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Comitetele C. F. S„ organe de conducere, 
îndrumare și control ale mișcării sportive

RICIND ai sta de vorbă cu 
un activist dintr-un comitet 

C.F.S. regional, raional sau orășe
nesc, nu se poate ca discuția să nu 
se poarte și asupra problemei posi
bilităților rezolvării unor sarcini atît 
de complexe cu un număr relativ 
redus de activiști. Acest lucru se 
întîmplă deopotrivă în comitete 
C.F.S. cu o frumoasă activitate, ca 
de pildă, comitetul C.F.S. al regiunii 
Stalin. Baia Mare, al orașului Cluj 
sau al raionului Deta ca și în 
comitete cu o activitate mai slabă, 
cum ar fi comitetul C.F.S. al re
giunii lași, al raioanelor Tulcea 
sau Băneasa sau al orașului Pi
tești.

Intr-adevăr, problemele care se 
pun în fața comitetelor C.F.S. sînt 
pe cit de mu’te pe ătît de variate: 
îndrumarea și controlul întregii ac
tivități sportive, a tuturor unităților 
mișcării de cult.ură fizică și sport 
de pe teritoriul respectiv, îndruma
rea și controlul comitetelor C.F.S. 
raionale (în cazul comitetelor regio
nale), ținerea evidenței întregii ac
tivități, controlul activității compe- 
tiționale și al respectării calenda
rului sportiv intern, conducerea și 
controlul pregătirii, perfecționării 
și repartizării cadrelor sportive sau 
controlul asupra muncii de pregă
tire politică și ideologică a sportivi
lor și îndrumarea științifico-meto- 
dică a întregii activități sportive. 
Iată doar cîteva dintre cele mai 
importante sarcini, care, pentru 
a fi rezolvate, cer din partea co
mitetelor regionale, orășenești și ra
ionale C.F.S. nu numai un spirit 
organizatoric și o dragoste deose
bită față de munca sportivă, dar 
și o reală autoritate și o justă în
țelegere a sarcinilor.

Dar pentru a se ajunge la acest 
nivel trebuie să se renunțe la sti
lul de muncă adoptat pînă acum 
de cele mai multe comitete C. F. S.: 
acela de a lucra exclusiv cu acti
viștii salariați ai comitetului și de 
a privi sceptic și formal angrena
rea tuturor membrilor comitetului 
în munca sportivă. In orașul Timi
șoara, de pildă, ca și în raionul 
Bujoru, regiunea Galați, sau în re
giunea Constanța, activiștii comi
tetelor C.F.S. au considerat că 
singura modalitate pentru ducerea 
muncii cu toți membrii comitetului 
este convocarea lor la cîte o șe
dință, adoptarea unei hotărîri cu a- 
ceasță ocazie și... gata. Intre „se
siuni”, membrii comitetului nu mai 
erau „deranjați”. La orice altă 
soluție trebuiau să gîndească acti
viștii acestor comitete C.F.S. cu 
toate că erau supraaglomerați de 
sarcini. In mod normal ei ar fi pu
tut rezolva mai ușor sarcinile prin 
angrenarea efectivă în muncă a tutu
ror membrilor comitetului, adică a 
reprezentanților comitetului U.T.M., 
ai C.S.R., ai secțiunilor sănătate, 
învățămînt, artă și cultură ale Sfa
tului popular, precum și membrilor 
recrutați din rîndul celor mai ca
pabili activiști sportivi etc. Or, 
acum mai ales, cînd dezvoltarea 
crescîndă a mișcării sportive cere 
din partea comitetelor C. F. S. e- 
forturi tot mai mari, constituirea și 
angrenarea în muncă a întregului 
comitet are rostul nu numai de a 
întări numeric activul comitetelor 
C.F.S. dar și de a Ie întări au
toritatea de organ de conducere și 
control, răspunzător de întreaga ac
tivitate sportivă de pe teritoriul 
unei regiuni, a unui oraș sau raion.

O altă „metodă” din cauza căreia 
mulți activiști din comitetele C.F.S. 
socotesc că nu se poate face față 
sarcinilor fără un activ considerabil, 
este aceea așa zisă a „operativită
ții”. Așa, de pildă, mulți președinți 
ai comitetelor raionale C.F.S. (de 
pildă, la Buzău, Pașcani, etc.) so
cotesc că pavoazarea terenurilor cu 

prilejul marilor competiții de mase, 
organizarea fiecărui meci de fot
bal, sau o serie de alte probleme 
mărunte, trebuDsc rezolvate de ei 
personal, considerând că în felul a- 
cesta sînt „operativi”, după cum 
alții cred că fără un responsabil cu 
munca G.M.A. în cadrul comitetu
lui nu poate exista activitate în 
domeniul complexului. In acest fol, 
este firească nu numai necesitatea 
unui activ salariat foarte larg, dar 
și scăparea din vedere a însăși 
sarcinilor de bază ale comitetului, 
ca atare.

Iată de ce activiștii din comite
tele C.F.S. trebuie să privească pro
blema într-un cadru mult mai larg. 
Ei știu din proprie experiență că, 
în domeniul sportului de mase, nu 
se poate face nimic dacă unitățile 
de bază ale mișcării sportive -— co
lectivele sportive — nu activează 
cum trebuie. De aceea atita vreme 
cît comitetele C.F.S., ca acelea din 
regiunea Galați sau Iași, de pildă, 
vor îngădui slaba activitate a ma
jorității consiliilor colectivelor din 
orașele respective și nu vor acțio
na mînă în mînă cu consiliile re
gionale ale asociațiilor respective, 
nu este posibilă dezvoltarea activi
tății sportive de mase pe măsura 
posibilităților existente.

In problema activității competițio- 
nale, activizarea și angrenarea în 
mai mare măsură a comisiilor pe 
ramură de sport va limita rolul co
mitetelor C.F.S. la adevărata lor 
atribuție: controlul respectării ca
lendarului sportiv intern. In acest 
caz nu va mai fi necesară „opera
tivitatea” greșit înțeleasă de pînă 
acum, cînd activiștii comitetelor e- 
rau cei care hotărau, peste capul 
comisiilor pe ramură de sport, în 
problemele mărunte ale sporturilor 
respective- De asemenea, trebuie ac
tivizate colectivele și consiliile aso
ciațiilor sportive în problemele le
gate de pregătirea, perfecționarea și 
justa folosire a cadrelor tehnice. 
Această problemă, în care comitete
le C.F.S. au un rol de îndrumare și 
control, trebuie să intre — odată 
pentru totdeauna — în cadrul sarci
nilor precise ale asociațiilor și co
lectivelor sportive.

Dar o preocupare care întră real
mente în cadrul sarcinilor directe 
ale comitetelor C.F.S. și anume în
drumarea metodico-științifică a ac
tivității de cultură fizică și sport, 
este neglijată în majoritatea regiu
nilor, fiind înlocuită prin metode 
meșteșugărești, care nu au ce căuta 
în munca sportivă. Inițiativa unor 
regiuni (Timișoara, Ploești, Iași 
etc.) de a constitui cabinete me- 
todico-științifice pe lîngă comite
tele C.F.S. regionale, n-a fost a- 
plicată pretutindeni, tocmai din cau
za activiștilor din cadru! comitete
lor regionale. Ei au neglijat impor
tanta sarcină de a constitui, spri
jini și îndruma aceste cabinete, în 
favoarea unor preocupări minore, 
care nici nu stăteau în atribuțiunila 
lor. Iată de ce constituirea, activi
zarea și controlul asupra activității 
cabinetelor metodico-științifice tre
buie să se situeze pe aceeași linie 
cu angrenarea în muncă a întregu
lui comitet, cu îndrumarea și folo
sirea justă a comisiilor pe ramură 
de sport și a întregului activ ob
ștesc și cu îmbunătățirea activi
tății consiliilor colectivelor sporti
ve și a consiliilor regionale ale 
asociațiilor, în scopul întăririi acti
vității sportive din regiunile respec
tive.

Acestea sînt doar cîteva, dar 
cele mai importante, măsuri ce 
trebuiesc luate în cadrul comitete
lor C.F.S. pentru îmbunătățirea ac
tivității lor și pentru dezvoltarea 
mai departe a mișcării sportive din 
patria noastră. B

întrecerile finale ale campionatu
lui republican de cros pe echipe „Să 
întîmpinăm 7 Noiembrie", desfășu
rate duminică dimineața pe stadio
nul Tineretului din Capitală, au 
prilejuit o luptă dirză între ecliipelp ' 
participante, la toate cele patru ca
tegorii.

Cursa senioarelor s-a terminat 
prin victoria echipei Locomotiva 
C.T.F.T., iar cea a seniorilor a fost ' 
cîștigată de echipa Dinamo Bucu- | 
rești. In fotografie: cele două echipe 
campioane de cros ale R.P.R. pe 
anul 1954.

Tînărul
Tehnician...

...In noaptoa ■aceea Gheorghe Ră- 
duioaniu avu im somn agitat. Se tot 
gîmdea și nu putea să adoarmă. 
S-ia sculat în zori m.ai devreme ca 
de obicei și a pornit spre uzină. 
Muncitorii din <ecția turnătorie nu 
veniseră încă. Rotindu-și privirea 
prin sseție, tînăiruil tehnic ian îșî 
spuse : „De azi nu mai vine mais
trul I O fi ajuns la casa de odihnă? 
Și apoi continuă, ca perutmu sine: 
să n-ai emoție maistre. Să-ți pe
treci liniștit concediul. Eu mă voi 
ține de promisiunea făcută".

...In sectorul turnătorie al uzine
lor Vas i,le Roa it ă din Capitali ă acti
vitatea era în toi, fiecare muncea 
cu forțe sporite pentru a dla viață 
angajamentelor luate în întrecerea 
sociailistă. Uiemisiul Gheorghe Ră- 
ducanu, în etate de 18 ani, era peste 
tot, dînd sfatanii'.e și îndrumările 
necesare. Doar acum el răspundea 
de controlul tehnic de la turnătorie. 

Am stat și l-am privit cîtwa timp 
fără a-1 întrerupe din lucru. Insig
na F.G.M.A., prinsă pe reverul de 
la halat, ne-a atras atenția. Intrăm 

în vorbă.
— ...In timpul liber merg cu 

băieții la terenul nostru de sport și 
jucăm volei sau baschet. Acum mă 
pregătesc pentru obținerea insignei 
G.M.A...

Nu termină bine ce avea de spus 
cînd, deodată, un muncitor venind 
în fugă îi spuse ceva la ureche. 
Era gata un nou rînd de ipiese.

...Cînd sirena a sunat sfîrșitiul lu
crului, tînărul tehnician mai zăbovi 
cîtva timp privind cu atenție la 
piesele turnate. Erau de bună cali
tate. Angajamentele luate prin
seseră viață. Mai tîrziu, secre
tarul organizației U.T.M., Ale
xandru Moise, veni și el prin secție. 
II prinse pe Răducanu pe după 
umeri și-i spuse: „Ia-ți invitația. 
O meriți". După ce citi textul invi
tației, chipul tî-nărului tehnician se 
lumină de bucurie. Era invitat să 
participe Ia festivitatea de închidere 
a cursului de propagandiști U.T.M., 
fruntași pe Capitală.

TRAIAN IOANIȚESCU

Kuț, Zatopek, 
Chattaway și Kovacs

se vor întilni în 1955
la Casablanca

După cum anunță presa france
ză, între 8 și 12 mai 1955, ipe sta
dioanele din Casablanca și Rabat 
se vor desfășura mari întreceri atle
tice în cadrul cărora, la proba de 
5000 m., vor lua startul atleții Kuț 
(U.R.S.S.), Zatopek (R. Ceh.), 
Chattaway (Anglia) și Kovacs 
(R.P.U.).

Ștafeta Prieteniei
In cadrul primei etape a Ștafetei 

Prieteniei Romîno-Sovietice, masele 
de sportivi din colectivele de la 
sate s-au avîntat pe șoselele netede,, 
pe drumuri de țară... La centrul 
fiecărui raion au fost organizate 
din vreme mitinguri la care au fost 
prezenți în ziua sosirii ștafetelor 
sute și sute de oameni ai muncii.

Merită a fi evidențiat faptul că 
mai peste tot buna organizate și 
desfășurare a ștafetei se datorește, 
în mare măsură, organizațiilor de 
bază U.T.M. In regiunile Bacău și 
Suceava, de pildă, pentru organi
zațiile de bază U.T.M. de la sate, 
pregătirea din vreme a schimburi
lor de ș’tafeTe între sate a fost o 
preocupare de seamă. Cu toată vre
mea nefavorabilă, sportivii celor 
două regiuni au învins toate greu
tățile pentru a ajunge la timp la 
centrul de raion.

La Eotoșani, în ziua de duminică 
24 octombrie, au sosit pe stadio
nul 1 Mai ștafetele din satele și 
comunele raionului Botoșani. Cu 
această ocazie, ne anunță cores
pondentul nostru B. Zumer, colec
tivele sportive sătești au raportat

Trăgătorii sovietici au
MOSCOVA, 1 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 1 noiembrie a părăsit Mos

cova, p'ecînd în Venezuela pentru 
a participa la campionatele mon
diale de tir, echipa sportivilor din 
Uniunea Sovietică. Delegația este

în întâmpinarea celei de a 37-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

SUCCESE ALE SPORTIVILOR DIN KIEV
Sportivii din capitala Ucrainei | 

totîmpină cu însuflețire cea de a I 
37-a aniversare a Marii Revoluții I 
Socialiste din Octombrie. Numeroa
se colective sportive s-au angajat 
să îndeplinească pînă la 7 Noiem
brie planul anual de pregătire al 
purtătorilor insignei G.T.O. și al 
sportivilor clasificați.

Această obligație este îndeplinită 
cu succes. Foarte bine se desfă
șoară munca in cele mai mari co
lective ale orașului în uzinele „Bol- 
■șevik" și „Leninskaia kuznița", 
în fabrica de pîine nir. 8, la cen
trala telefonică a orașului și altele.

In colectivele uzinei „Bolșevik" 
au fost pregătiți 73 purtători G.T.O. 
gr. I față de 70 cît prevedea pla
nul și 43 G.T.O. gr. II față de 37.

In cinstea sărbătorii care se apro-

Rommo-Sovietice
despre succesele lor în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie.

Asemenea vești ne sosesc și din 
alte localități. Așa după cum ne 
anunță corespondentul nostru din 
Lugoj, Gavrilă Ignea, la prima 
etapă au luat parte peste 200 de 
sportivi, și sportive. în ziua cînd 
sportivii diri cinci colțuri ale ra
ionului au sosit în orașul Lugo^ 
pentru oamenii muncii din loca
litate a fost o adevărată sărbî- 
toare. Aproape 1000 de tineri și 
tinere au ținut să fie prezenți pe 
stadionul Locomotiva din Lugoj 
unde, într-un cadrul festiv, șta
feta a fost predată sportivilor lu
gojeni pentru a fi dusă mai de
parte.

De cîteva zile a început să se 
desfășoare în întreaga țară cea 
de a doua etapă a Ștafetei. De 
data aceasta, sportivii din cen
trele de raioane au pornit spre 
centrele de regiune. La Timișoara, 
Oradea și în multe alte orașe, șta
feta a fost predată sportivilor care 
au pornit în drum spre regiunea 
vecină.

T. ROIBIJ

plecat spre Venezuela
condusă de locțiitorul președintelui 
Comitetului unional pentru cultură 
fizică și sport, Gheorghii Rogulski.

Trăgătorii sovietici iau parte pen
tru prima oară la campionatele 
mondiale de tir.

| pie au avut loc numeroase compe
tiții sportive. Pe stadionul republL

I can N.S. Hruscev s-au desfășurat 
concursuri de atletism, la care am 
luat parte 600 tineri și tinere din 
12 asociații sportive. Pe hipodromul 
din Kfev au avut loc curse de moto
ciclete pe circuit, la care au luat 
parte cei mai buni reprezentanți al 
acestui sport din întreaga republică.

Organizațiile sportive ale ora
șului au alcătuit un plan larg de 
desfășurare a competițiilor in zilele 
premergătoare și în ziua sărbătorii. 
Pe străzile orașului va avea loc 
o ștafetă atletică de mase, cicliștii 
se vor întrece în cursa „Circuitul 
Kievuilui", iar motocicliștii vor face 
o demonstrație în nocturnă. La In
stitutul Politehnic se va deschide 
cu prilejul zilei de 7 Noiembrie 6 
nouă sală de sport, z



Sebastian Racoviță nn-i un spor
tiv cunoscut. Desigur că cititorii 
acestor rînduri nu i-au întîlnit nu
mele nici pe tabelele de recorduri, 
nici pe listele de campioni ai ță
rii și nici in cronicile marilor e- 
venimente sportive. Cu toate aces
tea, Sebastian Racoviță a înregis
trat multe succese sportive. Pen
tru că un succes nu stă numai în 
rezultatul tehnic înregistrat acolo, 
pe stadion, în lupta cu metrii și 
secundele. Un succes sportiv, un 
mare și adevărat succes sportiv, 
există și atunci cînd ,,băieții" pre
gătiți de tine au izbutit să aibă 
o bună comportare. Nici nu vă pu
teți închipui cîtă satisfacție poate 
aduce o asemenea victorie.

Sebastian Racoviță este instruc
tor sportiv obștesc al colectivului 
Locomotiva C.T.F.T. In activitatea 
sa de pînă acum el a gustat de 
multe pri din bucuria succesului. 
Iată-1, povestindti-ne cum a copi
lărit prin preajma stadionului Giu- 
lești, cum a învățat să dea cu pi
ciorul în minge și cum, încă din 
șooală, a practicat atletismul și 
rugblul. Mai apoi a prins și gus
tul voleiului. Lui Sebastian Racor 
viță i-a plăcut să facă sport, dar 
mai ales i-a plăcut să strîngă în 
jurul său tineri, pe care să-i în
drume, să-i învețe. Cînd s-au des
fășurat „Cupa Unității Tineretului’’ 
și „Cupa' Tineretului Muncitor" 
putea Sebastian Racoviță să stea 
cu brațele încrucișate? S-a dus la 
sectorul U.T.M. din cadru! C.F.R. 
și a spus:

— Nu avem echipă de volei. 
Nici de băieți și nici de fete. 
Dați-mi o mînă de ajutor și o să 
avem... ,

I s-a dat ajutor. Peste 100 de ti
neri și tinere de la atelierele Gri- 
vița Roșie și de la Liceul Aurel 
Vlaicu au venit pe stadionul Giu- 
lești la „selecționare”. Sebastian 
Racoviță i-a pus l-a încercare. 
Din 100 au rămas 25. Cu aceștia 
s-a pus pe treabă Băieții n-au 
trecut de faza orășenească a com
petiției, dar fetele i-au adus buca-

Din viața sportivă
I n ultimii ani, în regiunea
* Bacău, ca și în multe alte 

locuiri din țara noastră, ac
tivitatea sportivă a cunoscut o 
dezvoltare deosebită. Astăzi 
peste 30.000 de oameni ai 
muncii din regiunea Bacău 
praictică diferite sporturi. Pe 

cole 6 stadioane din regiune se 
desfășoară o bogată activitate 
sportivă. In acest an s-a des
chis la Bacău un vast șantier : 
aci se va construi un stadion 
cu o capacitate de 10.000 lo
curi, terenuri de volei și bas
chet și un poligon de tir. Exis
tența a 93 terenuri de fotbal, 
136 terenuri de volei, 2 poli
goane de tir, 2 bazine de înot, 
12 arene de popice și alte baze 
sportive, vorbește dsspre mnd’- 
țiile create și în această re
giune pentru cei ce var ră prac
tice sportul.

UN NOU COLECTIV 
SPORTIV FRUNTAȘ

73 lături de colectivele frun- 
* ’ tașe Progresul P. Neamț 
Voința Bacău, Flamura roșie 
Buhuși, găsim în ultima vreme 
și un alt colectiv fruntaș. E vor
ba de Constructorul Bicaz, Aici, 
pe șantier, .lucrează un mare 
număT de tineri și tinere. Cei 
mai mulți dintre ei au fost fi
ltrași în activitatea sportivă. 
In cele 14 secțîî pe ramură de 
sport din cadrul colectivului se 
desfășoară o bogată activitate. 
Colectivul și-a îndep’imt de 3- 
cum .angajamentele luate pe li
nie G.M.A, pe întregul an.

