Radu Serbau lucrează seceră toare^ 
și semănătoare în contul lunii no
iembrie, iar alți tineri sportivi ca 
Morea Ovidiu, Constantin Cicero
ne și Dumitru Pătrașcu sînt și ei 
în fruntea întrecerii socialiste. 
Harnicul colectiv al acestei uzine 
va da peste plan în luna octom
brie 15 secerători legători, 15 se
mănători și 5 tone piese schimb 
pentru mașini agricole.

Romîno-So vieți ce”
primă etapă duminică 24 octom
brie. Pentru asigurarea bunei des
fășurări a tuturor schimburilor 
care vor purta ștafeta la central 
de raion este necesară folosirea în
deaproape a sprijinului concret a 
comitetelor executive ale sfaturi
lor populare comunale.

In centrul de raion, în cadrul 
unor mitinguri, ștafetele vor fi 
predate altor sportivi care la rin*  
dul lor vor duce ștafeta mai de*  
parte la centrul de regiune. L

Obținut 345 kg. (v.r. Iile Dancea 
342,5 kg.).

In clasamentul general pe echipe, 
pe primul loc s-au clasat haltero*  
fil’d asociației care tv reprezentat 
orașul București. Campionatul or- 
ganizat de asociația Flamura roșie 
a-a bucurat de un frumos succes.

CRISTIAH PORUMBOfH 
corespondent |

am mai anunțat, atletul sovietic 
Vladimir Kuț va încerca împreună 
cu Emil Zatopek să doboare re
cordul mondial la proba de 5000 
m., record care a fost stabilit recent 
de atletul englez Christoplior Chat- 
tawăy, cu prilejul întâlnirii Lon- 
dra-Moscova.



H
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Dumâr 'xâ, pe stadionul Locomotiva”-campionatul de cros al Capitalei
Săpta.-.iiia aceasta s-au desfă

șurat în Capitală ultimele între- . 
ceri de cros, organizate de con
siliile orășenești ale asociațiilor 
sportive. Aceste concursuri au a- 
vut darul să facă o selecție în 
rîndul echipelor masculine și fe
minine de cros din București, din
tre care cele mai bune se vor 
întrece în Campionatul de cros al 
Capitalei.

Campionatul de cros al Capi
talei este de fapt o etapă din ca
drul tradiționalei competiții de 
mase, campionatul republican de 
cros pe echipe „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie". ,

Așa după cum prevede regula
mentul acestei întreceri sportive 
de mase, la fiecare ediție, cu o 
etapă înainte de finală — deci în 
țară la etapa regională, iar în 
București la campionatul de cros 
al orașului — intră în concurs 
maeștrii sportului și sportivii cla
sificați. Or, se știe că 
rești se găsesc cei mai 
gători de cros din țară, 
cesta a fost confirmat 
ediție a campionatului 
(individual sau pe echipe), cînd 
pe primele locuri și de cele mai 
multrf1 ori învingători au ieșit 
sportivii din orașul București. 
Iată deci că de fapt campionatul 
de cros 
siderat

în Bucu- 
buni aler- 
Faptul a- 
la fiecare 

de cros

al Capitalei poate fi con- 
pe drept cuvînt o ,.repe-

Se dezvoltă sportul in raionul Agnita/
Activitatea sportivă din raionul 

Agnita se rezuma 
numai la handbal, 
însă au luat ființă 
ramură de sport, 
echipe de tenis de 
de atletism (în localitatea Agnita 
și în comunele Noistrat, Bărcut și 
Iacobeni), ech pe de volei, iar a- 
nul acesta s-a organizat pentru 

campionat ra- 
au

ase-

anul trecut
Anul acesta 

noi secții pe 
S-au înființat 
masă, echipe

rare*  
De

prima oară un 
ional de fotbal la 
participat 12 echipe, 
menea, este prevăzută înființa- 

frea secțiilor de lupte, box, pati
naj și schi. In localitatea Agnita 
și în comuna Nocrich s-au orga
nizat pentru prima oară con
cursuri de călărie. De curînd, s-a 
desfășurat un concurs de ciclism, 
precum și unul de trotinete și 
triciclete pentru copii.

O deosebită atenție s-a acordat

Caravana materialelor sportive
Magazinul de materiale sportive

I.DM.S.  din Călărași cunoaște o 
mare afluență de cumpărători. 
Zilnic magazinul este plin de ti
neri și tinere, care vin aci să-și 
procure echipament și materiale 
necesare activității lor sportive. Dar, 
cum muncile agricole de toamnă 
sînt în toi și mulți țărani mun
citori nu se pot deplasa la oraș 
pentru a-și procura materiale și 
echipament sportiv, colectivul ma
gazinului I D.M.S. Călărași a luat 
hotărîrea de a deplasa în mediu] 
sătesc brigăzi speciale care să 
poată deservi și pe tinerii țărani 
muncitori.

Astfel, în zilele de 24 și 25 sep
tembrie o caravană cu materiale 
sportive a plecat de la magazinul 
I.D.M.S. din Călărași la Gospo
dăria Agricolă de Stat din comu
na Repeți. Intr-o cameră special 
amenajată în incinta gospodăriei 
au fost puse în vînzare: trenin
guri, pantofi de tenis, maieuri, 
tricouri, rucsacuri, șorturi, etc. 
încă din primele ore de Ia sosirea 
caravanei, zeci de muncitori și

nu s-au prea desfășurat 
acum la Petroșani. Dar, 

colectivul 
Petroșani 

în ve
de

Hochei și bob
’ Jocuri de hochei și concursuri de 
bob 
pînă
pentru iarna aceasta 
sportiv Constructorul 
face intense*  pregătiri 
derea activității echipelor 
hochei și bob. După cum ne rela
tează corespondentul nostru A. Lă- 
zărescu, de pe acum au început șe
dințele teoretice și antrenamentele 
în aer liber ale echipei de hochei 

tiție generală1* a finalei campio
natului republican de cros pe 
echipe „Să întâmpinăm 7 Noiem
brie". Fără îndoială că sub acest 
aspect campionatul de cros al Ca
pitalei va prilejui ca și în ceilalți 
ani o luptă dîrză la majoritatea 
categoriilor de desfășurare a cro
sului și, în special, la categoria 
seniori, unde va putea fi din nou 
urmărită pasionanta întrecere din
tre echipa Casei Centrale a Ar
matei și echipa asociație' Dinamo.

Campionatul de cros al Capi
talei va avea loc duminică dimi
neața pe stadionul Locomotiva 
P.T.T., acolo unde dealtfel s-a ma' 
desfășurat și în alți ani. In pri
vința aceasta comitetul orășenesc 
C.F.S. București a comis o mare 
greșeală. Este bine ca de la an 
la an alergătorii de cros din Bu
curești să alerge pe alte trasee, 
pentru ca parcurgerea unui traseu 
să nu devină o obișnuință. Or, 
posibilitățile de a găsi 
jurimile stadionului un 
decît acela pe care s-a 
nul trecut, sînt foarte 
chiar dacă se găsește 
el trebuie să corespundă cerințe
lor unei etape premergătoare fi
nalei campionatului republican. In 
această privință nu trebuie să ui
tăm faptul că duminică pe sta
dionul Locomotiva P.T.T. se vor 
întrece maeștrii sportului și spor- 

în împre- 
alt traseu 
alergat a- 
reduse. Și 
un traseu,

înființării de noi colective spor
tive, numărul lor crescînd anul a- 
cesta cu încă 7. In continuă creș
tere se află și numărul sportivilor, 
care a ajuns la îmbucurătoarea 
cifră de 1.500 în cele 22 de co
lective existente în raion. Succese 
frumoase s-au' obținut și în cadrul 
complexului sportiv G.M.A., nu
mărul sportivilor purtători ai in
signei depășind cu mult angaja
mentele luate.

Numărul bazelor sportive devine 
mereu mai mare. In întreg raio
nul au fost amenajate anul a- 
cesta peste 10 baze sportive, prin
tre care stadionul modem din lo
calitatea Agnita. O frumoasă sală 
de gimnastică a fost amenajată 
de curînd în comuna Cincul.

EUGEN COMANIȚA 
corespondent

muncitoare din gospodărie s-au 
adunat în fața clădirii unde se 
vindeau materiale sportive. Nu
mai în ziua aceea s-au vîndut în 
special treninguri, tricouri și pan
tofi de tenis, în valoare de peste 
10 000 lei.

La 9, 10 și 11 octombrie, cara
vana cu materiale sportive s-a 
deplasat din nou la G.A.S. Roșeți 
unde a vîndut din nou materiale 
în valoare de 12.684 lei.

In cursul acestei acțiuni s-a e- 
vidențiat în mod deosebit tov. Sa- 

‘moilă Enciu care, de dimineață și 
pînă seara tîrziu, a stat la dis
poziția muncitorilor gospodăriei, 
servindu-i în bune condițiuni. De 
asemenea, o muncă susținută a de
pus și tov. Toma Paraschiv-Lița.

Muncind în acest fel, colectivul 
magazinului de materiale sportive 
din Călărași 
șească planul 
respective cu

a reușit să-și depă- 
la vînzări pe lunile 
117,52 la suta.

TOM.A JOGA 
corespondent •

toate instala- 
desfășurări a 
Pregătiri se- 
acestui co-

la Petroșani
pe gheață. Concomitent, a început 
confecționarea mantinelelor pentru 
un patinoar dotat cu 
țiile necesare bunei 
meciurilor de hochei, 
rioase fac și boberli 
lectiv. Boburile, proiectate chiar de 
sportivi, au fost date spre’ confec
ționare unei uzine din oraș. In mo
mentul de față, conducerea colecti
vului este preocupată de completa
rea echipamentului sportiv de iarnă.

Iată un exemplu care ar trebui 
urmat de cît mai multe colective 
sportive l 

tivii clasificați, în rîndurile cărora 
se găsesc cei mai buni alergă
tori de cros din țara noastră. Se 
recomandă deed o mare atenție la 
alegerea traseelor în special *-*  
celea pe care se vor întrece echi
pele de seniori și senioare,

O altă problemă care trebuie ri
dicată înainte de campionatul de 
cros al Capitalei este aceea a 
asigurării unui număr corespun
zător de arbitri, care să poată să 
rezolve cu succes o veche și me
reu repetată lipsă a întrecerilor 
de cros: înregistrarea sosirilor.

Și apoi este bine ca tovarășii 
din comitetul orășenesc C. F. S. 
București să aibe în vedere pavoa
zarea stadionului și în general 
toate aspectele privind asigurarea 
unui cadru cît mai festiv, cores
punzător importanței acestei com
petiții.

In concluzie, mai poate fi amin
tit doar faptul că la fel ca și în 
ceilalți ani și anul acesta cei <mai 
buni alergători de cros din Capi
tală au făcut și fac încă serioase 
pregătiri pentru a se putea pre
zenta la startul întrecerilor cit 
mai în formă. Iar duminică di
mineață, cînd pistolul starterului 
va vesti plecarea în concurs, iubi
torii atletismului și ai crosului vor 
putea asista din nou la întreceri 
spectaculoase și de un ridicat ni
vel tehnic.

l« ■

In scopul dezvoltării continue 
activității sportive, precum șia

pentru atragerea femeilor în prac
ticarea sportului, comitetul raio
nal C.F.S. Timișoara a organizat 
mai multe competiții sportive fe
minine la atletism, volei, gimnas
tică, tir și cursa cu obstacole 
G.M.A.

Inițiativa comitetului raional 
C-F.S. Timișoara s-a dovedit deo
sebit de bună. Aceste concursuri 
se bucură de un remarcabil suc
ces, atrăgînd un mare număr de 
țărance muncitoare din tot raionul.

Astfel, în comuna Sînandrei a 
fost formată o echipă de volei, o 
echipă de gimnastică, una de at
letism și una de tir, la concursuri 
participînd în total 25 de fete. Co
muna Beșenova Nouă a fost re
prezentată la întreceri de 3 e- 
chipe, la gimnastică, volei și atle
tism. La Recaș, în 
s-au întrecut 
bolia 36, la 
Giarmata 26

La sfîrșitul 
care vor totaliza cel mai 
punctaj vor primi Cupa comitetu
lui raional C.F.S. Timișoara.

ELISABETA ORBAN 
corespondent

prima etapă, 
fete, la Jim-
Mare 19, la 
Ortișoara 15.

26 de
Iecea 
și la 
întrecerilor, echipele 

mare

Sosisem încă de sîrhbătă în Pi
tești. A doua zi, pe data de 17 
octombrie, urma să se desfășoare 
etapa regională a campionatului 
de cros și merita de văzut cum se 
pregătiseră activiștii din Pitești în 
vederea acestui important eveni
ment sportiv.

Dar bucuria cu care sosisem 
în localitate s-a spulberat repede, 
încă după primele cuvinte schim
bate cu cel de Ia comitetul re
gional C.F.S.

„Da, organizăm miine, dar etapa 
pe... oraș. Știi, n-am putut-o or
ganiza duminica trecută, că a fost 
o ploaie"..

La aceste cuvinte ale președin
telui, cej de față se zgritniliră, 
parcă amintindu-și pe loc de ploa
ia torențială de duminica trecută. 
Au urmat o serie de amănunte 
dramatice. Ele zugrăveau situația 
tragică a unui oraș peste care au 
căzut dan înaltul cerului tone de 
apă, într-un șuvoi neîntrerupt, 
care a paralizat orice activitate, cu 
atît mai mult cea sportivă. Și, ca 
„piesă de convingere", mi-a fost 
arătat un proces verbal prin care 
însuși medicul atesta că orice in- 
cercare de a se organiza crosul 
duminica trecută ar fi fost de-a 
dreptul nesăbuită, ea punind in pc-

Dacă peste tot ar exista aceeași preocupare...
t

Pe birou se află o scrisoare. A venit de la Bîrlad,, iar autorul ei 
est® chiar tov. D. Bighet președintele comitetului regional G.F.S. Bîr
lad. Nimic neobișnuit pînă acum, deoarece am primit multe scri
sori de la activiștii comitetelor 0.F.S. Dar ca -aceasta, trebuie să re
cunoaștem, nici una.

Să vedem despre ce este vorba. Atunci cînd s-a făcut analiza des
fășurării Spartachiadei satelor, s-a constatat că, în general, întrecerile 
acestei competiții au fost anul acesta la un nivel scăzut, din toate 
punctele de vedere. In toate regiunile — cu mici excepții — Sparta
chiada satelor nu a atins un nivel satisfăcător. Ei bine, una din acele 
excepții a fost tocmai regiunea Bîrlad, unde întrecerile din cadrul 
Spartachiadei satelor au înregistrat succese foarte frumoase.

sosite de la această regiune se vorbea despre cifre, 
urni să ridice din umeri... Foarte puțini au fost ae- 
iriteresat îndeaproape despre „cheia’’ succeselor din

In rapoartele 
care îi făceau pe 
tiviștii care s-au 
această regiune.

Și iată-1 pe , . . _________ _______ _________ , _
plicind singur, cum a reușit să transforme Spartachiada satelor într-o 
adevărată competiție de mase a oamenilor muncii de la sate.

Să-i dăm cuvîntul. „Frumoasele realizări obținute la Spartachiada 
satelor în regiunea noastră se datoresc, în primul rînd, ajutorului per
manent și efectiv acordat de comitetul regional de partid, care a în
drumat și sprijinit în mod practic întreaga acțiune. Trasînd sarcini 
și controlînd săptămînal comitetele raionale de partid, mobilizînd 
— prin organizațiile de paitid din comune — tineretul la Spartachiada 
satelor, comitetul regional de partid a fost mereu în fruntea tuturor 
acțiunilor întreprinse în cadrul Spartachiadei satelor. De asemenea, 
sfatul popular regional a îndrumat sfaturile populare raionale și co
munale să sprijine Spartachiada satelor, analizînd periodic munca de
pusă în această acțiune de președinții și secretarii sfaturilor populare.

Un important ajutor l-am primit și din partea organizațiilor 
U.T.M., care îndrumate și controlate permanent de comitetul regional 
U.T.M., au contribuit din plin la asigurarea succesului competiției.

La rîndul nostru, ca activiști ai comitetului regional C.F.S., am de
pus toate eforturile pentru a sprijini cu activiști și instructori' colecti- ] 
vele sportive sătești. In colaborare cu consiliul sindical regional, am 
organizat trimiterea în satele din regiune a unui număr de 36 
de echipe sportive model, care au contribuit la popularizarea diferitelor 
discipline sportive cuprinse în regulamentul Spartachiadei satelor”.

Am reprodus pe scurt cel mai important pasaj din scrisoarea pre
ședintelui comitetului regional C.F.S. Bîrlad. Acum, rezultatele obți
nute în regiunea Bîrlad, la Spartachiada satelor, nu mai miră pe 
nimeni.

Cu atît mai mult cu cit, dorind să asigure sportivilor de la sate 
o continuitate în activitatea sportivă, comitetul regional C.F.S. 
a organizat în cinstea zilei de 7 Noiembrie două competiții sportive 
pentru colectivele sportive sătești. Prima este o spartachiadă feminină 
la atletism, gimnastică, cursa cu obstacole G.M.A. și volei, iar cea de 
a doua este o „cupă a satelor” la atletism, gimnastică trîntă, oină și 
fotbal.

Mai este necesar să precizăm doar un singur lucru : nu este de 
mirare obținerea unor rezultate atît de frumoase, atunci cînd există o 
asemenea preocupare pentru activitatea sportivă de la sate. Ne între
băm de multe ori: de ce activitatea sportivă din satele patriei noastre 
nu s-a ridicat pretutindeni la același nivel ? De ce? Pentru că nu peste 
tot există aceeași preocupare.

