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Să aplicăm experiența sovietică in pregătirea 
activității sportive de iarnă

coloa- 
articol 

semnat de B. Hasanov, președin
tele consiliului colectivului spor
tiv Torpedo-Orel din U.R.S.S., 
tratînd despre desfășurarea pre
gătirilor 
sportive

DE CURIND a apărut în 
nele ziarului nostru un

vederea activității 
iarnă. Din lec

tura atentă a acestui articol se 
putea desprinde grija deosebită de 
care se bucură în Uniunea Sovie
tică problema pregătirii temeinice 

. a activității din timpul iernii. Spor
tivii sovietici consideră iarna nu 

' ca pe un anotimp în care își pot 
permite o odihnă totală ci, ca un 
sezon în care ei trebuie să desfă
șoare aceeași rodnică activitate din 
timpul verii, pentru a nu pierde 
din calitățile cîștigate după luni de 
zile de antrenament și competiții. 
In plus, pentru activiștii sportivi 

l din Uniunea Sovietică iarna repre
zintă și un sezon propice atra
gerii unor mase din ce în ce mai 
largi în practicarea sportului, prin 
angrenarea a noi membri în sec
țiile de schi, patinaj și de sporturi 
de sală precum și prin întărirea or- 

' ganizatorică a colectivelor sportive. 
Invățînd din nesecata experiență 

a activiștilor sportivi din Uniunea 
Sovietică, activiștii sportivi din țara 
noastră acordă astăzi o atenție 
crescută creării condițiilor nece
sare desfășurării unei largi activi
tăți sportive de iarnă. Tot din ex
periența sovietică, activiștii noștri 
au învățat că nucleul principal al 
acestei activități este colectivul 
sportiv — unitatea de bază a miș
cării sportive — și că, deci, aci 
rebuie să se desfășoare cu toată 
ntensitatea și din vreme, cea mai 
luternică muncă de pregătire.

Mergînd pe această linie, în 
najoritatea colectivelor sportive 
lin țară au fost depuse multe 
■forturi pentru asigurarea unei bo
gate activități sportive în timpul 
rezonului de iarnă. Preocuparea 
ață de consolidarea bazei ma- 
eriale a acestei activități se si- 
uează, în general, pe primul loc : 
a colectivele Progresul I.T.B. sau 
.ocomotiva M.C.F. din Capitală, 
a Flamura roșie-Ianoș Herbak 
in Cluj sau Voința Craiova, la 
ezervele de Muncă Vaslui 

4 colectivele Recolta din i „ 
ea Bacău, pregătirile sînt în toi. 
chipamentul și materialele 
lă sînt 
ite (în 
portivîi 
lijloace
echi de schiuri) noi pîrtii de schi, 
ambuline de sărituri sînt în curs 
e amenajare, se creează condi- 
'ile pentru transformarea tere- 
îrilor simple, și a stadioanelor 

patinoare și piste de patinaj.
In colectivele cu o bună acti

vate, ca Locomotiva Grivița Ro- 
e, Progresul I.T.B., Avîntul Buș- 
ni, Voința Tg. Mureș etc., preo- 
ipările se extind și asupra con- 
■lidării organizatorice a secții- 
r sportive de iarnă, prin întă
rea activului lor de conducere și 
obilizarea de noi membri în 
este secții. Mai mult, există de 

acum și preocupări în tomeniul 
struirii schiorilor. Astfel, ’a școa- 

sportivă de 
antrenorul 
cu tinerii
program 
întărirea'

sau
regiu-

de iar- 
comple-recondiționate și 

comuneie regiunii Bacău 
și-au și confecționat, prin 
locale, peste 1000 de pe-

tiva T.C., 
David', 1
București, Metalul Craiova etc., 
care par a nu se sezisa de apro
pierea iernii, trebuie să arătăm că 
chiar colectivele care manifestă 
preocupări serioase scapă din ve
dere unele aspecte foarte impor
tante. Așa, de pildă, dacă activi
tatea depusă pentru pregătirea ba
zei materiale este satisfăcătoare, 
nu același lucru se poate spune 
despre munca de întărire organi
zatorică a colectivelor în general 
și a secțiilor de iarnă în special. 
Nu este de ajuns să existe schiuri 
și pîrtii, patine și patinoare, pen
tru a exista o bună activitate 
sportivă de iarnă. Succesul acestei 
activități depinde de numărul oa
menilor care iau parte la ea și 
de nivelul pregătirii pe care ei și-o 
însușesc. Or, pentru a realiza un 
număr de participant cît mai mare 
și un nivel de pregătire cît mai 
ridicat este nevoie, în primul rînd. 
de o întărire a bazei organizato
rice, a capacității de cuprindere 
a maselor în activitatea sportivă 
de iarnă, cu atît mai mult cu. cît 
este vorba nu numai de munca din 
secții, ci și de trecerea în masă 
a normelor de schi și patinai 
G.M.A.

In articolul său, B. Hasanov 
arată clar că încă din luna oc
tombrie s-a ținut darea de seamă 
în fața adunării generale a colec
tivului Torpedo-Orel, ea fiind pre
cedată de adunări pe secții și 
cercuri. In cadrul acestor adunări, 
sportivii au putut aduce o contri
buție colectivă la îmbunătățirea 
muncii consiliului colectivului pre
cum și la buna desfășurare a 
pregătirilor de iarnă. Or, la noi, 
problema adunărilor generale de 
analiză a muncii colectivului spor
tiv este complet neglijată, fapt 
care înlătură masele de sportivi 
de la discutarea și rezolvarea sar
cinilor prin înlăturarea lipsurilor și 
greutăților colectivelor sportive. 
Iată de ce se cere din partea co
lectivelor sportive, odată cu preo
cuparea față de pregătirea sezo
nului de iarnă, o intensă activi
tate pentru întărirea organizato
rică a colectivelor, a cercurilor 
sportive și a secțiilor pe ramură 
de sport.