Activitatea sportivă din regiu
nea Bacău înregistrează frumoa
se succese datorită și faptului 
că, la sate, ca și la orașe, un 
mare număr de oameni practică 
sportul. Printre comunele care 
au o viață sportivă din cele mai 
frumoase, se află comuna Buda 
Blăgeșt.i din raional Buhuși, Da- 
videni dini raionul Tg. Neamț ți 
comuna Grași din același raion. 

ria de a se califica în semifinalele 
C.T.M.!

Cînd s-a întors din milifărie, Se
bastian Racoviță și-au reluat mun
ca de desenator la C.T.F.T. Acti
vitatea sportivă mergea cam slăbuț 
în întreprindere. Numai două sec
ții activau: atletismul și luptele. 
Dar mulți vroiau să practice și vo
leiul. De ce să nu existe și o secție de 
volei. Chiar dacă, deocamdată, co
lectivul nu are un antrenor. Sebas
tian Racoviță a luat inițiativa în- 

ș ființării unei asemenea secții și, 
cu ajutorul colectivului sportiv, 
și-a dus munca la îndeplinire. A- 
cum, colectivul sportiv Locomotiva 
C.T.F.T. are echipe de volei bine 
pregătite, care fac față cu cinste 
jocurilor din campionatele regio
nale și de juniori.

Sebastian Racoviță poate fi dat 
exemplu nu numai pentru destoini
cia sa organizatorică, dar și pen
tru felul în care se ocupă de pre
gătirea echipelor. ,Citind cu aten
ție publicațiile sovietice de spe
cialitate, aplicînd în mod creator 
învățămintele desprinse din aceste 
lucrări, el a reușit să îmbunătă
țească mult pregătirea fizică, teh
nică și tactică a echipelor. Pu iînd 
accentul pe pregătirea atletică, ceea 
ce a avut ca urmare dezvoltarea 
reflexelor, a detentei și a forței, 
instructorul sportiv obștesc Sebas
tian Racoviță a obținut bune re
zultate în pregătirea jucătorilor, 
printre care D. Călinescu. Elena 
Marin și Maria Trofin. Dar nu nu
mai latura tehnică propriu-zisă îl 
interesează pe Sebastian Racoviță. 
O mare atenție acordă el muncii e- 
ducative. Săptămînal, după jocuri, 
au loc ședințe în care lipsurile 
sînt discutate în spirit critic și 
auto-critic și se fac propuneri pen MARIUS GODEANU

serviciul la volei.
Instructorul sportiv obștesc Sebastian Racoviță explicînd unui 

grup de sportivi cum să efectuează ■ ■ ■ -

a regiunii Bacău
SPORTURI CU MARE POPU

LARITATE
I n regiunea Bacău atletismul 
* este practicat de peste 7 500 

tineri și 1400 de tinere. La hand
bal, unde înainte erau numai 
2—3 echipe, au fost înființate a- 
cum numeroase echipe, dintre 
care 15 am luat parte le diferite 
campionate. Echipele fruntașe 
din regiune sînt Progresul Bacău 
(masetdim) și Fkrnura roșie 

Buhuși (feminin.)
Construirea celor două bazine 

de înot de la Bacău și Momești, 
contribuie mult la dezvoltarea 
natației. O frumoasă dezvoltare 
mai cunosc baschetul și motoci- 
clismul. Peste 6 000 de tineri 
practică tirul. Ciclismul s-a 
dezvoltat și el. Cu prilejul 
concursurilor populare, organi
zate de către consiliul sindical 
regional, numeroși tineri și-au 
obținut clasificarea la ciclism. In 
regiune există mai mult de 200 
echipe de fotbal . La Cupa 
R.P.R. aiu luat parte 95 echipe 
dintre care 40 din mediul sătesc. 
Un sport care are mulți prieteni 
in regiunea Bacău, este șahul. 
Peste 11.000 de șahiști au luat 
parte la diferite concursuri. îm
bucurător este faptul că și la 
sate există un mare număr de 
șahiști.

Cu toate aceste frumoase rea
lizări, există încă o serie de 
discipline sportive, cărora nu 
li s-a dat o suficientă atenție. 
Este vorba de scrimă, lupte, ca
notaj, tenis și aeromodeiism. 
Este necesar să se ia măsuri 
pentru dezvoltarea tuturor spor
turilor, pentru ca activitatea 
sportivă din regiunea Bacău să 
s« desfășoare în cele mai bune 
condițiuni, să înregistreze suc
cese și mai frumoase.

(De la subredacția noastră din 
Bacău)

este nrnie de el!
tru activitatea vi.toare. Tot atunci 
se iau în discuție cazurile de indis. 
ciplină și se aplică sancțiuni cuve
nite. Fiecare sportiv își are fișa sa 
medico-sportivâ la Policlinica spor
tivă Giulești, Cînd se află în im
pas, cere sfatul tehnicianului aso
ciației, prof. Dan Brăitoiu, care 
îl ajută la întocmirea documente
lor de planificare a antrenamente
lor și la conspectarea lecțiilor. 
Cere și primește ajutor din partea 
colectivului. La iarnă va organiza 
pentru jucători și jucătoare ex
cursii la munte și antrenamente de 
schi și patinaj.. Depune o neobosită 
activitate pe tărîmul complexului 
G.M.A. Jucătorii și jucătoarele din 
echipile pregătite de el sînt cu to
ții purtători ai insignei G.M.A. 
gradul I și aspiranți ai gradului
II. Ca instructor sportiv duce o 
muncă temeinică și pe linia com
plexului G.M.A. Datorită în bună 
măsură și activității sale, colectivul 
a reușit să depășească angajamen
tele luate la purtători gradul I 
și II.

Proiecte? Ar fi ele multe. Mai 
întîi, Sebastian Racoviță vrea să 
urmeze prima școală de antrenori 
de volei. Apoi, vor trebui atrași în 
practicarea voleiului mai mulți mun
citori. Va organiza la iarnă o 
competiție de volei într-o sală care 
probabil va fi aceea a asociației Re
colta. In sfirșit, atunci cînd vre
mea va permite, va propune ame
najarea unui teren de volei și a 
unei tribune, totul cu resurse lo
cale.

Ce părere aveți? Succesele a- 
cestea, străduințele acestea, nu se 
cuvin subliniate tot atît cît, de 
pildă, un 10 sec. 9 pe 100 m. plait ?

1
întreceri

sărbătorești
In întîmpinarea zilei ce 7 No

iembrie, consiliul central al aso
ciației Voința a inițiat o întrecere 
între colectiveie sportive ale aso
ciației .pentru angrenarea unui nu
măr cît mai mare de aspiranți în 
trecerea normelor G.M.A., între
cere care poartă denumirea de 
„Săptămîna G.M.A.". Cu acest 
prilej, colectivele sportiv^ Voința 
Tg. Mureș, Cluj, Iași și București 
au obținut frumoase succese.

In cadrul manifestațiilor sportive 
oiganizate în cinstea Lunii Prie
teniei Romîno-Sovietice, asociația 
Voința a organizat un concurs de 
orientare turistică. Cele 27 echipe, 
reprezentînd colectivele sportive din 
Capitală, precum și mai multe ora
șe din restul țării, s-au deplasat în 
munții Ciucaș, unde a avut loc 
concursul.

De curînd, pe terenul colectivu
lui sportiv Flamura roșie M.I.A. a 
început să se desfășoare finala de 
volei a competiției sportive organi
zată în cinstea Lunii Prieteniei 
Romîno-Sovietice de consiliul re- 
g onal București al asociației Fla
mura roșie. La această întrecere, au 
participat 54 de echipe, dintre care 
cele mai bune s-au dovedit a fi 
Flamura roșie M.I.A. și Flamura 
roșie F.C. Gheorghiu-Dej la băieți 
și Flamura roșie M.I.U. și Fla
mura roșie Kirov la fete. La fot
bal, din cele 39 echipe participante, 
s-au calificat în finală echipele 
Flamura roșie Bere Rahova-și Fla
mura roșie Stella.

I

i
I
I

Zilele reci din ultima vreme const'.tue un avertisment serios: vine 
iarna. Ce fac oare, în acest timp, activiștii din colectivele sportive 
bucureștene? Pentru a afla acest lucru ne-ani deplasat în citeva co
lective sportive din Cap tată și iată, mai jos, cele constatate:

Pregătiri din vreme
Colectivul sportiv 

Voința Metalochi- 
mic. Secțiile pe ra
mură de sport care 
au activat intens 
în cursul verii au 
încă o vie activita
te. Cu toate aces

tea, pr.ocupările consliului colecti
vului sport v au căpătat un alt 
centru do greutate: pregătirea acti
vității de iarnă.

Ca buni gospodari, membrii con- 
siliulu nu s-eu trezit acum, în 
prag de iarnă, cu magazia descom
pletată. cu materialele uzate și de
gradate. încă de cînd a încetat ac
tivitatea siportivă din iarna trecută, 
echipamentul și materialele aflate 
în bună stare au fost puse la păs
trare în cete mai bune condițiuni, 
iar cete deteriorate au luat drumul 
atelierelor în vederea recoridiț o- 
nării. Așa că, acum, sch orii, bo- 
berii și patinatorii colectivului se 
pot baza pe materialele și ech ipa
mentul necesar. Problema care fră- 
mîntă însă conducerea colectivului 
este asigurarea bazele" sportive de 
iarnă și pregătirea condițiilor pen- 
ț-n o lună activtate în sporturile 
de iarnă. In acest scap, au fost 
luate o serie de măsuri: cooperati
va ..Mccanomontaj” va amenaja un 
patinoar prevăzut cu instalație elec
trică; schiorii vor pleca într-o ta
bără de perfecționare pe Valea Pra
hovei cît despre sporturile de sală, 
ele își vor putea desfășura activita
tea, împreună cu cea a secției de 
pregătire fizică generală, în sala 
Liceului de Băieți Nr. 9.

în strîmsă coJabcrare

Pentru consil ul 
’olectivului sportiv 
Progresul I.T.B.. 
principala problemă 
în ac-astă perioadă 
este asigurarea ba
zelor sportive ne
cesare sporturilor 

de iarnă. Și trebuie să recunoaștem 
că realizările obținute pînă acum 
sint dintre cele mai frumoase. Au 
fost create pos bili.tăț’le pentru trans
formarea stadionu’ui din șoseaua 
Ștefan cel Mare in patnoar. Aci. 
în tiimpul iernii, va funcționa o 
școală de patinaj, iar pe pista de 
atletism patnatorii vrtezlști ai co
lectivului vor găsi o pistă de ghea
ță propice activității lor. Terenurile 
de baschet și volei de pe șoseaua 
Ștefan cel Mare vor servi pat Dato
riilor mai avansați. iar pa-iiîncirrinl 
care va fi amenajat la centrul de 
antrenament Nr. 2 va găzdui an
trenamentele și întrecerile hccheiști- 
lor.

Patinoarele care vor funcționa la 
stadion voir fi deservite de instala
ții adecvate; în acest scop, repara
ția vestiarelor, a sobelor, a dușuri
lor cu apă caldă etc. a fost începută 
din vreme.

Dar grjă față de asigurarea ba
zei 'materiale a activității sportive 
de iarnă nu pune pe planul al doilea 
preocuparea față de organizarea și 
întărirea secțiilor pe ramură de 
sport specifice iernii. In întreprin
dere se duce o muncă intensă pen
tru atragerea de noi tineri și tinere, 
în practicarea sporturilor de iama, 
iar echipei de hochei i-a fost asigu
rat un bogat program compel țio
nul.

Frumoasele perspective ce se 
deschid în fața sportivilor I.T.B.- 
iști pentru la iama au fost create, 
în cea mai largă măsură, în cola

borare cu organizația U.T.M. și cu 
sprijinul d recțiunii Atelierelor Cen
trale și al comitetelor de întreprin
dere.
O genezală...

In mai mare sau 
mai mică măsură, 
preocuparea față de 
pregătirea sezonu
lui de 'ama se ma
nifestă în cele mai 
multe colective 
sportive din Capi

tală. Astfel, la colectivul Metalul 
Mathyas Rakosi, mater aiul și echi
pamentul sînt gata pregătite, ;ar 
terenul sportiv din str. A. loma 
va deveni un patinoar care va fi 
pus la disipoz ția patnatorilor și a 
hocheiștilor. Dacă tov. director D. 
Dum;tra>șcu și-ar revizui atitudinea 
față de sport și sportiv, lucrurile 
ar putea merge și mai bin?.

Terenul de volei din fața Mini
sterului Industriei Cărbunelui va 
fi transformat din inițiat va consi-

I liulu: colectivului sportiv Mine- 
i rul 1, în patinoar pentru antrena- 
i montele echipei de hochei. Schiorii 

colectivului au asigurată partclpa- 
rea la tabăra care va funcționa Ia 
Pîrîul Rece.

Pregătirile în vederea sezonului 
de iarnă sînt în plină desiășiirare 
și la colectivul Voința Textil-Ccn- 
fecții, care a prevăzut pentru acest 
an înființarea unei secții de pati
naj.

...cis ynele... excepții

Cele ce urmează 
s-au întîmp ’.at la 
colectivul sportiv 
Metalul Acumulato
rul. De cum am in
trat, tov. Ion Călin, 
N. B c ușcă și Iu
lian Tocaiciuc, din 

I
I

consiliul colectivului na-au „luat 
în primire”.

— Bine că ați mal dat și pe la 
noi. N-avcm... Ne lipsește... Ne-ar 
trebui... Avem nevoie de... Cum să 
muncim, dacă nu avem n ci un spri
jin de nicăieri. Anul trecut, ehei, 
să fi văzut activitate! Pe cînd a- 
cum, fără toate cetea. .

I
Această avalanșă de „argumen

te”, unul mai convingător decît ce
lălalt, ne-a îndreptat pașii spre 
asociația Metalul, indicată drept 
„autorul moral’’ al tuturor necazu
rilor. Ac însă am aflat adevărata 
față a lucrurilor: în ciuda efortu
rilor depuse de asociație, ca și de 
comitetul raional C.F.S., consiliul 
colectivului Metalul Acumulatorul 
are o singură preocupare: fotbalul. 
Și cum iarna nu se prea joacă fot
bal, apropierea iernii îi lasă... reci 
pe conducătorii act vității sportive 
din această întreprindere...

Apropierea iernii este privită 
cu ser.ozitate în cele mal mu'te 
colective sportive din Capitală. 
Activiștii sportivi din București 
au început să înțeleagă impor
tanța unei rodnice activități spor
tive în tot timpul anului și se 
strădu esc să facă față cu succes 
sarcinilor pe care le impune a- 
cest principiu.

Preocupările colect celor nu tre
buie însă să se rezume la pregă
tirea sezonului de iernă 'înțe
lesul strict material al cuviritu
lui, ci ele trebuie să se extindă și 
spre întărirea secțiilor pe ramură 
de sport specific iernii și, în spe
cial, spre întărirea organizato- 
r că a colectivelor. Deci, la nun- 

ț că, pentru succesul deplin al ac- 
1 tivităfii sportive de iarnă!



S-au intîlift vechi pretem... Vești îmbucurătoare
Ce poate li ni.ii plăcut peiilru 

un sportiv deeît atunci cînJ, aflî.t- 
du-se într-o alta țară, poate stri.nge 
mina unei vechi cunoștințe, unui 
prieten pe care și l-a făcut pe 
stadion ? Iată de ce nu este de 
mirare că, jucătorii echipei pra- 
gheze de rugbi Dynamo și-au ma
nifestat, încă de la venirea lor în 
Capitală, dorința de a-și petrece 
cîteva ore împreună cu rugbiștii 
de la Locomotiva Grivița Roșie. 
Dintre formațiile sportive din țara 
noastră care au vizitat R. Ceho
slovacă echipa de rugbi Locomo
tiva București a întreprins cele 
mai multe deplasări. Dacă ținem 
seama și de faptul că Dynamo Fra
ga reunește sportivii din transpor
turi, ca și Locomotiva la noi, 
atunci via lor dorință de a-și reve
dea prietenii apare și mai justi
ficată. Dar, fiind vorba de o întîl- 
nire intre sportivi, aceasta nu pu
tea să aibă loc deeît ia baza spor
tivă a colectivului Locomotiva 
București, de la Parcul Copilului. 
Și fiindcă prietenii buni se ajută, 
rugbiștii buctireșteni și-au invitat 
colegii din R. Cehoslovacă într-o 
zi de antrenament. Acest schimb 
dțț Șx’P;riență între jucătorii fero
viari și cei din Praga are, de 
fapt, o durată mai veche și, dacă 
sînt întrebați, oaspeții afirmă cu 
bucurie că multe din cele pe care 
ie știu acum se datorase prietenilor 
de la Locomotiva.

In clipa în care autobuzul sosea 
la teren, antrenorul Gh. Pîrcălă- 
bescti fluiera adunarea jucătorilor 
săi pentru începerea antrenamen
tului. Dynamoviștii pragtiezi pă
trund pe teren, asistă la raport, 
apoi, spre surpriza tuturor, jucă
torul Kudrna adresează in limba 
romină un salut: „Sîntem feri-

citi că pute.,1 fi prezenți la antre
namentul vostru", spune el în în
cheiere. Apoi oaspeții iau loc în 
tribună iar unii dintre ei rămîn pe 
teren, cu aparate de fotografiat și 
ulmat pentru a prinde lucrurile 
cele mai intere--m:te din antrena
ment După obișnuita uuâîzire se 
trece la lucrul pe compartimente 
și, în încheiere, la un joc cu 
,,umbra". Rugbiștii de la Dynamo 
Praga se arată toarte interesați 
de antrenamentul înaintașilor la 
„jug”. Observațiile lui Pîrcălă- 
bescu sînt notate în caiete, iar 
schemele tactice sînt prinse în 
semne pe care doar rugbiștii le 
înțeleg.

Dar iată că tocmai cînd se pre
găteau să plece, oasipeții sînt pof
tiți în cabana terenului, unde se 
află și toy. N. Teodorescu, secre
tarul comitetului de partid „Grivița 
Roșie", D. Paloșanu, președintele 
comitetului de întreprindere și con
ducerea asociației Locomotiva. Aci 
praghezii admiră cupele și trofeele 
cucerite de rugbiștii de la Locomo
tiva București, regăsesc fotografiile 
făcute cîndva împreună la Brno, 
Praga sau București. Dar cea mai 
plăcută surpriză este aceea pe care 
le-o oferă iov. Ciofiac, din partea 
colectivului, care, după ce le adre
sează un salut, te îimînează o 
cupă, reprezentînd un balon de 
rugbi pe un postament, lucrată 
chiar de unii dintre membrii co
lectivului. Apoi, jucătorii celor două 
echipe rămîn încă mult timp îm
preună, vorbind despre sportul pe 
care l-au îndrăgit, despre munca 
lor de fiecare zi, despre evenimen
tele cele mai de seamă din țările 
lor și, bineînțeles, despre... jocul 
lor care va avea loc mîine.

! 0 publicație de un real folos
i celor ce iubesc și practică fotbalul
J In țara noastră fotbalul cu- 
i noaște o mare dezvoltare. Bo-
| gata experiență a sportului so-
J vietic și a celui din democra-
| țiile populare, condițiile favora-
J bile create sportului de către
i partid și guvern, Învățămintele
| pe care le tragem cu fiecare ln-
I tîlnire nouă, au asigurat o bază
| sănătoasă, științifică acestei dez-
J voltări.
| In afară de literatura de spe- 
j cialitate, de antrenori și instruc- 
| tori, un factor de seamă în 
J progresul fotbalului îl constituie 
J revista ..Fotbal”. Analizele teh

nice ale jocurilor, ciclu! ,.D n 
experiența sportului soviete”, 
dezbaterea celor mai noi cer
cetări și a metodelor științifice 
de antrenament a problemelor 
de arbitraj etc., au făcut ca a- 

I ceasta publicație să devină un

ajutor de seamă pentru antre
nori, instructori, arbitri și ju
cători.

Totuși, revista „Fotbal" mai 
are încă lipsuri care trebuiesc 
lichidate și unele din ele cu a- 
jutorul nostru. Astfel, revista ar 
trebui să lărgească cercul cola
boratorilor în rîndul jucătorilor 
fruntași. In general, noi ne mul
țumim doar să citim revista ți 
rareori împărtășim din experien
ța noastră prin paginile ei.