Iar în loc de încheiere, o recomandare valabilă pentru toate ce
lelalte comitete C.F.S.: urmați exemplul comitetului regional GFS 
Bîrlad 1

președintele comitetului regional C.F.S. Bîrlad, ex-

Shbă activitate G. M. A.
la colectivul sportiv Progresul Focșani

de vară,Cu toate că, în lumile 
colectivul sportiv Progresul din 
Focșani a desfășurat o vie ac
tivitate în diferite ramuri de 
sport, complexul sportiv G.M.A. a 
fost și continuă să fie considerat 
o problemă de mică importanță. 
Astfel, colectivul sportiv Progresul 
Focșani a „reușit” ca, în zece luni 
de zile, să-și îndeplinească din 
angajamentele luate la purtători 
de insignă numai' 28 la sută. La 
acest Colectiv, comisia de pre

gătire și examinare G.M.A. mun
cește în salturi, neplanificat, și 
mai mult decît atît, necontrolată 
de forurile superioare. Antrenorul 
secției de fotbat Constantin Hu- 
mis, subapreciază pregătirea mul
tilaterală a jucătorilor. Din acea
stă cauză, numai 3 jucători ai e-

să organizăm cro- 
cum vezi, plouă io-

—N-are rost 
sul azi l După 
rențial...
ricol sănătatea concurenților.

Ce puteam face ? Un singur kr- 
cni. Să iau primul tren înapoi 
spre București, Dar, cum primul 
tren îl aveam abia peste cîteva 
ore, am avut răgazul să dau o 
raită prin orașul de pe malurile 
Argeșului...

...Și iată că tot umbtînd așa, 
mă întîlnesc cu o veche cunoștin
ță, Ion Smarandache. antrenor al 

chipei de fotbal care activează în 
categoria B au devenit purtători 
ai insignei G.M.A. gradul II.

Față de această slare de lu
cruri, președintele colectivului 
sportiv, Cristofor Voicu, se mul
țumește să trimită întreprinderilor 
și instituțiilor unde colectivul spor
tiv Progresul^ are cercuri sportive, 
cîte o adresă prin care face cu
noscut ziua și locul concursurilor 
G.M.A. Nimeni din consiliul co
lectivului sportiv nu controlează 
apoi dacă aspiranții au venit la 

ț-———i dacă instructorii 
la sarcinile ce

antrenamente sau 
sportivi răspund 
le sînt trasate.

NISTOR șiION NISTOR și 
AURELIAN AXENTE 

corespondenți 

unui colectiv «jrartiv din raion, de 
la care am aflat o serie de lu
cruri interesante.

In primul rînd, ploaia n-a fost 
ploaie, ci o simplă bură care n-a 
împiedicat o mare parte dio colec
tivele sportive din raion, și din 
oraș, să-și trimită echipele la cros. 
Așa, de pildă, profesoara Mioara 
Wagner, cu două echipe de crosiș 
ti dintr-o școală profesională din 
radon a venit cale de 8 km. pe 
jos, pentru ca să audă că... vre
mea nu permite organizarea cro
sului. In al doilea rînd, dacă cel 
de la comitetul raional C.F.S. au 
considerat că nu se poate . totuși 
organiza crosul, de ce n-au fost 
anunțați și cei din colective? (de 
altfel, nici amînarea etapei regio
nale n-a fost anunțată raioanelor. 
Chiar în. timp ce eram la comi
tetul regional C.F.S. se primiseră 
telefoane prin care oamenii din 
raioane întrebau dacă să vină sau 
nu la Pitești).

Și atunci cum rămîne cu poveș
tile dramatice, cu procesul verbal 
și cu toate celelalte ? Au fost doar 
povești, sau pur și simplu o des
considerare a importanței unei 
competiții' de amploarea campiona
tului republican de cmq ne echi
pe ?

■

V. ARNĂUTU



Fruntași în muncă șî sport I
1 • v

Avmtată și plină de însuflețire 
este munca tinerilor sportivi de la 
Atelierul de zonă C.F.R. din Cra
iova. Zi de zi angajamentele luate 
de ei devin fapte și contribuie la 
îndeplinirea planului de producție- 
pxecutind reparații de bună cab
late la vagoane, muncitorii ți teh- 
țicienii de la Atelierele C.F-R, din 
Iraiova sporesc în fiecare zi ca- 

- teciitatea de transport pe drumul 
ie fler. In luna septembrie, de 
pildă, planul global de producție 
•e atelier a fost depășit cu 23 
la sută.

La propunerea sportivului Ale
xandru Toană și ca răspuns la 
fnițittiva tinerilor de la Uzinele 
»21 Decembrie" din Capitală, s-a 
luat hotărîrea ca fruntașii în pro
ducție să-i sprijine și pe cei ră
mași în urmă cu îndeplinirea an
gajamentelor. Primul exemplu în 
•cest sens l-a dat sportivul Ale
xandru Toană, care s-a angajat 
să-i ridice la nivelul său profesio
nal pe tinerii Băcioiu și Anghel.

C. MOȚOC — corespondent
★

Noi și frumoase realizări în pro
ducție obțin astăzi muncitorii de 
la fabrica „Partizanul Roșu" din 
Orașul Stalin. Strungarul 
Tomozei, care a cucerit de curînd 
insigna G.M.A. gradul II, 
fruntaș în producție și își depă
șește cu regularitate sarcinile de 
plan cu peste 90 la sută. Vasile 
Tomozei este și un vrednic activist 
voluntar al secției de ciclism, 
însemnate succese au obținut și 
sportivii din brigada de la secția 
„pregătire amestec", care pînă la 
15 octombrie și-au îndeplinit pla
nul pe întreaga lună. In mod de
osebit s-au evidențiat popicarii 
Francisc Klein, I. Tecoția, A. Co
vaci,

nești, de 4 tone, se muncește aii. 
mai mult spor ca orieînd.

h» sectorul 540 lucrează bsMKfc, 
da nr. 2. Tinerii Gh. Bul- 
tw, St. Saknen și Qh. Bteneși lu
crează la mașinile de Woit. Qr. 
ganraîndu-și exemplar munca și‘ht- 
crtnd după înaintatele metode so
vietice. ei depășesc zilnic norma 
propusă cu peste 30 la sută, dlnd, 
ta același timp, și produse de bu
nă eal itate.

Gh. Bulter ți St. Salmen sînt și 
buni sportivi, 
ei practică cu 
balul.

Prin munca

in tfrnpul lor tiber 
multă plăcere hand-

lor însuflețită, acești 
tineri ca și alții dau viață tot 
omit angajamentelor luate în 
trecerea socialistă.

mai 
în-

VIC.TOR SECAREANU
corespondent

NOf PURTĂTORI AI INSIGNEI 
G.M.A.

Va s i le

este

N. Nistor, N. Purea. •

P. CRISTIAN 
corespondent

★

uzinele Steagul roșu d-iai O- 
Stalin, acolo unde acum se 

fabrică primele autocamioane romî-

La
rașul

c

H
Competiția de volei fi baschet 
organizată de Dinam» București

Sportivii din orașul Iași înre
gistrează noi succese în domeniul 
complexului sportiv G.M.A. Ast
fel, zilele trecute, pe stadionul Lo
comotiva „23 August" un număr de 
180 de sportivi din colectivele 
Știința, Progresul și de la școala 
medie tehnică mecanică, au dat e- 
xamenul de conTFol. S-au remarcat, 
în' mod special, elevii școlii medii 
tehnice mecanice, care au dovedit 
o pregătire foarte bună, reușind 
să treacă cu succes examenul de 
control. Cei 180 de sportivi au de
venit astfel purtători ai insignei 
G.M.A. In aceeași zi, un număr 
de 17 tineri din colectivele sporti
ve Știința Iași și-au trecut exame
nul de control pentru insigna 
G.M.A. gradul II.

Cele mai bune echipe masculine 
ți feminine de volei și baschet din 
Capitală 'participă la competiția 
organizată de consiliul regional al 
asociației Dinamo.

La baschet, s-ău întâlnit In pri
mul meci echipele feminine Loco
motiva și Constructorul, ambele din 
categoria A. După o repriză de joc 
echilibrată, feroviarele au depășit 
net apărarea jucătoarelor de la 
ConstlructoruJ și au repurtaft b 

victorie comodă: 51—39 (23—19). 
In al doilea joc, echipa CCA și-â 
disputtt întî’ietatea cu una dintre 
puternicele ei rivale din cadrul ca
tegoriei A» Știința ICF. Echipa 
CCA a reeditat victoria înregis
trată cu două zile înainte în cam
pionat, dispunând de Știința ICF 
cu 79—71 (48—35). O mențiune 
pentru jocul excelent realizat de 
echipa CCA în primele 10 minute 
ale partidei, cînd a și luat, de 
altfel, un avantaj considerabil, du
pă cum trebuie subliniată echiii- 

jocuilui 
intrării 
începu-

brarea și îmbunătățirea 
Științei ICF din momentul 
lui Nedef (care a lipsit la 
tul întrecerii).

Cupa Dinamo 
a revenit Științei 
pus cu 3—1 de 
Scînteii". Echipa 
ICF ir-a

feminin

o formație completă,Intr-adevăr o formație completă, 
omogenă, matură în joc. Progre
să! a avut un moment de joc 
bun, în setul doi, dar in urmă a 
cedat pasul. Pentru locurile trei 
și patru au jucat Locomotiva și 
Dinamo. Feroviarele au învins du
pă multe eforturi cu 3—2. De no
tat că dinamovistele au reușit să 
cîștige primele două seturi. 'In 

orice caz, ele au făcut un joc mult 
îmbunătățit, față de ultimele par
tide.

La'băieți, în primul .meci s-au 
întîlnit Progresul și Dinamo. Jucind 
pentru prima oară în decursul a- 
cestui an, la valoarea jucătorilor 
ei, Progresul a repurtat o neaș
teptată și categorică victorie în 
fața echipei campioane : 3—0. Di
namo se prezintă slab. Joc nesi
gur, nervos, ineficace.

Echipa C-C.A. a cîștigat Cupa 
Dinamo la volei masculin, între- 
cînd după o luptă grea pe Loco
motiva cu 3-2. Victoria militari
lor, pe deplin meritată, este urma
rea puternicului reviriment pe 
care l-a avut echipa lor în ulti
mele 3 seturi '(feroviarii au con
dus cu 2-0 la seturi). S-au remarcat: 
Tănăsescti, Mitroi, Roman, Wil- 
wert (C.C.A.), Plocon, Ponova, 
Nicolau (Locomotiva).

Consfătuiri despre 
cartea sportivă sovietică
Cu prilejul „Lunii Prietenie. Ro

mîno-Sovietice”, Editura Cultură 
Fizică și Sport a inițiat o serie da 
consfătuiri pentru ipopularizairea 
cărții sovietice.

In cursul acestei săiptămîni au 
avut loc consfătuiri de acest fel la 
Clubul salariaților din învățământ, 
la Institutul Padagogic. la Atelie
rele Centrale IT.B. și la Editura 
Cartea Rusă. De un succes deosebit 
s-au bucurat consfătuirile de la In
stitutul Pedagogic, unde scriitorul 
Demostene Botez a prezentat roma
nul biografic „Cikalov” și de la 
Atelierele Centrale I.T.B., unde 
maestrul sportului E. Mărgărit a 
vorbit despre „Cartea sportivă so
vietică”.

„Ajutorul Uniunii Sovietice, 
chezășia succeselor noastre'*
SIMPOZIONUL DIN CAPITALA

EUGEN URSU
cores pondnnt

ACTIVITA TEA ȘAHISTĂ
După o întrerupere de aproape o 

lună, a fost reluată fnala campio
natului de șah al Cap dalei. Această 
pauză a fost necesitată de partici
parea unor jucători finaliști la se
mifinalele campionatului R.P.R. 
Mairți după amiază, întrecerile au 

• .reînceput în sala Centrocoop din 
str. Brezoianu 31.

Amintim că pînă Ia reluare s-au 
jucat 7 runde din această finală. 
La întrerupere situația în clasa
ment era următoarea: (prima cifră 
indică punctele cîștigate, a doua 

*■ pe cele pierdute): Botez 572—17s.
Voicuiescu 47î—l’/i, Gavr lă V 
47a—272, M. Răduîescu 4-2, Hor
vath, Nacht și Ciocîltea 4-3, Rei- 
cher 372—272, Z. Nagy și Troia- 
nescu 3-3, Kapuscinski, Pușcașu și 
Nicoară 2-5. Macarie și Ciuciuc 
17a—47î. După cum se vede, re
zultatele de pînă acum sînt în 
parte surprinzătoare, toți cei cinci 
maeștri (Troianescu, 
Reicher și Ciocîltea) 
clasament locuri sub 
lor. Acesta este unul 
pentru care întrecerea 
buni șahiști ai Capitalei se anunță 
deosebit de interesantă și ir» partea 
a doua a desfășurării sale.

In ............ "

II

Radulescu, 
ocupînd în 

posibilitățile 
din motive 
celor mai

runda VIII-a Botez l-a învins

UNII ÎNȚELEG,
In I . '

ziarul nostru, un articol
„Vizitînd bazele sportive din țară” 
unde se semnala situația critică în 
care se mai găsesc unele terenuri 
precum și nepas<yea pe care

/ nifestă linii conducători de 
tive sportive sau președinți 
mitete C.F.S.

Zilele trecute, comitetul
’ raionul Buzău, ne-a răspuns 
zisările noastre au făcut obiectul 
unor cercetări" amănunțite. Apoi, 
ele au fost aduse la cunoștința 
comițel”’"i de întreprindere de la 
Schela Berea care nu a luat însă 
în considerație critica noastră, con- 
tinuînd să întrebuințeze sala de 

t sport pentru alte scopuri, (baluri 
și chermeze). Așa înțeleg tevarășii 
care alcătuiesc comitetul de între-

■ prindere de la Schela Berea raio- - 
nul Buzău, să utiliz&ze bunuri ex
clusiv rezervate scopurilor pentru 
care au fost amenajate.

luna septembrie ă apărut în
1 intitulat

o ma- 
colec- 
de co

C.F.S 
că se-

pe 
iar

Nagy, Voicuiescu pe Nicoara. 
Troianescu pe Gavrilă II.

★
Colectivul sportiv Constructorul 

M-C.I.M.C. a deschis o serie de 
competiții șahiste. Astfel, a început 
campionatul de juniori al asociației 
Constructorul, cu participarea a 15 
tineri ș ihiști. De asemgnea au loc 
turnee de calificare pentru catego
riile superioare. La concursul pen
tru categoria I-a. după primele 
runde conduce tînărul Erdecz.

Concursul de compozit e șahistă 
organizat de asociația Constructo
rul prevede termenul ultim de 
trimitere a lucrărilor pînă la 14 
noiembrie, pe-adresa asoc ație\ bd 
Republicii 53.

★
Ieri după amiază la Casa Prie

teniei Romîno-Sovietice maestrul 
sportului V. Ciocîltea a ținut con
ferința „Cartea sportivă sovietică, 
ajutor de preț în dezvoltarea miș
cării de cultură fizică din țara noas
tră”. După terminarea conferinței 
maestrul Ciocîltea a dat un simul
tan salariafilor editurii Cartea 
Rusă, înireg’Strînd rezultatul +8=1.

Astăzi dimineață, 
trul Ciocîltea va da 
30 mese la Palatul

IAR ALȚII

la ora 9 maes- 
un simultan 
Pionierilor.

NU

la

deIn ceea ce privește bazinul 
înot din orașul Buzău, comitetul ne 
răspunde că s-a încercat reparația 
lui, dar Sanepid-ul l-a declarat in
salubru. Nu poate fi întrebuințat, 
deoarece nit există posibilități de 
evacuarea apei, fundul fiind surpat, 
iar pereții crâpați. S-a aprobat con
struirea unui nou ștrand.

Mare a fost bucuria sportivilor 
din orașul Galați, cînd bazinul a- 
coperit de înot și-a redeschis por
țile. După un an întreg de inacti- 

I vitate, pe data de 10 octombrie ba
zinul a fost dat în folosință spor
tivilor. Și ca o dovadă că repara
ția lui a fost așteptată cu nerăb- 

. dare, la patru zile de la această 
dată, peste 100 de aspiranți și-au 
trecut normele G.M.A. la înot.

Așa a înțeles Sfatul popular oră
șenesc împreună cu comitetul C.F.S. 
să răspundă la critica "făcută de 
ziarul nostru.

la volei
ICF, care a dis- 
Progresul „Casa 
studentelor de la 

arătat că a devenit,

MANIFEST ATU SPORTIVE
• Comitetul pentru Cultură Fi

zică și Sport al raionului 1 Mai 
din Capitală organizează astăzi 23 
octombrie, ipe stadionul C.AjM., 

finala cupei „7 Noiembrie" la hand
bal, in care se vor întrece echi
pele D.G.R.M. 4 Metal și D.G.R.M. 
9 Auto. La această competiție au 
luat parte echipele reprezentative 
ale tuturor școlilor profesionale 

din Capitală. întrecerea finală va 
începe la ora 16.

• In cadrul „Lumii Prieteniei 
Romîno-Sovietice", comitetul orășe
nesc C.F.S. din Cluj organizează 
o întrecere ciclistă de coastă, care 
se va desfășura duminică 24 oc
tombrie, începînd de la ora 10. 
La această întrecere și-au anunțat 
participarea concurenți din diferite 
raioane ale regiunii Cluj. Traseul

Carnet cultural 
sportiv

CĂRȚ

Fizică și 
apariție a 

anul 1955.

• Editura Cultură 
Sport anunță apropiata 
,,Agendei Sport'vului" pe 
Noua agendă i!re un format mai 
mic și un conținut îmbunătățit față 
de precedentele ediții.
• In Uniunea Soviet că au apărut 

în ultima vreme următoarele lu
crări de sport:

— „Tehnica și tactica curselor de 
vele” de Lobaci-Jucenko în editura 
Dosaaf;

— „Moștenirea șahistă a lui 
Alehin" de A. A. Kotov, ediția a, 
Il-a. în editura „Fizkultura i sport”.'

— „Șahul pentru începători" de 
V. N. Panov, editat de „Fizkultura 
I sport” în tiraj de 100.000 exem
plare. Lucrarea cuprinde un scurt 
istoric al șahului, regulile jocului, 
deschideri, finaluri și combinații 
precum șî prezentarea celor mai 
mari șahiști ruși și sovietici: Pe
trov, Cigorin, Alehin, Botvinik și 
alții

FILME

®. In cursul sâptămînii viitoare 
va rula la cinematograful Moșilor, 
documentarul sovietic în culori 
„Campionii noștri"

ARTE PLASTICE

• Printre lucrările ce vor fi.pre
zentate la tradiționala expoziție de 
arte plastice, organizată în fiecare 
toamnă la Leningrad. în cinstea 
aniversării Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, se află și ta
bloul „Pentru ■pace” al pictorului 
Andrei Mîlnikov. Acest tablou în
fățișează Stadionul 23 August din 
București în timpul Festivalului 
Mondial al Tineretului și Studenți
lor din vara anului trecut

acestei curse cicliste, care cuprin
de mari porțiuni din dealul Felea- 
cului, măsoară, pentru întrecerile 
masculine 7500 m., iar pentru între
cerile feminine 5000 m.