Nu e niaî puțin adevărat însă 
că dacă principala activitate de 
pregătire a sezonului de 
trebuie dusă în colectivele 
tive, organele superioare nu 
ele sarcini importante în 
domeniu. Un exemplu de felul în 
care trebuie să se preocupe con
siliile regionale și orășenești ale 
asociațiilor îl constituie rodnica 
activitate depusă pînă acum de 
consiliul orășenesc București 
asociației

iarnă 
sfor
ăit și 
acest

i

Expoziția 
turistice

S-a deschis 
de fotografii

Ieri după-amiază 
localul Cenitrocoop
toriei nr. 29, Expoziția de 
grafii turistice organizată de 
silitul Central al Sindicatelor, 
Direcția Turism și Excursii.

Această expoziție prezintă
mai bune fotografii realizate de 
amatorii din întreaga țară și pre
miate în cadrul concursului de foto
grafii turistice organizat anul aces
ta de C.O.S.

Expoziția va fi deschisă pînă la 
1 decembrie și poate fi vizitată 
zilnic între orele 9—22.

A nins la Zakopane. Frumoasa 
va primi și în acest an vizita a 
aceste tinere, ei vor veni să-și

sta(iune de iarnă din R. P. Polonă 
mii de oameni ai muncii. La fel ca 
petreacă aci zilele de odihnă

Ștafeta
Prieteniei Romino -Sovietice

Marți după amiază, în piața Re
publicii din Capitală a sosit una 
din ramurile „Ștafetei Prieteniei 
Romîno-Sovietice*’ care duce po
porului sovietic cu prilejul Lunii 
Prieteniei Romîno-Sovietice , mesa, 
jul de frățească prietenie al oameni
lor muncii din patria noastră. ,

Ștafeta a fost primita de tov. 
Vasile Istrate, prim secretar al Co
mitetului orășenesc U.T.M. Bucu
rești. Mesajul din partea sportivilor 
romîni a fost citit de sportivul Ion 
Ciondoiu, de la Gasa Centrală a 
Armatei, după care, ștafeta a fost

înmînată grupului de sportivi care 
o va duce mai departe spre Un
gheni, unde va fi predată sportivi, 
lor sovietici.

Festivitatea a fost urmărită de 
mii de locuitori ai orașului Bucu
rești care au manifestat călduros 
pentru prietenia romîno-sovietică.

Echipe de sportivi, pornite din. 
alte patru colțuri ale țării, (Baia 
Mare, Oradea, Timișoara, Constan
ța), poartă în aceste zile ștafeta 

• spre Ungheni, unde se vor întîlni 
în preajma zilei de 7 Noiembrie.

(Agerpres)

La întîlnirile disputate în vara anului trecut au asistat peste 15.000 
de spectatori. In fotografie o vedem pe Josy Grandel, încercind să 

treacă mingea peste blocajul echipei noastre

întîlnirile de volei
cu reprezentativele Franței

Din tarile 
de democrație populară

UN NOU STADION IN ORASUU 
LUBLIN

Anul acesta, în R. P. Polonă 
au început lucrările de amenajare 
a unor noi construcții sportive mo
derne. Astfel, construcția noului 
stadion din orașul Lublin va fi 
terminată în curînd. Acest stadion 
a fost amenajat în cea mai mare 
măsură, prin munca obștească a 
sportivilor și oamenilor muncii.- 
Stadionul are o capacitate de 
30.000 locuri și este amenajat cu 
toate instalațiile necesare.
CONSTRUCȚII SI AMENAJARI 

SPORTIVE IN R. D. GERMANA
Guvernul Republicii Democrate 

Germane acordă o deosebită aten
ție dezvoltării culturii fizice și 
sportului. Din anul 1950 și pînă 
în prezent au fost construite la 
Berlin numeroase baze sportive, 
cum sînt stadionul de iarnă, o sală 
modernă de sport, două stadioane 
cu o capacitate de peste 100.000 
locuri, un bazin de natație. Și în 
alte localități din țară, ca Aue, 
Rostock, Dresda, Magdeburg, sînt 
în construcție noi stadioane și baze 
sportive. La Leipzig, de pildă, se 
înalță clădirea noului institut de 
cultură fizică. In împrejurimile 
institutului va fi amenajat un com
plex sportiv. In afară de aceste 
construcții mari, se mai constru
iesc, în diferite orașe, 120 de sta
dioane, 345 săli de sport, 41 de 
bazine de natație, 162 de trambu
line pentru schi și 14 autodromuri.
S-A DESCHIS STADIONUL DE 

IARNĂ DIN PRAGA

tineret din B3'a 
1. Kovacs desfă- 
săi sportivi un 

de antrenament, 
pregătirii fizice, 

pe

are, 
ară 
gat 
ntru
;ă la începerea activității 
aiuri. La fel, hocheiștii de la 
instructorul Petroșani și-au în- 
aut și ei pregătirile prin antre- 
mente în sală și în aer liber.
Făcînd însă abstracție de fap- 
î că există și unele colective 

Metalul Acumulatorul, Locomo-

al 
_____.... _________ , ___ , în 
afară de îndrumarea și controlul 
muncii din colective, a organizat 
de pe acum două centre de schi 
și a planificat în așa fel tere
nurile ce urmează a fi transfor
mate în patinoare încît fiecare co
lectiv al asociației să poată bene
ficia de aceste baze sportive. De 
asemenea, comitetele regionale, ra
ionale și orășenești C.F.S. au da
toria de a controla îndeaproape 
munca dusă de colective, trăgîn- 
du-i Ia răspundere cu botărîre pe 
activiștii neglijenți sau delăsători.

Aplicînd și în acest domeniu 
bogata experiență a mișcării spor
tive sovietice, să luăm din vreme 
toate măsurile tehnico-orgaiicato- 
rice menite să ducă la o întărire 
a colectivelor sportive și Ia o în
viorare a activității sportive în 
timpul iernii, contribuind astfel Ia 
întărirea și lărgirea mișcării noas
tre sportive,

Locomotiva, care.
Reprezentativele (masculină și 

feminină) de volei ale țării noas
tre vor susține la sfîrșitul acestei 
săptămîni o întîlnire cu valoroasele 
reprezentative ale Franței. Echipele 
de volei ale Franței sînt cunoscute 
sportivilor bucureșteni, care au mai 
avut prilejul să le vadă jucînd 
în compania echipelor R.P.R. în 
vara anului 1953. Echipele de volei 
ale Franței și Republicii Popu
lare Romîne s-au întîlnit aproape 
în fiecare an, începînd din 1949. 
Ultima partidă, disputată numai 
între echipele masculine, a avut 
loc acum un an la Paris, cînd 
reprezentanții noștri au învins cu 
3-2.