Sprijinind cu toții această re
vistă, ea va aiunge un bun 
prieten, un sfătuitor al celor ce 
iubesc și practică fotbalul, ea 
va aduce un aport -te seamă în j
ridicarea necontenită a nivelului J
fotbal ulmi nostru. (

XDALBERT ANDR0V1CI i
jucător Ia Locomotiva j

Timișoara j

Jiul își rostogolește la vale apa 
înnegrită de atî-ta praf de cărbune. 
Valea Fericiri, așa cum o numesc 
localnicii, freamătă de voie bună. 
Din măruntaiele pămîntului har
nicii mineri se străduiesc să scoată 
la lumină tot mai mult cărbune. 
Ei vor să cinstească ziua de 7 
Noiembrie cu noi și însemnate 

, succese. Fiecare vrea să-și reali
zeze planul îna;nte de vreme. In 
frunte se află vestitul miner Iuliu 
Ilaidu, Erou al Muncii Socialiste, 
care. împreună cu brigada sa 
compusă din muiți sportivi, a che
mat la întrecere brigada sportivu
lui Mihai Ștefan. întrecerea a de
venit la fel de pasionantă ca pe 
un teren de sport. învingător —- 
ne informează corespondentul nos
tru A. Neguț a ieșit Iuliu Flaidu 
care a reușit să realizeze cite 2 
norme zilnic. In cea de a doua 
decadă a lunii octombrie, brigada 
condusă de el a pășit în anul 1958.

Harnici ți pricepuți în meseria 
de mineri, coinponenții brigăzii 
lui Iuliu Haidu au hotărit să-și 
sporească și mai mult angajamen
tele

— Eu zic să ne ridicăm la o 
depășire de 80 la sută. Ii mult?

Și ochii vestitului miner. Erou 
al Muncii Socialiste, au făcut o 
roată peste privirile ortacilor. 
To{i erau de acord.

— Asta să fie ca bază de ple
care, răspunse sportivul Petre Fu- 
lop. In rest, vom vedea noi, poate 
trecem și de sută la sută.

★

Cu cîteva luni în urmă, despre 
activitatea consiliului sportiv re
gional Progresul din Craiova, nu 
se puteau spune cuvinte de laudă. 
De mult nu mai fusese organizat 
nici un concurs pentru trecerea 
normelor G.M.A. și nic; alte com
petiții care si angreneze marea 
masă a lucrătorilor în practicarea 
sportului nu mai avuseseră loc. 
Activiștii consiliului regional au 
fost aspru criticați și este îmbucu
rător faptul că acest lucru a dat 
rezultate pozitive. Organizînd apoi 
concursuri populare pentru trece
rea normelor G.M.A., spune cores
pondentul nostru Ion Turlac, con
siliul regional Progresul a reușit 
să angreneze în trecerea normelor 
peste 700 tineri și tinere din co
lectivele respective. In - același 
timp, numărul membrilor colecti
velor sportive a sporit simțitor, <ar ț 
la crasul 7 Noiembrie au participat 
peste 4.000 concurenți. Cele 17 e- 
cliipe de volei se întrec și ele 
acum în concursuri amicale și de 
casă. In cmstea „Lunii Prieteniei 
Romîno-Sovietice" consiliul regio
nal Progresul a organizat peste 60 
de concursuri populare la atle
tism, tir, volei, ciclism etc., și a 
efectuat numeroase deplasări la 
sate, cu echipe model, pentru popu
larizarea sportului în rîndul țăra
nilor muncitori.

Și in acest an cea mai bună jucătoare a Locomotivei București 
a fost Rodica Sădeanu. In fotografie se poate vedea cum lovitura 
ei de atac a depășit blocajul advers.

Echipele feminine de volei 
și-au incheiat intrecerea

In campionatul republican femi
nin de volei, valoarea echipelor a 
făcut un salt calitativ, între turul și 
returul campionatului. Acest fapt e 
și normal, deoarece fiecare joc dis
putat înseamnă sumedenie de cu
noștințe în plus, înseamnă încă o 
experiență. Unii antrenori au căutat 
în permanență ca partidele să în
semne ocazii de învățăminte și. în 
consecință, au notat, au studiat 
și au aplicat practic cele obser
vate.

Același lucru se poate spune des
pre echipa Dinamo București, care 
a fost, în retur, o adevărată sur
priză, practicînd un joc modern, 
aceasta datorită și faptului că pre
gătirea fizică a jucătoarelor a fost 
îmbunătățită. Lăudabilă este com
portarea echipei Progresul Casa 
Scînteii, clasată pe locul secund, 
la egalitate de puncte cu echipa 
campioană. Antrenorul echipei Pro
gresul Casa Scînteii a arătat mul
tă preocupare pentru adaptarea 
unui joc tactic cît mai modern și 
pe cît posibil în funcție de speci
ficul jocului echipei adverse. Jucă
toarele de la Progresul au arătat 
multă putere de luptă, combativi
tate, bună pregătire tehnică, alcă
tuind o formație valoroasă.

Locomotiva București a prezen
tat o echipă cu multe jucătoare 
noi. Deși nu a participat la lupta 
pentru primul loc, Locomotiva s-a 
apropiat mult de valoarea prime
lor două clasate. Nu trebuie să 
uităm că în volei coeziunea jucă
toarelor are un rol covîrșitor, iar 
pentru obținerea ei este necesară 
o fierioadă destul de îndelungată. 
Așa cum s-a prezentat, Locomo
tiva a făcut o figură frumoasă și 
a dovedit că într-un viitor apropiat 
poate reintra în lupta pentru su
premație. Jucătoarele sînt tinere, 
au o bună pregătire fizică, tehnica 
individuală este în curs de desă
vârșire. Rămîne ca în competițiile

la care va participa în această 
iarnă să devină un colectiv mai 
închegat, sa capete mai multa ru
tină, pentru ca în anul viitor sa 
obțină rezultate și mai bune.

Prima clasată dintre echipele din 
restul țării este Progresul Timi
șoara, care în retur a realizat 
performanțe frumoase, arătînd cali
tăți deosebite și mari perspective.

Nu întîmplător pe ultimele locuri 
să găsesc echipele Progresul Cluj. 
Flamura roșie Iași și Flamura 
roșie Brăila. Această situație este 
„normală", deoarece echipele amin
tite mai sus, participante la cam
pionatul primei categorii, nu au 
antrenori calificați. Este surprin
zător faptul că echipe cărora li 
s-a făcut cinstea de a fi inv itate 
să participe la o competiție atît 
de importantă se prezintă cu an
trenori improvizați și cu o slabă 
pregătire. Cazul echipei Progresul 
Cluj este edificator. Știm că la 
Cluj voleiul cunoaște o frumoasă 
dezvoltare. Comportarea echipei 
masculine Ia campionatul de cate
goria A, ca și faptul că din Cluj 
s-au ridicat elemente deosebit de 
valoroase dovedesc că în acest oraș 
pot fi descoperite și ridicate multe 
alte elemente valoroase. Cu toate a- 
cestea. Progresul Cluj a fost prin
tre cele mai slabe participante. 
Jucătoarele au arătat o pregătire 
fizică necorespunzătoare, tehnica 
individuală rudimentară, iar de 
aplicarea unei concepții tactice mo
derne nici nu poate fi vorba, ca 
o consecință firească a neîndepli- 
nirii primelor două condiții.

De la ultimele două clasate. Fla
mura roșie Brăila și Flamura roșie 
Iași nu s-a pretins obținerea linor 
rezultate imediate. Dar lipsa unor 
antrenori calificați a făcut ca ju
cătoarele să rămînă aproape la 
același nivel de la care au por-’ 
nit.

Dintru început trebuie să spunem 
că sîntem obișnuiți să asistăm 
la finalele marilor competiții de 
cros. La nenumăratele întreceri de 
acest gen, organizate fie în Capi
tală, fie în diferite orașe din pro
vincie, am putut vedea sute de 
concurenți_ întreeîndu-se în atît 
de frumoase competiții de cros și 
am putut aprecia felul î:i care au 
fost organizate aceste întreceri. 
Insă, în această privință, eveni
mentul care a avut loc duminică 
pe Stadionul Tineretului, finala 
campionatului republican de cros 
pe echipe „Să întîmpinăm 7 No
iembrie", ne-a oferit multe și plă
cute surprize.

Prima dintre ele ar fi aceea a 
modului excelent în care -rganiza- 
torii concursului s-au achitat de 
misiunea lor. Am văzut, pentru 
prima oară la un concurs de cros 
de o asemenea amploare, o ordine 
desăvîrșită în ceea ce privește or
ganizarea tehnică a întrecerii. După 
numai cîteva minute de la ter
minarea unei curse, rezultatele 
erau afișate, iar erori în această 
direcție nu au existat.- Concurcnții 
veneau la start, în grup compact, 
iar pe traseu, care a fost vizibil 
marcat, se aflau numeroși arbitri 
de concurs cu misiunea de a su
praveghea respectarea parcursului. 
La sosire, lucrurile au decurs în 
liniște și ordine, așa îneît secreta
riatul concursului a putut litera 
cu maximum de randament.

S-2U încheiat întrecerile campionatului republican de cros 
pe echipe „Să intim p^năm 7 Noiembrie” 

învățăminte pe marginea acestei competiții
ACELAȘI TRASEU...

Din păcate, organizatorii au gre
șit într-un punct important al aces
tei întreceri și anume în alegerea 
traseului. Lăsînd la o parte faptul 
că acest traseu nu are un grad 
de dificultate corespunzător unei 
finale de campionat republican, du
minică el a fost aproape identic 
cu cel din finala campionatului in
dividual c ; cros „Să întîmpinăm 
1 Mai", disputat în primăvară.

In ceea ce privește dificultatea 
traseului, concurenții noștri cei mai 
buni, care au avut ocazia să par
ticipa la întreceri de acest gen 
organizate în străinătate, au pu
tut vedea că alegerea traseului a 
constituit o adevărată problemă 
pentru organizatori, care urmă
reau ca printr-un parcurs adecvat 
posibilităților concurențiior respec
tivi, să pună la încercare toată pre
gătirea lor. Este adevărat însă, că 
la întrecerea de duminică au luat 
parte și multi concurenți din pro
vincie, încep., fori in cros, care ar 

fi fost puși în serioasă dificultate 
de un traseu mai greu. Dar atunci 
ce facem cu alergătorii noștri frun
tași ?

MAI ESTE VALABILĂ AC
TUALA FORMULĂ A CAM

PIONATULUI ?
Pentru că tot a venit vorba 

despre participarea comună a 
fruntașilor și începătorilor, trebuie 
să ne oprim o clipă și asupra for
mulei de organizare a campiona
tului. Vom trata numai un singur 
aspect, care este, totuși, foarte 
important.

An de an, la'tradiționalele în
treceri de cros organizate la noi 
în țară primăvara și toamna au 
participat, alături de sportivii con- 
sacrați în această specialitate atle
tică, și milioane de tineri și ti
nere din toate colțurile țării. Fap
tul acesta a prilejuit un prețios 
schimb de experiență între fruntași 
și începători și, în plus, a dat unor 
elemente tinere și valoroase, pri
lejul afirmării.

Acum însă lucrurile au evoluat. 
Crosul este mult răspîndit în rîn- 
durile tineretului din țara noastră 
iar numărul sportivilor fruntași in 

cros a crescut simțitor. Iată, deci, 
că se poate întîmpla, așa cum 
de altlel s-a întîmplat anul acesta, 
ca tradiționalele întreceri de cros 
să nu mai prilejuiască afirmarea 
tinerilor începători. De ce ? Foarte 
simplu: pentru motivul că alături 
de numărul mare de sportivi frun
tași, dacă îi putem numi așa, în
cepătorii nu mai au cum să se 
releve. Exemplul cel mai conclu
dent 1-am putut avea duminică, ia 
finala campionatului republican de 
cros pe echipe, cînd în fața puter
nicelor formații formate din atteți 
sau atlete cu o pregătire serioasă, 
echipe compuse din începători sau 
începătoare nu au putut ocupa deeît 
locuri de la 6—7 în jos. Acest 
lucru s-a petrecut la toate cele 
patru categorii de desfășurare a 
campionatului.

Individual, lucrurile s-au prezen
tat tot așa. Pe primele locuri, la 
fiecare categorie, au sosit atleți 
bine cunoscuți

In plus, faptul că au fost pre- 
zenți la startul probelor reprezen
tanți a numeroase colective 
sportive din țară a făcut ca par
ticiparea să fie foarte largă. Deci, 
înghesuială la plecare și la sosire, 
lucru de care s-au plîns majori

tatea alergătorilor fruntași. Aceș
tia, spuneau, pe bțină dreptate, că 
abia după o veritabilă cursă do 
400 m. puteau să intre în itmtil 
normal al alergării de cros pe 
distanța respectivă.

Concluzia la cele de mai sus 
ar fi că pe viitor să se organi
zeze separat o întrecere de cros 
fientru mase și una pentru fruntași. 
In acest caz. ar fi posibil ca în
trecerea rezervată începătorilor să 
fie organizată înaintea cetei a 
fruntașilor și, deci, cei mai buni 
începători să fie invitați să parti
cipe alături de alergătorii cousa- 
crați.

★
Și acum, cînd pentru anul acesta 

calendarul competițiilor interne nu 
mai prevede nici o' mare competi
ție de cros, este foarte bine, mai 
ales că timpul se arată a fi încă 
favorabil întrecerilor sportive în aer 
liber, ca prin asociațiile sportive 
sindicale să fie stimulate colecti
vele sportive în organizarea unor 
întreceri de cros. Asemenea con
cursuri an mai fost organizate și 
pot fi organizate destul de ușor. 
Totul este ca acele colective spor
tive care au posibilitatea să or
ganizeze întreceri de cros să o 
facă. Mai ales pentru sportivii în
cepători, care pînă la primăvară 
nu mai au posibilitatea să ia pai te 
la întreceri de acest fel.

A. CALIN



V. Ciocîltea cel mai rapid 
șahist din Capitală

Șah-fulger! ? „Ce-i aiia partidă dn 
șah-..-fulger? — vor întreba necu- 
noscătorji. Iar adepții necondițio
nați ai acestui fel de joc vor răs
punde cu pasiune că șahul-fulger 
e o „invenție” minunată. Uite, 
joci o partidă fără să trebuiască să 
aștepți cîte o jumătate de oră ca 
partenerul să se hotărască ce să 
mute— dama sau pionul... Ai mu
tat și imediat — pac! — partene
rul este obligat să-ți răspundă. To
tul merge cit se poate de rapid, o 
partidă întreagă durează numai 10 
minute.

Desigur, un asemenea șah jucat 
în viteză nu este totdeauna de caii-- ■ 
tate. Presat de permanenta „criză 
de timp”, se întîmplă să-ți lași 
dama în priză sau chiar să bați cu 
turnul propriul tău pion... Aceasta 
cînd nu ești familiarizat cu parti
dele de T0 mmuite. Deoarece mu e 
maț puțin adevărat că nu orice 
șahist poate practica șahul-fulger, 
care cere și dezvoltă anumite cali
tăți prețioase, ca perspicăcitatea, 
decizia rapidă, atenția. Din acest 
punct de verere el poate fi socotit 
un exercițiu folositor, dar numai 
pentru jucătorii avansați și pînă în 
momentul cînd nu este practicat 
fără măsură.

Dar mai este un punct de ve
dere care ne face să privim cu 
bunăvoință pe acest frate mai mic 
al jocului de șah. Competițiile de 
șah-fulger sînt foarte atrăgătoare 
ca spectacol, ele suscită mult In
teres, reprezentînd o bună propa- , 
gandă chiar pentru adevăratul șah.

Acest din urmă adevăr l-au în
țeles pe deplin organizatorii primu
lui campionat de șah-fulger al Ca
pitalei. Și că ei n-au greșit în a 
alege această metodă de populari
zare a șahului, a dovedibo din 
plin competiția terminată duminică, 
în care a fost ales cel mai „rapid” 
jucător de șah din Capitală. Să 
spunem de la început că el este ma
estrul sportului Victor Ciocîltea, 
care dacă n-a reușit să-și păstreze 
pe acest an titlul de campio'n al 
Capitalei (pentru care Botez și 
Voiculescu dau o luptă aprigă în 
finala acum pe sfîrșite) în schimb 
a ținut cu tot .dinadinsul să-l cîș- 
tige pe acela de campion la șah- 
fulger.

Au venit mulți spectatori în sala 
de festivități a Casei de Cultură a 
Sindicatelor pentru a urmări parti- 
dele-fu’ger, dar la masa unde juca 
Victor Ciocîltea a fost o adevă
rată aglomerație. Tînărul maestru 
a fost văzut trecînd- cu succes de 
majoritatea adversarilor, cu excep
ția- a trei „poticneli" (lia Voicu
lescu, Sutîman și M. Opriș, o re
velație) și tot atîtea egalități (cu 
Gavrilă, Botez și Druckman). Pe 
distanta a 19 partide, — respec
tiv 190 minute! — Ciocîltea a to
talizat 14*/2 puncte.

Pe locurile 2 și 3 în clasament 
au... sosit la egalitate V. Urseanu 
și I. Bălanei, cu cîte 14 puncte. 
Campionul țării a pierdut startul 
(1 punct din primele 5 partide) 
dar a sprintat puternic în restul 
rundelor.

Un specialist necontestat al șa- 
hului-fulger, maestrul Gică Ale- 
xandrescu, ocupă locul 4 cu 13 
pct., iar pe locurile 5-6, cu cîte 
ll'/î pct.,se află tinerii Gh. Ga
vrilă și M. Opriș, care au condus 
surprinzător în prima parte a tur
neului.

Iată punctajele celorlalți concu- 
renți: P. Voiculescu și G. Crețu- 
lescu 11, Em. Reicher lO’/a, O. 
Trofanescu 10, H. Kapuscinski și 
M. Suta 9'/2, O. Pușcașu și M. 
Stănculescu 9, C. Botez și M. Su- 
timan 8, C. Bozdoghină 4‘/2, L. 
Horwath și S. Druckman 4, G. 
Bîrzoi 3’/2.

Un amănunt interesant: maes
trul Reicher a „reușit” să facă 
o singură remiză (cu Crețu- 
lescu, în poziție complet blocată!) 
dovedind că în „criză de timp” este 
mult mai puțin pașnic ca deobicei...

In sfirși’t, de menționat că pentru 
un asemenea concurs a fost ne
voie de un întreg corp de arbitri, 
dintre care merită evidențiați, prin
tre alții, N. Sirkus, A. Matei și D. 
Munteanu, acesta din urmă fiind 
obligat să facă un adevărat cros 
prin sală pentru culegerea rezul
tatelor. Președintele juriului, Gr. 
Sfetcovi.'i, autoritar și competent 
ca întoTleauna, pierită de aseme
nea felicitări pentru reușita aces
tui concurs.

V. RADU

Ciocîltea (stingă) privește îngrijorat ceasul de control pentru a 
vedea cite secunde mai are la dispoziție în partida cu Urseanu.

Date și cifre după prima parte a campionatului 
republican de lupte pe echipe

Odată cu desfășurarea etapei de* 
duminică, campionatul republican 
pe echipe la lupte a intrat în a 
doua parte a sa. In frunte s-a in
stalat solid Dinamo București, oare, 
ținând s-sama de viitorii săi a-dlver- ' 
sari, nu mai poate pierde locul și 
bine înțeles titlul... după cum Pro
gresul Oradea deține tot atît de 
solid „lanterna" și, ținând seama de 
viitoarele întîlniri, va trebui să ce
deze în campionatul anului 1955 
locul în prima categorie.

Interesant arată clasamentul, ca-le are următoarea înfățișare:
î. Dinamo Buc. (1) 6 G 0 0 41 :7 ÎS
2. C.C.A. (2) 6 5 0 1 32:16 16
3. Dinamo Orașul.

Stalin (3) 6 5 0 1 3,1:17 16
4. Constr. PI. (6) 7 3 1 3 26:30 14
5. FI. reșie Cluj (7) 7 3 1 3 26:30 14
6. Metalul B. M. (4) 6 3 1 2 27:21 13
7. Metalul Reșița (5) 7 2 2 3 27:29 13
8. Constructorul B. (8) 7 1 3 3 25:31 12
9. Locomotiva T. (9) 7 3 0 4 21:35 12

10. FI. roșie Arad (10) 6 1 2 3 23:25 10
11. Progresul L. (11) 6 1 2 3 21:27 10
12. Progresul O. (12) 7 o •o 7 12:44 7

Și acum, cu cine mai are de 
jucat fiecare echipă din campio
natul republican, în ordinea des
fășurării etapelor: Dinamo Bucu
rești (cu Flamura roșie Arad, Loco
motiva Timișoara, Dinamo. Orașul 
Stalin, Constructorul Ptoești și 
restanța cu Metalul Baia Mare).