• La Tg. Mureș a fost organi
zată o competiție de fotbal la care 
au luat parte echipe formate din 
tineri jucători. Pentru desemnarea 
celei mai bune echipe de pitici din 
Irealitate s-au întrecut formații a- 
pairținiînd m.ajor iltățad Colectivelor 
sportive din oraș. La terminarea 
turneului, clasamentul indica, pe 
primul loc echipa colectivului Pro
gresul, care nu a suferit nici o 
înfringere. Locul II a revenit echi
pei de pitici a colectivului sportiv 
Locomotiva, iar .locul III echipei 
de pitici a colectivului Flamura 
roșie.

Comitetul pentru sărbătorirea 
„Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice” 
a organizat zilele trecute, în sala 
Baruch Berea din Capitală, uni 
simpozion cu tema „Ajutorul Uniu
nii Sovietice, chezășia succeselor 
noastre”. Cu acest prilej au vorbit 
scriitoarea Lucia Demetrius, lau
reată a Premiului de Stat, prof. 
Lazăr Kleinerman, conferențiar u- 
nversitar și maestra emerită a 
sportului Angelica Rozeanu.

Campioana mondială de tenis del 
masă a dezvoltat subiectul „Aju
torul Uniunii Sovietice, factor im- 
portant în dezvoltarea mișcării de 
cultură fizică și spart din țara 
noastră”. Ea a arătat că realizările 
obținute de țara noastră în dome
niul culturii fizice nu ar fi fost po
sibile fără folosirea bogatei expe
riențe a sportului sovietic. Vorbitoa
rea. a dat o serie de exemple asu
pra felului în care s-a man testat 
concret sprijinul prietenesc al acti
viștilor, antrenorilor și maeștrilor 
sportului sovietic. Angelica Ro
zeanu a subliniat, în încheiere, că 
urmînd gloriosul exemplu al spor
tului sov’etic, mișcarea noastră de 
cultură fizică și sport va înregistra 
noi și importante succese.

CONEA VALER, corespondent

sărbătoare iubită de 
se străduiesc să 
noastră pe culmile 

socialismului. Legă- 
Romî-

al culturii amintește de a- 
strînse relații prietenești, 

ne sînt
cadrul

de mare folos. 
Lunii,- Prieteniei

Să popularizăm cit mai mult legăturile prietenești 
ale sportivilor romini și sovietici

începînd din primele zile ale 
lumii octombrie șl pînă în noiem
brie întreaga noastră țară trăieș
te zile de adevărată sărbătoare, 
zile în care sub toate aspectele, se 
manifestă cu un elan deosebit prie
tenia poporului nostru cu popoare
le Uniunii Sovietice . Luna Prie
teniei Romîno-Sovietice a devenit o 
sărbătoare tradițională a poporu
lui nostru, o 
toți cei care 
înalțe patria 
însorite ale
turile existente între R.P.
nă și U.R.S.S. sînt legături trai
nice și fiecare zi de muncă într-o 
uzină» într-un institut științific, 
pe un teren de sport sau într-un 
palat 
ceste 
care

In
Romîno-Sovietice și sportivii își 
manifestă recunoștința față de 
cei mai avansați sportiv.) ai lu
mii. Nu există aproape sportiv 
fruntaș din țara noastră care să 
nu-și explice bunele sale rezultate 
și prin însușirea metodelor de an
trenament sau prin schimbul de 
experiență direct făcut cu sporti
vii sovietici, cu antrenorii aces
tora.

Toate mijloacele care ne stau .la 
îndemînă trebuiesc folosite pentru 
a populariza în acest 
■turite prietenești ale 
noștri cu cel sovietici.

Numeroși iubitori de
țară au avut în repetate rînduri 
prilejul de a-i vedea evoluînd pe 
sportivii sovietici. Minerii din Va
lea Jiului nu au uitat încă pe fot-

timp legă- 
sportivilor

sport din

baliștii echipei Sahtior, muncitorii 
din Orașul Stalin își mai amintesc 
desigur de atleții sovietici, cei din 
Reșița, Arad, Bala Mare i au a- 
plaudat cu entuziasm pe luptăto
rii Uniunii Sovietice, ca să ntl 
mai amintim de publicul bucureș- 
tean care a putut urmări evolu
ția atleților, voleibaliștilor jucă-: 
tarilor de fotbal și polo, a trăgă
torilor sovietici, a boxerilor și a 
altor reprezentanți ai mișcării 
sportive din U.R.S.S. Desigur că 
de la fiecare din aceste întîlniri 
cu sportivii sovietici au rămas a-' 
mintiri de tot felul: fotografii din 
timpul întrecerilor, fotografii din 
minunatele clipe dinaintea concur
surilor sau după acestea, fanioa
ne sportive sovietice, declarații 
publicate în presă, daruri făcute 
de iubiții oaspeți, cite și mai cite 
altele. Colectivele sportive, corni-' 
tetele de cultură fizică și 'sport au 
datoria de a folosi toate aceste 
materiale fie pentru aranjarea 
unor frumoase vitrine, fie pentru 
panouri în locurile centrale ale 
orașelor. De asemenea, sportivii 
care au vizitat Uniunea Sovieti
că și care au cucerit acolo cupe, 
medalii sportive, fanioane, sau 
care au fotografii din Uniunea 
Sovietică, aprecieri ale ziariștilor 

„și tehnicienilor sovietici, trebuie 
să le pună la dispoziția colecti
velor lor sportive sau ale C.F.S. 
in vederea alcătuirii unor cit mai 
atrăgătoare vitrina sau chiar a 
unor mici expoziții- care să re
flecte relațiile de priet-nie dintre 
sportivii celor două țări



Cum lucrează schiorii fondîști ai asociației Dinamo Concluzii după circuitul ciclist al K.t'.K.
în perioada

Analizînd rezultatele obținute 
de schiorii noștri în ultimii ani. se 
poate spune că acestea se dato- 
resc, în bună măsură, începerii 
mult mai din timp a pregătirii lor.

Performanțele mari nu se pot 
obține rezumîndu-te numai la pre
gătirea pe zăpadă. Pornind de la 
acest principiu, schiorii noștri au 
introdus în antrenamente, începînd 
încă din 1949, pregătirea pe uscat, 
lungind astfel durata antrenamen
tului și mai ales realizînd, pînă 
la căderea zăpezii, o pregătire fi- 
z'că mult mai ridicată. In primii 
ani de aplicare a acestui princi
piu, pregătirea pe uscat s-a reali
zat cu multe lipsuri. Ea s-a efec
tuat fără o planificare, fără să fie 
dublată de un riguros control me
dical și fără să se respecte prin
cipiul individualizării. De aseme
nea, ea a început în preajma se
zonului. sfîrșitul lunii septembrie.

începînd cu anul 1952, ca urma
re a punerii în aplicare a experien
ței schiului sovietic, această pre
gătire s-a realizat la un nivel din 
ce în ce mai ridicat, respectîndu-se 
o serie de principii cunoscute .azi 
în antrenament. Făcînd o compa
rație între normele de control ob
ținute «în cursul anilor 1953 — 
1954 la sportivii pe care îi antrenez 
în cadrul colectivului Dinamo, re
zultă că în ultimul an, datorită 
organizării mai juste a procesului 
de antrenament în perioada pregă
titoare, majoritatea schiorilor au 
marcat o ameliorare a principale
lor calități fizice cerute în schi. 
.Inlăturînd o serie de lipsuri ce 
persistau în pregătirea din cursul 
anului trecut și punind în aplica
re învățăminte noi, cîștlgate în 
urma discuțiilor avute cu antreno
rii sovietici Kuznețov șî SapOș2 
nikov, care ne-au împărtășit expe
riența lor cu ocazia campionatelor 
mondiale, anul acesta am început 
antrenamentul pe uscat mult mai 
de vreme (13 iulie), introduced 
principii și metode no» de pregă
tire. Ciclurile de antrenament au 
variat anul acesta astfel: 13 iulie
— 15 august, 2 ședințe de antre
nament pe săptămînă; 15 august
— 10 septembrie, 3 ședințe de an
trenament pe săptămînă; 10 sep
tembrie — 10 octombrie, 4 ședințe 
de antrenament pe săptămînă; 10 
octombrie — 5 noiembrie, 4 ședin
țe de antrenament pe săptămînă. 
In anul 1953 ciclul era fix în 
toată perioada.

Ședințele de antrenament. In anul 
1954 ele au fost mult mai variate, 
aceeași ședință avînd de rezolvat 
sarcini multe, spre deosebire de a- 
nul 1953, cînd o ședință de antre
nament cuprindea o singură sar
cină.

Controlul medical s-a făcut în 
acest an de 3 ori în etapa I-a a 

^perioadei de pregătire și urmează 
x se mai face în etapa a Il-a a 
.perioadei pregătitoare. în fiecare 
-■săptămînă cuprinzînd următoarele 
.'analize : hemograma, leucograma, 
viteza de sedimentare, radioscopîe 
•gastr'că și pulmonară. Aceasta, 
spre deosebire de anul 1953, ctnd 
în toată perioada pregătitoare s-au 
făcut 2 controale medicale gene
rale.

■ Pentru a putea trece la o indi
vidualizare mai justă și pentru a 
^constata liosurile și progresul fie-' 
cărui sportiv, am folosit normele 
de control. In 1953 am avut doar 

42 norme generale — viteză și re-' 
Fzisterifă — verificarea lor făcînd-o 
/doar de 2 ori în perioada pregăti
toare. In anul 1954, am stabilit 

"norme generale pentru măsurarea 
^vitezei, rezistenței, forței în brațe, 
^forței în picioare, forței abdomina
le, rezistenței în regim de viteză, 
'precum și norme speoiale. acesta 
Epentru propulsie șt detentă. Pînă 
“în prezent, au fost făcute 2 exa- 
ț'minări — la începutul etapei l-a 
fei la sfîrșitul etape!» I-a din perioa- 
i'da pregătitoare, urmtnd să se mai 
«facă încă odată la sfîrșitul etapei 
ba Il-a. Iată cîteva date compara
tive în legătură cu aceste exami
nări făcute în 1953 șl în 1954 :

Constantin Enache — viteză 100

Primul concurs de natație la bazinul acoperit
; Colectivul sportiv Voința Textil 

ginfecții organizează sîmbăță (ora 
) și duminică (ora 10 dim,) la 
izinul acoperit de lai l'larrasca. 

concurs de natație. Concursul 
~va aduna la start un maire nurriăr 
Me înotători și înotătoare din colec
tivele sportive cu secții de nătațfe. 
Evoluția înotătorilor bucureșteht 
este așteptată cu mult interes, ve- 
lificîndu-se în felul acesta actualul 
lor stadiu de pregătire, după o pe-

pregătitoare
m.: 31 august 1953 — 13,2 — 14 
octombrie 1953 — 13.2, — 20 au
gust 1954 13,1 —, 20 septembrie 
1954 13,1 ; rezistență; 3.000 m.: 
2 septembrie 1953 11:47,0—, 13 oc
tombrie 1953 10:15 0—,20 august 
1954 10:51,0 —, 16 septembrie 
1954 10:41,0; forță pentru 
brațe: (trageri în brațe la bară 
fixa, pînă ce bărbia trece de bară) 
20 august 1954 8 ori, 17 septem
brie 1954 7 ori; paralele (din spri
jin, îndoirea brațelor) 20 august 
1954 7 ori, 17 septembrie 1954 7 
ori;forță pentru picioare: săritu
ri ca mingea, 25 august 1954 37 
ori în 25 sec-, 17 septembrie 1954 
75 ori în 49 sec.; forță pentru ab
domen : (picioare f»xe, ridicarea 
cxjrpului) 25 august 1954 8 ori, 17 
septembrie 1954 10 ori; rezistență 
tn regim de viteză: (de 6 ori 200 
m. cu pauză activă de 100 m. a- 
lergat în 35 sec., între ele; oele_6 
c'fre arată timpul în care s-a stră
bătut fiecare 200 m.) : 27 august 
1954, 30“—31“—32“—37“ — 37“— 
39”; 28 septembrie 1954, 32” — 
32”— 33” — 33” — 35” — 36”.

Manole Aldescu : viteză 100 m.: 
31 august 1953 — 13,3 —, 14 oc
tombrie 1953, — 13,0 —, 20 august 
1954 13,1 —, 20 septembrie 1954
— 15,9 —; rezistență: 3.000 m.: 
2 septembrie 1953 10:27,0, 13 oc
tombrie 1953 10:05,0, 20 august 
1954 10:03,0, 16 septembrie 1954 
10:06,0; forță pentru brațe: (bară 
fixă) 20 august 1954 7 ori. 17 sep
tembrie 1954 8 ori; (paratele) 20 
august 1954 8 ori, 17 septembrie 
1954 8 ari; forță pentru picioare: 
sărituri ca mingea, 25 august 1954 
36 ori tn 25 sec., 17 septembrie 
1954 64 ori în 48 sec.; forță pen
tru abdomen: 25 august 1954 14 
ori, 17 septembrie 1954 22 ori; re
zistență în regim de viteză: 27 
august 1954 : 31” — 32” — 32”
— 35” — 35” — 35**4/10;  28 sep
tembrie 1954 : 29”5/H) — 30” — 
31” _ 33” — 34” — 35”.

Cunoscînd lipsurile în dezvolta
rea calităților sportivilor, s-a putut 
trece la individualizarea antrena
mentelor, problemă care în anul 
1953 a fost superficial rezolvată șl 
s-a referit mai mult la două cali
tăți, viteza și rezistența. In 1954, 
individualizarea antrenamentelor 
s-a făcut pentru fiecare sportiv în 
parte, încă de la începutul etapei 
I-a, cînd fiecare spotw avea pro
gramul Iul de antrenament, lucrtnd 
în mod special pentru îmbunătăți
rea și perfecționarea calităților de
ficitare. Așa, de pildă. Constantin 
Enache lucrează pentru dezvoltarea 
vitezei, mai mult decît Manole Al
descu, acesta pune accentul pe for
ță, iar Ion Sumednea se pregă
tește pentru dezvoltarea supleții și 
îndemînârii etc. Lucrtnd în acest 
fel, am putut constata, de la con
trol la control, creșterea și per
fecționarea calităților respective.

Mărirea treptată a intensității 
antrenamentului a fost urmărită și 
în 1953. Spre deosebire de anul 
trecut, în 1954 s-a ținut cont, în 
primul rînd, de factorii care de
termină intensitatea antrenamen
telor. Astfel, s-a ținut cont de: a) 
particularitățile sportivului (tip, 
clasificarea sportivă, grad de pre- 
gâtipeî. b) alimentația specifică 

fiecărui sportiv, c) odihnă — 
somn, d) viața sportivă, e) viața 
culturală, f)’ activitatea profesio
nală. In funcție de acești factori 
s-au stabilit: a) ciclul de antre
nament, b) normele de control, c) 
durata ședinței de antrenament, d) 
ritmul de execuție a exercițiilor, ej1 
îngreunarea _ exercițiilor, f) numă
rul de repetări, g) micșorarea pau
zelor, h) alternarea exercițiilor, 1)' 
auto controlul.

De asemenea, anul acesta am 
folosit în antrenament mijloace 
noi, ca ciclismul, combinarea lec
țiilor, jocurile mai numeroase care 
au adus mai multă variație și au 
permis să se lucreze cu mai multă 
plăcere, spre deosebire de anul tre
cut, cînd antrenamentele erau mai 
plictisitoare, mai monotone.

ȘTEFAN STAÎCULESCU
antrenor

rioadă de inactivitate. Nu vor 
lipsi de laVstart maeștrii spar
tului FelixțHeitz, Vladimir W 
chițiu, pretam și înotătorii Ml- 
haf Mitrofan, Iosdf CzimbalrfîQS, 
Hubert Bock, Alice Justrh etc. De 
asemenea, vor putea fi rirmăfțțî re
cordmanii probelor: 100 șî 200 rit 
fluture Alexandru Popescu, 20G tn.. 
spate Gh. Enache, ațnhrdoi de la 
Constructorul, surorile Bratu (Pro
gresul F.B.), A. Schmattzer, C. 
Ciorhă, Ella Lobel (Voința) precum 
și înotătorii de la Știința.

Atît cicliștii participanți cît și 
arbitrii, antrenorii și ziariștii care 
au avut prilejul să urmărească 
desfășurarea circuitului ciclist al 
R.P.R. și-au putut da bine seama 
de un lucru: că organizatorii au 
greșit atunci cînd au fixat data 
de desfășurare a acestei impor
tante competiții în luna octombrie.

Din această greșală au rezultat 
o serie întreagă de lipsuri, fără 
de care circuitul s-ar fi bucurat 
desigur de un mai mare succes. 
O asemenea întrecere, care du
rează două săptămîni, este nor
mal să fie organizată cel mai Ur
zim la începutul 'lunii septembrie. 
Știe oricine să în luna octombrie, 
pot surveni ploi, frigul sau chiar 
ninsoarea în regiunile de munte. 
Ori, este clar că pe șosele des
fundate» de ploaie, stiropâți din 
cap pînâ în picioare de noroi și 
înghețați de frig (așa cum au 
fost în multe etape) alergătorii nu 
pot realiza medii orare de floare 
ridicată. Faptul că, în etapă Il-a, 
desfășurată pe o vreme frumoasă, 
cicliștii au reușit să realizeze o me
die orară excepțională, ca și în 
semi etapa Cluj—Huedin, care s-a 
bucurat de asemenea de o vreme 
destul de bună, vorbește de la 
sine.