Pentru întîlnirile 
oaspeții vor deplasa un lot de 8 
jucătoare 
dintre ei 
multe ori 
au jucat 
lor țării 
numele jucătorilor și jucătoarelor 
care alcătuiesc loturile Franței;

de duminică,

și 11 jucători. Mulți 
au făcut parte de mai 

din echipele Franței, care 
împotriva reprezentanți- 

noastre. Iată, de altfel.

FETE: Josianne Bosch, Marcelle 
Cabarrus, Jeaninne Folcheris, Co
lette Jaulin, Marie Louise Bretagne, 
Jeanine Menias, Colette Giraldon, 
Catherine Baschet; BĂIEȚI : Jean 
Chabert, Roger Chabert, Igor Chi- 
chkine, Rene Nomico, Franțois Du
jardin Robert Maniaudet, Henry 
Pasqualini, Jean Pierre Lavernie, 
Pierre Coquand, Claude Jean Bosch, 
Rene Brockly.

Echipele țării noastre s-aii pre
gătit intens pentru aceste impor
tante jocuri. Zilele acestea au loc 
ultimele meciuri de verificare, ur- 
mînd ca pînă la sfîrșitul săptă- 
mînii să se definitiveze echipele 
care ne vor reprezenta. Astfel, as
tăzi după-amiază, începînd de la 
ora 17, cele două loturi vor susține 
meciuri de verificare. In prima par
tidă, lotul feminin va întîlni echi
pa de juniori Tînărul Dinamovist, 
iar în al doilea lotul masculin se 
va întrece cu echipa Dinamo Bucu
rești. Ambele întîlniri au loc în 
sala Floreasca, x

0a și în anii precedenți, și în 
acest an a avut Ioc Ia sfîrșitnil 
lunii octombrie deschiderea oficială 
a stadionului de iarnă din capitala 
R. Cehoslovace. In fiecare diminea
ță, stadionul stă la dispoziția mi
cilor patinatori care sînt îndru
mați de instructori și antrenori 
pricepuți. Seara se desfășoară me
ciurile de hochei pe gheață. In 
prezent au loc întîlniri amicale, 
urmînd ca în curînd să înceapă 
activitatea competițională.

300.000 DE SPORTIVI

S-au împlinit doi ani de la în
ființarea în R.P. Bulgaria a aso
ciației sportive sătești „Urojai" 
(Recolta). In acest interval de 
timp, asociația Urojai a strîns în 
rîndurile sale aproape 300.000 de 
tineri țărani muncitori. Din ca
drul asociației mulți sportivi au 
ocupat locuri de frunte în cam
pionatele republicane, la diferite 
discipline.

Anul acesta, la spartachiadele 
sătești organizate de asociație, au 
participat peste 400.000 de concu- 
renți. La întrecerile atletice aii 
luat parte aproape 150.000 de ti
neri și tinere. Peste 28.000 de mem
bri ai asociației au îndeplinit 

normele de clasificare republicană^



Comisiile regionale 
G. K. A.

Continua dezvoltare a com
plexului G M.A. în (ara noastră 
a făcut necesară — pe lingă 
luarea unor alte măsuri — în
ființarea unor noi organe regio
nale, care să -poată cuprinde 
toate problemele acestor im
portante activități. Este vorba 
de comisiile regionale G M.A. 
de pe lingă comitetele regionale 
C.F.S. De la început trebuie 
să spunem că forma lor or
ganizatorică și obiectivele prin
cipale ce le vor sta în fată, 
trebuie să contribuie din plin 
la înfăptuirea unei serioase co
tituri în activitatea G.M.A.

Comisiile regionale, care au 
și fost, de altfel, constituite 
în majoritatea regiunilor din 
țara noastră, sînt formate din 
cite trei activiști sportivi vo
luntari: responsabil, tehnician 
și secretar.

Iată, pe scurt care sînt func
țiile lor: comisiile regionale vor 
îndruma și controla comisiile 
raionale și orășenești de con
trol G.M.A., vor analiza acti
vitatea cadrelor tehnice ale co- 

} misiilor de control ale colecti-
■ velor sportive, intr-un cuvînt,
■ întreaga activitate G.M.A. din 
! regiunea respectivă. Pentru a 
j veni în ajutorul acestor comisii, 
' care trebuie să se ocupe în 
' majoritatea timpului lor liber 
' de- munca de teren, serviciul
! G.M.A. din C.C.F.S. a hotărit 
j simplificarea formularelor de e- 

1 vidență. Tot pentru ușu- 
< rarea eliberării insignelor

F. G.M.A. și G.M.A. gradul I 
‘ excelent, cît și G.M.A. gradul

II, au fost luate măsuri ca
.' acestea să fie distribuite purtă-
! lorilor de către raion. Purtătorii

G. M.A. gradul II vor primi in
signele de la comisia regională •

■ G.M.A. In acest caz, deciziile
, pentru purtătorii insignelor 
! F.G.M.A. și G.M.A. gradul I 

reușit și excelent se vor întocmi 
' de către comitetele raionale 
i C.F.S., iar deciziile, pentru pur- 
. tători' insignei G.M.A. gradul 
! II, de către comitetul regional 

C.F.S .
ț In unele regiuni, ca, de pil-
1 dă, Bacău și Suceava, aceste 
i comisii au și fost constituite. 
/Membrii noilor comisii regiona

le din aceste două regiuni, ho- , 
' tărîți să muncească cu toată 

forța și priceperea, au trecut 
' la lucru. Iată, pe scurt, obiec- 
i tivele principale ale comisiei re- 
! gionale G.M.A. Bacău în a- 
ț ceastă perioadă: instruirea co

misiilor raionale și orășenești 
’ de control G.M.A. în vederea 
■ trecerii normelor G.M.A. în

1 lunile de iarnă. Acolo unde co
misiile sînt descompletate, se 
va trece la reorganizarea lor. 
Vor fi controlate comisiile de

! pregătire și examinare G.M.A. 
J pentru cunoașterea nivelului de 
j pregătire a membrilor comisiei. 