C.C.A. (cu Progresul Lugoj, Pro
gresul Oradea, Constructorul Bucu
rești, Flamura roșie Cluj și restan
ța cu Flamura roșie Arad) .

Dinamo Orașul Stalin (cu Fla
mura roșie Cluj, Constructorul 
Ploești, Dinamo Buc., Metalul Baia 
Mare și restanța cu Progresud 
Lugoj)

Constructorul PI. (cu Locomotiva 
Tim., Dinamo Orașul Stalin. Fla
mura roșie Cluj și Dinamo Bucu
rești)

Flamura roșie Cluj (cu Dinamo 
Orașul Stalin, Constructorul Bucu
rești, Constructorul Ploești și 
C.C.A.)

Metalul Baia Mare (cu Metalul 
Reșița, Flamura roșie Arad, Loco
motiva Timișoara, Dinamo Orașul 
Stalin și restanța ou Dâmamo Bucu
rești).

Metalul Reșița (cu Metalul Baia 
Mate, Flamura roșie Arad, Pro
gresul Oradea, Constructorul Bucu
rești)

Constructorul București (cu Pro
gresul Oradea, Flamura roșie Cluj, 
C.C.M și Metalul Reșița)

Locomotiva Timișoara (cu Con

Etapa a Vl-a a campionatului republican 
de atletism pe echipe

Calendarul sportiv intern pro
gramează pentru sTîrșitul acestei 
săptămîni cea de a Vl-a etapă a 
campionatului republican de atle
tism pe echipe. Astfel, la 6 și 7 
noiembrie se vor desfășura urmă
toarele întîlniri: Locomotiva—Pro
gresul—C.C.A. la București; Știin
ța S.M.T.CfF. + Voința—Știința 
București—Constructorul Ț- Fla
mura roșie ia Timișoara; Știința 
Cluj—Dinamo—Metalul la Cluj.

Dintre aceste întîlniri, cea mai 
importantă este aceea care se des
fășoară la Cluj, pe de o parte 
pentru că aci se vor întrece cîțiva 
dintre cei mai buni ai.leți a-i țării 
iar pe de altă parte pentru ză 
această întîlnire este decisivă pen
tru alcătuirea clasamentului aces
tui campionat.

La Cluj se întîln-esc primele două 
clasate (Dinamo și Știința Cluj) 
și ta funcție de rezultatul pe care-1 

structorul Ploești, Dinamo Bucu
rești, cu Metalul Baia Mare și 
Progresul Lugoj)

Flamura roșie Arad (cu Dinamo 
București, Metalul Baia Mare, Pro
gresul Lugoj, Progresul Oradea și 
restanța cu C.C.A.)

Progresul Lugoj (cu C.C.A., Me
talul Reșița, Flamura roșie Arad, 
Locomotiva Timișoara și restanța 
cu Dinamo Orașul Stalin)

Progresul Oradea (cu Construc
torul București, C.C.A., Metalul 
Reșița și Flamura roșie Arad).

După această primă parte a cam
pionatului s-au remarcat o serie 
de luptători din toate formațiile 
participante la această importantă 
întrecere. Din cadrul acestora am 
putea alcătui o bună echipă repre
zentativă, călită în atîtea meciuri 
de campionat. Iat-o: cat. 52 kgr.: 
A. Rtizsii (.C.C.A.) 6 meciuri — 6 
victorii, cat. 57 kgr. : D. Pîrvu- 
lescu (C.C.A.) 6 meciuri — 6 vic
torii (5 prin tus), cat. 62 kgr.: Fr. 
Horvath (Din. Buc.) 6 meciuri — 
6 victorii, cat. 67 kgr.: V. Popes
cu 6 meciuri 5 victorii sau Gh. 
Dumitru (Gonstructorul Buc.) 6 
meciuri — 5 victorii, cat. 73 kgr: 
D. Cuc 6 meciuri — 6 victorii (5 
țușuri) sau V. Bula rea (Ccns' ruc- 
torvil PI.) 7 m-cto': — 7 v'ctorii 
(4 tușuri), cat. 79 kgr. : I. Mure- 
șan (Din. Orașul Stalin) 6 me
ciuri — 6 victorii sau N. Popovici 
(Din. Buc.) 5 meciuri — 5 victorii. 
cat. 87 kgr.: V. Ono'u (Din. Orașul 
Stalin) 6 meciuri — 6 victorii. 
cat. grea: A. Șuii (Din Buc.) 6 
meciuri — 5 victorii sau Gh. Mar
ton (FI. roșie Ului) 7 meciuri — 
6 victorii, dar două fără adversar

După cum se vede în 'ista celor 
mai buni au apărut nume noi ca 
Gh. Dumitru și V. Bularca, primul 
fiind înt-r-adevăr un element în plin 
progres. De asemenea, la categoria 
73 kgr. cel mai bun este D. Cuc, 
care a cîștigat cîțiva ani la rînd 
campionatul la categoria 67 kgr. 
și concurează în întrecerile interna
ționale la această categorie. De 
remarcat că D. Cuc l-a întrecut 
acum cftva timp (în meciul cu 
C.C.A.) pe campionul categoriei, 
Vascu Popovici. In listă nu apare 
M. Be.lușica, care a obținut 5 vic
torii însă la categorii diferite 
(79 kgr. și 87 kgr.) și care totuși 
timp de patru etape a... stat (a 
cîștigat fără adversari). M. Be- 
lușica este fără îndoială, cel mai 
bun la cat. .79 și chtor la cat. 87.

vor obține sîmbătă și duminică, 
se va putea alcătui, în linii mari, 
clasaimaniiutl definitiv, î.nilrixît este 
puțin probabil că viitoarele me
ciuri vor mai fi în măsură să mai 
modifice situația primelor două lo
curi.

înaintea etapei de acum, clasa
mentul campionatului republican de 
atletism pe echipe are următoarea 
înfățișare :

1. Dinamo 10 10 0 0 1234 20
2. Știința Cluj 10 9 0 1 1320,5 18
3. Locomotiva 10 G 0 4 1098.5 12
4. Metalul 10 6 0 4 1091.5 12
5. Șt. S.M.T.C.F.

+ Voința 10 6 0 4 1012 12
6. Constructorul

+ Fl. roșie 10 4 0 6 1045 8
7. Progresul 10 2 0 8 252,5 4
8. Știința Buc. 10 2 0 8 958,5 4
9. C.C.A, 10 0 0 10 608 0

Rînduri pentru spectatorii zadarnic așteptați...
Rîndurile de mai jos sînt scrise, 

mai ales, pentru voi, tineri și ti
nere care lucrați la uzinele „2 3 
August", la fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej”, fabrica Dim- 
îbovița, la C.F.R., poștă și tele
foane. Duminică 31 octombrie înce- 
pînd de la orele 6 seară erați 
invitați la un concurs de gimnastică 
pe care Asociația Dinamo l-a or
ganizat în cinstea zilei de 7 No
iembrie, cu un dublu scop: să 
verifice pregătirea gimnaștilor săi 
în vederea campionatelor republi
cane pe echipe și să vă dea prilejul 
să cunoașteți — poate chiar să în
drăgiți și să practicați — acest 
frumos sport.

N-ați știut despre acest con
curs ? ! Gum se poate ? Doar tov. 
Pugliese de la Dinamo a fost vi
neri la uzinele- „23 August" și i-a 
lăsat tov. Răduiescii — acesta se 
afla în uzină — o invitație pentru 
tineretul sportiv de acolo. A fost 
apoi la asociația Flamura roșie 
unde a stat de vorbă chiar cu tov. 
Mazilu, care se ocupă de proble
mele gimnasticii și care s-a arătat 
foarte bucuros făgăduind că va 
trimite în deosebi pe cei care îi 
interesează acest sport. A'mai fost 
tov. Pugliese și la asociația Lo
comotiva, unde tov. Bolea, deși 
ocupat cu pregătirile pentru finala 
crosului, a spus că va transmite 
invitația în colectivele asociației. 
Nu știm ce s-a petrecut mai de
parte (poate ne vor explica to
varășii sus amintiți) dar duminică 
seara la o oră cînd meciul de 
fotbal era de mult terminat — ba 
fuseseră afișate și 11 din cele 12 
rezultate ale Pronosportului — în 
sala Dinamo nu se afla nici-unul

Corsiderațiuni tehnice și tactice după finala
de oină de

An de an competițiile de oină 
se prezintă într-un continuu pro
gres. Putem afirma că fftiala cam
pionatului republican de oină dis
putată anul acesta la Arad, a 
atins un înalt nivel tehnic și tac
tic. Echipele s-au prezentat bine 
antrenate, bazîndu-și jocul pe forța 
colectivă și nu pe calitățile indi
viduale ale câtorva jucători, așa 
cum ne obișnuiseră pînă acum. S-a 
putut vedea că ele posedă o tac
tică distinctă atit în jocul de bă
taie cit și 11 „prindere”, aplicată 
în funcție de posibilitățile jucăto
rilor. „Prinsul la mijloc" cace altă 
dată constituia o problemă grea 
pentru echipele noastre de oină, 
a fost just rezolvată la Arad și 
chiar au fost prezentate unele ino. 
vațiuni în această materie.

Echipa Știința București a reu
șit și anul acesta să termine neîn. 
vinsă întrecerile și să totalizeze 
maximum de puncte. Fără îndoiala 
că a cuceri pentru a doua oară 
consecutiv titlul de campioană 
R.P.R. este o performanță valo
roasă. Jucătorii Științei București 
au obținut aceste rezultate în urma 
unei temeinice pregătiri tehnice si 
tactice. Prin antrenamente meto
dice și prin practicaiea multila
terală a altor sporturi și în special 
a atletismului, ei au reușit să-și 
formeze o -pregătire fizică bună și 
să aplice cu succes diferitele teme 
tactice.

Jucînd la „prindere", echipa a 
dispus de mărginași care au tras 
în forță și cu precizie, fiind aju
tați de o excelentă linie de mij
locași. Prin combinațiile de pase 
tăcute, au surprins aproape întot
deauna adversarul cu apărarea ne
organizată și, în felul acesta, au 
obținut multe puncte din lovire.

La jocul în triunghi au aplicat 
o tactică nouă, conccintintaid jocull 
asupra mijlocașilor I și III în loc i 
de mărginași, —- și tactica a dat ( 
rezultate bune.

La „bătaie", echipa a întrebuin
țat trei grupe formate din 3, 4, 4, 
jucători care au acționat mobil, 
plasîndu-se pe teren în funcție de 
bătăile mingii cu bastonul, de si
tuațiile tactice aplicate de adversar 
și de întrebuințarea celor mai buni 
apărători la momentul oportun, In 
acest sistem, jucătorul cu nr. 7 
a avut rolul cel mai important, 
jucînd în grupa II pe culoarul de 
ducere și cu grupa III în culoarul 
de întoarcere.

Știința Iași, clasată pe local II, 
a. prezentat o echipă cu multă pu
tere de luptă și eu o mare voință 
de a învinge. Echipa a fost omo
genă, a beneficiat la bătaie de 
cîțiva apărători buni și de alții 
care au bătut aproape cu reguia- 

din cei invitați. E greu de presu
pus, credem, că inițiativa asocia
ției Dinamo a fost popularizată 
cînd din cele trei locuri unde au 
fost lăsate invitații nu a venit nici 
un spectator. Nici unul. Concursul 
a fost urmărit, așa dar, de o 
mînă de spectatori. Și a fost un 
concurs interesant. In primul rînd, 
pentru că, alături de maeștri și 
gimnaști consacrați, au evoluat ele
mente tinere ca Gheorghe Grigo- 
rescu, Leonid Năilescu, Nicolae 
Covaci ș?a. (ta proba maisoulltaă), 
ștefania Tănase, Marta Mărăcine, 
Eufimia Scurta ș.a. (în proba fe
minină). Aceștia reprezintă noua 
promoție pe care „Tînărul Dina- 
movist" a pregătit-o pentru a in
tra în rîndurile fruntașilor gim
nasticii noastre.

Aceste elemente, deși mai au 
încă lipsuri — inerente în stadiul 
lor — au lăsat să se întrevadă 
că sînt, în majoritate, susceptibile 
de mari progrese mai ales că au 
la bază o temeinică pregătire pen
tru care antrenorul Tarko și cola
boratorii săi merită laude. Ținem 
să amintim că aceste progrese nu 
vor veni dacă tinerii gimnaști nu 
se vor pflegăti cu aceeași sîrguință 
ca pînă acum, dacă vor deveni în
fumurați (pericol de care trebuie 
ferit mai ales N. Covaci).

Concurenții consacrați și mai ales 
gimnastele (E. Vătășoiu, E. Sla
vici, A. Ticu, T. Băiașu etc) au 
arătat un remarcabil progres în 
ceea ce privește elementul acroba
tic și cel artistic. Desigur, toți și 
toate mai au de fă.ctit retușuri, de 
cizelat mișcări, pentru a-și desă- 
vîrși măiestria spre care năzuiesc.

*3. BONIFACIU

la Arad
ritate mingea peste linia de tund.

La „prindere” au concentrat jo
cul asupra mijlocașului centru care, 
fiind un foarte bun trăgător, a 
reușit să realizeze multe puncte 
din lovire. Dacă acest jucător ar 
fi fost mai calm, rezultatele ob
ținute de echipă ar fi fost mai 
mari.

Constructorul București, clasată 
pe locul III, s-a prezentat la 
Arad sub valoarea ei normală, 
făcînd multe jocuri strînse. Echipa 
a beneficiat de un lot bine an
trenat, cu jucători de valoare 
apropiată. Le-a lipsit un condu
cător tehnic, care să-i dirijeze în 
timpul jocului și să le dozeze 
efortul. De asemenea, nu întot
deauna au întocmit echipa din 
cei mai indicați jucători. In gene
ral, eehipa a prestat un joc omo
gen, apropiat de concepția de joc 
a echipei Știința București cu care 
s-a antrenat. ,

Recolta Curcani reg. București 
clasată pe locul IV, a fost echipa 
cea mai constantă, avînd o serie 
de jucători de certă valoare. Nu 
a fost însă suficient de antrenată 
șî nu a beneficiat de un moral 
ridicat. Este o echipă cu mari 
posibilități de viitor. Are însă 
nevoie să-și retușeze concepția de 
joc.

Progresul Baia Mare, și Recolta 
Filea din Regiunea Autonomă Ma
ghiară, s-au prezentat în competi
ție cu o serie de jucători.;aparți- 
nînd altor colective ' sportive a 
căror transferare nu îndeplinea con- 
dițiunîle cerute de regulament. Din 
această cauză, comisifr de omolo
gări le-a considerat* toate jocu
rile susținute ca pierdute.

Intrucît aceste echipe, nu- se gă
sesc la prima abatere, Comisia 
centrală de citii are datoria să 
ia măsuri dra-tice pentru ca ase
menea abateri să nu mai aibă 
Ioc.

Arbitrajul jocurilor a fost mul
țumitor și obiectiv. Geeă. ce a lip
sit arbitrilor a fost hotărîrea de-a 
sancționa pe loc elementele ne
disciplinate.

In urma omologărilor jocurilor 
din finala campionatului republi
can disputat la Arad, clasamen
tul — în primele sale -locuri — este 
următorul:
1. Știința Buc.
2. Știința Iași
3. Constr. Buc,
4. Recolta reg.

10 10 0 0 159: 70 30
10 8 0 2 124: 77 26
10 6 0 4 108: 90 22
10 4 0 6 107: 9n 10

A. RAFA1LESCU 
membru în Comisia centrală 

de oină



CEVA DESPRE JOCUL CCA— 
PROGRESUL ORADEA

întrecerea dintre echipele C.C.A. 
te și Progresul Oradea ne-a prilejuit 

două constatări pozitive: în primul 
rînd. sportivitatea și comportarea 
disciplinară excelentă a jucătorilor 
care, deși participau la o partidă 
foarte importantă pentru amîndouă 
echipele (una, C.C.A., este în luptă 
pentru titlu, cealaltă. Progresul, în 
plin efort pentru evitarea ultimelor 
locuri), au înțeles să-și dispute în- 

, i tîietatea în mctd corect. Ei au ușu
rat mult sarcina arbitrului, A. Bo- 
'oni, care a condus, de altfel, foar
te bine, sigur, fluierând foarte pu
țin și ajurând astfel la continuitatea

i jocului.
A doua observație pozitivă se re-

1 feră la jocul excelent în cîmp al 
echipei Progresul și la comportarea 
foarte bună a .ambe'br apărări. In
tr-adevăr, prin Jocul comblnativ 
precis, prin plasamentul foarte bun 

- al jucătorilor, prin decizia și dîrze- 
j ni a cu care au intervenit în fiecare 

duel pentru balon, jucătorii Progre- 
Ș suluii au reușit să aibă mereu in;-
i țiativa în jocul de cîmp, să domine

în majoritatea timpului. Ei au deș
ii fășurat un joc rapid, în viteză, mult 

■ i apreciat de spectatori. Acțiunile o- 
. . tensive au fost lipsite, însă, de fi-
. -i naiitate. înaintarea nu are decît un
'• singur trăgător, pe Bodo, și în ase- 

1 menea condiții poarta echipei 
C.C.A. a fost rareori pusă în peri
col, în raport cu avantajul dm cîmp 
al orădenilor.

, In genera' jocul a avut puține
faze de poartă și aceasta se explică . 

J și prin modul precis și corect în 
care au acționat .ambele apărări. 
Atît campartimentul defensiv al e- 
cbiipei C.C.A. cît și linia de fund

* și mijlocașii Progresului, din rân
dul cărora s-a impus cu autoritate 
stoperul Vărzan II, au intervenit 
de fiecare, dată cu mult succes.

Așa cum spuneam, înaintările an 
fost „prăzi" ușoare pentru .aceste 
apărări. In special italia dc atac a 
echipei C.C.A., care se prezintă 
foarte slab, departe de valoarea ju
cătorilor care o compun și de aceea 
a apărări' proprii. Este punctai asu- 

•j pna căruia trebuie să se insiste și 
' iar să se insiste în awt-TOnramente.

GREȘELILE PORTARULUI SE 
PLĂTESC IN... GOLURI!

„Greșeala 6e plătește", poate să 
spună, și pe drept cuvînt, Jank — 
portarul Progresului Oradea — etapă 

. partida de duminică cu C.C.A. In- 
/ tr-adevăr, prin greșeala de plasa

ment pe care a făcut-o la lovitura ■ 
liberă trasă de Pctschowsky, apă
rătorul porții echipai din Oradea a 
irosit mur..ea depusă de-a lungul 
întregului joc de coechipierii săi.

De aici se vede (pentru a cîta oa
ră) cît de însemnat este rolul 
portaruil ui, cită răspundere apasă pe 
umerii lui. Dacă un înaintaș gre
șește, mai e înapoi un mijlocaș. 
Dacă și acesta acționează greșit, tot 
se mai află în spate un fundaș. 
Dacă fundașul a intervenit tirani și 
defectuos mâi e o scăpare: portarul.

Analizisi'd clasamentele categoriei B...
Ultimele două etape au clari

ficat cîteva din situație ne- 
-v deslușite din fruntea "și periferia 

clasamentelor celor trei serii din 
categoria B. Avem sigure două 
tîștigătoare de serii: Progresul FB 
București (seria I) și Locomotiva 

. Constanța (seria III), deci două 
promovate în categoria A.

, 1 Care Va fi cea de a treia echipă,
(campioana seriei Il-a), nu se 
;tie nici acum înaintea ultimei e- 
lape. Valoarea’ apropiată a cciiipe- 

Mor Avîntul Reghin, Flacăra Me
diaș și Metalul Baia Mare nu a 
jermis ca în 23 de etape să se 

'Stabilească care este cea mai bună 
Jintre-aceste trei echipe. Și ce nu 

u reușit 23 de etape trebuie să 
ică ultima etapă, a 24-a, cea din 
uminica ce urmează. Vă închi- 

.. iuiți că este o problemă deosebit 
e grea. Totuși să vedem ce posi- 

•- ilități există :
■ : La Tg. Mureș sg întâlnesc două 
tein cte tre’: Avîntul Regh’n și M *. 

aiul Baia Mure. In acect meci, A- 
[ntul are nevoie de victorie pentru 
(.promova sigur, sili — în cei mai 
iu caz — de egalitate pentru a 
Jmîne să „lupte” la golaveraj 

Flacăr-a Mediaș (bineînțeles 
ică aceasta cîștigă). Iar Meta- 
ul Baia Mare are nevoie numai

Note fi comentarii
D.acă portarul n-a ieșit la timp, a 
plonjat defectuos sau s-a plasat de
fectuos greșeala este plătită, die cele 
mai multe ori, în... goluri.