Din cauza organizării tîrzii a 
circuitului, vremea fiind foarte 
rece dimineața, mai cu seamă 
în orașele de munte plecările 
în etape se dădeau în jurul 
orelor 10—11. In aceste con- 
dițiuni cicliștii nu luau e- 
fectiv decît două mese pe zt, 
dimineața și seara, plus cele cî
teva sanvișuri din timpul cursei, 
alimentație cu totul insuficientă 
față de efortul depus. Masa de 
dimineață în loc să fie alcătuită 
din alimente ușoare dar consisten
te și ușor asimilabile, era compusă 
din mai multe feluri, grele, care 
ar fi trebuit să constituie de fapt 
masa de prînz.

Un alt punct care constituie o 
greșală de organizare, este fixarea 
uhui număr prea mare de etape 
pe drum prost. Și, de sigur, cea 
mai gravă greșală în acest sens 
a fost fixarea etapei Piatra 
Neamț—Tg. Mureș — distanță de 
peste 200 km. numai de drum 
dur. Această etapă, chiar în con
diții normate de desfășurare, ar fi 
cerut concurenților un efort mult

Unele probleme ridicate de campionatele republicane de atletism
Nu avem nici un motiv să ne as

cundem după degețel Iată de ce 
vom spune cu hotărîre că ediția 
din acest an a campionatelor re
publicane individuale de atletism 
nu„s-a ridicat la înălțimea așteptă
rilor. la aceea a pretențiilor pe 
care trebuie să le avem față de o 
asemenea competiție.

Dar campionatele individuale de 
atletism din acest an n-au reușit 
să trezească decît în mică măsură 
interesul pe care, în mod normal, 
trebuiau să-l aibă asociațiile spor
tive și colectivele lor, antrenorii 
și mai cu seamă atleții pentru a- 
ceastă importantă competiție. 
Am putut remarca în cele cin
ci zile de concurs o serie de lip
suri grave. Astfel, asociația Avîn
tul nu a fost reprezentată de nici 
un atlet, iar asociațiile Minerul și 
Flacăra n-au înscris decît cîte un 
singur concurent. Alte asociații, 
deși aveau posibilitatea, au omis 
de pe listele lor de înscrieri o serie 
de atleți care aveau standardul 
de participare. Așa a procedat a- 
sociația Știința, care a uitat să-i 
înscrie pe Oltea Haiduc, Dumitru 
Făgădău, Constantin Pândele etc. 
Cele mai multe dintre asociații 
însă s-au întrecut în a-i înscrie 
pe atleții lor la cît mai multe pro
be, deși antrenorii respectivi ști
au că mulți dintre acești atleți nu 
vor lua startul la toate probele la 
care au fost înscriși. Din acest 

Ah ti r, u . Dumitru Constantin, care a crștîgat pentru a opia oară 
titlul de campion al țării, în acest an au urcat_ pe podium doi ti
neri atleți: Daniel Grafenstein și Vili lacoveanu.

prea mare. Aceste etape pe drum 
dificil, au dus de asemenea la 
scăderea mediei orare generale a 
circuitului, precum și la înregis
trarea unui mare număr de defec
țiuni materiale care au făcut ca 
mtilți dintre alergători să nu ocupe 
în clasament locurile pe care le-ar 
fi meritat.

După excepționala etapă Piatra 
Neamț—Topllța, care a stabilit de 
fapt în mare, ordinea finală a cla
samentului, lupta pentru primele 
locuri atît în clasamentul indivi
dual cît și în cel pe echipe a scă
zut. O serie de cicliști, cum a fost 
cazul celor din echipa C. C. A. I 
s-au descurajat și n-au mai luptat 
cu aceeași însuflețire ca la în
ceput. Pentru dinamismul cursei, 
organizatorii ar fi trebuit să fixeze 
mai multe locuri în care să se 
acorde bonificații pentru cățărare, 
precum și la trecerea prin diferite 
orașe. •

Aceste lipsuri trebuie să consti
tuie obiectul unei analize .serioase, 
pențru ca ele să fie pe viitor în
lăturate.
DESPRE ECHIPELE PARTICte 

PANTE IN CIRCUIT
După primele etape ale circui

tului, care au avut un ritm de 
desfășurare- deosebit de dinamic 
datorită mai ales concurenților 
bulgari (dintre care 4 au abando
nat în etapa Piatra Neamț— To- 
plița, iar ceilalți doi nu au mai 
continuat cursa în lipsa coechipie
rilor lor) lupta pentru primele lo
curi în clasamentul pe echipe pă
rea să- fie foarte echilibrată între 
formațiile Dinamo L C.C.A. I, 
Progresul, Flamura roșie, 0.G.A. 
II și Dinamo II.

Etapa Piatra Neamț—Toplița a 
produs însă mari schimbări în cla
samentul general pe echipe. Echi
pa Progresul a trecut pe primul 
loc, la 38 minute distanță față de 
cea de a doua clasată, Dinamo I. 
Tînăra echipă Recolta, clasată pe 
locul 3 în această etapă, a trecut 
pe locul IV în clasamentul gene
ral, loc pe care a și reușit să ter
mine cursa, ceea ce constituie o 
frumoasă performanță pentru a- 
ceastă tînără formație. Echipa 
C.C>A. I, a trecut pe locul 9 șl 
nu a izbutit să ocupe decît lo
cul 8 la sfîrșitul competiției. Tre
buie arătat că, din această e

motiv, s-a produs o gravă pertur
bare în desfășurarea întrecerilor. 
Analizînd listele de înscrieri, orga
nizatorii au aranjat programul 
campionatelor de așa manieră în- 
cît acesta să cuprindă serii, semi
finale și finale la probele de viteză, 
serii și finale la semțfond, caliți- 
cări și finale la toate probele de 
sărituri și aruncări. In cele din ur
mă, neprezentîndu-se decît un nu
măr mic de atleți, organizatorii 
s-au văzut puși în situația de a 
renunța la toate aceste probe pre
liminarii, dînd — cum se spune 
— concursul peste cap I Este oare 
posibil ca proba de 100 m. femei 
să se desfășoare direct finală, 
pentru că nu s-au găsit mai mult 
de 7 atlete, din marele număr al 
celor înscrise mai înainte ? Oare 
în țara noastră numai șapte atlete 
sînt în stare să participe la fina
lele unui campionat republican? 
Ce părere au consiliile centrale ale 
asociațiilor și antrenorii tor de o 
asemenea situație, care în nici un 
caz nu poate fi trecută cu vede
rea ?

Sau ce părere au aceștia de fap
tul că la cele mai multe probe au 
participat numai un mic mănunchi 
de atleți ? Crede cineva că în fe
lul acesta se poate sprijini dez
voltarea atletismului din tara 
noastră ?

In altă ordine de ided, trebuie 
subliniată aci slaba preocu
pare pe care mulți dintre atleți 

chipă, singurul care a corespus 
de-a lungul întregii curse a fost 
Norhadian. Atît Țupa, cît și Hora 
și Ion Vasile, deși au avut o com
portare frumoasă în unele etape, 
au cunoscut totuși și multe mo
mente de slăbiciune și au părut 
mereu obosiți. De altfel această 
impresie au lăsat-o toți alergă
torii de la C.C.A.

Considerăm că, deși în pregă
tirile făcute înaintea cursei, mem
brii echipelor C.C.A. au parcurs 
o bună parte din circuit, antreno
rul lor a greșit atunci cînd nu i-a 
înscris în cursele premergătoare 
circuitului, care ar fi constituit 
un antrenament mult mai bun.

Singurele echipe care au termi
nat circuitul nedescompletate sînt 
Flamura roșie și Metalul, com
puse în mare parte din alergători 
rutinați și tînăra echipă Construc
torul. Membrii acestor echipe au 
avut cu toții o comportare meri
torie.

Despre echipa Progresul, clasată 
pe primul loc, se poate spune că 
a fost cea mai omogenă. Deși fie
care dintre componenții ei a con
tribuit la înregistrarea acestei fru-' 
moașe victorii, se poate afirma 
că sufletul întregii echipe a fost 
Moiceanu. Alături de Moioeanu, 
au dat dovadă de multă combati
vitate P- Nuță, A. Folbert, Ion 
Sima, Rozenberg F., Sandru, Nor
hadian, Vasilescu, M. Niculescu, 
Poreceanu, Istrate și C. Dumitre
scu. Un alergător a cărui compor
tare trebuie menționată este D- 
Liritis (Progresul C.P.CS.). Deși 
a alergat în altă echipă decît a 
sa (Avîntul), Liritis a dat dovadă 
de mult spirit de echipă, a reușit 
să termine etapa Piatra Neamț— 
Toplița și a luptat cu multă însu
flețire.

De asemenea o serie de antres 
nori trebuie remarcați pentru fe
lul în care și-au pregătit oamenii 
și cum i-au condus în timpul 
cursei: C. Simionescu, C. Grigoriu, 
N. Chicomban, A. Someșan și C- 
Burcea.

Concluzia generală ce se poate 
trage din desfășurarea circuitului 
ciclist al R.P.R. este că cicliștii 
noștri se află în progres, că au 
învățat că lupta trebuie dusă ctt 
dîrzenie pînă la capăt.

PAULA NAVREA

au arătat-o față de aceste cam
pionate. Din Timișoara, unul din 
centrele atletice de bază din țara 
noastră, n-au venit, la întreceri de
cît foarte puțini participanți, de 
la Iași nimeni, la fel de la Con
stanța. Pe mulți atleți nu i-a in
teresat în primul rînd rezultatul 
pe care-1 vor obține ci mai mult să 
se claseze pe unul dintre locurile 
de frunte în clasamentele diferite
lor probe. Crede cineva că rezul
tatele cu care s-au încheiat cele 
mai multe probe sînt, într-adevăr, 
atît de bune îneît ele să poată re
prezenta adevărata valoare a atle
tismului din țara noastră și toate 
condițiile care au fost create pen
tru dezvoltarea sa ?

Noi credem că nu I Analizînd 
numai rezultatele campionilor, șî 
comparîndu-le cu cele ale cîștigă- 
torilor din anii trecuți, nu putem 
constata progresul, pe care, totuși, 
atletismul nostru l-a înregistrat în 
ultimii ani. 11,1 sec. este oare o 
performanță cu care să se poată 
mîndri campionul țării la 100 m. ? 
La fel 15:14,8 pe 5.000. m, sau 
1:56,1 pe 800 m. etc ?

Comisia centrală de atletism are 
datoria să analizeze în mod temei
nic această situație și să ia cele 
mai juste măsuri. Noi sugerăm ca, 
în viitor, comisia centrală de at
letism să ia exemplu de la comi
siile de natație și ctolism și să im
pună anumite standarduri pe care 
trebuie să le obțină atleții ca să 
poată primi titlul de campion al 
țării. In nici un caz nu trebuie să 
ne mai mulțumim cu atît de puțin.

Odată pentru totdeauna, foruri
le de conducere ale atletismului 
trebuie să renunțe la atitudinea lor 
de pasivitate și să pună probleme
le în mod. serios, să le adîncească, 
să le caute rezolvarea și, mai ales, 
să-i tragă la răspundere,pe cei 
care, prin activitatea lor neconști- 
incioasă nu numai că nu ajută la 
dezvoltarea acestui sport în rîndu- 
rile tineretului nostru, ba chiar, 
putem spune, o frînează. Or, de- 
clarindu-ne ' mulțumiți cu puțin, 
sau numai lamentîndu-ne fără fo
los, în nici un caz nu putem adu
ce o contribuție la o dezvoltare con
tinuă a atletismului din (ara noa
stră.



O 
în campionatul

Mîine, o nouă etapă în campiona
tul categoriei A.

Și, dacă privim programul aces
tei a XX-a etape, putem spune că 
au există un joc mai echilibrat și 
jțtai interesant decît altul, că toa
te cele 7 meciuri sînt extrem de 
importante pentru clasament, pen
tru titlul de campion ca și pentru 
evitarea- retrogradării. Iată pro
gramul :

BUCUREȘTI : Dinamo — Știința 
Timișoara și Locomotiva — Fla
căra Ploești.

TIMIȘOARA: Locomotiva —
.Casa Centrală a Armatei.

GLUJ : Știința — Flamura roșie 
Arad.

PETROȘANI: Minerul — Meta
lul Hunedoara.

TG. MUREȘ : Locomotiva — 
Dinamo Orașul Sta.lin.

CÎMPIA TURZII: Metalul — 
Progresul Oradea.

Aceste șapte partide le putem îm
părți în două grupe : în prima gru
pă intră jocurile Dinamo București
— Știința Timișoara, Locomotiva 
Timișoara — C.C.A. și Știința Cluj
— Flamura roșie Arad, în care e- 
chipele .Flamura roșie, Dinamo și 
C.C.A. luptă pentru punctele nece
sare în cursa pentru titlu. In cea 
de a doua categorie a jocurilor din 
etapa de mîine figurează partidele 
Locomotiva București — Flacăra 
Ploești, Minerul Petroșani — Me
talul Hunedoara, Locomotiva Tg. 
Mureș — Dinamo Orașul Stalin și 
Metalul Cîmpia Turzii — Progre
sul Oradea, în care sînt puse în joc 
puncte importante pentru evitarea 
locurilor amenințate de retrogra
dare.

In urma rezultatelor din etapa 
precedentă, Flamura roșie Arad s-a 
distanțat cu 2 puncte de C.G.A., 
care — la rîndul ei — și-a menți
nut avansul de două puncte față 
de Dinamo București. Găsim inte
resant să arătăm cu cine mai au 
de jucat aceste 3 echipe (exclusiv 
etapa de mîine) :

FLAMURA ROȘIE ARAD: cu 
Știința la Timișoara, cu Minerul 
Petroșani la Arad, cu C.C.A. la A- 
rad, cu Dinamo la București, cu 
Metalul Hunedoara la Arad, cu Lo
comotiva la Timișoara.

G.C.A. : cu Dinamo la Orașul 
Stalin, cu Progresul Oradea la 
București, cu Flamura roșie la A- 
rad, cu Metalul Cîmpia Turzii la 
București, cu Minerul la Petroșani, 
cu Știința Timișoara la București.

Flacăra
PITEȘTI 21 (prin telefon). Joi 

s-a disputat în localitate, pe sta
dionul „Vasile Roaită“, în prezen
ța a peste 2500 spectatori, partida 
restantă din cadrul categoriei B 
dintre Flacăra Pitești și Voința 
București. Meciul a fost viu dis
putat și a luat sfîrșit cu un rezul
tat de egalitate: 1—1. Localnicii 
au dominat mult dar înaintarea 
a ratat situații clare de gol.

Scorul a fost deschis de oaspeți,

Finala campionatului republican de fotbal pentru juniori Note și comentarii
După luni de zile de întreceri, ne 

găsim în fața meciului care va a- 
\vea să desemneze pe cea mai bună 
echipă de juniori a țării noastre. 

] pe echipa de fotbal campioană pe 
, anul 1954. In această luptă hotă- 

rîtoare, mîiqe pe stadionul G'ulești, 
se vor prezenta Progresul F, B. 
București și Metalul Cîmpia Turzii, 
Supele care s-au dovedit cele mai 

le dintre cele 54 de participante 
ic ^campionatul republican de ju- 

- niori, și care, prin luptă hotărîtă, 
prin pregătirea atentă și neîntre
ruptă și printr-o comportare disci
plinată, au trecut peste toate ob
stacolele ce le-au avut în cale.

La aceste două ‘echipe, mai mult 
decît la celelalte, s-a realizat o în- 
mănuchiere a forței și entuziasmu
lui tinerilor fotbaliști cit o tehnică 

ii și tactică avansată de joc. In fie- 
1 care meci pe care l-a susținut Me- 

I "talul C. Turzii sau Progresul F. B., 
' ‘ ele au dovedit că în cadrul colec- 

îtîvelor lor problema viitorilor fot
baliști fruntași este urmărită cu 

i toată atepția, că s-a muncit foarte 
mult pentru ridicarea măiestrie, ju- 

! miorilor și că s-a reușit alcătuirea 
i unei echipe de valoare- Amîndpuă 

finalistele au merite deosebite în 
această acțiune de creștere și pro

importantă etapă
categoriilor A și B la fotbal

Fază din jocul din tur C.C.A.—Locomotiva Timișoara-; Boraș 
(Loc. Tim.), prinde balonul sub privirile atacaniților dela C.CA, 
V. Moldovan și Alexandrescu.

DINAMO BUCUREȘTI: cu Mi
nerul Petroșani la București cu Loco
motiva la Tg. Mureș, cu Locomoti
va București la București, cu Fla
mura roșie Arad la București, cu 
Flacăra fă Ploești, cu Metalul 
la Gîmpia Turzii.

După cum se vede, după etapa 
de mîine, fiecăreia din aceste echi
pe îi mai rămîn cîte 3 jocuri pe 
teren propriu și cîte 3 în deplasare.

Revenind la etapa de mîine, care 
programează meciuri atît de impor
tante, trebuie să arătăm că jucă
torilor le revine sarcina de a se 
comporta cît mai sportiv, cât mai 
disciplinat, de a-și respecta adver
sarul de întrecere sportivă, de a 
lupta cu mijloace cinstite, corecte 
pentru victorie.

Programul partidelor de catego
ria A și B din Capitală este urmă
torul :

STADIONUL GIULESTI
Ora 15.15: Locomotiva — Fla

căra Ploești (categoria A). In des
chidere finala campionatului de 
juniori : Progresul F.B. București 
— Metalul Cîmpia Turzii.

STADIONUL 23 AUGUST
Ora 13.30: Voința București — 

Metalul Uzinele de Tractoare Ora
șul Stalin (categoria B, seria I).

Ora 15.15: Dinamo București — 
Știința Timișoara.

Pitești — Voința București 1-1 (1-1)
condus bine, i s-au aî'niat cchi-în min. 21 : Ghibea îl lansează pe 

Buian care trimite în poartă. Fla
căra egalează în min. 35. cînd 
Pericle centrează și Alexandru Po
pescu reia balonul cu capul în 
plasă.

După pauză. Flacăra dă semne 
de oboseală, dar totuși inițiază mai 
multe acțiuni ofensive. Pericle și 
Voica au pierdut situații de mar
care.