. De aceste probleme se va 
j ocupa tehnicianul comisiei, pro- 
i fesorul de educație fizică 

Gheorghe Ardeleanu. In decurs 
i de cîteva zile, lucrările de evi- 
i dență a purtătorilor de insignă 
: G.M.A. din toate raioanele vor

f*1

0

fi aduse la zi. Acolo unde co
lectivele sportive stau mai slab, 
se vor lua măsuri de sprijinire 
a acestora în vederea realizării 
angajamentelor. Se vor da in
strucțiuni comisiilor raionale și 
orășenești G.M.A. de felul cum 
se va păstra întreaga evidență 
G.M.A. în colectivul sportiv. De 
această problemă va răspunde 
secretarul comisiei, tov. Nic. 
Cozma. De felul cum comisia 
regională își duce munca și de 
sprijinul pe care trebuie să-l a- 
corde organizațiile de masă 
complexului G.M.A. în regiune, 
se va ocupa în mod special res
ponsabilul comisiei, tov. Nic. 
Gavriloaia.

TEODOR ROIBU j

CE FAC PURTĂTORII DE INSIGKĂ G. M. A. ?

Complexul G.M.A. nu repre
zintă un scop în sine. Cucerirea 
insignei G.M.A. trebuie să con
stituie numai primul pas căite 
angrenarea unui tinăr în viaja 
sportivă, iar colectivele sportive 
au datoria ca, angrenindu-l pe 
tinărul purtător de insignă în- 
tr-o seepe pe ramură de sport, 
în competițiile de mase și în 
munca de activist sportiv, să-l 
ajute să-și dezvolte calită(ile 
cîștigate prin cucerirea insig
nei.

Rindurile de mai jos reflectă 
felul în care se preocupă de a- 
ceastă problemă o serie de co
lective sportive din Capitală.

Pe drumul cel bira...

de umia,i -..uite în diferit' puncte 
ale Bucureștiului 
se întîmplă in 
ța Textil-confecții 
ușoară. Și dacă 
bine, așa ctini

— așa cum 
colectivul Voil’i- 
— nu 
treaba 

merge

obținute 
diverse 

succese.

de schi. Purtătorii de insignă 
au dovedit aptitudini pentru 
au fost încadrați în secția de 
Ei vor constitui un bun exem-

De ce lipsesc unele secții importante ?

Ciad organizațiile de masă
Dacă activiștii 

colectivului sportiv 
de la M.C.F. se 
pot mîndri azi că 
ia gradul I au de
pășit cu 50 la sută 
angajamentele lua
te la fel ca și la

gradul II, acest fapt se datorește 
bunei organizări a muncii colec
tivului, care a știut să angreneze 
nu numai antrenorii și tehnicienii 
dar și purtătorii de insignă G.M.A. 
care formează comisiile obștești
sau sînt în birotd secțiilor pe 
ramură de sport.

Astăzi, purtătorii insignei G.M.A. 
din acest colectiv, sînt sprijinul 
de nădejde al colectivului. Acest 
lucru nu e de mirare. Colectivul 
sportiv a muncit cu hărnicie, a 
știut să folosească din plin spri
jinul organizației U.T.M., al co
mitetului de întreprindere. Cu ase
menea sprijin munca se poate duce 
în cele mai bune condiții, se pot 
obține rezultate din cele mai fru
moase. Despre astfel -de rezultate 
vorbesc cele 11 secții pe ramură de 
sport, în care 15 la sută dintre 
cei 320 de sportivi clasificați sînt 

DIN TOATE... PREA POTIN Numai 12 purtători
Colectivul sportiv 

Flamura roșie 
M.I.U. este unul 
din colectivele mari 
din Capitală. Are 
echipe fruntașe de 
baschet, hochei pe 
iarbă și volei. In

magazia colectivului se găsește e- 
chipament și materiale sportive 
de bună calitate, în număr su
ficient. In afara secțiilor frun
tașe, colectivul mai are înfiin
țate secții de fotbal, box, ca
notaj și șah. Toate treburile 
merg bine în acest colectiv pînă 
la... activitatea G.M.A. Deși la 
Spartachiada sindicală aii luat 
parte aproape 300 de tineri și ti
nere, la diferite concursuri popu
lare aproape 500, pînă acum, în 
luna noiembrie, colectivul a rea
lizat doar 36 noi purtători de in
signă. Se pare că mai există tin 
număr de 60 de aspiranți care 
și-au trecut toate normele, dar care 
nu pot deveni purtători ai insig
nei, deoarece examenul de control 
este amî îat mereu din diverse mo
tive. Astfel, dacă te interesezi de 
activitatea sportivă a purtătorilor 
de insignă de la Flamura roșie, 
afli destul de puține lucruri. Pu
țini purtători de insignă G.M.A. 
gradul I, nici un purtător G.M.A. 
gradul II realizat în acest an și 
puțini dintre purtători încadrați în 
secțiile pe ramură de sport! Sin
gura secție care cuprinde un nu
măr mai mare de purtători ai in
signei este secția de volei. Intr-o
asemenea situație, conducerea co
lectivului Flamura roșie M.I.U. 
are datoria să se ocupe în primul 
rînd de bunul mers al activității
G.M.A., pentru ca astfel la M.I.U. 
să se poată dezvolta o activitate 
sportVă corespunzătoare.

pietoni — nu oricine e înzestrat 
cu calitățile deosebite pe care le 
cer alpinismul și canotajul. Lipsa 
unei secții de atletism se face re
simțită destul de serios. Acc-st 
lucru a fost sezisat și de condu
cerea colectivului, care se ocupă 
în prezent, de înființarea ei. De 
asemenea, lipsa secției de tir este

— Ce zice ?
— Să-i facem loc... cică și el a învăfai gimnastica prin G.M.A.