Așa s-.a întîmpilat ou Jank, dumi
nică. El a greșit întîi ca plasament. 
In loc să se așeze în poartă în por
țiunea pe care „zidul" nu o prote
ja, el a stat, dimpotrivă, tocmai în 
spațiul apărat de „zid". Mingea pe 
care Petschowsky a trim is-o (cu 
rutina și puterea-i de sezisare cu
noscută) pe lingă „zid", cu efect, 
l-.a găsit pe Jank în partea cealaltă 
a porții. Și totuși balonul puteia fi 
oprit — fiindcă a fost tras ușor — 
dacă portarul orădean plonja cu de
cizie și repeziciune. El a intervenit 
însă cu destulă încetineală, surprins 
prea mult de traiectoria mingii.

Din asemenea greșeli pe care cla
samentul le înregistrează neiertător, 
au de învățat în primul rînd por
tarii. Ei trebuie să știe că numai 
prinitr-o pregătire perfectă, prin cu
rajul, st ă,p mi rea de sine și calmul 
cu care intervin pot îndeplini misi
unea foarte grea pe care o au, nu 
numai din punct de vedere tehnic 
ci și pentru moralul echipei.

UN JOC „TARE”. DX”.. PREA 
„TARE"

Pe măsură ce se apropie sîirșiful 
campionatului, lupta pentru titlu, 
dar în special pentru evitarea zonei 
de retrogradare, devine dini ce în 
ce mai pasionantă. Echipele din coa
da clasamentului luptă acum cu 
toate puterile pentru fiecare punct, 
care înseamnă noi speranțe de „sal
vare"... In această întrecere încor
dată, unele echipe uită însă că vic
toria obținută în mod cinstit este 
mai prețioasă decît o victorie reali
zată „cu orice mijloace", prin com
portări străine de sportul nostru.

Duminică, la Hunedoara, Metalul 
și Locomotiva București au furnizat 
un joc în care brutalitățile, faultu

zaroda II a sălii mai sus decit Vlad și a respins balor.ul cu capul.
De jos, Onisie urmărește îngrijorat duelul. Fază din meciul C.C.A. — 

Progresul Oradea.

de victorie și nici atunci nu este 
sigură, ei este la discreția rezulta
tului Flacăra Mediaș-Metalul Ora
dea. Flacăra Mediaș la rândul ei, 
pentru a avea parțial posibilitatea j 
de a promova trebuie să învingă, 
la Mediaș, pe Metalul Oradea. In j 
această situație promovarea ur
mează să fie stabilită de golave
raj, fie cu Avîntul (dacă acesta 
face meci nul), fie cu Metalul Baia 
Mare (dacă aceasta cîștigă). Fla
căra Mediaș are duminică o întâl
nire destul de grea, cu toate că 
joacă pe teren propriu. Adversara 
ei este Metalul Oradea care, ală
turi de Constructorul Arad și Pro
gresul Satil Mare, este angrenată 
în lupta de la periferia clasamen
tului. Metalul Oradea are nevoie 
numai de victorie pentru a păstra 
o șansă de evitare a retrogradării. 
Cu o victorie, Met <ul face 21 de 
puncte, ceeace mai poate realiza 
Constructorul Arad în caz că în
vinge la Arad pe I o-omotiva Cluj 
și Pre greș 'I S :t'i Mere, dară ter
mină la egali'ale cu Locomotiva O- 
redea, la Oradea. Progresul Sa/.u 
Mare cs'.e singura d'ntre cele trei 
amenințate în această serie care 
poate scăpa sigur dacă va învinge 
pe Locomotiva Oradea. Celelalte 
două, chiar cu o victorie nu sînt 

rile intenționate, lipsa de disciplină 
și-au găsit 'oc de frunte. Cînd Lo
comotiva a deschis scorul, printr-un 
gol perfect valabil (dar tot atît de 
parafai!). publicul a protestat cu ve
hemență împotriva deciziei date, mo- 
tivînd că golul a fost înscris diin 
ofsaid. Desigur că această atitudine 
a publicului ,a avut darul să-i ener
veze și pe jucători. La o minge 
înaltă, Pakai — intrând tare — i-a 
spart, cu capul, arcada 'ui Gostian 
care a fost nevoit să părăsească te
renul. A urmat „răzbunarea" gaz
delor: Mălăieru ,a intrat cît se poa
te de dur, lovindu-1 într-o împreju
rare asemănătoare pe Olani, care, 
de altfel, nu a mai putut juca în 
repriza secundă. Schimbul de lovi
turi intenționate s-a ținut apoi lanț. 
Ferenczi, iar spre sfîrșit Cristescu 
și Lungu (Locomotiva), Pîrvu și 
Vo'nescu II (Metalul) s-au situat în 
fruntea coechipierilor lor în buscula
dele care au urmat. Spre sfîrșitu' 
jocului, cînd Metalul conducea cu 
2—1, Lungu l-a lovit pe Pîrvu și 
arbitrul, după ce I-a consultat pe 
arbitrul de tușă care se afla în ime
diata apropiere a infracțtaniii, l-a 
eliminat din joc pe Lungu.

O impresie urâtă și-au făcut spec
tatorii corecți asistînd către sfîrși
tul meciului, la acea metodă a „tra
gerii de timp", pusă în aplicare 
timp de 5—6 minute de Niculescu, 
Darie, Mihuț și Mălăieru, toți d'n 
echipa gazdă !

Cu atît mai meritoriu este exem
plul oferit în acest meci de unii 
jucători ca Marian, Costică Mari
nescu, F'lote, Titi Popescu și Dun- 
gu care nu și-au dat frâu liber 
„temperamentului", prestând un joc 
în limitele cellei mai perfecte spor
tivități.

Am vorbit în treacăt despre spec
tatori. Aici trebuis să subliniem că, 
în mare parte, răspunderea pentru 
cele petrecute la Hunedoara o poar
tă și acei spectatori care au primit 

sigure ci trebuie să aștepte calcu
lul golaverajului.

Nu mai puțin încurcată este 
lupta de la periferia clasamentelor 
seriei I-a și a II.I-a. Aici sînt sigur 
retrogradate: Constructorul Cra
iova (seria I) și Metalul Brăila 
seria III. Dar pentru cel de-al doi
lea loc de retrogradare în fiecare 
serie nu este încă nimic clarificat, 
de rezultatele ultimei etape jdepin- 
zînd care echipe „oleacă” din cate
goria B. In seria I-a, trei echipe 
luptă pentru a scăpa de pericol: 
Flacăra Pitești, Locomotiva Tr. 
Severin și Metalul București. Fla

căra Pitești are după etapa de du
minică, 17 puncte și un golaveraj 
de 20-30 (coeficient 0,666), iar Lo
comotiva Tr. Severin are tot 17 
puncte și cu 26 de goluri marcate 
și 39 primite, are același coeficient 
(0,666). Deci, aceste două echi'pe 
pornesc de la aceiași număr de 
puncte și de la același coeficient de 
golaveraj în ultimul lor joc de cam
pionat, pe care amîndcrâă îl susțin 
pe teren propriu: Flacăra cu Me
talul București și Locomotiva cu 
Flacăra Moroni. Dintre Flacăra și 
Locomotiva, echipa care va realiza 
un rezultat mai bun in acest ultim 
joc, aceea va. scăpa de retrogra
dare. Im caz că și la Pitești și 'ia 

întotdeauna deciziile arbitrului cu 
huiduieli și fluierături. Acești spec
tatori l-au insultat pe arbitru în 
repetate rânduri, ba, mai mult, în 
pauza meciului (atunci cînd Loco
motiva conducea cu 1—0), cîțiva 
dintre aceștia aiu căutat să-l timo
reze...

In ceea ce-1 privește pe arbitrul, 
C. Mitran, trebuie să subliniem că, 
cu toate că ei a condus inegal — 
mai slab în prima repriză și bine în 
a doua — nu .a scăpat jocul din 
mină și nu a influențat cu nimic 
rezultatul meciului.

..SCAPA SAU NU SCAPA

Alai sînt patru etape în campio
natul categoriei A. In fruntea cla
samentului, situația continuă să fie 
încurcată, deși CCA are un punct' 
avans față de Flamura roșie Arad. 
Meciul de duminică dintre aceste 
echipe este hotărâtor. Șanse apreci
abile mai păstrează și Locomotiva 
Timișoara, care este cea mai în mă
sură să profite de vreun eșec al 
primelor două clasate...

Mult mai pasionantă este însă 
lupta pentru evitarea retrogradării. 
Socotim că, în actuala configurație 
â clasamentului, sînt amenințate 
șase echipe, dintre care :

— mai puțin: Locomotiva Bucu
rești și Locomotiva Tg. Mureș, oarei 
au cîte 19 puncte.

— foarte serios: Dinamo Orașul 
Stalin, Metalul Cîmpia Turzii și 
Metalul Hunedoara, cu cîte 17 
puncte.

— cel mai mult: Progresul Ora
dea, care are numai !5 puncte.

Pentru a-și face o idee asupra 
interesului pe care-1 prezintă ulti
mele. patru etape pentru aceste echi
pe, dăm cititorilor noștri programul 
meciurilor pe care 'e mai are de 
susținut fiecare dintre ele, în ordi
nea etapelor:

9. LOCOMOTIVA BUCUREȘTI : 
cu : Dinamo București la București, 
cu Știința la Timișoara, cu Știința 
Cluj la București și cu Progresul 
la Oradea.

10. LOCOMOTIVA TG. MUREȘ: 
cu Minerul la Petroșani, cu Progre
sul Oradea la Tg. Mureș, cu Meta
lul Cîmpia Turzii la Tg. Mureș, cu 
Știința la Cluj.

11. DINAMO ORAȘUL STALIN: 
cu Știința Cluj 'a Orașul Stalin, cu 
Flacăra Ploești la Orașul Stalin, cu 
Știința la Timișoara, cu Minerul la 
Petroșani.

12. METALUL CÎMPIA TURZII: 
cu Știința Timișoara la Cîmpia 
Turzii, cu CCA la București, ou Lo
comotiva la Tg. Mureș, cu Dinamo 
București la Cîmpiia Turzii.

13. METALUL HUNEDOARA: 
cu Progresul la Oradea, cu Loco
motiva Timișoara, la Hunedoara, cu 
Flamura roșie la Arad, cu Flacăra 
Ploești la Hunedoara.

14. PROGRESUL ORADEA: cu 
Metalul Hunedoara la Oradea, cu 
Locomotiva Tg. Mureș la Tg. Mu
reș, cu Locomotiva Timișoara la 
Oradea, cu Locomotiva București 
la Oradea.

Tr. Severin va fi același scor (in
diferent care, (Flacăra Pitești are 
avantaj) avînd mai multe victorii. 
Periclitată să .ajungă în zona de 
retrogradare este și Metalul Bucu
rești în situația în care va pierde 
la Pitești, în fața Flacărei, cu un 
scor mai mare de 6-0.

In seria IlI-a, lupin codașelor 
pentru evitarea penultimului loc 
nu este cu nimic mai puțin intere
santă. Locomotiva Pașcani, Dina
mo Galați și Progresul Focșani sînt 
încă amenințate să părăsească ca. 
tegoria B. Bineînțeles nu toate în 
aceeași măsură. Locomotiva Pașcani 
are nevoie neapărată de victorie l.a 
Brăila în fața Metalului și de în
frângerea uneia din celelalte două 
amenințate. Echipei Dinamo Ga
lați îi trebuie doar un singur punct 
pentru a scăpa, dar joacă la Iași 
cu Locomotiva. In caz că pierde și 
Locomotiva Pașcani cîștigă, Dina
mo Galați are un golaveraj 
foarte slab (19:39) care îi poate 
aduce retrogradarea. Progresul 
Focșani cu un eventual meci nul 
realizat la Focșani în fața Fla- 
murei roșii Buhuși face 18 puncte 
și nu mai poate ti ajunsă, iar în 
caz că pierde ia; Locomotiva Paș
cani cîștigă, atunci va hotărî gol
averajul.

Campionatul republican 
de rugbi a luat sfîrșit
Campionatul republican de rugu. 

categoria A, a luat sfîrșit Doar 
două restanțe, Locomotiva Grivița 
Roșie—C.C.A., precum și meciul 
de ja Petroșani d'ntre -Minerul și 
Știința Buc. au mai rămas de 
disputat.

In ultima etapă care s-a desfă
șurat duminică, echipele au căuta! 
să obțină rezultate bune să-și con
solideze astfel poziț a în clasa
ment, unele în lupta pentru pri
mele locuri, altele în lupta de evi
tare a retrogradării .

Confirmînd forma bună din ul
timele etape, Progresul Finanțe 
Bănci a repurtat o nouă victorie. 
După un rezultat neașteptat de 
bun obținut în fața feroviarilor 
bucureștenii, Progresul Finanțe 
Bănci, a obținut duminică o v'c- 
torie clară, în fața Constructorului 
dita Orașul Stalin. Deși scorul 
a fost doar 6—0, datorită pe 
de o parte ineficacității com
partimentului înaintării bucurește- 
nilor, iar pe de altă parte efortu
rilor îndîrj'te ale apărării echipei 
din Orașul Stalin, superioritatea 
celor de la Progresul a fost evi
dentă. Bucureștenii au căutat să 
realizeze o victorie la scor, care 
de altfel ar fi fost posibilă, dacă 
pachetul de înaintași desfășura un 
joc mai clar, dacă multe din pase 
ar fi fost date la timp și mai ales 
la om. In fața unui adversar ho
tărât să se apere, bucureștenii nu 
au găsit totdeauna tactica cea 
ma> potriv'tă pentru a putea trece 
de apărarea Constructorului. Sco
rul a fost realizat prirrtr-o lovi
tură de picior căzută a lui P. 
Droc, de la aproximativ 30 metri 
de butul advers și printr-o încer
care înscrisă de Tănase.

Partida dintre Progresul Finanțe 
Bănci din București și Construc
torul din Orașul Stalin, a plăcut 
mai ales datorită notei de vioi
ciune în atac a bucureștenilor. In 
cea de a doua repriză, în special, 
Progresul a fost mereu peste ad
versar, folosind de multe ori lovi
turile de picior căzute, precum și 
străpungerile în viteză. Cu min
gile scoase la grămadă, Dan Con- 
stantinescu (Progresul) a inițiat în 
mod inteligent multe atacuri cu 
linia de treisferturi. unele dintre 
acestea fiind stăvilite numai in 
imediata apropiere a butului.

Scorul final al întîlnirii, 6—0 
în favoarea Progresului, nu redă 
deplin diferența de valoare d'ntre 
aceste formații.

*
In deschidere s-a desfășurat în- 

tîlnirea d'ntre echipele bucureștene, 
Progresul Sănătatea și Construc
torul. Disputa a fost interesantă 
numai în primele 30 de minute, 
cînd Progresul a deschis scorul ți 
a luptat pentru menținerea lui. 
Dar dacă pînă la sfîrșitul prime
lor 40 de minute. Progresul s-a 
menținut la înălț'mea adversaru
lui, fapt pe care îl dovedește chiar 
rezultatul egal, din această perioa
dă apoi spre sfîrșitul partidei a 
cedat cu totul pasul.

Impunînd un ritm rapid, Cons
tructorul a înscris în ultimile mi
nute nu mai puț'n de 19 puncte. 
In felul acesta desfășurarea jo
cului a luat o întorsătură foarte 
puțin plăcută pentru Progresul 
Jucătorii au dovedit o insuficientă 
pregătire fizică, nu au putut să 
răspundă tot atît de hotărât ca la 
începutul jocului. Rezultatul întîl
nirii, 22—3 pentru Constructorul 
București. A arbitrat corect C. 
Diamandi.

PETRE MIHAI
★

Așa cum ne informează cores
pondentul nostru I. Filitti, pe te
renul din Parcul Copilului. Știința 
București a p'erdut un joc pe care 
în mod normal îl outea cîștigă 
în compania Minerului Petroșani;

Oaspeții au reușit să înscrie 
o încercare în prima repriză 
prin Cristian și să păstreze acest 
m'nim avantaj pînă la sfîrșitul 
meciului. Ambele echipe au cău
tat să facă o partidă frumoasă, 
jucînd mult cu liniile de tre'sfer- 
turi. Intenția 'or foarte lăuidiabilă 
merită să fie exemplu pentru cele
lalte echipe.

Intîlnirea s-a terminat cu rezul
tatul de 3—0 în favoarea echipe* 
Minerul Petroșani

★
In camp'onatele de categoria A 

și B la rugbi au fost înregistrate 
următoarele rezultate Seria l-a: Fla
mura roșie Orașul Stalin-Locomo- 
t:va Timișoara 18-0 (6-0) ; Loco
motiva Cluj-Locomotiva I.C. F. 
București 0-0; Știința Cluj-Șt'iința 
Arad 24-0 (14-0); Știința Timișoa- 
ra-Tîrnăveni 3-0 (neprezentare); 
seria Il-a: Locomotiva Buzău- 
Flacâra Ploești 8-6 (3-3).



Despre unele probleme ah antrenamentului de box
Cu scopul <le a ajuta sportivilor 

noștri să obțină un randament cît 
mai bun în box, prin aplicarea 
principiului eforturilor maxime în 
antrenament, precum și cu scopul 
ue a controla prin toate mijloacele 
starea de antrenament a unui 
boxer și a culege date asupra spe
cificului calitativ al efortului în 
box și al necesităților în privința 
alimentației, la colectivul catedrei 
ue Biochimie din Institutul de 
Cultură Fizică au fost întreprinse 
o serie de cercetări, ale căror rezul
tat? vor fi publicate mai tîrziu. In 
articolul de față vom trece îr 
revistă numai o serie de constatări 
de ordin practic, care se desprind 
din datele experimentale culese de 
noi și care pot fi de un real 
tolas antrenorilor și boxerilor noș
tri

In practica antrenamentului de 
oox se aplică, de cele mai multe 
ori. metode și principii care au la 
bază observațiile făcute de antre
nori, experiența căpătată în de
cursul carierei lor Aceste pbser- 
vaț'i au, fără îndoială, o mare 
valoare, dar dacă sînt sprijinite 
de experimente științifice bazate 
pe metode obiective de cercetare, 
ele devin cu atît mai prețioase și, 
în același timp, mai precise.

Un prim aspect al cercetărilor 
noastre relevă importanța încălzirii 
în oo.x (ca, de altfel, în orice 
sport). Organismul omenesc are, 
ca toate organismele vii, calitatea 
remarcabilă de a se adapta la 
condițiile mediului înconjurător 
prin schimbări de natură cantita
tivă, care, prin acumulare produc 
schimbări calitative. Acest adevăr 
științific stă la baza noțiunii de 
„antrenament". Un om este an
trenat atunci cînd poate face față 
în bune condițiuni unui efort pe 
zare un om obișnuit nu-1 poate 
susține. El a ajuns Ia acest re
zultat punîndu-se mereu în con
dițiile efectuării acelui efort, în 
mod gradat și sistematic, și după 
o oarecare perioadă de timp muș
chii lui, sistemul nervos și între
gul organism au căpătat o serie 
de caracteristici biochimice și mor
fologice noi, care-i vor permite 
să înfăptuiască eforturi mai mari 
în intensitate și într-o perioadă de 
timn mai scurtă decît un organism 
neadaptat, fără a aduce vreun pre
judiciu sănătății sale.

Acesta este aspectul adaptării 
pe un timp mai îndelungat, al 
antrenamentului. Mai există însă 
și uu. alt aspect • cel a! adaptării 
d moment! Un organism care 
este supus executării unui efort 
intens, nu va da un randament 
bun decît în cazul că i s-a per
mis. cu cîteva minute mai îna
inte, să se adapteze la acest 
efort. In limbaj sportiv această 
adaptare de moment a unui orga
nism antrenat la executarea unui 
etort, se numește încălzire.