Arbitrului Piki Kroner, care a 

movare a elementelor tinere.
Pentru finala de mîine. care în

cepe la ora 13,3C pe stadionul Giu- 
lești, șî Progresul F. B. și Metalul 
Cîmpia Turzii s-au preocupat în 
mod special. Juniorii sînt pregătiți 
pentru acest joc hotărî tor și sînt 
încrezători în forțele lor. Atmosfe
ra de entuziasm care domnește în 
rîndul celor două echipe, valoarea 
dovedită de ele pînă acum și im
portanța deosebită a jocului, sînt 
elemente care vor contribui la rea
lizarea unei adevărate finale pe 
țară a juniorilor fotbaliști.

In meciul de mîine, cele două fi
naliste vor alinia următoarele for
mații:

PROGRESUL F. B. (antrenor C. 
Drăguși): Omer — Miligan, Pe- 
trinchi, Sițartt — Iordan, Nicolau — 
Cebuc, Oncică, Vasilesca. Drago- 
mir, Rădulescu.

(rezece: Dinu, Do'ciu, Oprea, 
Baniot^

METALUL C. TURZII instruc
tor Iosif Racolța) : Cimpean —- 
Nicoarii, Costca, Fitter — Moise, 
Gheorghiu — Ma-p r, Groza, Mol
dovan, Buston, Cnacc.

"■'zerve: Astăluș, O.ășan, Hai
duc).

IN CATEGORIA B...

sînt programate mîine următoarele 
partide :

SERIA I : Progresul Sibiu — 
Flacăra Pitești, Flacăra Moreni —- 
Locomotiva Graiova, Locomotiva 
Turnu Severin — Metalul Bucu
rești, Constructorul Craiova — 
Metalul Gîmpina, Voința București
— Metalul Uzinele de Tractoare 
Orașul Staiin, Metalul Steagul ro
șu Orașul Stalin—Progresul Bucu
rești, Flamura roșie Sf. Gheorghe 
stă.

SERIA II: Progresul Satu Mare
— Constructorul Arad,' Locomotiva 

■ Cluj — Minerul Lupeni, Metalul
Baia Mare — Flamura roșie Cluj, 
Locomotiva Arad — Locomotiva 
Oradea, Flacăra Mediaș — Metalul 
Reșița, Metalul Orade^ — Avîntul 

'Reghin. Dinamo 6 București stă.
SERIA III : Știința Iași — Lo

comotiva Gohstanța, Dinamo Ba
cău — Locomotiva Iași, Flamura 
Roșie Burdujeni — Dinamo Bîrlad, 
Metalul Brăila — Flamura roșie 
Bacău, Metalul Ploești — Flamura 
roșie Buhuși, Dinamo Galați — 
Progresul Focșani. Locomotiva 
Pașcani stă.

Dintre aceste partide, cele mai 
echilibrate și mai importante pen
tru clasament sînt cele de la Tur
nu Severin, Orașul Stalin, Baia 
Mare, Oradea, Reșița, Iași și Ba
cău.

VOINȚA ; Bocianu — Ștefănescu, 
Bodo, Gref — Cojocaru, Matfor, 

Copil III, Ghibea, Dumitrescu, Bu
ian, Virgil.

FLACĂRA : Drăghiescu — Cio
bănea, Frățilă, Neață — Constan- 
tinescu, Dumitrescu — Pitică, Voi
ca, Bîcă, Pericle, Popescu.

GR. VARABIESSU 
corespondent

ECHIPA SUEDEZA DJURGAR- 
DENS LA BUCUREȘTI ȘI 

TIMIȘOARA
Una dintre echipele fruntașe ale 

fotbalului suedez, Djurgardens din 
Stockholm, va susține — așa cum 
s-a mai anunțat — trei intîlniri 
în țara noastră. în luna noiem
brie. Oaspeții vor juca la 11 noiem
brie, la București cu Flacăra Plo
ești, la 14 noiembrie la Timișoara 
cu Locomotiva și la 17 noiembrie 
din nou la București cu Dinamo. 
Aceste noi întreceri internaționale 
trebuie să prilejiiiască fotbaliști
lor romîni comportări la înălțimea 
prestigiului de care se bucură fot
balul nostru peste hotare.

RESTANȚE IN CATEGORIA B
O echipă rămasă în urmă cu 

cîteva jocuri: Voința București, 
din seria I-a a categoriei B. Co
misia centrală de fotbal a pro
gramat astfel aceste meciuri : 28 
octombrie: Voința București—Me
talul 'Steagul roșu . Orașul Stalin. 
4 noiembrie: Voința București— 
Constructorul Craiova. 11 Noiem
brie : Progresul Sibiu—Voința 
București.

Desigur, aceste jocuri din cursul 
s.ăptămînii vor cere un serios e- 
fort din partea tinerilor jucători

Campignatul de calificare la fotbal
In prezent, în toate regiunile ță

rii, campionatele regionale de fot
bal se apropie de sfîrșit. Duminică 
24 octombrie, seara, trebuie să fie 
cunoscute echipele campioane de re
giuni, care vor participa la cam
pionatul de calificare pentru cate
goria B. Anul acesta campionatul 
de calificare se va disputa pe trei 
grupe: două, de cîte șase echipe și 
una de șapte echipe. Meciurile — 
simplu (numai tur) — se vor dis
puta toate în orașe neutre. Cele 
trei grupe cuprind echipele cam
pioane din următoarele regiuni 
(București participă cu două e- 
chipe):

GRUPA I: Suceava, Iași, Bacău, 
Bîrlad, Galați, Constanța.

GRUPA II : Ploești, Bucu
rești I, Pitești, Graiova, Hunedoara, 
Timișoara.

GRUPA III: Arad, Oradea, Baia 
Mare, Gluj, București II, regiunea 
Stalin, Regiunea Autonomă Ma
ghiară.

Jocurile grupei I-a se vor dis
puta la Ploești, cele din grupa II-a 
la Arad și cele din a IlI-a la Si
biu.

Campionatul de calificare va în
cepe la 31 octombrie și se va des
fășura după următorul program: .

Etapa I-a, 31 octombrie: Sucea- 
va-Constanța, Bacău-Galați, Iași- 
Bîrlad (grupa I), București I- 
Piteștd, Ploești-Timișoara, Craiova- 
Hunedoara (grupa II), Arad-Cluj, 
regiunea Stalin-Oradea, BaiaMare- 
R.A.M. (grtipa III).

Etapa II-a, 4 noiembrie: Sueea- 
va-Ga'lați, Gonstanța-Bîrlad, Ba- 
cău-Iași (grupa I), Pitești-Graiova, 
București I-Ploești, Timișoara- Hu
nedoara (grupa II), R.A.M.-Btfcu- 
rești II, Cluj-Baia Mare, Arad- 
regiunea Stalin (grupa III).

Etapa IlI-a, 7 noiembrie: Bîrlad- 
Suce’ava, Gallați-Iași, Constanța- 
Bacău (grijpa I), Hunedoara-Plo- 
ești, Timișoara-Pitești, Graiova- 
București I (grupa II), Arad-Baia 
Mare, București II-®luj, R.A.M.- 
Oradea (grupa III).

Etapa iV-a, 11 noiembrie: Iași- 
Suceava, Bîriad-Bacău, Galați-Gon- 
stanța (grupa I), București I-Ti- 
mișoara, Ploești-Graiova, Pitești- 
Hunedoara (grupa II), Gluj-R.A.M., 
Arad-Oradea, București Il-regiunea 
Stalin (gaipa III).

Etapa V-a, 14 noiembrie: Su- 
ceava-Bacău, Iași-Gonstanța, Bîr- 
lad-Galați (grupa I), Graiova-Timi- 
șoara, Hunedoara - București _ I, 
Ploești-Pitești (grupa II), Oradea- 
Baia Mare, regiunea Stalin-GIuj, 
Arad-București II (grupa III).

Etapa Vl-a, 18 'noiembrie : Bucu
rești II-Baia Mare, Oradea-Cluj, 
R.A.M. — regiunea Stalin (grupa 
III).

Etapa Vll-a, 21 noiembrie: R.A.M.- 
Arad, Baia Mare-regîunea Stalin, 
București Il-Oradea (grupa III).

Primele două echipe clasate în 
fiecare din cele 3 grupe vor pro
mova în categoria B, în 'locul ulti
melor două clasate din fiecare se
rie.

ai Voinței, însă în felul acesta 
campionatul va lua sfîrșit conform 
programului stabilit inițial.

CURS PENTRU CALIFICARE
Din inițiativa colegiului antre

norilor din cadrul comitetului re
gional CFS Cluj, a început să func
ționeze în orașul Cluj un curs 
pentru pregătirea unor antrenori de 
fotbal din regiune, în vederea ob
ținerii calificării lor. Participă la 
acest curs o serie de antrenori 
din Năsăud, Turda, Dej, Bistrița, 
Uioara etc., precum și jucători ac
tivi din categoria A și B ca : A- 
vram, Zeană (Știința Cluj), Să- 
băslău, Tomes cu, Oroszi, Both, 
Csete (Flamura roșie Cluj), loan 
Kiss (Locomotiva Cluj) etc. Cursul 
care se ține în fiecare luni, este 
condus de antrenorii Nicolae 
Munteanu și Ștefan Covaci.

Inițiativa este frumoasă și ea 
subliniază grija și interesul față 
de ridicarea nivelului profesional 
alt instructorii^» și antrenorilor 
raionali, precum și față de cali
ficarea lor. De asemenea, prin par
ticiparea la curs a unor jucători 
fruntași, această inițiativă contri
buie la lărgirea cadrelor de teh
nicieni de care are nevoie fotba
lul nostru.

Campionatul orășenesc 
de hochei pe iaihă
De ia prima demonstrație a jo

cului de hochei pe iarbă, desfășu
rată anul trecut pe stadionul 
P.T.T., am ajuns astăzi să asis
tăm la desfășurarea unor întreceri 
organizate în cadrul campionatului 
lorășeneso masculin și feminin. 
In campionatul masculin al ora
șului București participă 4 colec
tive și anume: Dinamo 4 A și B, 
Progresul M.I.U. și Flamura roșie. 
A cinc®a echipă, Constructorul, ne- 
avînd Încă pregătire.* ’ corespunză
toare, nu participă în competiție. 
In campionatul feminin participă 
două colective, și anume Progresul 
și Dinamo.

Un fapt îmbucurător este acela 
că jucătorii și jucătoarele Elec
tivelor participante la această com
petiție participă cu regularitate la. 
antrenamente și depun toate efor
turile pentru a-și însuși elementele 
de bază ale jocului. Chiar dacă 
din punct de vedere tehnic, jocul 
lasă de dorit, această lipsă este 
suplinită prin elanul și dîrzenia 
cu care jucătorii luptă în timpul 
desfășurării jocurilor.

Miercuri, echipa Dinamo 4 B a 
dispus de Progresul M.I.U. cu 

scorul de 2—0. Dinamoviștii au 
obținut victoria datorită condiției 
fizice mai bune și faptului că au 
insistat atunci cînd erau în anro- 
pierea porții adverse. Joi, s-a des
fășurat meciul Dinamo 4 A—Fla
mura roșie. Cu toate că jucătorii 
dinamoviști au fost mereu în atac, 
ei nu au știut să fructifice oca
ziile avute și au pierdut la limită : 
1-2 (1-1).

In clasament conduce deocamda
tă echipa Dinamo 4 B, la egali
tate de puncte cu Flamura roșie, 
însă cu un golaveraj mai b’>n.

Concursul de verificare al lotului 
de tenis de masă al R. P. R.

In vederea pregătirilor pentru vi
itoarele Intîlniri internaționale, as
tăzi, mîine și luni fruntașii tenisu’ui 
de masă din țara noastră se vor 
întîlni la Tg. Mureș în cadrul unor 
întreceri care au ca scop verifi
carea posibilităților și gradului de 
pregătire a jucătorilor și jucătoare
lor din lotul republican. Printre cei 
care vor participa se remarcă ma
estre emerită a sportului și cam
pioana mondială Angelica Rozeanu, 
campionul R.P.R. Matei Gantner, 
maeștrii sportului Toma Reiter, Ti- 
aeriu Harasztosi, Șari Szasz, cam
pionul republican de juniori Zaharia 
Bujor, Ella Zeller, Paul Pesch, Mir
cea Popescu, Nicu Naumescu etc.

O CURSĂ CICLISTĂ
DE 6 ZILE

In cinstea celei de a 37-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, comisia centrală de 
ciclism organizează între 31 octom
brie și 7 Noiembrie o competiție de 
lung kilometraj. Competiția re a- 
leargă individual și pe echipe de 
asociații alcătuite din cîte 5 aler
gători.

Traseul întrecerii este următorul: 
Duminică 31 octombrie, etapa I. 

București — Giurgiu — București 
112 km.'

Lun£ 1 noiembrie, etapa 11, Bucu
rești — Alexandria — București 160 
km.

Marți 2 noiembrie, zi de repaus.
Miercuri 3 noiembrie, etapa III, 

pe șoseaua Urzioeni, 80 km. cu ple
cări individuale.

Joi 4 noiembrie, etapa IV. Bucu
rești — Oltenița — București, 112 
km.

Vineri 5 noiembrie, zi de repaus.
Sîmbătă 6 noiembrie, etapa V. pe 

’șoseaua Ploești 100 km., cu plecări 
separate pe echipe.

Duminică 7 Noiembrie, etapa VI, 
București — Găești —- Bucureș: . 
150 km

Itișcrierile se primesc 4a s-.' u! 
comisiei centrale de c clsm. strada 
V. Conta nr. 16, pînă joi?28 octom
brie la orele 14.



Baschet
Azi -și mîine se d spută în țară 

jocurile de baschet din cadrul 
primei etape a returului campio
natului feminin la categoria A. 
Din program se evidențiază me
ciurile de la Oradea (Progresul— 
Știința Cluj) și Tg. Mureș (Pro
gresul—Flamura roșie Oradea). în 
care se întilneec formații fruntașe 
și de apropiată valoare.

La încheierea turului, clasa
mentul a fost următorul :

1. Știința Cluj
2. știința I.C.F.
3. Prog. Oradea
4. Loc. București
5. Prog. Tg. Mureș
6. Construe. Buc.

1. FI. roșie Oradea
8. Progresul Arad
9. Știința Iași

10. Știința Galați

9 9 0 402:241 18
981 541:232 17
963 461:344 15
963 480:298 15
954 366:315 14
954 388:316 14
936 367:318 12
927 264:465 11
918 190:699 10
909 184:415 7

(Echipa Știința Galați are nu
mai șapte puncte deoarece are 
două meciuri pierdute prin nepre
zentare) .

Intîlniri'le primei etape a returu
lui se vor disputa astfel: SIM- 
BATA la GALATI: Știința Iași— 
Știința I. C. F.; DUMINICA, în 
CAPITALA (sala Floreasca, ora 
9,30): Locomotiva—Știința Galați; 
ORADEA : Progresul — Știința 
Cluj; TQ. MUREȘ: Progresul — 
Flamura roșie Oradea; TIMI
ȘOARA: Progresul Arad—Cons
tructorul București.

★

In campionatul masculin al ca
tegoriei A se dis-pută jocurile e- 
tapei a IlI-a a returului. Re
marcăm partidele Progresul 
C.P.C.S. București—Locomotiva 
P.T.T. București și Progresul Tg. 
Mureș—C.C.A.

înaintea etapei clasamentul este 
următorul:

1. Dinamo Buc. 13 12 1 850:672 25
2. Loc. PTT Buc. 13 11 2 790:677 24
3. C.C.A. 13 10 3 925:747 23
4. Știința I.C.F. 13 10 3 992 744 23
5. Prog. Tg. Mureș 13 6 7 866:857 19
6 Progresul C.P.C.S.

București 12 7 5 738:731 19
7. Știința Timișoara 14 5 9 631:815 19
8. Progresul F. B.

București 12 7 5 738:731 19
9. FI. roșie Cluj 13 5 8 709:738 18

10. Progresul
Orașul Stalin 13 3 10 680:873 18

11 Dinamo Oradea 13 2 11 767:903 15
12. Știința Iași 13 2 11 515:677 14

■a

«Știința Iași are numai 14
puncte deoarece are un meci pier-
dut prin neprezentare).

Programul aceste, etape este 
următorul: SIMBATA, la CLUJ: 
Flamura roșie—Dinamo Bucu
rești: DUMINICA. în CAPITALA, 
SALA FLOREASCA: ora 11: Pro
gresul F.B. — Progresul Orașul 
Stalin: ora 12,30: Știința I.CF — 
Dinamo Oradea: ora 19.30: Loco
motiva P.T.T.—Progresul C.P.C.S-; 
TG. MUppc- Produsul—C.C.A.;

Volei
Miine dispută ultima etapă 

a ca.mptonatului feminin de volei 
al R.P.R. După o 'ntrecere care 
a durat cîteva 'uni, cele mai bune 
formații aie țării își dispută jocu
rile finale, în urma cărora va pu
tea fi alcătuită ierarhia lor în a- 
eest an Înaintea acestei ultime
etape, clasamentul 
înfățișare :

are următoarea

1. Știința I.C.F. 13 12 1 38^6 25
2. Prog. CPCS Buc. 13 12 1 37: 8 25
8. Loc. București 13 10 3 33:17 23
4. Progresul Tim. 13 6 7 24:27 19
5. Dinamo Buc. 13 6 7 21:29 19
6. Progresul Cluj 13 3 10 16:34 16
7. FI. roșie Iași 13 2 11 15:35 15
8. Fl. roșie Brăila 13 1 12:10:38 14

Jocurile se vor disputa mîine, 
după următorul program: BUCU
REȘTI. sala FLOREASCA: de la 
ora 15: Știința I.C.F—Progresul Ti
mișoara; Locomotiva—Progresul
C.P.C.S.: CLUJ: Progresul—Fla
mura roșie Iași ; GALAȚI : Flamu
ra roșie — Dinamo București.

★
In campionatul masculin se 

'desfășoară patru întîlniri în care 
echipele bucureștene se depla
sează. Jocurile sînt următoarele: 
BUCUREȘTI (sala Floreasca 
ora 15): C. C. A—Știința Iași; 

CLUJ: Știința—Progresul Bucu
rești; ARAD: Știința — Dinamo 
București; ORAȘUL STALIN: Me
talul—Locomotiva București.