sprijină colectivul sportiv
purtători de insignă G.M.A. gr. I. 
și gr. II, secția de tir, înființată 
în urma creșterii numărului trăgă
torilor ridicați prin G.M.A., numă
rul mare de sportivi de frunte ai 
colectivului, printre care amintim 
pa Ioan Spirescu, Aneta Ivanovici, 
Constantin Diaconu, descope- 
riți cu prilejul trecerii probelor 
G.M.A. Grija colectivului sportiv 
este permanent îndreptată spre noi
le cadre care se ridică din mijlocul 
aspiranților, spre creșterea de spor
tivi de nădejde ca tinerii Marin 
Tichian și Marin Marin, care sînt 
azi în prima echipă de gimnastică. 
Aspiranții G.M.A., ajutați, crescuți 
cu grijă și înconjurați cu atenție, 
sînt nădejdea de mîine a colec
tivului, sînt sportivii fruntași de 
mîine ai secțiilor pe ramură de 
sport din cadrul colectivului Loco
motiva M.C.F. Aceasta o știu bine 
cei din colectiv și e deci firească 
grija cu care-i înconjoară, cu care 
le îndrumează pașii pe drumul pri
melor încercări sportive, pentru a 
crește apoi din ei viitori purtători 
de insignă G.M.A., sportivi de 
nădejde ai asociației.

I 
C. C.

de insignă?
Se poate ca în. 

tr-un colectiv spor
tiv ca Metalul 
Mao Țze-dun, să 
existe numai 12 
purtători de insig
nă G.M.A. ?

Iată o întrebare 
la care, activiștii colectivului spor
tiv nu pot răspunde decît astfel :

— Da ! In anul acesta a- 
vem doar 12 purtători de insignă 1

CTim este posibilă o astfel de si
tuație? Colectivul nu are nici un 
fel de evidență a celor care au 
cucerit insigna. In fiecare an au 
fost realizați noi purtători G.M.A., 
dar, odată cu înmînarea insigne
lor, s-a term* 1'nat și preocuparea pen
tru tinerii prieteni ai sportului. 
Astfel, munca de 1 an de zile ace
lor care au obținut insigna și care, 
fără îndoială, ar fi dorit să devină 
sportivi activi ai colectivului a fost 
irosită zadarnic. Colectivul i-ă 
scăpat din mină, i-a pierdut din 
evidență, nereușind să facă din a- 
cești purtători G.M.A. participant 
activi la viața sportivă.

De bună seamă 
că munca sportivă 
din cadrul unui co
lectiv al asociației 
Voința, care cu
prinde 24 de coope
rative, din care 
fiecare are peste 20

e prea 
merge 

—-, —....... — în a-
cest colectiv, aceasta înseamnă că 
membrii consiliului colectivului 
muncesc cu tragere de inimă, că 
cercurile sportive ale colectivului își 
trăiesc cu adevărat viața.

In acest colectiv au fost 
pe linie G.M.A., ca și la 
ramuri sportive, frumoase 
Angajamentul luat cu privire la nu
mărul de purtători gr. I și gr. II 
a fost de pe acum depășit. Colecti
vul nu s-a mulțumit cu înregistrarea 
acestui succes ; el și-a îndreptat a- 
tenția înspre atragerea purtătorilor 
de insignă în cele 7 secții pe ramură 

de sport, spre o participare activă 
la viața colectivului. Sprijiniți de 
antrenorii și instructorii voluntari, 
cei mai mulți purtători de insignă 
din cadrul colectivului sînt încadrați 
în secții pe ramură de sport. La 
aceasta a contribuit punerea accen
tului pe munca cercurilor sportive. 
Inițiativa luată de colectiv do a în

ființa, pe lingă majoritatea cercu
rilor, echipe de volei s-a dovedit 

deosebit de bună. Intre aceste echipe 
de volei au fost organizate con
cursuri de casă.

Odată cu apropierea iernii, colec
tivul și-a îndreptat atenția spre mă
rirea numărului de membri ai sec
ției 
care 
schi 
schi.
piu pentru cei care mai au de tre
cut norma de schi, vor putea fi de 
folos instructorului voluntar de schi.

P N.

Fără îndoială că nu e puțin lu
cru să ai în colectiv secții fruntașe 
de auto-moto, canotaj și alpinism, 
așa cum are colectivul Progresul
I- C. A. S., care trebuie eviden
țiat pentru felul cum se îngri
jește de bunul mers al aces
tor secții. Colectivul Progresul
I.C.A.S., în afara secțiilor enume
rate mai sus, are și secții de fot
bal, popice și volei către care se 
pare că s-au îndreptat cei mai 
mulți dintre membrii acestui co
lectiv. Numărul purtătorilor de in
signă G.M.A. ai colectivului este 
destul de mare. Numărul celor care 
fac parte din secțiile pe ramură 
de sport este însă mic. Explica
ția acestui fapt nu e greu de gă
sit. In vreme ce orice tîaăr care 
și-a cucerit insigna G.M.A. poate 
practica, fără multă pregătire spe
cială, atletismul, tirul sau gim
nastica, nu oricine știe să conducă 
o motocicletă — fără a pune în 
pericol viața sa sau a pașnicilor

Unul după altul, au fost schim
bați tovarășii din conducerea co
lectivului. Fiecare a muncit cum 
s-a priceput. Dre nici unul nu a 
dat în primire celuilalt evidența 
colectivului, astfel îneît acesta să 
știe oricînd cîți purtători există în 
colectiv. Și, din această cauză, în 
momentul de față, un colectiv mare, 
cu largi posibilități de antrenare a 
masei de salariați în practicarea 
sportului, cum este colectivul spor
tiv Mao-Țze-dun, nu are „în scrip
te’' decît 12 purtători G.M.A.

Cît va mai dura oare această si
tuație?

E. M.

inadmisibilă, deoarece cu prilejul 
trecerii normei G.M.A. la tir un 
mare număr de tineri au arătat 
frumoase calități. Aceasta, cu atît 
mai mult, cu cît printre membrii 
colectivului Progresul I.C.A.S. se 
află și campionul de tir al R.P.R. 
Gh. Novac.