Din punct de vedere fiziologic, 
încălzirea se manifestă prin acti
varea marilor funcțiuni ale orga
nismului : mărirea ventilației pul
monare, creșterea debitului cardiac, 
etc ; din punct de vedere biochi
mie. ea se traduce prin creșterea 
activității sistemelor fermentative 
din organism și prin ridicarea 
concentrației sîngclui în substanțe 
necesare bunei funcționări a muș
chilor (glucoză, fosfolipide. etc.). 
Natura acestor schimbări a fost ară
tată in mare parte de Școala So
vietică de Biochimie (lacovlev, 
lampoîscaia).

Concursul motociclist de regularitate deschis începătorilor
Fiecare analiză a activității spor

tului cu motor din Capitală, sco
tea in evidență o serioasă deficien
ță a comisiei orășenești ca și a 
comisiei centrale și anume faptul 
că nici una dintre aceste comisii 
nu se interesa de promovarea noi
lor cadre în sportul cu motor. Re
ieșea de aci lipsa organizării con
cursurilor de popularizare. După 
f'ecare analiză, atît com’sia cen
trală cit și comisia orășenească 
tșî luau angajamente și în planul 
»or de muncă era trecută, ca ptmet

Exista un mod simplu de a afla | 
care este exact punctul la care | 
a ajuns organismul, în privința 
activității fermenților și în spe
cial a celor care sînt legați di
rect de efortul sportiv. In timpul 
acestui efort se produce în muș
chi, din degradarea glucozei, acid 
lartic ; la oamenii neantrenați, aci
dul lactic, care în proporție prea 
mare poate deveni chiar primej
dios, se elimină în majoritate prin 
transpirație. Aceasta este neeco
nomic, îrtrucît acidul lactic se 
mai poate utiliza în organism ; 
de aceea, corpul sportivului se 
adaptează să folosească acest acid 
prin arderea lui în ficat, ceea ce 
furnizează energie. Deci, la un 
sportiv, aciditatea transpirației va j 
fi cu atît mai mică, după un i 
efort, cu cît el va fi mai bine Ș 
antrenat. Cercetările noastre au 
arătat că, la cîteva minute după 
începutul antrenamentului, acidi
tatea transpirației este mare: ea | 
scade apoi continuu pînă la o 
valoare minimă, această valoare 
fiind cu atît mai apropiată de cea 
normală cu cît sportivul este mai 
antrenat.

Prin măsurarea acidității trans
pirației la diferite momente în 
timpul antrenamentului, se pot 
obține curbe de variație a acestei 
acidități și, din cazurile studiate 
pînă acum, reiese clar că aspec- 1 
tul unei curbe depinde de pregăti- j 
rea fizică a sportivului respectiv. I 
Cercetările au mai arătat că gra- I 
dul minim de aciditate este cores
punzător cu starea fiziologică cea - 
mai bună a boxerului, eu viteza 
de reacție, precizia și forța maximă 
a loviturilor. Această stare se m?n- 

. ține un timp variabil — în ra wrt 
cu efortul depus — între 10—20 
minute. Cifrele arată că o încălzire 
bine condusă de antrenor, în care 
intră exerciții de viteză și forță. ! 
executate cu intensitate medie timp . 
de 15—20 minute, est’ suficientă ' 
pentru atingerea pragului minim al j 
acidității transpirației. Dimpotrivă, 
la nici until din numeroasele ca
zuri examinate, în care încălzirea 
se făcea individual (și cum am 
putut vedea, destul de superficial), 
acest prag riu a fost măcar odată 
atins doar prin încălzire. De aci 
reiese necesitatea supravegherii 
încălzirii de către antrenor atît 
la antrenamente, cît mai cu sea
mă la meciuri, unde boxerul tre
buie să urce pe ring cu organismul 
perfect pregătit să facă față efor
tului deosebit care i se va cere. 
In acest moment, fermenții care 
execută degradarea acidului lactic 
(și, în general, toți fermenții a 
căror acțiune este legată de efort) 
au ajuns la maximum de activi
tate, și astfel se explică de ce 
organismul funcționează optim.

O a doua problemă importantă 
este cea a duratei unui antrena
ment. întotdeauna, în timpul unui 
etort mare sau mijlociu, procesele 
biochimice care condu- Ia apariții 
oboselii în organism se petrec mai 
repede — și în măsură mai mare 
— decît cele care tind să o înlă
ture, astfel îneît după cîtva timp, 
organismul va obosi; acest lucru 
se manifestă, între altele, și prin 
reacidificarea transpirației.

Constatările noastre arată că 
meciurile de 3 reprize a 3 minute 
obosesc în majoritatea cazurilor 
mai mult decît 1 h și 20’ de an
trenament ; de aceea, antrenorul 
trebuie să insiste asupra efectuării 
exercițiilor cu maximum de forță

principal, organizarea de competi
ții de popularizare, obiectiv care 
niciodată nu a ‘ost insă îndepli
nit.

Iată că acum, din inițiativa unei 
asociații și nu a comisiei centrale 
sau a comisiei orășenești, a fost 
organizat un concurs motociclist 
de regularitate, deschis numai a- 
lergătorilor începători. Asociația 
Metalul, care a luat această fru 
moașă inițiativă, merită toate lau- 
d~le. fiind primul for sportiv care 
a înțeles importanța organizării 
concursurilor populare și a trecut 
la fapte. Deși la acest prim con
curs cu caracter popular numărul 

și rapiditate ; doar astfel organis
mul se va putea adapta spre a 
face față în bune condiții efortu
rilor din meci.

Trebuie, de asemenea, ca în 
timpul antrenamentului să nu exis
te perioade prea mari de neacti- 
vitate, deoarece aceasta lungește 
timpul necesar executării progra
mului de antrenament și este con
traindicat din punct de vedere 
biochimie.

Este important ca ooxerii zi-și 
supravegheze cu strictețe viața par
ticulară. Fără a intra în prea 
multe . detalii, dăm exemplul a 
doi boxeri (un începător și un 
boxer de categoria I) care au 
băut fiecare la 4—5 ore înaintea 
unui antrenament de intensitate 
medie, 2 halbe și jumătate de bere. 
Spre deosebire de rezultatele .ob
ținute cu aceeași oameni în alte 
zile, am găsit la acea dată fosfi- 
tu.rie .mult crescute, a'ibuminurie 
(I gr la sută și resp. 0,5 gr. la 
sută) și apariția rapidă a oboselii.

In sfîrșit, atragem atenția asu
pra faptului că trecerea de la ae 
trenamentul așa numit „de între
ținere” la antrenamentul intens 
înaintea unei întîlniri (sau unei 
serii de întîlniri), :iu trebuie să 
se facă prea brusc; într-adevâr, 
snorti’ii au nevoie de un owiii 
timp și de o gradație strictă în 
intensitatea antrenamentului . pen
tru a ajunge în maximum ie for
mă. In caz contrar, organismul 
va acumula oboseală și boxerul 
se va prezenta — din punct de 
vedere biochimic — mult inferior 
înainte de meci, față de starea în 
ca're era în perioada „de între
ținere". Aceasta poate fi una din 
explicațiile faptului că mulți din
tre boxerii noștri intră con u ’ara
bil de obosiți în repriza a III-a 
a meciurilor și, în consecință, dau 
rezultate slabe, sub posibilitățile 
lor reale.

Este neapărat necesar, ca îna
intea unor întîlniri de importanță 
națională sau internațională, pu- 
giliștii să participe la o serie de 
întîlniri amicale și de verificare. 
Ele constituie un prețios ajutor 
în adaptarea organismului la efor
turi mari și deci la ridicarea ni
velului de pregătire fizică.

Efortul mare din box cere o 
hrană în jurul a 4000 de calorii, 
în perioada de activitate intensă. 
In alimentația boxerilor trebuie să 
intre în mare măsură dulciuri și 
făinoase, ca furnizori de glucide, 
carne în cantități moderate (aprox 
100 gr. pe zi) care furnizează 
proteinele necesare refacerii țesu
turilor și creșterii masei muscu
lare, și lapte, ouă, iaurt și brîn- 
zeturi nu prea sărate, care dau, 
pe lingă proteine, fosfați, de o 
importanță de prim ordin în efort.

De asemenea, este indicată con
sumarea multor fructe și legume 
crude în sezonul cald, ca surse 
de vitamine și săruri minerale, și 
completarea hranei de .arnă și 
primăvară cu pastile de vitamină 
Bi și G pentru prevenirea hipo- 
vitaminozei de efort.

Respect area tuturor recomandă
rilor de mai sus va asigura ridica
rea capacității de luptă a boxerilor 
noștri și a nivelului boxului din pa
tria noastră.

G. HARALAMBIE 
asistent la I. C. F.

participanților a fost destul de re
dus. totuși competiția desfășurată 
duminică s-a bucurat de succes. 
Iată rezultatele înregistrate: l) D. 
Bartoș (Loc.) zero p„ Gavrif Jig- 
mond (Loc.) zero p.; 2) Va'. Top- 
ciu (Prog.) 1. p„ Jean Emil (Prog.)
1 p.. Badea Berindei + Elena 
Hoța (Prog.) 2 p„ Victor Slev 
(Știința) 2 p., Filip Rețin (Met.)
2 p., Penel Petrescu (Met.) 2 p., 
Gh. Goagă (Avîntul) 3 p„ C. Leib 
ner (Met.) 3 p. ; 3) V. Furdi (Voin
ța) 4 p., M._ Stamatin (Met.) 4 
p., Aslan Romeo (Loc.) 8 t>.; 4) 
A. Ciurescu (Loc ) 16 p.. M. Dra- 
gomir (Prog.) 16 p ; 5) Gh Pleșa 
(Met.) 17 p.

Observații după finalele campionatului feminin 
de calificare la baschet

Timp de o săptăniină, sala 
i S.M.T.C.F. din Timișoara a găz

duit întrecerile finale ale campiona
tului feminin de cai’iicsre pentru 
categoria A.

Sâ facem o scurtă analiză 
a comportării fiecărei echipe par
ticipante, arătînd, în mare, calită
țile și lipsurile lor.

Vom începe bineînțeles, cu pri
ma clasată: Știința Invâța'.iînt 
București. Remarcăm, în primul 
rînd, faptul că este cea mai tinără 
echipă participantă. Totodată ea 
s-a dovedit și cea mai bine an
trenată, avînd o bună pregă- 
t're fizică, o apărare mobilă și 
sigură și un atac eficace (coeficient 
mediu pe echipă 35 la sută)-. Știin
ța Invățămînt a realizat o per
formanță frumoasă și pe deplin 
meritată.

Flamura roșie Tg Mureș, califi
cată și ea în prima categorie a 
țării, s-a prezentat bine în toate 
meciurile, cu excepția celui cu 
Știința fnvățămînt, cînd a jucat 
sub posibilități. Arma princinală a 
echipei a fost atacul rapid și con
traatacul cu care a marcat cele 
mai multe puncte: 303.

Progresul Satu Mare s-a dovedit 
o echipă cu reale calități, arătînd 
că știe să lupte în momentele de
cisive. Nu a putut obț'ne rezulta

SPORT
• FOTBAL. Iată programa1 jo

curilor de categoria A și B de săp- 
tămina aceasta din Capitală;

Joi 4 noiembrie, stadionul Giu- 
Iești, ora 15: Voința București — 
Constructorul Craiova (restanță ca
tegoria B).

Duminică 7 noiembrie , stadionul 
„23 August" i ora 12.40: Tinărnl 
Dinamovist — Flamura roșie Bră- 
ne.ști (joc amical); demonstrație de 
hochei pe iarbă ; ora 15: Dinamo 
București — Locomotiva București 
(categoria A).

— In cadrul „Cupei Orașelor", 
competiție rezervată echipelor de 
tineret, duminică, la Plozști, repre
zentativa Buzăului a învins selec
ționata Ploești cu 2-0 (0-0), Timi
șoara a întrecut Constanța cu 2-1 
(1-0), iar selecționatele București 
și Bacău au ternrnat ’a egalitate 
0-0.

• HOCHEI PE IARBA. — In 
etapa a IV-a a campionatului oră
șenesc, Progresul a întrecut Dinamo 
4 B cu 2-1, iar Dinamo 4 A a ter
minat nedecis (0-0) cu Flamura 
roșie M.l.U. Miercuri va avea loc 
etapa a V-a, dună următorul pro
gram : ora 14: Dinamo 4 A-Pro- 
gresul; ora 15.30: Dinamo 4 R- 
Fîamura roșie M.l.U. Ambele jocuri 
s? vor d:snu‘a pe terenul Dnemo

9 OINĂ—Colectivul sportiv Con
structorul M.A.S. a organizat du
minică lin campionat dotat cu cupa 
.7 Noiembrie". Turneul, la care 
au participat echipele Locomotiva, 
Constructorul, Dinamo și Ști'nța 
s-a desfășură s’ste-m tur-retur. Pri
ma etapă s-a soldat cu o frumoasă 
victorie a echipei Constructorul, 
care a învins echipa campioană a 
țării, Știința, cu scorul de 15-13 și 
echipa Dinamo cu 13-9. Pe celelalte 
locuri s-au clasat, în ordine, Știința

INFORMAȚII
b A apărut Programul PRONO

SPORT nr. 30 cuprinzînd, printre 
altele :

— Buletinul săptămînii — un 
comentariu al mec urilor de la 
concursul PRONOSPORT nr. 31 
(etapa din 7 noiembrie).

— Despre participarea în colec
tiv și sistemul combinațiilor.

■ Pentru evitarea aglomerației la 
depunerea bulet nelor, participanții 
la concursul PRONOSPORT din 
Capitală sînt invitați a depune bu
letinele lor în primele zile ale săp
tămînii. Cele 88 agenții PRONO
SPORT din Cap tală sînt deschise 
zilnic între orele 7-21 Duminica, 
agențiile sînt deschise numai pînă 
la orele 12, în afară de agențiile 
raionale PRONOSPORT din str. 
Arist de Br and nr. 4, Calea Vic
toriei 33, Schitu Măgureanu 3, Ca
lea Moșilor 90 și Bd. 1848 nr. 39, 
care sînt deschise pînă la orele 13.

a Derbiul campionatului republi
can de fotbal în fruntea programu
lui concursului PRONOSPORT nr. 
31 (etapa din 7 noiembrie).

Programul concursu'ui PRONO
SPORT nr. 31 este următorul:

1. Flamura roșie Arad — C.C.A. 

te superioare din cauză că jocul 
s-a bazat prea mult pe principala 
realizatoare: Gyarmatv.

Voința Orașul Stalin s-a caiac- 
terizaf prin inconstanță. A învins 
pe Știința fnvățămînt, pentru ca 
aț>oi să piardă la Progresul Satu 
Mare și Flamura roșie Tg. Mureș. 
Se resimte mult linsa unei jucă
toare pivot.

Voința Tg. Mureș a luptat cu 
multă dîrzeti'te, însă imprecizia a- 
runcărilor la coș a anihilat pre
gătirea și combativitatea jucătoa
relor.

Ultima s-a clasat echipa Știința 
Timișoara, ale cărei jucătoare n>u 
au avut nici precizie la coș și nici 
o apărare organizată.

întrecerile finale ale campionatu
lui feminin de calificare au prile
juit afirmarea a numeroase elemen
te. Remarcăm in mod special ju
cătoarele Firimide, Mîrșan, Flores- 
cu (Știința Invățămînt București). 
Zoltan, Kosa (Flamura roșie Tg. 
Mureș), Gyarmaty (Progresul Sa
tu Mare), Roșu (Voința Orașul 
Stalin), Baina (Voința Tg. Mureș), 
Biaș (Progresul Craiova) și Cri
văț (Știința Timișoara)

SEVER ȘERBAN 
corespondent

LA ZI
și Dinamo. Locomotiva nu s-a pre
zent at.

EUGEN ANDREI 
coresuondent

9 SPORTURI NAUTICE — Săp- 
Tămîna trecută a început pe lacul 
Snagov desfășurarea campionatuilui 
R.P.R. de vele clasa „Star":

Cele 32 de echipaje înscrise, și-au 
disputat dreptul de a participa în 
semifinale, în 6 serii.

Seriile au lost cîștiig.ate de urmă
torii :

Seria 1: V. Gefes + 1. Dănescu 
(Metalul).

Seria II : Puiu Mânu + G. Po
povic: (Știința).

Seria III: N. Navasart + I. Vă 
gălău (Constructorul).

Seria IV: Millio Tașcu + Gr 
Sântighian (Știința).

Seria V : Al. I Iorovcanu + D 
Strorning.ar (Progresul).

Seria VI : Gh. Lungu + M. Du- ' 
imtriu (Constructorul).

In . semifinala care se dispută 
săptămîna aceasta au intrat 18 e- 
chinaje formale din primii .3 cia-j 
sati in se-ia

0 BASCHET. — Azi la ora 20 
se dispută în sala Dinamo înlî'-nirea 
de categoria A dmtrc cch’pole 
Știința fași și C.C.A.

9 ATLETISM. — In z?leie de 7 
și 8 noiembrie se vor desfășura la 
Odorhei întrecerile atletice dm ca-fc 
druil competiției tradiționale , Cupa 
Regiunii Autonome Maghiare". La 
concurs vor participa cei mai buni 
atleți și atlete din regiune. Puncta-' 
iul va fi alcătuit pe raioane, sepa
rat pentru fete și băieți, iar ra'omuit, 
care va total'za cel mai maire nu 
măr de puncte va primi clina res 
pecfivă

"-ETRE TRUȚIA 
cores nondent

@tanosport
i 11. Dinamo Bucu.ești — Low 
. motiva București.
i III. Dinamo Orașul Stalin —

Știința Cluj.
I IV. Locomotiva Timișoara —

Flacăra Ploești.
V. Metalul Cîmpia Turzii — Șf 

ința Tini șoara.
VI. Progresul Oradea — Metal! 

Hunedoara.
VIL Minerul Petroșani — Loc

- motiva Tg. Mureș.
VIII. Avîntul Reghin — Metal! 

Baia Mare
IX. Flacăra Pitești — Metal 

București.
X. Flamura roșie Cluj — Dinar 

6 București.
.XI. Locomotiva T. Severin 

Flacăra Moreni.
XII. Flamura roșie Sf. Gheorg;

— Metalul Steagul roșu.

MECIURI DE REZERVA .

A. Metalul Ploești — Dinam
j Bacău.

B. Minerul Lupeni — Metah 
Reșița.

C. Dinamo Bîrlad — Șt ința lr.
D. Metalul Brăila — Locomoti 

Pașcani.



A început turneul internațional de volei
In numărul de ajc«zi iacern o 

scurtă trecere in revistă a greu
tăților și lipsurilor reflectate de 
pregătirea lotului nostru repre
zentativ care a participat la cam- 
pionatale mondiale de pentatlon 
modern, de la Budapesta.

Călăria. Planul de antrenament 
la această disciplină sportivă nu 
a putut fi executat decit parțial, 
din cauza valorii scăzute a cailor 
aflați în București. Din acest mo
tiv, în Capitală, sportivii noștri nu 
au putut face antrenamente pe. te
ren variat și cu obstacolele cores
punzătoare cerințelor probei de pen
tatlon modern. Pe șei de sport 
s-a încălecat numai la Sibiu, unde 
ne-au fost puse la dispoziție cele 
mai bune condițiuni : cai bine pre
gătiți, harnașament și manejul a- 
decvat. In prima parte a pregă
tirii, sportivii noștri nu au avut 
cu toții echipamente de călărie, 
din care cauză ei au făcut antre
namente în treninguri, fapt care 
le-a pricinuit neplăcer* și î-a fă
cut indisponibili pentru alte antre
namente. Pe viitor, la acest sport 
vor trebui să se facă antrenamente 
peste obstacole fixe cît mai difi
cile și intr-un teren cit mai ac
cidentat. De asemenea, va trebui 
să se lucreze mult asup'» schim
bărilor de direcție, cunoscîndu-se 
faptul că la Budaoesta, ca și :n 
concursurile viitoare organizatorii 
aranjează parcursurile de așa ma
nieră incit să nună și mai tune 
în cv'crență îndeminarea călăre
țului și nu capacitatea de viteză 
a calului. Va trebui să se insiste 
si mai mult asupra tehnicii statu
lui în șa, a conducerii calului etc.