înaintea acestei etape clasamen
tul este următorul:
1. Știința Arad
2. Știința Cluj
3. Știința Tim.
4. Metalul

Orașul Stalin
5. C.C.A.
6. Doc. București

7. Dinamo Buc.
8. Metalul Ploești
9. Știința Iași

10. Progresul Buc.

14 7 7 27:26 21
15 6 9 28:35 21
15 5 10.27:35 20

15 5 10 22:34 20
10 9 1 29: 8 19
10 9 1 29: 9 19
10 8 2 28:11 18
14 4 10 17:37 18
15 4 11 19:39 18
10 7 3 24:16 17

(Știința Iași are un punct mai 
puțin, deoarece a pierdut un meci 
prin neprezentare)

Rugbi
Mîine se dispută penultima eta

pă a campionatului republican de 
rugb' categoria A. Am arătat, cu 
alt prilej, că șansele pe care le au 
fruntaș ;le clasamentului — C-C.A 
sau Dinamo — de a ocupa primul 
loc în clasament, se vor decide în 
întîlnirea lor directă, care are loc 
mîine.

De rezultatul acesta depinde, de 
altfel, și modificarea configurației 
clasamentului pe primele locuri, 
căci restul echipelor și-au consoli
dat, oarecum, pozițiile în clasa
ment, modificările ulterioare rămî- 
nînd să se facă doar la averaj.

Iată și programul întîlnirilor de 
mîine din categoria A : C.C A. — 
Dinamo (stadionul Republicii ora 
11) ; Progresul F.B.- — Locomoti
va Grivița Roșie (teren Progresul 
F.B. ora 15); Orașul Stalin : Con
structorul — Constructorul Bucu
rești ; Petroșani: Minerul — Pro
gresul Sănătatea.

înaintea etapei de mîine clasa
mentul categoriei A are următoaiea 
înfățișare :
Dinamo

București 15 14 1 0 386: 24 44
C.C.A. 14 13 1 0 285: 9 41
Locomotiva

Grivița roșie 14 10 1 3 314: 34 35
Constructorul

Buc. 14 7 2 îj- 87: 58 30
Progresul F.B. 14 4 3 7 38:128 25
Progresul

Sănătatea 14 4 2 8 33:299 24
Constructorul

Orașul Stalin 14 3 2 9 28:209 22
Minerul

Petroșani 13 1 2 10 17:173 17
Știința Buc. 14 0 0 14 .21:275 14

In campionatul categoriei B, se
ria I-a, cupă 12 etape, pe primul 
loc se află Știința Cluj, urmată 
de Știința Timișoara, cu ace
lași număr de puncte, însă cu 
un joc mai puțin. In seria a 
Il-a, lupta pentru locul I dintre 
Metalul București și Dinamo IX, 
nu s-a term’nat- Deși se află pe 
locul doi în clasament. Metalul 
București, avind un meci mai pu
țin jucat, își menține prima șansă 
de a cuceri locul I al acestei serji 
și, deci, de a promova în categoria
A.

Iată programul etapei a XIII-a 
din categoria B : Seria I-a : Loco
motiva I.C.F. — Știința Timișoara 
(stadionul Tineretului ora 14); 
Știința Arad L Tîrnăveni; — Lo
comotiva Cluj — Știința Orașul 
Stalrn; Locomotiva Timișoara — 
Știința Cluj. Seria- a Il-a : Mine

Lupte
CLASAMENTUL

1. Dinamo Buc. (1)
2. C. C. A. (2)

3. Metalul Baia Mare (6)
4. Constructorul Ploești (3)

5. Flamura roșie Cluj (8)
6. Metalul Reșița (4)
7. Flamura roșie Arad (5)
8. Constru<*oul  Buc. (7)

9. Locomotiva Timișoara (9) 
1». Dinamo Orașul Stalin (10)
11. Progresul Lugoj (11)
12. Progresul Oradea (12)

Așa arată clasamentul înain
tea desfășurării meciurilor din ca
drul etapei a Vl-a a campiona
tului pe echipe, etapă care pro
gramează derbiul Dinamo Bucu
rești— C. C. A. și alte întreceri 
foarte echilibrate. Meciul dintre 
primele două clasate se va des
fășura aș.tăzi cu începere de la ora 

rul București — Metalul București 
(stadionul Republicii ora 9,30); 
Știința Galați — Locomotiva Bu
zău (la Brăila).

După 12 etape clasamentele ce
lor două serii arată astfel:

SERIA I-a

Știința Cluj 12 9 2 1 176: 17 32
Știința

Timișoara 11 10 1 0 161: 18 32
Locomotiva

I.C.F. 12 7 2 3 82: 56 28
Tîrnăveni 12 5 2 5 40: 66 24
Locomotiva 4

Cluj 12 4 3 5 54: 69 23
Știința Arad 12 4 3 5 36: 62 23
Locomotiva

Timișoara 12 1 0 11 12:167 12
Știința

Orașul Stalin 11 0 1 10 3:109 12

SERIA II-a

Dinamo IX 12 10 0 2 222: 22 32
Metalul București 11 10 0 1 124: 26 31
Minerul București 11 6 0 5 113: 71 23
Știința Iași 11 5 2 4 74: 50 23
Știință Galați 11 4 16 51: 59 20
Flacăra Ploești 12 3 0 9 28:256 17
Progresul Tecuci 9 3 0 6 20: 58 13
Locomotiva

Buzău 9 0 18 12:102 10

Handbal
• Campionatul categoriei A pro

gramează pentru mîine jocurile eta
pei a XXII-a în cadrul căreia se vor 
disputa următoarele jocuri :

Timișoara: Metalul — Flacăra 
Ploești ; Orașul Stalin : Dinamo — 
Dinamo București ; Jimbolia : Fla
mura roșie — Știința Iași; Sibiu: 
Voința — Flamura roșie Cisnădie; 
Periam: Recolta G.A.S. Variaș — 
Știința Timișoara.

In București, pe.terenul Progre
sul ITB se vor desfășura două 
jocuri din cadrul campionatului ca
tegoriei A (masculine) și un meci 
din campionatul feminin al RPR, 
după următorul program :

ora 9 : C.C.A.—Știința Cluj; ora 
10,15: Știința Invățămînt—Avîntul 
Codlea (campionatul feminin) ; ora 
11-15: Știința I.C.F.—Metalul Re
șița.

• In țară se dispută și jocuri 
din campionatul feminin al RPR. 
Cu prilejul etapei de mîine din 
cadrul acestei competiții este pro
gramat cel mai important meci, a- 
cela dintre echipele neînvinse: Me
talul Reșița și Progresul Orașul 
Stalin. Această Intîlnire va avea 
loc la Reșița. In rest, campionatul 
feminin al RPR programează pen
tru mîine următoarele partide: 
Buhuși: -Flamura roșie—Știința 
ICF ; Timișoara: Știința—Progre
sul Tg. Mureș ; București: Știința 
Invățămînt—Avîntul Codlea.

• Așa cum am mai anunțat, 
campionatul masculin de calificare 
a intrat în faza finală, cele 8 e- 
chipe care urmează să se întreacă 
în această competiție fiind împăr
țite în două serii. Primele jocuri 
se vor disputa miine, după urmă
torul program : Sibiu : Metalul Tir- 
goviște—Progresul Arad ; Tirgoviș- 
te: Recolta M.A.S. București — 
Făgăraș; Buzău: Știința Galați 
— Locomotiva București; Foc
șani : Progresul Odorhei—Progre
sul Bacău.

4 4 0 0 28: 4 (18:10) 12
4 4 0 0 24: 8 (11:13) 12
4 3 0 1 21:11 ( 9:12) 10
5 2 1 2 19:21 ( 9:11) 10
5 2 1 2 18:22 ( 4:14) 10
5 1 2 2 20:20 ( 6:14) 9
4 1 2 1 17:15 ( 9: 8) 8
5 1 1 3 17:23 (12: 5) 8
5 2 0 3 13:27 ( 7: 6) 8
3 2 0 1 15: 9 ( 5:10) 7
4 0 1 3 11:21 ( 6: 5) 5
4 0 0 4 5:27 ( 3: 2) 4

19 în sala Dinamo. Tot în sala Di
namo se va desfășura mîine de la 
ora 10 întîlnirea dintre Construc
torul Buc. și Metalul Baia Mare. 
In țară se vor întrece: Lotomotiva 
Timișoara—Flamura roșie Cluj, 
Flamura roșie Arad—Dinamo Ora
șul Stalin. Metalul Reșița—Con
structorul Ploești, Progresul Ora
dea—Progresul Lugoj.

Demonstrație de lupte tătărești
Succesul obținut de întrecerile de 

lupte tătărești desfășurate la Con
stanța, a îndemnat asociația Re
colta să organizeze o demonstrație 
la București. La această demon
strație vor participa cei mai buni 
luptători din regiunea Constanța, 
ca Noman Cairi, Sabit Nemat, Ri-

UNDE MERGEM
AZI

BOX. — Sala Giulești, ora 19: 
Finalele fazei a Il-a d'n cupa Sfa
tului popular București.

LUPTE. — Sala Dinamo, ora 17,30 
demonstrație de lupte tătărești; 
ora 19: C.C.A.-Dinamo București 
(cat. A).

NATAȚIE. — Bazin Floreasca, 
ora 19, Concurs organizat de Asoc. 
Voința.

MIINE
RUGBI. — Stadionul Republicii 

ora 11: C.C.A.-Dinamo București; 
Teren Progresul F.B. ora 15: Loco
motiva Or. Roșie-Progresul F.B.

TIR. — Poligonul Tunari ara 9: 
Campionatul individual al Capita
lei

LUPTE. — Sala Dinamo, ora 
10: Constructorul București-Meta-

• POLO PE APA. — Astăzi 
de la ora 21 și miine de la ora 11 se 
va disputa la bazinul acoperit de 
la Floreasca întîlnirea (tur-retur) 
dintre echipele C.C.A. și Progre

sul București. Dublul meci contea
ză pentru campionatul republican.
• BOX. — Tradiționala compe

tiție pugilistică „Cupa Sfatului 
Popular" se află în plină desfă
șurare. Joi seara a avut loc o 
nouă reuniune în sala uzinei „Kle- 
ment Gottwald". Finalele celei de 
a doua faze a competiției se vor 
disputa astă seară, de la ora 19, 
în sala Giulești.

• LUPTE. — In sala de festi
vități a uzinelor Mao Tze-dun a 
avut loc joi după amiază un con
curs amical de lupte clasice, la 
care au participat sportivi din co
lectivele Știința, Constructorul, 
Știința I.C.F., FI. roșie. Metalul 
Mao Tze-dun, D.G.R.M., Voința, 
Metalul Semănătoarea și Locomoti
va. întrecerile au fost urmărite de 
un public cifrat la peste 500 spec
tatori.

S-au remarcat: cat. 48 kgr.: D. 
Dragomir (Met. Sem.), cat. 52 
kgr.: I. Tobă (FI. r.) și Sitoianu 
(Met. Mao Tze-dun), cat. 51 kgr.: 
A. Bunica (Met. Mao Tze-dun), 
cat. 62 kgr.: I. Dumitrescu (Met. 
Mao Tze-dun) și P. Gheorghe 
(Met. Mao Tze-dun), cat. 67 kgr.: 
A Topală (Voința) și Ghiberdic 
(Loc.), cat. 73 kgr.: V. Moldo
veana (Loc.), St. Catopis (Știința 
I.C.F.) și M. Țilică (Voința) I. 
Țăranu (Știința), cat. 87 kgr.: Gh. 
Ilie (Met. Mao Tze-dun).

V. CONEA, corespondent
• BASCHET. — Finala campio

natului feminin de calificare a

INFORMAȚII
■ Duminică 24 octombrie va a- 

pare Programul PRONOSPORT 
Nr. 29 cu următorul cuprins :

— Buletinul săptămînii — o 
prezentare a meciurilor cuprinse ir# 
programul concursului PRONO
SPORT de la 31 octombrie.

— Prezentarea echipei de fotbal 
Metalul Baia Mare.

— Știri PRONOSPORT la pos
tul de radio Cluj.

— Pronosticurile redactorilor și 
colaboratorilor sportivi din presă 
pentru concursul PRONOSPORT 
din 31 octombrie.

— Noutăți din activitatea fotba
listică din țară și de peste hotare.

Poșta noastră.
— Pronosticurile date de artista. 

Elvira Godeanu, laureată ă Premiu
lui de Stat, pentru concursul PRO
NOSPORT — etapi din 31 octom
brie. ■

— Clasamentele echipelor din 
campionatul de fotbal al țării pe 
baza rezultatelor obținute^casă 
și în deplasare.

— Umor
— Cuvinte încrucișate.
■ Pentru concursul PRONO

SPORT Nr. 29 (etapa din 24 oc
tombrie), artista emerită a R.P.R. 
Virgin.ica Romanovschi de la Tea
trul de Operetă a dat următoarele 
pronosticuri : 

sat Mamut ș.a., cișt gâtorul și 
următorii clasați urmînd să pri-i 
mească tradiționalele premii (ber
bec, bairacuri etc).

Demonstrația va avea loc azi, în, 
sala Dinamo, în deschidere la me
ciul dintre echipele de lupte Dina
mo Buc. și C.C.A. (ora 17.30), 

lul Baia Mare (cat. A).
FOTBAL. — Stadionul G'ulești, 

ora 13.30: Progresul F.B.-Metalul 
Cîmpia Turzii (juniori), ora 15.15; 
Locomotiva-Flacăra Ploeșt:. Stadia 
onul 23 August, ora 13.30: Voința 
București-Metalul Uz. Tractoare 
Orașul Stalin, ora 15.15: Dinamo 
București-Știința Timișoara-

BASCHET Șl VOLEI. — Sala 
Floreasca. dimineața de Ia ora 9, 
după amiază de la ora 15, jocuri 
in cadrul campionatelor categorii
lor A (masculin și feminin).

NATAȚIE. — Bazin Floreasca, 
ora 10, concurs -organizat de Asoc. 
Voința.

HANDBAL. — Teren I.T.B. ora 
9: C.C.A.-Știința Cluj (m. cat. A), 
ora 10.15: Știința Invățămînt-Avîn- 
tul Codlea (f), ora 11.15: Știința 
I.C.F.-Metalul Reșița (m. cat. A.).
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continuat miercuri și joi la Ti
mișoara prin disputarea următoa
relor jocuri: Știința Invățămînt— 
Progresul Craiova 84—37 (43—14); 
Voința Tg. Mureș — Știința TU 
mișoara 56—39 (30—17); Progre
sul Satu Mare — Voința Orașul 
Stalin 35—33 (16—18; 30—30) ; 
Progresul Craiova — Știința Ti
mișoara 29—28 (14—18) ; Ști
ința Invățămînit—Progresul Satu 

Mare 54—43 (28—19) ; Flamura 
roșie Tg. Mureș—Voința Orașul 
Stalin 59—27 (19—14).

— Turneul masculin de calificare 
al orașului București programea
ză azi, în sala Floreasca începînd 
de la ora 17, următoarele jocuri : 
Locomotiva P.T.T.—Știința I.C.F., 
Flamura roșie M.I.U. — Progre
sul Finanțe Bănci, Știința Poli
tehnica —- Metalul Energie.
• VOLEI. — întrecerile pentru 

„Cupa 7 Noiembrie'1 continuă azi 
de la ora 15 pe terenurile: Ști
ința, Progresul F.B, Progresul 
Sănătatea, Metalul, Locomotiva- 
G.N. și Romînia Liberă.

In campionatul de juniori au 
loc mîine dimineața întîlniri echi
librate, cum sînt cele de pe tere
nul Locomotiva G.N. dintre echi
pele feminine, Progresul F. B. —’
S.M.T.C.F. și Locom. C.T.F.T. —’ 
Locom. G.N.

® Comitetul pentru sărbătorirea 
Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice, 
al raionului Tudor Vladimirescu 
din Capitală, organizează astăzi 
de la ora 15 pe stadionul P.T.T. 
o manifestare cultural sportivă cu 
prilejul căreia vor avea loc întîl
niri de gimnastică, atletism, hand
bal, fotbal etc.

onosport
I. R. P. Ungară — R. Ceho-- 

slovacă 1
II. Belgia — Olanda 1
III. Locomotiva București — 

Flacăra Ploești 2
IV. Dinamo București — Știința 

Timișoara X
V. Locomotiva Timișoara — 

C.C.A. 2
VI. Știința Cluj — Flamura ro

șie Arad X -
VII. Locomotiva Tg. Mureș

Dinamo Orașul Stalin 1 ™
VIII- Metalul Cîmpia Turzii — 

Progresul Oradea 2
IX. Minerul Petroșani — Meta

lul Hunedoara 1
X. Metalul Steagul roșu — Pro

gresul București 2
XI. Dinamo Bacău — Locomoti

va Iași X
XII. Dinamo București — C.C.A. 

(rugbi) 2
i

MECIURI DE REZERVA (

A. Știința Iași — Locomotiva 
Constanța 2

B. Flacăra Mediaș — Metalul 
Reșița 1

C. Dinamo Galați — Progresul 
Focșani 1

D. Metalul Baia Mare — Fla
mura roșie Cluj 1.



Intiinire cu g'mnastele sovietice

O zi obișnuită de antrena
ment in sala asociației 
Dinamo. In jurul cîntaru- 

lui e multă animație: se face 
controlul antropometric și fie- 

1 care sportivă ar vrea să știe ce 
[ modificări s-au produs. Gimnas

tele din echipa noastră discută 
J totodată și despre examenele
i pe care le-au dat. căci ma-
! joritatea sint studente.

De odată observăm că in sală 
J pătrunde un grup compact de
i sportivi și sportive. Privirile
' se întorc spre noii veniți.
i „Sint gimnastele din echipa 

R.S.S. Ucraineană", spune ma- 
estra sportului Teofila Băiașu, 

care aleargă cea dinții in in- 
tîmpinarea oaspeților.

In citeva clipe gimnastele 
noastre fac roată in jurul prie
tenelor din Uniunea Sovietică- 
Unele dintre ele știu rusește, 
așa că discuțiile se leagă cu 
ușurință ca între prieteni vechi. 
Sportivele sovietice ne vorbesc 
despre intîlnirile lor, despre an
trenamentele pe care le fac 
și meciul pe care urmau să-l 
susțină cu gimnastele din R. 