N. P.

Noi purtători 
de insignă

• In ultimele săptămini, in j 
raionul Tg. Mureș se desfășoară , 
o intensă activitate în domeniul 
complexului G.M.A. Datorită mun- ' 
cii neobosite a activiștilor sportivi, 
un număr din ce în ce mai mare ! 
de țărani muncitori și colectiviști 
devin purtători ai insignei G.M.A. 
Astifel, în comuna Sîncraiul de 
Pădure, 42 de țărani au devenit 
purtători ai insignei G.M.A. gra- • 
dul I, la Oaia 29, la Periș 10, la 
Călușer 10, la Berghia 16, la Cris- 
tești 4 și la Păsăreni 4.

DUMITRU NICOARA 
corespondent

• Din ce în ce mai mulți elevi, 
ai școlilor profesionale metalurgice 
din Galați se întrec pentru obți
nerea insignei G.M.A. Rodr.’ca ac
tivitate G.M.A. din cadrul acestor 
școli se reflectă în numeroasele 
concursuri organizate pentru tre
cerea normelor complexu’ui. De 
curind, un număr de 30 de elevi 
au participat la un concurs de • 
marș, organizat special pentru tre
cerea normei G.M.A.’

De asemenea și elevele de la 
liceul din Galați au participat la 
această întrecere, multe din're ele' 
treeîndu-și norma de marș, in ace
lași timp, la bazinul acoperit din 
oraș zeci de elevi își trec zilnic 
normele de natație.

GH. STEFANESCU 
V. PALADESCU 

corespondenți

• In orașul Hunedoara există o 
vie activitate în domeniul comple
xului G.M.A. Comisia de pregătire 
și examinare G.M.A., nvin I spri
jinul consiliului colectivului spor
tiv Metalul și al comitetului UTM 
de la combinatul siderurgic din 
localitate, a reușit să pregătească 
un număr de 128 de tineri aspi
ranți. care, de curînd, au devenit 
purtători ai insignei G.M.A. In 
plus, 170 de tineri și tinere au tre
cut pînă acum toate normele și ’■ 
urmează doar să se prezinte la 
examenul de control.

GH. CIORANU 
OVIDIU RAȚIU 

corespondenți
• La G.M.A. gr. I, colectivul 

sportiv Voința Craiova și-a depă
șit angajamentele cu 14-9 la sută, 
iar la G.M.A. gr. II cu 166 la sută. 
Trebuie evidențiate cercurile spor
tive ale cooperativelor 1. C. Frimu, 
Chimica Oltenia și Industria Lem
nului.

ION TURLAC 
corespondent

Activitate rodnică 
la Oțelul Roșu

In ultimul timp, munca in cadrul 
complexului G.M.A. la colectivul 
sportiv Metalul din Oțelul Roșu s-a 
îmbunătățit simțitor; comisia de 
pregătire și examinare G.M.A. acti
vează zilnic pe terenurile de sport, 
în mijlocul aspiranților care își trec 
normele. O activitate rodnică în 
această direcție depun strungarul 
Makar Anton și tehnicianul Nico- 
lae Brînzeanu — finalist m campio
natele de box ale R.P.R. pe anul 
1954 — care n-au precupețit nici un 
efort pentru ca un număr cît mai 
mare de tineri muncitori de Ia 
uzinele Oțelul Roșu să devină pur
tători ai insignei G.M.A.

Trebuie arătat că un însemnat a- • 
port aduc antrenorii diferitelor sec
ții pe ramură de sport ale colecti
vului, care au pus pe primul plan 
•în activitatea lor complexul spor
tiv G.M.A.

Ca urmare a acestei preocupări, 
27 de tineri și-au trecut în ultimul! 
timp toate normele prevăzute pen
tru G.M.A. gr. II. Se cuvine a fi 
evidențiați toți jucătorii echipei de 
fotbal Metalul Oțelul Roșu, campi
oană regională și participantă la, 
turneul de calificare pentru catego
ria B de la Arad, care vor primi 
in curind insigna G.M.A. gr. II. 
Printre aceștia se află lăcătușii 
Lucacs Carol. Cerea Francisc și: 
Schier Iosif, strungarul Leretter Io

sif și electricianul Gozob loan.
De asemenea vor primi această!., 

insignă și tinerii jucători de fotbal 
din echipa de rezerve a colectivului 
Metalul, printre care sînt strungarul 
Ve’celean Vicrcl, fruntaș al între
cerii socialiste, tîmplarul PlavistiaL 
Ni colac precum și boxerul State 
Alexandru, handbalistul Flondra 
Vasile și tinărul instructor de înot 
Kovacs Pavel.

ROMULUC ’ ’’ADU
corespondenți



DISCUȚII DESPRE SCRMl
1. — Nervi inutili...

2. — Unde i pregătirea fizică t
3. — Progresul tinerilor

Au strigat la el niște oameni de 
. pe stradă. Poate i-or fi adresat cu

vinte de îmbărbătare. Dar el nu 
le-a auzit. N-a. înțeles nimic. In 
urechi ii sună doar fîșiitul roților 
•pe asfalt.

Rămâne în urmă Comarnicul, cu 
coșurile sale de fabrică acoperite 
de cenușiul verzui al cimentului.

Serpentinele șerpuiesc spre Gura 
Beliei. Bicicleta e vietate înaripa- 

l tă, nălucă, gînd. E plăcut să-ți 
J șuiere vîniiil pe lingă timple. Și 
I pedatez: cu ochii pironiți înaintea 

’< roții din față, și pedalezi... peda- 
J Iezi...

Patruzeci de kilometri pe oră... 
1 cincizeci... șaizeci...

Te soarbe coborî șui, te duci la 
■ vale ca purtat de vînt, luneci ca 

în vis.

Victor Negoiță, se smulsese din 
pluton și țișnise — bolid — în 
urma lui Negru. Negru evadase 
încă de la ieșirea din Predeal. Se 
cățărase cel dinții pe serpentinele 
Timișului, escaladase ca un diavol 
punctul cel mai înalt al Văii Pra- 

1 hovei ș!, pînă să iasă din oraș, Iă- 
sase între el și plu'on cîteva 
sute de metri. Apoi se nă
pustise la vale ca viforul, înghi
țind kilometrii, unul după altul. 