Scrima. Cea mai mare greutate 
în pregătirea lotului a fost legată 
de faptul că un singur antrenor 
a trebuit să lucreze cu 15 spor
tivi. însușirea cunoștințelor a fost 
influențată negativ și de lipsa
costumelor speciale, a spadelor și ' 
a aparatelor electrice de marcaj. 
Cu experiența acumulată la Bu
dapesta cred că este necesar ca 
în viitor un antrenor să lucreze 
cu maximum 6 sportivi, în așa fel 
incit lecția individuală să dureze 
Circa 20 minute. Va trebui să se 
imprime mai mult dinamism felu
lui nostru de limfă. Fleșa va tre
bui să devină și pentru sportivii 
noștri un mijloc important de a 
obține victoria. De asemenea, în 
antrenamente va trebui să se pu
nă mai mu.lt accentul pe însuși
rea temeinică a elementelor teh
nice de bază, care să permită 
sportivilor să acționeze liber pe 
planșe.

Tirul. Inițial, pentru antrenamen
te am avut la dispoziție numai 
două pistoale, al căror număr a 
fost mărit mai apoi la 5. Cum însă 
pistoalele s-au defectai de mai 
multe ori, sportivii noștri, pentru 
a nu-și pierde pregătirea, s-au 
antrenat cu arma. Din cauza nu
mărului prea mic de pistoale, în 
ședințele de antrenament un spor
tiv nu putea trage mai mult de 
40 de focuri, ceea ce — evident — 
este mult prea puțin. Abia mai 
tîrziu, în cadrul antrenamentelor 
de la Sibiu, s-au putut trage 60 
focuri. Pistoalele au avut însă cro
se ortopedice care nu au fost 
schimbate decît cu puțin timp înain
tea plecării la Budapesta. Lipsa 
instalațiilor cu ținte mișcătoare au 
făcut ca 80 la sută din totalul 
antrenamentelor să fie executate pe 
ținte fixe, ceea ce, firește a in
fluențat în mod negativ întregul 
proces de instruire. Pentru viilor, 
este bine ca sportivii noștri să fa
că antrenamente pe ținte mobile și 
să folosească la fiecare ședință de 
lucru circa 100 de cartușe. De

Activitatea la scrimă
Concursul rezervat Iota lua repu

blican de scrimă s-a caracterizat 
printr-un valoros nivel tehnic. La 
sabie bărbați a cîștigat Tiberiu 
:Bartoș, urmat de Istrate (La ega- 
jlikate de victorii), Szantay, Vîlcea 
și Mustață. Clujana Orb a ieșit 
învingătoare la floretă femei. După 
pa s-au clasat T-a.itiș (la egalitate 
He victorii), Orban, Kesthely, Tur- 
jtureanu și Telegdi. Pe primul loc 
la floretă bărbați s-a clasat Tudor, 
(armat de Vîlcea, Uray ș: Chelaru.

★

Rezultate dlin campionatul cate- 
;oriei B : Progresul Oradea — FI. 
ioșie Timișoara — floretă bărbați 

1—7, floretă fenta 5—11, sabie 
i—10.

asemenea, va trebui să se insiste 
asupra tehnicii ochirii și a auto
matizării mișcărilor necesare de
clanșării focului.

înotul. Din cauza viscolului, ca 
și din cauză că bazinul acoperit 
de la Floreasca se afla în repa
rație. multe din antrenamentele dm 
perioada pregătitoare nu s-au pu
tut efectua. La Budapesta, această 
disciplină sportivă a fost aceea 
în care sportivii noștri s-au com
portat cel mai slab. Fi mai au 
de ’adus muie .îmbunătățiri 8n 

ceea ce privește dezvoltară vitezei 
și punerea la punct a tuturor de
taliilor tehnice. Va trebui să a- 
ccrdăm și mai multă atenție acestei 
probe în așa fel incit pentatloniștiî 
noștri să înoate 4:30,0 pe 300 
metri.

Crosul. Pentru antrenamentele de 
cros ne-au lipsit pantofii cu cuie. 
Pe lingă remedierea acestei defi
ciențe va trebui să punem accen
tul pe alergarea într-un teren va
riat, mult znai accidentat decît 
cel pe care am alergat pi-nă acum. 
La unii dinffe pentatloniști va tre
bui să se insiste asupra îmbună
tățirii tehnice de alergare, în fu ic- 
ție de natura și profilul traseu
lui. La alții, trebuie să se insiste 
asupra dezvoltării rezistenței în 
regim de viteză. De asemenea, tre
buie să mai lucrăm încă mult pen
tru dezvoltarea simțului de apre
ciere al fiecărui sportiv asunra 
timpului și vitezei, cunoscînd fap
tul că în concurs nu sînt îngădui
te indicațiile antrenorilor.

Bazei- sportive In București nu 
există încă un ccmp'ex în care să 
se poată desfășura antrenamentele 
și competițiile pentru pentatlonul 
modern. Din acest motiv, antre
namentele lotului nostru au fost 
efectuate la baze sportive situate 
la o mare depărtare una de cea
laltă, fapt care a contribuit la o 
mare pierdere de timp. Acest 
timp putea fi folosit cu mai mult 
succes pentru procesul de instruire.

Despre activitatea antrenorilor. 
Procesu’ de instruire și antrena
ment al penfatloni'șfilor s-a desfă
șurat sub conducerea unui colectiv 
de antrenori format din : 1. Zidaru 
(căl'ărie), A. Ga.lfrnir (scrimă), 

loan’d și S. Dumitrescu (tir), M. 
Dumitrescu (înot) și I. Mureșan 
(atletism și coordonator).

Cu toate că activitatea acestui 
colectiv s-a desfășurat în condițiu- 
ni grele care i-au împiedicat în 
bună măsură pe antrenori să poa
tă transmite sportivilor toate cu
noștințele lor și să rezolve sarcini
le planului general de antrena
ment, munca în colectiv, perseve
rența și încrederea in forțele 
proprii, i-au ajutat pe aceștia să 
treacă peste toate greutățile și 
să obțină rezultate bune. Din a- 
cest colectiv, antrenorul de tir 
Ioanid nu a depus tot interesul în 
pregătirea lotului și nici nu s-a 
achitat de sarcinile ce-i reveneau 
în procesul de instruire a sportivi
lor. O lipsă în activitatea antre
norilor a fost aceea că în perioa
da pregătitoare nu au asistat, de
cît foarte rar, unul la antrenamen
tele altuia. O cunoaștere multila
terală a sportivilor care depun c- 
forturi mari în procesul antrenării, 
în ansamblul celor cinci probe, 
garantează obținerea celor mai bu

Campionatul de șah al Capitalei
Sîmbătă s-au desfășurat parti

dele întrerupte din cadrul finalei 
campionatului de șah al Capitalei. 
S-au înregistrat rezultatele: Tro a- 
nescu—Nacht 'l2—'D, Kapuscinski— 
Ciocîltea 1—0, Voiculescu—Nacht 
1—0, Rădulescu—Pușcașu */2—V2- 
S-au jucat de asemenea cîteva par
tide aminate: Rădulescu—Horvath

Concurs republican de armă sport pentru juniori
In cadrul concursului republican 

rte tir pentru juniori la armă sport 
cu înălțător (3x20 focuri) au 
fost înregistrate următoarele rezul
tate : echipe băieți: 1. Tînărul Di- 
namovist (campion R.P.R.) —
2460 p. (record R.P.R. stabilit), 2. 
reprezentativa Arad — 2352 p., 3. 
reprezentativa Orașului Stalin — 
2248 p.; echipe fete: 1. Tînărul Di- 
namovist (campion R.P.R.) — 2095 
p. (record R.P.R. stabilit), 2. repre

ne rezultate. De această condiție 
va trebui să se țină seama necon
diționat în activitatea viitoare. Re
zultatele bune obținute de penta- 
tloniștii noștri la primul lor con
curs se datoresc și faptului că 
s-a lucrat Pe baza unei juste pla
nificări și a unei stricte evidențe 
a îndeplinirii planului general de 
antrenament.

Despre sportivi. Tinerii noștri 
sportivi au arătat un deosebit 

interes și în ciuda tuturor greută
ților pe care le-au avut nu au 
precupețit nici un efort pentru a 
se putea instrui cît mai bine. In 
general, ei au avut o frecvență 
destul de regulată la antrenamente.

Dintre ei s-au remarcat, prin con
știinciozitate și perseverență, Teo- 
do>rescu, Stoenescu, Roman, Imre, 
Drăgușan, Biro și Gabor. Alții, 
printre care Țintea, Popescu, 
Manciu, deși au mari posibilități 
de dezvoltare, nu au depus tot in
teresul în procesul de antrenament.

Asociațiile sportive nu sprijină 
și nici măcar nu se interesează de 
popularizarea pentatlonului modern. 
Singură asociația Dinamo s-a o- 
cupat de această frumoasă și com
plexă probă sportivă.

★
Pentru a se putea asigura con

diții normale de lucru în vederea 
angrenării unui număr cît mai ma
re de tineri în practicarea penta
tlonului modern și pentru a se 
putea asigura o pregătire temei
nică 'in vederea partic’pării la 

campionatul mondial din 1955 și 
la Jocurile Olimpice din 1956 este 
necesar să se realizeze următoa
rele obiective :

— reorganizarea și activizarea 
comisie' centrale de pentatlon mo
dern.

— crearea unui lot de 30 cai, 
pus la dispoziția penta tloniștilor, 
care să se pregătească pe obsta
cole dificile și pe un teren vartat, 
conform cerințelor probei de călă
rie din pentatlon.

— crearea unor centre de an- 
benament în orașele Cluj Sibiu, 
Tg. Mureș și București.

— formarea unui lot de juniori 
care să fie selecționați cu precă
dere dintre înotători.

— stabilirea norme’or de clasi
ficare sportivă pentru pentatlon.

— organizarea cît mai multa'- 
concursuri de triatlon, care să cu
prindă ■ tirul, înotul și crosul n.ro 
be care stau la baza pentatlonului 
modern.

— participarea la divers? eon 
cursuri internaționale

— activizarea asociațiilor sporti
ve care vor trebui să acorde tot 
sprijinul, în așa fel -a un număr 
tot mai mare de sportivi să dis
pună de acel minimum de condiții 
necesar practicării pentatlonului 
modern.

Pentatlonul modern are largi po
sibilități de dezvoltare în ‘ara noas
tră. Sportivii care-1 practică pot 
obține rezultate de valoare inter
națională.

Este necesar însă să se acorde 
toată atenția acestei discipline 
sportive, asigurîndu-i-se mijloacele 
necesare unei dezvoltări cit mai 
largi în rîndurile tineretului.

ION MUREȘANU 
antrenor

1—0, Nacht—Rădulescu Vs—'/z, Ka
puscinski—Gavrilă ‘/2—’/î- In cla
sament conduce Botez cu 9 puncte 
(din 12 posibile), urmat de Voicu
lescu 8'/2 și M. Rădulescu 7'/z- 
Astăzi după amiază se dispută pe
nultima rundă, în sala Centrocoop 
din str. Brezoianu 31.

zentativa Petroșani — 1900 p. Cele 
mai bune rezultate individuale în 
acest concurs au fost realizate de: 
Bujor Birănaș (Arad) — 521 p. 
(nou record R.P.R. de juniori), N. 
Dumitrescu (T. D.) — 510 p. și V. 
Antonescu (T. D.) - 502 p. la
băieți, iar la fete de: Jacquelinne 
Zwonevski (T. D.) — 506 p. Con
cursul a avut loc prin corespon
dență.

de la
Simbătă a început la Kiev un 

turneu internațional de volei la 
care iau parte echipele reprezenta
tive ale Republicii Populare Po
lone, Federației Ruse, Ucrainei și 
Bielorusiei. In prima zi s-au întîln t 
echipele feminine ale Ucrainei și 
Bielo-rusiei. Victoria a fost de par
tea celor din urmă care au cîștigat 
cu scorul de 3—0 (13, 13, 12). In 
întîlnirea masculină echipa Ucrai
nei a învins cu 3—0 reprezentativa 
Federației Ruse.

Cu mult interes a fost așteptat 
mecul dintre echipele feminine ale

Hockeiștii de la Dinamo-Moscova 
din nou învingători

BERLIN 1 (Agerpres). — TASS 
transmite :

In seara zilei de 30 octombrie a 
avut loc l-a Berlin mtîlni.rea inter
națională de hochei pe gheață din
tre echipa Dinamo Moscova și e- 
chipa Krefeld din Germania occi
dentală.

La întâlnire au asistat președin
tele R. D. Germane, Wilhelm Pieck,

Fotbalul peste hotare
VOROS LOBOGO BUDAPESIA 
ÎNVINSA IN CAMPIONATUL 

R.P. UNGARE

Aproape că nu este etapă în care 
să nu se înregistreze vreo surpriză. 
Acum două săptămîni, Honved Bu
dapesta a fost întrecută de echipa 
codașă Derog Banyasz, și iată că 
în etapa dc ’uminică echipa cam
pioană Voros Lobogo a trebuit să 
cedeze în fața unei alte echipe co
dașe, SaigOtarțani Banyasz. Jucînd 
cu echipa m’nerilor d:n Salgotarjan, 
echipa fruntașă a clasamentului, în 
rîndul căreia se numără internațio
nalii Hidegkuti, Sandor, Palotas, 
Geller și alții, a fost învinsă la li
mită cu 1-0 (1-0). Punctul învingă
torilor a fost înscris în min. 1 de 
Csuberda. Apoi, echipa campioană 
a dominat cu autoritate, dar nu a 
reușit să înscrie. Cu tr-e: zile înain
te, Voros Lobogo a întrecut Cse- 
peli Vasas cu 4-1, prin golurile în
scrise de Sandor (2). Hidegkuti, 
Kovacs I și, respectiv Toth II.

Echipa Honved a susținut săptă- 
mîna trecută două întâlniri. Ea a 
întrecut Dlosgyori Vasas cu 4-0, iar 
duminică a înv.ns cu 7-2 (4-1) pe 
Szegedi Haladas In aceste două 
meciuri, Kocsis a înricris 4 goluri 
și astfel a trecut în fruntea golge- 
terilor camp onatului.

Iată celelalte rezultate înregistra
te: Vasas Izzo — Gyori Vasas 3-3 
(2-1), Kinizsi — D-.osgyori Vasas 
2-0 (1-0). Au marcat: Orosz și 
Lang. Vasas Budapesta — Dorogy 
Banyasz 2-1 (1-0). Au înscris: 
Csordas (2)' și Varga; Dozsa — 
Stalin Vasmu 2-0 (0-0). Au înscris: 
Szusza (2); Szombathely Lokomo
tiv — Csepeli Vasas 0-0.

In urma acestor rezultate, în cla
sament continuă să conducă tot 
Voros Lobogo, însă poziția sa este 
periclitată nu numai de Honved, 
care ane cu cinci jocuri mai puțin, 
dar și de Kinizsi, de care o despart 
numai două puncte și un singur 
meci.

Iată clasamentul:

Voros Lobogo 19 12 3 4 60:17 27
Kinizsi 18 12 1 5 35:20 25
Honved 14 11 1 2 52:16 23
Vasas Budapesta 18 8 5 5 33:32 21
Dozsa 18 8 4 6 39:31 20
Vasas Izzo 17 5 7 5 22:29 17
Diosgyori Vasas 17 7 2 8 34:37 16
Gyori Vasas 17 5 6 6 24:33 16
Csepeli Vasas 19 4 8 7 23:36 16
Salgotarjani
Bany£sz 18 5 4 9 19:27 14
Dorogi Banyâsz 18 4 6 8 25:36 14
Szombathely
Lokomotiv 18 4 6 8 18:34 14
Stalin Vasmii 19 5 3 11 24:33 13
Szegedi Haladas 18 4 4 10 25:42 12

T.D.N.A. IN SEMIFINALA CUPEI 
„BRATSKA DRUJBA"

| In cadrul campionatului reipu- 
I blcan de fotbal, in cursul săptă- 

mînii trecute s-au desfășurat ur
mătoarele meciuri: la 27 oct. Di
namo Sofia a dispus de Spartak 
Stalino cu scorul de 2-1, iar duml- 
n:că, la Sofia, Dinamo a pierdut 

I în fata echipei Uzina 12 cu scorul 
1 (te 1-3.
I Competiția de fotbal dotată cu 
1 cupa ,,Bratska drujba" — Priete

Kiev
i Federației Ruse și R.P. Polone. 
| După cum se știe echipa R.P. Po- 
I lone este una dintire cele mai bune 

din lume. Ea a ocupat locul II la 
campionatele europene de ia Par s 
(1951) și locul II la campionatele 
mondiale de la Moscova (1952). În
tîlnirea s-a deslășurat la un înalt 
nivel tehnic și într-o notă de deo
sebită dîrzenie revenind sport velor 
din R.S.F.S.R. cu scorul de 3—2. 
In cadrul turneului masculin echipa 
R.P. Polone a întrecut echipa 
R.S.S. Bieloruse.

întrecerile cont nuă.

președ.nte'le Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, Otto Grotewohl, 
vicepreședintele Cons iți uilui de Mi
niștri al R. D. Germane, Walter 
Ulbricht. De asemenea a fost de 
față ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al U.R.S.S. în R. D. 
Germană, G. M. Pușkin.

întîlnirea a luat sfîrșit cu rezul
tatul de 6-0 în favoarea hocheiști- 
lor sovietici 

nie frățească — disputată în cins
tea Armatei Sovietice se apropie 
de sfârșit. In sferturile de finală 
ale acestei competiții au fost înre
gistrate următoarele rezultate: 
Udamik Sofia — Cerveno Zname 
Kustendil 3-0; Ț.D.N.A. — Spartak 
Plovdiv 2-0; DMA. Sllven — Mi
nier Dimitrovo 2-0.

RUDA IIVEZDA BRATISLAVA 
JOACĂ ÎN R. P. BULGARIA

Sofia (prin telefon). — La în
ceputul lunii noiembrie, echipa 
„Ruda Hvezda” din Bratislava va 
întreprinde un turneu în R. P. Bul
garia. Fotbaliștii cehoslovaci vor 
susține două meciuri la Plovdiv și 
unul la Dimitrovgrad.

DJURGARDEN (SUEDIA) VA 
EVOLUA LA SOFIA

Sof a (prin telefon). — După ce 
va termina turneul în R. P. Ro- 
mînă, echipa suedeză de fotbal 
„Djurgarden” va sosi în R. P. Bul
gar a. urmînd să susțină o întîln're 
prietenească cu echipa Udarnik din 
Sofia.

FOTBALIȘTII CHINEZI LA 
BLAGOEVGRAD

Sof a (pr:n telefon). — Echipa 
de fotbal Ba-i din R. P. Chineză 
care se află în tu-neu în R. P. 
Bulgaria, a jucat la 27 octombrie 
la Blagoevgrad cu reprezentativa 
orașului. După un joc interesant, 
întîln’rea s-a terminat Ia egalitate 
2-2.
TORPEDO MOSCOVA A DEBUTAT 

VICTORIOS IN LIBAN
BEIRUT (Agerpres). — TASS 

transmite:
Echipa sovietică de fotbal „Tor

pedo" Moscova și-a început turneul 
în Liban. La 31 octombrie, fotba
liștii sovietici au jucat la Beirut cu 
o selecționată a organizației spor
tive a tineretului dim Liban, ..Tor
pedo" Moscova a obținut victoria 
cu scorul de 5-1.

Aceasta a fost prima întîlnire a 
fotbaliștilor sovietici cu cei libanezi. 
Spectatorii au aplaudat cu căl
dură pe membrii echipei Torpedo.

SURPRIZĂ LA STOCKHOLM
STOCKHOLM (Agerpres).
Duminică s-a disputat la Sto

ckholm întâlnirea internațională de 
fotbal dintre echipele reprezenta
tive ale Suediei și Austriei. Meciul 
s->a terminat cu rezultatul de 2-1 
(1-0) în favoarea gazdelor.
SAHTIOR STALINO CONDUCE 
IN TURNEUL DE CALIFICARE 

ÎN CLASA A
La Stalino șe desfășoară turneul 

final al echipelor din clasa „B" 
pentru promovare în clasa „A”. In 
ultimele meciuri s-au înregistrat re
zultatele : Sahtior (Stalino)-Zenit 
(Moscova) 2—0, Nefteanik (Baku)- 
Torpedo (Rostov) 2—0, Sahtor- 
Spartak (Vilnius) 1 — 1, Nefteanik- 
Spartak (Erevan) 4—2. In felul a- 
cesta dună trei etape conduce în 
clasament Sahtior cu 5 puncte.