. P. Bulgaria. In drum spre So
fia, intre două trenuri, au ve
nit in sala noastră să facă un 
antrenament. Ne bucurăm mult, 
deoarece avem prilejul să ve
dem cum lucrează, să învățăm 
din experiența lor

Peste citeva clipe, sportive
le sovietice sint gata pentru lu
cru. Noi, sintem numai ochi... 
O comandă scurtă, o aliniere 
și grupa este gata. Totul de
curge repede, firesc, într-o mi
nunată disciplină. Comenzile 
se dau încet, dar execuția e 
promptă, ceea ce dovedește că 
există o obișnuință in organi
zarea lecției.

Sportivele sovietice iși fac 
'încălzirea și apoi trec pe rlnd 
la aparate. Fiecare gimnastă 
știe ce are de făcut. Remarcăm 

• grija deosebită cu care se aju
tă una pe alta, felul priete
nesc in care iși fac critica miș
cării și perseverența cu care 
ele repetă exercițiul plnă a;ung 
la o execuție desăvîrșită. Grija 
uneia față de cealaltă dovedeș
te clar interesul tuturor ca 
echipa, colectivul, să fie omogen, 
să dea rezultatele așteptate. 
Nimeni, absolut nimeni, nu 
subordonează interesul echipei 
celui personal. Colectivul are 
astfel o forfă de neînvins. In
tre timp antrenorul trece de ta 
aparat la aparat, privește atent, 
iși spune părerea, dă un sfat, 
încurajează.

Ne-a impresionat și de data a- 
ceasfa măiestria înaltă a gim
nastelor sovietice. Le-am văzut 
și altădată la lucru, le-am ad
mirat în diferite întreceri va
loarea, dar acum parcă sint și 
mai bine pregătite. Este expli
cabil : sportivii sovietici nu 
stau pe loc ci progresează me
reu, merg spre mai bine, spre 
perfecțiune.

Am urmărit antrenamentul la 
exercițiile liber alese la sol.

După cum se știe, acestea consti
tuie una din părțile cele mai spec
taculoase ale gimnasticei în 
care armonia dintre mișcare șl 
expresivitate incintă ochiul. 
Dar pentru noi, care muncim 
în această ramură de sport, au 

fost uimitoare tehnica execuției. 

grăim, ritmicitatea, țorța șt mo. 
bilitatea, variația in combina
ții, îmbinarea reușită a elemen
telor artistice și a celor acro
batice, siguranța și ținuta tn 
piruete.

„Minunat!“ a exclamat ma
estro sportului Emilia Vălășoiu, 
una din cele mai bune specia
liste în gimnastica la sol. Ti- 
tiara gimnastă s-a apropiat de 
mine și mi-a șoptit: „Așa aș 
vrea să lucrez și eu".

lată-le acum pe gimnastele 
sovietice lucrind la paralele, 

care sint considerate cel mai 
greu aparat. Aceeași ușurință în 
mișcare vădind o pregătire te
meinică. Au lucrat exerciții de 
mare dificultate care necesită 
curaj, tehnică, balans și forță 
și astfel combinate incit au ex
clus orice oprire inutilă. Exer
cițiile liber alese la paralele au 
fost alcătuite dintr-o îmbinare 
variată și spectaculoasă de miș
cări de forță cu mult dina
mism, mobilitate și îndeminare. 
Șl totul părea aiît de simplu !...

La bîrnă, sportivele sovietice 
au arătat mișcări ample, pași 
de dans cu variații în ritm, să
rituri artistice înalte, piruete 
variate cu diferite elemente a- 
crobatice, toate executate in așa 
fel ca să nu piardă ritmul și 
continuitatea .

Nici nu am băgat de seamă 
cînd a trecut timpul. Ne-a pă
rut rău că antrenamentul lor 
s-a terminat așa de curind. 

l-am reținut insă pe oaspeți la 
o discuție prietenească în care 
au fost trecute in revistă pro
blemele mari ale gimnasticei 

sportive. Antrenorii sovietici 
ne-au răspuns la toate întrebă
rile cu multă prietenie, cu do
rința sinceră de a ne ajuta să 
ajungem la un nivel înalt.

Am aflat cu acest prilej că 
gimnaștii sovietici lucrează ca 
și noi in cicluri de 2 zile de 
antrenament cu o zi repaus. La 

aceasta se adaugă 40 de mi
nute de gimnastică artistică 
precum și 10 minute de gimnas

tică de înviorare care se exe
cută zilnic. Fiecare sportiv con
știent iși face acest program 
de înviorare cu regidaritate. 
Sportivii sovietici ne-au atras 
atenția asupra individualizării 
antrenamentului la care trebuie 
să ne gîndim de la începutul 
anului. Întreaga planificare a 
antrenamentului ține seama de 
acest lucru. Tot odată antre
norii sovietici ne-au pus la dis
poziție documentele lor de pla
nificare care sint acum un ghid 
prețios în munca noastră.

In timp ce noi antrenorii 
discutam, gimnasta sovietică 
Larisa Dirii îi arăta Emiliei 
Vătășoiu exercițiile pentru Olim
piada din 1956. Ceva mai de
parte, Konovalova o învăța pe 
Țicu Anica coborîrea de la pa
ralele intr-un stil cu totul nou. 
Alte sportive sovietice dădeau 
diferite explicații gimnastelor 
noastre. Am privit spre acest 
tablou și am surprins pe fața 
antrenorilor sovietici un zîm- 

bet. Se bucurau, ca și noi, de 
această prietenie sinceră, fru
moasă, care leagă pe sportivii 
romini de cei sovietici.

LI VIA COSTA 
anfrenoarea echipei de 

gimnastică Dinamo București

Organizația de șah din Ucraina 
este una din cele mai mari din 
Uniunea Sovietică. Din rîndurile ei 
fac parte un mare maestru, șapte 
maeștri, mai mult de 30 candidați 
de maeștri și citeva sute de șa
hiști de prima categorie. In cam
pionatele unionale reprezentanții 
Ucrainei ocupă totdeauna locuri 
înalte.

Astăzi, nu găsești un colțișor în 
întreaga Republică în care să nu 
se vorbească despre șah, să nu se 
fi auzit despre turnee, meciuri și 
alte competiții șahiste. Comitetele 
pentru cultură fizică și sport, a- 
sociațiile sportive pun la dispoziția 
dezvoltării șahului mijloace impor
tante, întreținînd cluburi speciale 
de șah, antrenori și instructori.

Larga dezvoltare a șahului în 
Ucraina poate fi urmărită din exem
plul orașului Lvov. In ultimii cinci 
ani la Lvov s-au desfășurat 2310 
turnee de clasificare, în medie 462 
pe an. La ele au luat parte apro
ximativ 30.000 de .șahiști, din rîn- 
dul cărora 12.000 au primit clasifi
carea sportivă.

Și mai mulți șahiști există la 
Kiev, Harkov, Odesa, Stalino, Dne
propetrovsk unde munca de răs- 
pîndire a șahului în mase a început 
încă din primii ani ai puterii sovie
tice.

In ultimii ani șahul a luat o lar
gă răspîndire la sate. De exemplu, 
în iarna lui 1953—54 aproximativ 
80.000 de șahiști colhoznici din U- 
craina au concurat în cadrul tur
neelor raionale, regionale și repu
blicane ale asociației sportive „Kol- 
hoznik”.

De un mare interes se bucură 
desfășurarea turneului anual al șco
larilor, care este un izvor nese
cat de talente șahiste. Mulți dintre 
cei mai puternici șahiști ai Ucrai- ' 
nei au debutat în turneele școlare, 1 
obținînd cu acest prilej primele 
succese. E suficient să amintim de > 
marele maestru Efim Geller (O- > 
desa), maeștrii Anatolii Bannik, Isak 
Lipnițki (Kiev), candidații de ma. 
eștri Iurii Koț (Stalino), Boris 
Katalinov (Lvov), Vladislav Sia- 
novski (Kiev).

Au devenit o frumoasă tradiție și 
campionatele feminine ale R.S.S. 
Ucraineană. In ultimii ani, în a- 
ceste turnee s-au evidențiat o se
rie de șahiste cu bune posibilități. 
Așa este profesoara Elena. Kokșa- 
rova de la universitatea din Lvov 
și studenta «aceleiași universități, 
Larisa Ponomarenko, inginerul 
de construcții navale Nina Klimo
va (Odesa), medicul radiolog Ele
na Malinova (Kiev) și altele.

Campionatele de șah ale Ucrai
nei încep prîn turnee cu caracter 
popular, la care poate lua ’ parte 
orice amator de șah. Apoi, au loc 
campionate ale raioanelor, orașe
lor, regiunilor și în sfîrșit turneul 
cu caracter republican. In noiem
brie 1955 va avea loc cel de al 
XXII-lea campionat de șah al Ucrai
nei. Acesta va fi un turneu jubiliar. 
Cu 30 de ani în urmă,în 1924, a 
avut loc primul campionat al R.S.S. 
Ucraineană, în care a lipsit aproape 
cu desăvîrșire tineretul. In schimb, 
în al XXII-lea campionat, trei sfer
turi din participanți sînt jucători 
tineri, afirmați în ultimii cinci ani.

Organizația de șah din Ucraina 
are tradiții frumoase, succese spor
tive însemnate. Din Ucraina s-au 
ridicat o serie de șahiști -enumiți, 
numele cărora este bine cunoscut 
iubitorilor de șah. Maestrul Vladi
mir Rauzer din Kiev a adus o în

Șahiștii Ucrainei
Articol scris pentru ziarul Sportul popular

semnată contribuție în teoria des
chiderilor. Maestrul internațional 
Alexandr Konstantinopolski a for
mat în Ucraina mai mulți șahiști 
proeminenți, cum ar fi David Bron
stein, unul din cei mai cunoscuți 
mari maeștri sovietici contempo
rani. Un alt cunoscut mare maestru 
sovietic, Isac Boleslavșki, s-a ridi
cat de asemenea din Ucraina. Boles- 
lavski a fost ani de-a rîndul cam
pion al republicii.

Acum doi ani Efim Geller, aspi
rant al universității din Odesa, a 
obținut titlul de mare maestru. 
Geller este membru al echipei 
U.R.S.S. și unul din cei mai puter
nici șahiști din lume.

In rîndul celor mai puternici șa
hiști ai U.R.S.S. figurează și ju
cătorii A. Bannik și I. Lipnițki, 
din Kiev. Ei au participat cu suc
ces la campionatele R.S.S. Ucrai
nene și U.R.S.S. Maestrul Nikolai 
Kopaev (Cernăuți) este cunoscut 
pentru lucrările sale în domeniul 
compoziției șahiste.

In luna mai a anului 1954, în 
cinstea sărbătoririi a 300 de ani 
de la unirea Ucrainei cu Rusia, a 
avut loc la Moscova o întîlnire to
vărășească de șah Ucraina-Mos. 
cova. Echipa masculină a Ucrainei 
compusă în special din tineri șa
hiști, a obținut în acest meci un 
rezultat foarte onorabil: 5-5. Trebuie 
menționat că în echipa Moscovei 
jucau cunoscuți i mari maeștri Bron
stein, Averbach, Petrosian, Flohr, 
Lilienthal, Ragozin, maeștrii Kons
tantinopolski, Simaghin, Sagorov- 
ski. ★

Publicăm cîteva interesante sfîr- 
șituri de partidă care caracterizea
ză talentul și concepțiile șahiștilor 
ucraineni

Această poziție a survenit in 
partida Gereban-Geller (turneul in
ternațional de la Budapesta din 
martie 1952) și a fost distinsă cu 
premiul I de frumusețe. Marele 
maestru sovietic conduce cu multă 
energie atacul final.

I...a5 2.h.4 (acceptarea sacrifi
ciului ar fi forțat pe alb să capi
tuleze repede. De exemplu: 2.f:e6 
f:e6 3. Dg3 N114 4.Dh2 Tf2 și ne
grul a* *e  avantaj decisiv. De aceea, 
maestrul maghiar pregătește un 
cîmp mai bun de retragere pentru 
damă.) 2...a:b3 3.a:b3 Ta2! 4.f:e6 
f:e6 (încercînd să slăbească pre
siunea figurilor negre, albul accep
tă sacrificiul de nebun, dar aceasta 
nu-i ușurează situația). 5.De3 Da5 
C.c4 (în scopul de a face un loc dc 
refugiu pentru rege) 6...T:b2 (încă 
un frumos sacrificiu care duce for
țat la cîștig de damă) 7.R:b2 Da3-ț- 
8.Rbl Ta8 9.Ccl Dal + 10.Rc2 
Ta2-ț- ll.C:a2 D:a2 + 12.Rcl C:b3-ț-

și plastic execută ea cele mai difi
cile figurii Un avînt larg și apoi 
micuța patinatoare iși termină de
monstrația cu o rotire pe loc în 
cea mai mare viteză, salutată cu 
aplauze și ovații. Cei mai sgomo- 
toși sint copiii, care ocupă bănci 
întregi ale teatrului de vară.
• Este rîndul celor mari acum. Pe 
gheața scenei a apărut o pereche 
de patinatori. Sînt Maia Belen
kaia și Igor Moskvin, campioni ai 
U.R.S.S. Acordurile valsului care 
le urmărește mișcările măiestre se 
înalță lin spre cerul acoperit cu 
stele.

13.D:b3  D:b3. Aici se. încheie fru
moasa combinație începută de Gel
ler cu .13 mutări în urmă. Poziția 
albului este net pierdută și el s-a 
recunoscut învins după încă 10 mu
tări.

In partida Bannik-Korci.îoi, ju- 
cată la cel de al XXI-la campionat 
al U.R.S.S. (Kiev 1954) a survenit 
următoarea poziție :

A urmat lh5 D:f2 2.h:g6 h:g6 
3.Dh6-ț- RfG (cum poate fi exploa
tată poziția incomodă a regelui 
negru? Bannik rezolvă această pro
blemă pe cale combinativă) 4.F "t-F 
Rg7 5.Th2 De5 6.Th7-|-f R-.h7 
7.D:f7-ț- Rh6 8.Thl-|- Dh5 (Singura 
apărare. La 8... Rg5 urmează 9f4 
mat; 9.Df4-|- Rg7 ifi.T h5 g:ii5 
(Din punct de vedere al materialu
lui cele două părți sînt egale. Dar 
albul reușește să folosească așe
zarea mai bună a pieselor sale, 
ca și poziția deschisă a regelui ne
gru. Ultima parte a partidei nu 
mai necesită comentarii.) tl.Dg5-ț- 
Rf7 12. D:h5+ Re6 13.Dg4-ț- Rf6
14.Nc4  Ce 8 15.Dh4+ Rf5 16.Dh74- 
Rf4 17.D:e7 R:f3 18.D:e6 a6 
19.Ne5+ Rg4 20.DÎ6 Tab8 2t.Nf3+ 
Rg3. 22.Ne4 Cc6 23.Dg5-ț- Rf2 
24.Dg2-ț- și mat în două mutări.

In cadrul campionatului asocia
ției Spartak, maestrul din Kiev I. 
Lipnițki a cîștigat o partidă de 
efect la V. Beilin (Moscova), in 
poziția imaginată pe diagrama de 
mai jos Beilin a fost tentat de cîș- 
tigul unui pion.

l.D:c7 e4! (Foloșindu-se de fap
tul că albul a rămas în urmă cu 
dezvoltarea, negrul trece la atac. 
Nebunul nu poate fi luat din cauza 
continuării . D:c3-|-) 2.Tacl Tac8 
(un fin sacrificiu de nebun ale că
rui urmări trebuiau calculate cu 
multă precizie) 3D:d7 e3!l (După 
această mutare deosebit de subtilă 
se poate Întrevedea poanta combi
nației. Se amenință 4,..Dd4l c cîș
tig. La 4.D:b7 urmează 4...Tb8
5. Dc7 (5.D:a7 D:c3-ț-) 5...Tbc8
6. Da5 T.c3 + 7.Tdl Tc2 cu amenin
țări decisive.) 4. Da4 T:c3 5.Tdl 
Tfc8 (albul are Uri nebun în plus, 
dar este complet neputincios în fața 
amenințărilor negrului) B.g3. Tel
7. Nh3 Dc3+ 8.Rfl T:dl+ 9.D:dt Dd2 
10.Rg2 (pierdea și 10.D:d2 e:d2 
1 l.Rf2 Tel) 10...Tel! (O frumoasă 
lovitură de u.cheiere) Albul ce
dează.

Partida aceasta a fost distinsă 
cu premiu de frumusețe.

A. BAZIN
maestru de șah al U.R.S.S.

Teatru pe gheață
E seară. Locuitorii Moscovei Se 

îndreaptă spre parcuri, teatre în aer 
liber, stadioane luminate de reflec
toare puternice. Ei sînt doritori să 
se bucure de ultimele seri calde de 
tcwnnă, să se odihnească în aerul 
curat al grădinilor. Sute de specta
tori au venit și în parcul pentru 
copii al raipnului Dzerjinski. Către 
aci i-a atras următorul afiș: ,,Tea
tru pe gheață”.

Se ridică încet cortina. Pe scena 
împodobită cu flori și verdeață, a- 
par în lunecare rapidă „artiștii”. 
Nu-i de mirare-, ei sînt toți echi
paj <u patine. Deși termometrul 

arată multe grade deasupra lui 0, 
totuși gheața artificială din parcul 
Dzerjinski se menține solidă, dato
rită celor mai moderne instalații 
de răcire.

In șiruri multicolore, patinatorii 
execută diferite figuri spectaculoa
se, care necesită precizie și înde
minare. Aplauzele îi răsplătesc ge
neros. Pentru un moment scena ră- 
mîne liberă și apoi, iată că din cu
lise iși face apariția o micuță pa
tinatoare. Este pioniera Ira Mo
hora, care deși nu are decît 8 ani, 
cunoaște multe din tainele patina
jului artistic. Cit de sigur, ușor



Primul concurs international 
de alpinism

de al- 
mașivul 
Seci ului 

frontal 
re

cele

Pentru prima oară in istoria al
pinismului romtaesc, va avea loc 
peste cîteva zile o întâlnire inter
națională între reprezentativele de 
alpinism ale R. Cehoslovace și R. 
P. Romîne.