J Colegii săi de echipă au dus cu 
rtndul trenă falsă, strunind toate 
tentativele de rupere ale austriacu
lui Fr.tsch. Nici o clipită nu-l scă
pau din ochi. Flăcăul acesta blond, 
înalt, vin jos, cu ochi cenușii ca 
oțelul, mecanic la o uzină din 
Graz, îmbrăcase tricoul galben încă 
după etapa a cincea și de atunci 
nu-l ma; lăsase. Coaliția romîni- 
lor, a cehoslovacilor și a bulgari
lor nu-l clintise de pe primul loc 
din clasamentul circuitului ciclist. 
Ii smulseseră rotnînii minut cu mi
nut, secundă cu secundă, dar tot 
mai păstra un minut și jumătate 
avans față de Negru, al doilea în 
clasamentul general.

Mai rămăsese doar etapa acea
sta. Bătălia hotărttoare era aștep
tată după trecerea Predealului.

Negru procedase minunat. Bun 
cățărător, el se folosise de acea
stă calitate pentru a atinge, în- 
tiiul, punctul culminant al etapei, 
apoi se avintase cu o viteză ului
toare pe serpentine, in jos. Dacă 
tși păstra distanța cucerită astfel, 
minutul și jumătate cu care aus
tria/ ut îi întrecuse pe toți era ca 
și lichidat.

...Și iată că, atunci cîndnimeni 
nu se aștepta, Negoiță fugise și el 
din pluton, descompletind ech'pa 
romîncască hotărită să-l țină în 
friu pe austriac.

Primind de veste, înghesuit cum 
era in mijlocul plutonului, Fritsch 
începu să se frămînte pe bicicletă, 
să se agite, întocmai ca un armă
sar care își mușcă nerăbdător ză
bala. gata să se ia la întrecere cu 
vîntul.

★
Nu mai sțnt brazi de-a dreapta 

•și de-a stingă șoselei. Nici munte 
nu mai este. Nici așezare omenea
scă pe coaste. Totul s-a estompat, 
s-a top't într-o pîclă cenușie în 
care nu se mai deslușește nimic. 

\Din cinci în cînd, licărește argin
tul viu ci Prahovei. O clipită doar 
și dispare.

Gura Beliei.
Un pilc de case. O turlă de bi

serică. Brazi. Cîțiva oameni care 
holbează Qchii la năluca în tricou 
roșu. Niște copii fug în toate păr
țile, dînd țipete de groază. Mă- 
căie disperat un cîrd de rațe. In 
urma lui Negoiță, o babă cu nasul 
coroiat, pe semne stăpîna rațelor, 
cloncăne un blestem:

— Rupe-ți-ai gîlul să ți-l rupi, 
maică/

Dar Negoiță are nevoie de gîtul 
său mai mult ca orieînd. Mlinile, 
încleștate puternic pe gh'don, stă- 
pinesc cu îndemânare zborul bici
cletei. Toată energia, toată viața i 
s-a concentrat parcă în privirile a- 
țintite înaintea roții. Om și vehi
cul alcătuiesc un singur tot, o am- 
b'ție unică.

Oare nu-l mai ajunge odată pe 
Negru? Așa de mare distanță să 
fi luat acesta?

Numai să-l prindă el din urmă, 
căci după acea se va vedea care 
pe care. Parcă n-are să-și spună 
cuvînlul energia cheltuită de Ne
gru la escaladarea Predealului?

★
Circuitul ciclist al țării se 

transformase intr-o adevărată săr
bătoare a sportului cu pedale. Pre

tutindeni pe unde trecuseră cicliș
tii fuseseră primiți cu urale și flori. 
I-au sărutat fetele. I-ati aplaudat 
muncitorii. Le-au oferit premii. 
Negoiță a cucerit o cupă la Foc
șani, trei metri de stofă la Cluj, 
un aparat fotografic la Caranse
beș, daruri pregătite de întreprin
derile locale pentru primii sosiți în 
orașele respective. ,

Mai rămăsese acum, la întoar
cere, doar Ploeștiul. Petroliștii din 
Ploești îl așteptau cu un aparat 
de radio pe acela care va trece 
primul prin orașul lor.

Radio... O dorință a lui Negoiță încă 
din cop tărie. Sucești butonu', slai 
lungit pe pat și ți se umple casa 
de muzică. Tot ce vrei și tot ce 
nu gîndeșii, aparatul îți prinde. 
Vrei operă? O ai. Poftești la mu
zică populară romîr.cască? Ai și 
muz'că populară românească. Do-' 
rești muzică de dans? O ai și pe 
asta. Din toate colțurile lumii îți 
vin, pe nevăzute căi aeriene, me
lodii care de care mai frumoase. 
Mult face un aparat de rad o!

Victor Negoiță stringea de mai 
mult timp bani pentru un aparat 
de radio. Locuință bună avea. 
Fiind unul din cei mai de nădejde 
ajusfori din uzină, fruntaș în între
cerea .socialistă, primise un apar
tament cum nici nu visase el, in
tr-unui din blocurile noului cart'er 
muncitoresc. Cum doar să nu-l is
pitească premiul oferit de petroliș
tii ploeșteni?

De l-ar cîștiga el! Cu banii eco
nomisiți pînă acum și-ar turna un 
costum de haine de să se ducă 
pomina. Tot are să-i trebuiască în 
curind. S-a înțeles cu Magda ca 

pînă în iarnă să încheie căsătoria 
civilă.

Are să fie fericit împreună cu 
Magda. Bună fată! Și gospodină... 
Și are niște ochii... Petale de v o- 
rele, boabe luminoase din vioriul 
cel mai scump al curcubeului. Cu 
siguranță că așteaptă și ea în Pia
ța Scînteii sosirea cicliștilor. Pe 
cine vor căuta ochii ei, dacă nu 
pe el? O, dac-ar fi el primul so
sit!...

Negoiță pedalează și mai vîr- 
tos. Crispat, cu maxilarele încleș
tate, cu fruntea aproape lipită de 
ghidon, pedalează nebunește.

Mai repede!
Mal repede!
Frumos ar fi să cîștige și etapa. 