C. Sandra (Flamura roșie) victorios in etapa 2-a 
a cursei „Cupa 7 Noiembrie”

C. Șandru și echipa
Doar 7 km. s-au scurs de la 

plecare și trei alergători se des
prind din pluton: C. Șandru (FI. 
roșe). G. Moiceanu (Progr.) și 
I. Hora (C.C.A.). Este deci, lesne 
de înțeles de ce întreg plutonul 
lasă sarcina urmăririi „fugarilor* 
t>e seama dinamoviștilor. Conduc 
pe rind V. Georgescu, Vasilescu, 
Schuster, Maxim și ceilalți de la 
Dinamo. Cu toată această înver- 
șunc'.ă urmărire, cei trei, organi- 
zîrd o „morișcă" bine închegată, 
își măresc necontenit avantajul.

Astfel, după 48,500 km, cînd 
cronomctrul arată 1 oră și 12 mi
nute de la plecare (media orară 
40 km.) „fugarii" au 2 min. avans. 
Situația îi neliniștește pe cei de 
la Dinamo, care acționează acum 
și mai viguros. Urmarea: la Ale
xandria (81 km) unde cei trei a- 
jung după 2 ore 3 min. 45 sec. 
tmedia orară 39,500 km.) Șandru- 
Hora-Moiceanu nu mai au decît 
1 min. 28 sec. avans. Totuși, ei 
nu sînt prinși decît după 30 km., 
de la ieșirea din Alexandria, punct 
in care media orară era - încă de 
aproape 39 km.

. Cîțiva kilometri de acalmie și 
C. Șandru, marele animator al e- 
tapei, atacă și fuge din pluton 
împreună cu Maxim, Constantine- 
scu și Sebe. Faptul acesta nu-i

Concursul de canotaj ds pe lacui Herăstrău
Duminică, pe lacul Herăstrău în 

organizarea colectivului Avîntul 
IPROFIL s-a desfășurat un con
curs de canotaj academic și caiac, 
pentru seniori și juniori. Partici
parea a fost numeroasă și între
cerile viu disputate (mai ales cele 
de caiac simplu șeniori și juniori, 
caiac 2 juniori)..

Colectivele Progresul F. B , Tînă- 
rul dinamovist și Voința au prezen
tat juniori bine pregătiți, care ara. 
tă progrese de la concurs la con
curs. O cursă spectaculoasă a fost 
cea de la schif 4+1, în care juniorii 
Voinței au întrecut echipajele de 
seniori de la Locomotiva si Con
structorul.

Rezultatele tehnice ale probelor :
Caiac 2 juniori: 1. Tînărul dina- 

inovist (I. Dinicu, Timbulinașu) 
2.01. — Caiac 1 juniori: I. Ion 
Marinescu (Progresul F. B.) 2.02.6. 
— Schif 4 + 1 juniori: 1. Voința 
(O. Nicolau, A. Mihai, Gh. Iones- 
cu, P. Nicolau+V. Constantinescu) 
3 05. — Schif simplu seniori (800 
m.): 1. S. Stosse! (Metalul) 3.37.—

Dynamo Praga Întâlnește in încheierea 
turneului său, echipa de rugbi 

Locomotiva București
Dynamo Praga își va înche a se

ria meciurilor susținute în Capita
lă, întîlnind mîine după-amiază 
formația Locomotiva-București. Jo
cul a fost programat pe stadionul 
Giulești, la ora 15,30, iar deschi
derea va fi furnizată de întîln«irea 
formațiilor de juniori Tînărul Di
namovist—Locomotiva București.

După frumoasa comportare din 
cele două meciuri de pînă acum, 
oaspeții doresc să-și înche'e tur
neul printr-o partidă care să se 
situeze la același înalt nivel. De

Concursul internațional de
(Prin telefon). Vineri 29 octom

brie a început în caipiitaila Austriei 
un mare concurs de tenis de 
masă la care participă jucători 
și jucătoare din R. P. Ungară, R. 
Cehoslovacă, Germania occidentală, 
Iugoslavia, Anglia, Suedia, Franța 
și Austria. In acest concurs o bună 
pregătire au arătat jucătorii ceho
slovaci Andreadis, Stipek, Vihna
novsky, jucătoarea Krejcova precum 
și reprezentanta maghiară Kerekes

Iată rezultatele mai interesante 
obținute pînă în finală : Simplu 
bărbați: sferturi de finală : An
dreadis (R. Ceh.) — Freundorfer 
(Germania occ.) 3-1 ; Vihnanovsky 
(R. Ceh.) — Harangozo (Iugosla
via) 3-2; Dolinar (Iugoslavia) — 
Tereba (R. Ceh.) 3-0; Stipek (R. 
Ceh.) — Fliesberg (Suedia) 3-0.

C.C.A. I conduc sn
lasă de fel indiferenți pe Ef. Niță, 
V. Georgescu, Vasilescu, Datcu, 
M. Ștefănescu, Poreceanu, G. 
Șerban și Moraru care fug din 
pluton. Este rîndul lui M. Nicule- 
scu și al tînărului Zanoni, să se 
desprindă din grosuil plutonului, 
care este condus acum de tinerii 
de la Știința : (Spanțoveianu, Di- 
nuț, G. Petrescu) și C. Isțrate. La 
Ghimpați un alt tînăr, N. Molnar 
evadează, îi ajunge pe M. Nicii- 
lescu și Zanoni, care îl prinseseră 
pe Moraru .rămas din grupul lui 
Vasilescu.

Dar M. Niculescu dă semne de 
oboseală, ca și Zcnoni, astfel că> 
Molnar se duce de unul singur și 
plutonul îi absoarbe pe Niculescu, 
Zanoni și Moraru.

Acum fug din pluton Nuță și 
Hora. La scurt timp, din pluton 
mai fug Spanțoveanu și Naidin 
Aceștia îi prind pe Nuță și Hora, 
care îl ajunseseră pe Molnar. 
Cîțiva kilometri mai departe Mol
nar și apoi Spanțoveanu și Nai
din nu mai rezistă cadenței im
primată de Nuță și Hora și sînt 
și ei ajunși de grosul plutonului.

Intre timp, grupul lui Șandru 
este ajuns de grupul condus de 
Datcu, din care Niță se pierde la 
8 km. de sosire. 10 alergători, a- 
flați pe primul plan, se pregătesc

Schif simplu juniori : 1. M. Neguliei 
(Progresul F. B.) 3.45 — Caiac
2 seniori: 1. Progresul F. B. (Pus
eu, Nedelcu) 3.45. — Caiac 2 ju
niori : 1. Tînărul dinamovist (1. Di
nicu, Vernescu) 3-48. — Schif sim
plu fete: 1. Ana Peltzen (Construe, 
torul) 3.52. — Schif 4+1 seniori: 
1. Constructorul 3.17. — Caiac sim
plu băieți: 1. Mihai Balint (Voin
ța) 3.53. — Schif 2 băieți : 1. Con
structorul 3.26. — Schif 4+1 fete: 
1. Constructorul I 4-53. — Caiac 
simplu fete: 1. Rodica Petrescu
(Locomotiva) 2.20. — Caiac 4 bă
ieți: 1. Locomotiva 3.15. — Caiac 
4 juniori : 1. Tînărul dinamo
vist 3.12. — Schif 8+1 fete: 1. 
Constructorul 3.23. — Schif 8+1 
băieți : 1. Constructorul 3.00.

In probele unde au fost înscrieri 
mai puține, juniorii și seniorii au 
luat startul împreună, făcîndu-se 
clasamente separate.

★
Duminică, 7 Noiembrie, pe lacul 

Herăstrău, asociația' Voința va or
ganiza un concurs de fond, deschis 
juniorilor și seniorilor.

sigur că în compania echipei Loco
motiva București, al cărei joc teh
nic este apreciat de publicul cunos
cător, ei vor putea să-și atingă țe
lul dorit. Spectacolul nu va avea 
decît de cîșVgat din disputa dîrză 
care se anunță, întrucît gazdele vor 
căuta să-și impună jocul lor bazat 
pe cunoștințele tehnice ale echipei 
și să contrabalanseze diferența de 
calități fizice care-i favorizează pe 
dinamoviști.

Meciul va fi condus de arbitrul 
G. Fanella.

tenis de masă de la Viena
Semi-finale: Andreadis — Vihna
novsky 3-1 ; Dolinar — Stipek 3-1.

Simplu femei: sferturi de finală- 
Kerekes (R.P.U.) — Diana Rowe 
(Anglia) 3-2; Rosalinde Rowe (An
glia) — Pritzi (Austria) 3-0. G. 
Farka-ș (R.P.U.) — Laufer (Aus
tria) 3-0; Krejcova (R. Ceh.) — 
Wertl (Austria) 3-1. Semi-finale: 
Kerekes — Krejcova 3-0 ; R. Rowe 
— G. Fa.rkaș 3-2.

Dublu bărbați: sferturi de finală: 
Freundorfer — Rokmayer (Germa
nia occidentală) = Dolinar — Ha- 
rangozo (Iugoslavia) 3-2. Semi
finale: Andreadis — Stipek (R. 
Ceh.) = Sala — Cafiero (Franța) 
3-0; Freundorfer— Rokmayer (Ger
mania , occ.) = Tereba — Vihna
novsky (R. Ceh.) 3-1.

clasamentul general
pentru sprintul final pe care îl 
cîștigă C. Șandru, ca o meritată 
încununare a deosebitei sale com
bativități.

Clasamentul etapei: 1. C. Șan
dru, 162 km. în 4 ore 26 min. Me
dia: 36,50 km. Timp ou bonificație 
4:25, 30; 2. G. Șerban. 'Timp cu 
bonif. 4:25.45 3. N. Vasilescu; 4. 
1. Constantinescu; 5. C. Datcu, toți 
același timp cu învingătorul. Pe 
echipe primul loc în etapă a re
venit echipei C.C.A. I. (13:18,00), 
urmată de Dinamo I, «aceiași timp.

Clasamentul general: 1. C. 
Șandru (FI. roșie F. C. Gheor- 
ghiu-Dej) 7:23,31; 2. G. Șerban 
(C.C.A.) 7:24,0’1; 3. N. Vasilescu 
(Dinamo) 7:24,06; 4. I. Constan- 
tinescu.

Pe echipe, conduce C. C. A. I 
(22:12,48), urmată de Dinamo I 
(22:13,02), Flamura roșie 
(22:17.45), Recolta și Progresul, 

cu 22:22,42.
Astăzi zi de repaus. Mîine se 

dispută etapa a IlI-a, pe șoseaua 
Urzioeni: 80 km contra timp cu 
plecări individuale. Startul la ora 
12, de la km. 8.

EMIL IENCEC

Campionatul de șah 
al R. P. Polone

VARȘOVIA (Agerpres).
După desfășurarea partidelor 

din runda a XVI-a a campionatu
lui de șah al R- P- Polone, în 
fruntea clasamentului a trecut a- 
cum Arlamowski, care l-a învins 
pe Gawlikowski. In celelalte par
tide au fost înregistrate urmă
toarele rezultate: Makarczyk— Ro- 
zanski 1—0; Dworzinski—Sliwa 
*/2—‘A ; Szczepaniec — Ziembinski 
1—0; Mitkowki — Blaszczik 1—0; 
Grynfeld—Brcoska 1—0 ; Ciejka— 
Kwilecki lA—‘/2. Partidele Tarnow- 
ski—Plater și Gromek—Gniot «a.u 
fost întrerupte.

Iată clasamentul primelor locuri: 
1. Ai’lamowski 10 puncte; 2—3 
Sliwa, Tarnowski cu 9 puncte 
fiecare și o partidă întreruptă; 
4. Makarczik 9 puncte.

Noi i ecorduri ale automobiliștilor 
și motocicliștilor sovietici

SIMFEROPOL (Agerpres). — 
TASS transmite :

La Simferopol au luat sfîrșit 
campionatele unionale de automo
bilism și motociclism.

In cursul întrecerilor, sporti
vii sovietici au stabilit 16 recor
duri unionale, din care unele le 
depășesc pe cele mondiale, exis
tente.

In legătură cu această competi
ție A. Kisterski, arbitru principal 
a declarat următoarele unui co
respondent al Agenției Tass :

— La competițiile cu automobi
lele de sport au fost stabilite 10 
recorduri unionale. Dintre acestea, 
patru aparțin maestrului sportu
lui E. Lorent (Harkov), care a 
condus automobilul „L—350“, cu o 
capacitate sub 350 cmc. In cursa 
Pe 1 km nelansat mașina condusă 
de el a atins viteza medie orară 
de 120,040 km. In cursa pe 1 
km. lansat, Lorent a obținut o vi
teză medie de 218,314 km., pe oră. 
Pe distanța de 5 km. lansat, spor
tivul sovietic a realizat media de 
213,548 km. pe oră. In cursa de 
10 km. cu start lansat a fost rea
lizată o viteză medie orară de 
215,775 km. A. Ambrosenkov, 
maestru a] sportului din Moscova, 
a stabilit patru recorduri unionale 
cortducînd automobilul „Zvezda- 
M-Nami“, cu o capacitate sub 
500 cmc.

Maestrul sportului V. Nikiten 
(Harkov) a condus automobilul 
sport „Harkov—6" categoria pînă 
la 2.000 cmc. In cursa pe 5 km- 
lansat el a obținut viteza medie 
orară de 274,851 km., iar pe dis
tanța de 10 km. lansat, 258,565 
km. pe oră. Ambele aceste perfor
manțe constituie npi recorduri 
mondiale.

•Motocicliștii au stabilit, de ase
menea, șase recorduri noi. Dintre 
acestea două aparțin maestrului 
emerit al sportului A. Novinov 
(Moscova).

Concurs de... așteptare!
Din cînd în cînd, colectivele 

din Buzău își mai aduc aminte 
că și ciclismul este un sport — 
și încă unul foarte util — așa 
că mai încropesc cite un con
curs,

Așa s-a întîmplat, sau mai 
bine zis... trebuia să se întîmple 
și duminică 17 octombrie, dată 
la care, potrivit afișelor cît toate 
zilele lipite în oraș, urma să 
aibă loc o întrecere de ciclism, 
organizată de colectivul sportiv 
Progresul, pe ruta Buzău — 
Rîmnicul Sărat — Buzău. Cine 
citea afișul, — după cum ne re
latează corespondentul nostru, 
Victor Ranghel — afla că ple
carea are loc la ora 9, dar unde 
se dădea startul, asta nu scria 
nicăeri I Era, probabil, secret 
mare...

In dimineața cursei, cicliștii 
și spectatorii s-au sculat deci 
mai devreme și-au început să 
caute prin tot orașul... locul unde 
era fixat startul.

Nimeni nu știa nimic! Intr-un 
tîrziu, cineva a descoperit locul 
plecării. Dar locul era... gol. Nici 
un semn nu trăda organizarea 
unei curse cicliste.

— Hai să-l căutăm pe tov. 
Hrabciuc, președintele colectivu
lui Progresul I propuse un Cetă
țean. Progresul organizează... 
Deci, trebuie să știe!...

Dar unde-i tov. Hrabciuc ? Pe 
la 9 jumătate — reamintim că 
plecarea era fixată pentru ora 9 
— își făcu apariția — cine cre
deți ? —... tov. Hrabciuc în car
ne și oase I Era bine dispus, iar 
privirile lui foarte senine păreau

In biroul tovarășului președinte...
— ...Să știți că-s foc pe 

„Sportu’". Vă ocupați de toate 
colectivele, numai de noi, de 
„Recolta" Iași nu șerifi nimic...

Și iov. președinte Bucur se 
răsuci în scaun...

Tov. președinte, uite că am 
venit și pe la Dv. să vedem cum 
stați cu realizările...

— Asta e foarte frumos din 
partea Dv.

— Mai întîi ne-ar interesa 
planul de muncă...

— Imediat... Hei, Nastea, ia 
dă planul ăla încoa !

— Care plan ? tovarășe pre
ședinte. Nu știți că s-a pier
dut?

— A, uitasem, făcu președin
tele către corespondentul nostru. 
Dar nu e nimic ! Noi cunoaștem 
munca pe de rost... Un moment... 
un moment... Uite și planul! Ști
am eu că-i pe aici.

Poftim planul!
— Planul e frumos... Văd aici 

că e vorba de organizarea unui 
concurs de călărie. L-ați făcut?

— Nu-mi mai aduce aminte 
de el. Fir-ar al naibei de con
curs. O lună am muncit să-l or
ganizăm... Am avut și fanfară 
în ziua concursului, ne-am în
grijit și de „Salvare" și ce crezi 
d-ta ? N-au venit caii 1 Cînd e 
să te pască ghinionul...

— Mă rog... Dar văd că spune 
aici în plan că v-ați propus să 
organizați 10 colective sportive 
Le-ați organizat ?

— Mda... Le-am organizat... 
Trei s-au organizat ele singure...

— Și restul de 7 ?
— Păi nu v-am spus ? Noi ne

am concentrat toate forțele pen
tru reușita concursului de călă
rie 1

— Mia rog, alte realizări mai 
aveți ?

— Avem, cum să n-avem. Dar

că-(i spun : — „Dar ce așteptați 
aici, fraților?".

In fond, otrul avea toate mo
tivele să fie bine dispus. Chiar 
în noaptea aceea dănțuise Ia un 
bal și printre atîtea „perinițe" 
uitase și cum îl cheamă, dar- 
mi-te de cursa de a doua zi. 
Acum venea agale, legănindu- 
se ușor, finind în mînă o sacose 
cu 5 sticle de bere (bineînțeles... 
golite !).

Toți cicliștii au sărit cu gura 
pe el:

— Dați-ne echipament! Dați- 
ne numere de concurs I Dați-ne...

Tov. Hrabciuc ridică mina, 
făcu semn să fie tăcere și-apoi 
rosti aceste epocale cuvinte:

— Mă băieți mă, eu zic că e 
mai bine să... amînăm cursa. O 
facem, duminica viitoare... Am 
fost la bal, sînt obosit... numai 
de cursă nu-mi arde...

Dar cum sportivii țineau mor
țiș să alerge, tov. Hrabciuc s-a 
decis să „organizeze" cursa. Lip
seau însă arbitrii. Noroc însă că 
tov. Hrabciuc este om cu iniția
tivă. A ochit pe cîțiva din mul
țime și-a început să-i roage:

■— Nene pane, nene Petrică, 
nene cutare, așteptăm o mină 
de ajutor... Ne trebuie arbitri !

Amatori s-au găsit. Ce, strică 
o plimbare, cu mașina într-o du
minică însorită de toamnă ?

Așa că după o „mică" întîrzi- 
ere, pe la ora 11, s-a dat însfîr- 
șit și startul iar cicliștii s-au aș
ternut la drum...

Dar după 15 kilometri, „ofici
alii" au început să-și facă soco
telile că e drumul prea lung, că 
președintele (săracul) e cam obo
sit, că e tîrziu, că se răcește 
supa pe masă. N-au stat mult 
pe gînduri și-cu și luat o ho- 
tărîre:

— Fraților, scurtăm cursa I În
toarcem la kilometrul 20. Ce să 
mai mergem pînă la Rîmnicul 
Sărat? E prea departe... Așa nu 
pierdem nici masa !...

Mîncăcioși oameni I Dar, după 
toate cite le-au făcut, ne între
băm dacă nu e cazul să tnănîn- 
ce și o... papară, în așa fel in
cit să le treacă... pofta de astfel 

i de „organizări" !...

din cauză că avem atîtea pe 
cap. nu prea le știm...

— Dar de ce mai toate depla
sările s-au făcut la Huși ?

— Păi... Păi... Hușiul e loc 
important. Are niște vinuri... 
asta, vreau să spun niște... co
lective... Mă Curmei, mă tu ce-ai 
făcut pe la Huși, că ai stat cîte
va zile pe-acolo ? Cum? Cum ? 
Ce ie fîstîc'ești așa ? Și ce e 
dacă o să fii criticai ? Critica e 
bună... Ne ajută în muncă!...

— Tov. președinte, Hușiul ca 
Hușiul. Să-l lăsăm...

— Curat să-l lăsăm, tovarășe 
corespondent...

— Dar cu crosul de mîine di
mineață, cum stați ? Citi parti- 
cipanți aveți ?

— Citi participanți? Eu știu... 
Concursul ăla de călărie, m-a 
zăpăcit complect. Nu e nimic, îi 
numărăm mîine la stadion I

... Și cît de mult dorea iov. 
președinte Bucur să ne ocupăm 
de activitatea consiliului sportiv 
regional „Recolta"-lași pe care 
cu... onoare îl conduce...

JACK BERARIU
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