Ea ne va da posibilitatea de a 
verifica valoarea echipei noastre 
reprezentative, în raport cu echipa 
altei țări, de a face schimb de ex
periență cu sportivii aceste țări 
vecine și prietene.

Concursul internațional 
pinism va avea loc ta- 
Bucegi în turnul mic al 
și, probabil, în traseul
din turnul Seciului mare, 
giunea Horoabelor, una din 
mai frumoase regiuni din munții 
noștri. Echipele care vor concura 
vor fi alcătuite din cîte trei alpi- 
ntști, cîștigătoare fiind desemnată 
echipa care a efectuat traseul în 
mod reglementar și în cel mai 
scurt timp. Pentru a avea posibi
litatea de a se acomoda cu tra
seele de concurs, oaspeții vor a- 
vea la dispoziție 2—3 zile de an
trenament înaintea întrecerilor. In 
scopul înlesnirii schimbului de ex
periență. între reprezentativa noas
tră și cea a R. Cehoslovace, alpi- 
niștii romîni și cehi vor efectua, 
după concurs, cîteva ture alpine în 
regiunea Văii Albe, foarte bogată 
în trasee de mare dificultate. Din
tre aceste trasee cităm : Fisura 
Albastră, Eftimie Croitoru, Pintenul 
Văii Albe. In timpul acestor ture, 
alpinîștii 
Coștila.

vor fi cazați la Refugiul

Ambele reprezentative fiind for
mate din cei mai buni alpiniști 
ai țărilor respective, concursul pro
mite a se ridica la un înalt nivel 
tehnic.

Dintre alpiniștii Republicii Ceho
slovace, bine cunoscut este maestrul 
sportului Arno Pușkaș. Dintr-o 
prezentare făcută în revista ilustra
tă cehoslovacă „Stadion", aflăm 
că Arno Pușkaș, ta vîrstă de 36 
de ani, este un vechi cabanier în 
munții Tatra, unde trăiește împreu
nă cu familia sa. Petrectadu-și 
viața în mijlocul munților, el și-a 
început activitatea în alpinism de 
multă vreme. In decursul acestei 
activități el a efectuat peste 180 
de premiere alpine, fapt care îl 
situează ta rîndurile celor mai 
buni alpiniști din R. Cehoslovacă. 
La fel de cunoscut este și alpinis
tul Vladimir Prohaska, specialist 
in ture de iarnă. Ceilalți compo- 
neați. ai echipei cehoslovace stat: 
Jelnik Otto, Vrach Wolf Jaromir, 
Cerman Tari, Masek Jiri, Kuchar 
Radovan, Svatoș Bohum.il, Anidrasi 
Iulius, Mlezak Jaroslov, Harnicek 
Cestmir, Velicko Iosef, Lehotsky 
Ivan.

Din lotul R.P.R. fac parte Aurel 
Eremia, Teodor Hurubeanu, Paul 
Fazokoș, Gaghy Andrei, Dan Lu- 
benescu, Petre Bogoiu, Gheorghe 

• Petrescu. Gheorghe Udrea, Traian 
Flucuș. Antrenor al lotului este ex
perimentatul alpinist Emilian Cris- 
tea.

MARÎLENA ROZEN

Scurte știri externe
22 (Agerpres).
de volei a R. Cehoslovace

din

PARIS
Echipa

a susținut doua noi întîlniri 
cadrul turneului pe care îl între
prinde în Franța. La 19 octombrie, 
voleibaliștii cehoslovaci au evoluat 
în orașul Toulouse unde au întîlnit 
o puternică selecționată. Echipa ce
hoslovacă a repurtat victoria cu 
scorul de 3—0. Următorul meci 
s-a desfășurat la 20 octombrie la 
Montpellier. Jucătorii echipei ce
hoslovace au întîlnit echipa selecțio
nată a universității din localitate. 
Și în acest meci, victoria a revenit

echip&i R. Cehoslovace cu scorul de 
3-0.

LENINGRAD 22 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La 21 octombrie a sosit la Lenin
grad echipa de lupte a Egiptului 
care va susține zilele acestea o în- 
tîlnire internațională prietenească 
cu echipa selecționată a R.S.F.S.R.

In prezent, la Leningrad, se des
fășoară finalele campionatelor de 
lupte clasice a R.S.F.S.R. După 
desfășurarea acestor campionate va 
fi alcătuită echipa care va întîlni 
formația luptătorilor egipteni.

j

i

Hocheiștii de la Dieemo (Moscova) 
învingători 

in Germania occidentală
COLONIA 22 (Agerpres)
In orașul Colonia a început zi

lele acestea un turneu internațio
nal de hochei pe gheață la care 
participă și echipa Dinamo Mos
cova. In primul joc echipa sovieti
că a întîlnit echipa Prussen Krefeld 
din Germania occidentală, Hocheiis- 
tii sovietici au jucat excepțional, 
repurtând o frumoasă victorie cu 
scorul de 9—1. Spectatorii au a- 
plaudat înalta măiestrie a jucă
torilor echipei Dinamo.

de
Fotbaliștii

la Spartak Moscova 
in Belgiavor juca

(Agerpres) —

a părăsit Mosco-
de

MOSCOVA 22
TASS transmite :

La 22 octombrie
va, plecînd în Belgia, echipa
fotbal „Spartak’1, din capitala so
vietică. Fotbaliștii de la „Spartak’’ 
vor susține mal multe întîlniri ctt 
echipele belgiene. După turneul din 
Belgia, echipa sovietică va pleca în 
Anglia pentru o serie de jocuri cu 
echipele engleze.

Echipa „Spartak” Moscova este 
una din cele mai valoroase echipe 
din U.R.S.S., fiind cunoscută șl a- 
preciată peste hotare datorită per
formanțelor sale remarcabile reali
zate în jocurile internaționale. 
„Spartak” a susținut meciuri cu e- 
clîipe din Austria, Romînia, Bulga
ria, Ungaria, Polonia, Albania și 
alte țări. Anul acesta

•„Spartak” a vizitat Suedia, 
tind două frumoase victorii, 
liștii sovietici au învins cu 
echipă din Malmoe și au dispus cu 
scorul de. 5—0 de echipa Djurgaar- 
den. In jocurile internaționale des
fășurate la Moscova, echipa „Spar
tak” a învins cu 6—2 echipa Nor
vegiei și a obținut victoria cu 3—2 
în fața echipei franceze Gironde 
Bordeaux. Din rîndul echipei sovie
tice fac parte o serie de jucători cu- 
hoscuți ca : M. Piraev, N. Tiscen- 
ko, I. Sedov, I. Netto, A. Paramo- 
nov, A. Isaiev, N. Simonian, A.
Ilin, N. Dementiev și alții.

5*  
echipa 
repur- 
Fotba- 
2—0 o

Pregătiri intense in vederea campionatelor mondiale de hochei pe gheață
Odată cu venirea toamnei, echi

pele reprezentative de ■ hochei pe 
gheață dm Europa au început pre
gătirile în vederea noulu sezon 
sportiv care va culmina cu desfă
șurarea campionatelor mondiale. 
... Cea de a XXi-a ediție a campiona
telor mondiale de ho'chei pe gheață 
va avea loc întră 25 februarie și- 6 
martie 1955 în Germania occiden
tală, meciurile desfășurîndu-se in 
orașele Krefeld, Kolonia. DuesseJ- 
dorf și Dortmund. La actuala edi
ție a campionatelor și-au anunțat 
participarea un număr record de 

echipe printre care și echipa Uni
unii Sovietice deținătoarea titlului 
de campioană mondială, Canada, 
R. Cehoslovacă, Suedia și alte țari.

Ediția din anul 1955 a campio
natelor mondiale de hochei pe 
gheață va avea loc după un nou 
sistem. Astfel, campionatele se vor 
desfășura în două serii. In prima 
6erie, vor fi admis o cc’.e mai bune 
echipe, în frunte cu echipa Uniunii 
Sovietice. Numărul total al echipe
lor d n această serie va ti de a-

proape 20. In seria II-a își vor 
disputa întâietatea echipe de va
loare mai slabă. Numărul echipe
lor participante va fi de 8, printre 
ele numărîndu-se și reprezentativa 
B a Uniunii Sovietice. Termenul de 
înscriere la aceste campionate ex
piră în decembrie anul acesta. Or
ganizatorii au primit deja înscrie
rea a 15 echipe.

Pentru a se prezenta la campio
natele mondiale cît mai 'bine puse 
la punct, echipele reprezentative 
de hochei din Europai susț n de o- 
bicei numeroase întîlniri interna
ționale amicale, în cadrul cărora 
se verifică stadiul de pregătire 
și forma jucătorilor. Același lucru 
se va întîmpla și anul acesta, ta 
luna decembrie 1954, ianuarie și 
februarie 1955 cînd vor avea loc 
numeroase întîlniri internaționale, 
începutul a fost făcut de echipa 
de tineret ai Uniunii Sovietice, care 
după o perioadă de antrenament 
comun cu reprezentativa de hochei 
a R.P. Polone a susținut cîteva 
întîlniri amicale.

Moscova.
Bobrov în 
disputat la

acțiune’ Fază din meciul
începutul adestui an pe stadionul Dinamo din

Hocheiștii R. Cehoslovace s-au 
antrenat deasemenea la Berlin în 
cunoscuta Seelen Binder Halle a- 
vînd ca parteneri pe hocheiștii din 
R. D. Germană.

Printre întîlni,rile internaționale 
din acest an notăm următoarele: 
La 17 decembrie la Zurich și 19 
decembrie la Basel se vor întîlni 
reprezentativele de hochei ale El
veției și Uniunii Sov:etice. \La 7 ia
nuarie 1955 și 9 ianuarie 1955 Ia 
Basel și Zurich vor avea Ioc îne
curile d'ntre reprezentativele El
veției și R. Cehoslovace. La 18 
februarie și 20 februarie la Zurich 
și Lausanne se vor întîlni echipele 
naționale ale Elveției și S.U.A. La 
5 decembrie reprezentativa de ho
chei pe gheată a R. Cehoslovace 
va susține la Paris un meci amical 
cu echipa națională a Franței.

In orașul Krefeld locul de desfă
șurare al campionatelor mondiale 
va avea ioc între 19 și 24 decem
brie un mare turneu de hochei pe 
gheață la, care vor participa repre
zentativele Germaniei occidentale, 
Elveției, Suediei, Italiei. După cum 
anunță ziarul _,Der Abend“ Ia 
acest turneu și-a anunțat partici
parea și echipa selecționată a o- 
nașului Moscova.

După cum se vede mai sus, se
zonul de hochei pe ghia.ță este 
foarte bogat în acest an și ta 
afara meciurilor dintre echipele 
reprezentative care desigur mai 
sînt în curs de perfectare, vom 
înregistrai numeroase întîlniri în
tre echipele de club, din diferite 
țări.

In orice caz, un lucru este si
gur: participant» la cea de a 
XXI-a ediție a campionatelor mon
diale de hochei pe gheață se vor 
pregăti cît mai bine în vederea 
luptei pentru titlul de echipă cam
pioană ,a lumii.

V. BENKOVSKY

Finala Spartachiadei sindicale 
de gimnastică

In zilele acestui 
mînă, noua sală 
„Herbak Janos” 
duiește una dintre cele mai impor
tante competiții de gimnastică ale 
anului — finala Spartachiadei sin
dicale în această ramură de sport. 
La această finală iau parte gim- 
naști și gimnaste de toate cate
goriile și din toate asociațiile spor
tive sindicale, bineînțeles, elemen
te care au obținut cele mai bune 
rezultate în cadrul spartachiadei 
fiecărei asociații.

Pentru a îmbunătăți pregătirea 
echipelor masculine și feminine 
care iau parte la această competi
ție, secția sport din G.Q.S. a or
ganizat la Cluj o tabără de 
pregătire. Era într-adevăr o mă
sură necesară, deoarece 
lele concursurilor unor 
participariții au arătat 
tehnic scăzut. Așa a fost 
gimnaștii asociațiilor Locomotiva, 
Voința și Avîntul. De asemenea, 
gimnaștii și gimnastele din asocia
țiile Știința, Progresul și Flamura 
roșie, s-au prezentat sub posibili
tățile lor. Pregătirea făcută în co
mun la Cluj va fi desigur de un 
real folos gimnaștilor mai tineri, 
cu o experiență mai redusă deoare
ce ei au venit în contact cu o se-

sfîrșit de săptă- 
de gimnastică 

din Sluj găz-

în fina- 
asociații 
un nivel 
cazul cu

rie de fruntași ai acesteidiscipline, 
sportivi care împărtășesc cu bucu-'• 
rie 3in cunoștințele lor avansate.

Trebuie remarcat în primul rînd 
valorosul lot prezentat de. asociația 
Metalul, atît în proba masculină 
cît și în proba feminină. Sînt bine
cunoscute numele gimnaștilor An
drei Kerekeș, Mihai Botez, Iacob 
Neubauer, Iosif Focht sau ale gim
nastelor Viorica Palaczkos, Ileana 
Săcălici, Georgeta Hurmuzache și 
Hilde Pieckni. Echipe puternice 
vor mai prezenta asociațiile Știința 
(mai ales în proba feminină), Fia-, 
mura roșie, Progresul și Construc
torul.

Se cuvine să subliniem de ase-, 
menea faptul că vor lua, parte la 
finală echipe ale asociațiilor Fla- 
căra, Recolta și Minerul, care vor, 
fi astfel, pentru prima oară, pre
zente într-o importantă competiție 
de gimnastică sportivă. Este o pre
zență îmbucurătoare, care va tre
bui să marcheze începutul unei 
preocupări mai intense pentru gim
nastică în aceste asociații. Gim
nastica, ramură sportivă de bază, 
trebuie răspîndită cît mai mult în 
rîndurile oamenilor muncii și prin
cipala sarcină în această privință 
revine asociațiilor sportive prin nu
meroasele lor colective.

Georgeta Hurmuzache (Metalul) executînd un exercițiu la bară 
joasă.

intîlnirile internaționale de fotbal de duminică
Mîtae vor avea loc cîteva initil- 

niri interna țiotna le prietenești de 
fotbal.

La Budapesta se vor întîlni se
lecționatele A ale R. P. Ungare 
și R. Cehoslovace. Atît echipa ma
ghiară cît și cea cehoslovacă s-au 
pregătit cu cea mai mare atenție, 
în vederea acestui joc. In< timp ce 
echipa R. P. Ungare a fost alcă
tuită, selecționata R. Cehoslovace 
va fi cunoscută abia astă seară. 
In jocul de la Budapesta R. P. 
Ungara A va alinia următoarea, 
echipă : Grosics— Buzanski, Lo- 
rant, Lantos — Bozsik, Szojka ■— 
Șandor, Kocsls, Hidegkuli, Puskas. 
Fenyvessi. Lotul de fotbal al R. 
Cehoslovace este următorul : Houș- 
ka, Dolejși (portari) — Hledi'k, 
Novak, Zuzanek, Menclik (fundași) 
— Masopust, Prochazka, Hejsky 
(mijlocași) — Moravcik, Jakubcik, 
Prada. Kacantj, Koșnar și Pazdera 
(înaintași). _

Tot la Bud^esta se vor întîlni 
și echipele de juniori ale R. P. 
Ungare și R. Cehoslovace. Echipa 
R. Cehoslovace va fi formată din 
jucătorii care an-ul viitor vor par
ticipa la turneul F.I.F.A. rezervat 
echipelor de juniori.

La Bratislava se întîlnesc echi
pele secunde ale R. Cehoslovace și 
R. P. Ungare. In acest meci cele

Turneul international de
BELGRAD 22 (Agerpres).

La 21 octombrie s-a desfășurat 
prima rundă a turneului interna
tional de șah de la Belgrad la care 
participă șahiști din nouă țări.

Marele maestru Bronștein a ju
cat cu negrele împotriva maestru
lui Joppen (Germania occidentală). 
După o scurtă rezistență, șahistul 
german s-a recunoscut învins. Tot 
cu o victorie a început 
marele maestru sovietic

turneul și
Petrosian

Jledacjia și Administrația, București, str. Const. Miile Nr. 17 telefon 6.30. 36—5.30.37 Nr 1—9-52 S1AS 345? -52 intr Poligrafică 
tele se fao la oficiile poștale prin fao torîi poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi

doua reprezentative vor li alcă
tuite după cum urmează: R. Ce
hoslovacă B : Schroi (Danko) —! 
Veniglar, Vican, Kraisnokorsky 
(Kadlec) — Benedikovici, Jaicaj 

-— Gajdoș, Cimra, Krizak, Tiben- 
skj, Pavlovici (Laskov). R. P. 
Ungară B: Geller — Kovacs II, 
Borzsei, Dalnoki — Kovacs I, De- 
kani — Toth II, Csordas, Palo- 
tas, Szusza, Toth Mihaly.

A patra întâlnire între selecțio
natele R. P. Ungare și R. Ceho
slovace va fi cea dintre echipele de 
tineret (vîrstă maximă 20 ani) și 
se va desfășura pe stadionul dta 
Brno.

☆
La Sofia, duminică, are loc în>- 

tîlnirea interniaițională de 
dintre selecționatele A ale 
Bulgaria și R. D. Germană, 
ționatele secunde ale celor 
țări se vor întîlni la Erfurt 
Germană).

fotbal 
R. P. 
Selec- 

două 
(R. D,

★
La Bruxelles are loc intilnirea 

dintre echipele naționale ale Bel
giei și Olandei. Reprezentativa 
Belgiei a învins de curînd echipa 
campioană mondială Germania oc
cidentală. Belgienii au prima șan
să. De altfel echipa Olandei în 
meciul de verificare susținut de 
curînd cu echipa Cehoslovacă 
Spartak Sokolovo Praga a pierdut 
cu categoricul scor de ' *

șah de la Belgrad
ciștigat partida 
Porecca.

1—6.

cu șahistulcare a
italian

In celelalte partide s-au înregis
trat următoarele rezultate: Kara- 
klajici—Gligorici 72—721 Wade— 
Trifunovici 72—72: Nedelkovici—■ 
Djurasevicii 0—1 ; M'ilici—Pilnik 

0—1: Matanovici — Ianosevici 72— 
72; Rabar— Nicvergolt 72—72; Ivv 
kov—Pire întreruptă ; Barcza — 
Czernyak ainînată
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