E mulțumit el și cu locul pe care-l 
ocupă acum în clasamentul gene
ral — locul al șaselea — dar par. 
că e o cinste deosebită să fii cuce
ritorul ultimei etape. Și unde mai 
pui că ar avea și haz. Din duelul 
Fritsch — Negru, să iasă învingă
tor el, Negoiță. Cînd doi se ceartă 
al treilea ctștigă...

Șoseaua încolăcește o viroagă 
prăpăstioasă, în fundul căreia spu
megă o cădere de apă. Urmează 
o porțiune mică de șosea pavată 
cu piatră cubică... O barieră de 
cale ferată...

Cantonierul face semne cu fa
nionul roșu.

— Nu cumva o fi vreun tren? 
Atita mi-ar trebui!

Negoiță trece vertiginos ca bo
lidul. In urma lui, aude cum se 
lasă bariera.

Mare noroc a avut. Două-trei 
secunde să fi întîrziat — pierdea 
tot avansul luat față de pluton 
Cine știe cit avea să aștepte tre
cerea trenului.

Gonește acum prin Breaza.
A mai încetinit puțin. N-o poate 

duce tot timpul in același ritm. Și 
apoi s-a mai îndulcit și panta.

II aplaudă un grup de fete.
— Hai, Negoiță! îl încurajează 

cineva, care l-a recunoscut, deși e 
negru de praf. Sudorile au lăsat 
dire prin straiul gros de colb, des
coperind pielea arămie.

— Alai repede, că-l ajungi! stri
gă altul.

Iar Negoiță gîndește:
— De Negru e vorba. A, de l-aș 

ajunge... Am organiza o morișcă, 
iar la Ploești, la sprint... O fi el 
cel mai bun cățărător, dar la sprint 
îl întrec eu.

A ieșit și din Breaza.
Șoseaua dă zor către Cîmpina.
In depărtare, pe marginea ei, 

o mogildeață. Mogîldeața face 
semne disperate cu mina.

— Negru!
Negoiță l-a recunoscut după tri

coul roșu cu dungă tricoloră.
— Negru e! Să știi că are o 

pană. Al meu e aparatul!
Și la gîndul acesta îi vine să 

dea chiot de bucurie.
Se și vede în apartamentul său. 

E sîmbătă seara. Aparatul de ra
dio este deschis. Crainicul anunță: 
„Muzică de dans". Acordurile unui 
tango unduios răsună ca la o po
runcă. Magda i s-a și aruncat în 
brațe, ușoară ca' fulgul. Mult îi 
mai place dansul!

Lui Negtu i s-a rupt furca. Bi
cicleta zace, ca o ființă neînsufle
țită, pe marginea șoselei. Și ma- 
șina-atelier e atît de departe... Cînd 
a evadat el. tocmai se oprise pen
tru a-l ajuta pe un cehoslovac să 
repare.

Negru strigă ceva, dar nu se 

înțelege ce. Săltat din șea, Negoi
ță pedalează cu puteri sporite.

— Sărmanul Negru! II ajunge 
plutonul. Tot Fritsch cîștigă circui
tul. Păcat! Tot muncitor și el, 
dar..., mai bine rămînea la noi 
cupa. Afurisită întîmplare!

A ajuns în dreptul tui Negru... 
L-a depășit...

Negru îl zărise de departe pe 
Negoiță, dar nu-l recunoscuse din 
primul moment. Crezuse că-i au
striacul și, la gîndul că și ultimul 
său asalt avea să rămînă tot za
darnic, simțise ca o lovitură de 
pumnal in inimă.

Pe măsură însă ce punctul din 
zare se apropia, lui Negru îi 
veni iarăși inima la loc. Tricoul 
urmăritorului nu era galben, ci 
roșu. Nu putea deci să fie Fritsch. 
Era un rcmtn, poate chiar unul 
din echipa națională.

Scoase un oftat de ușurare. Tot 
îi mai rămînea o licărire de spe
ranță.

Da, un romin era. Negoiță! Ne-
gru ca un drac, cu fața crispată
și brăzdată de sudori, Negoiță
zbura, nu alta.

— Departe-i plutonul? strigă
Negru.

Nici un răspuns
Negoiță gonește parcă și mai

tare.
— Hei. Negoiță!...
Tot in zadar.
Să nu-l fi auzit oare?
Se poate șl asta. Cînd alergi cu 

atita încordare, e cu putință. O 
știe din propria-i experiență. Și 
lui i se tntîmplă atunci cînd con
curează pe velodrom să nu mai 
audă încurajările și strigătele pu
blicului. Ești ca pe malul unei 
mări frămîntate de uragan. Un 
clocot, un vuiet difuz și atita tot.

Dar dacă Negoiță l-a auzit și 
n-a vrut să se oprească?

Negru simte ca o împunsătură 
de ac în inimă.

— Să știi că n-a vrut. II ispi
tește aparatul de radio din. Ploești. 
Ce mai tovarăș! De dragul unei 
satisfacții personale uită și de e- 
chipă și de tot. De felul său, Ne
gru nu era răzbunător. La drept 
vorbind — se gîndea el — ce-i 
dator Negoiță să-mi dea bicicleta 
lui? M-o ajunge mașina, mi-or re
para-o pe a mea, mi-or schimba-o... 
Văd eu ce-oi face... De astă dată 
insă, pe dedesubtul acestei resem
nări se strecură pe nesimțite și 
șopîrla pizmei: Nu i-ar fi părut 
rău dacă lui Negoiță i-ar fi ex
plodat cauciucul sau i s-ar fi de
fectat măcar schimbătorul de vi
teză.

Dar iată că pe Negoiță nu l-a 
înghițit depărtarea. A dat el să 
treacă mai departe, însă parcă ci
neva i-ă strigat deodată:

— Ce faci? Unde alerg'.? Cum 
îți lași tovarășul de echipă?

Glasul lui Negru să fi fost, sau 
poate o deșteptare negîndită a con
științei?

— Oprește-te! tresaltă un gînd 
din afunduri curate de suflet. O- 
prește-te și afută-l pe Negru! De 
ce să plece Cupa în altă țară?

— Mai repede! izbucnește și 
vocea amăgitoare a egoismului, 
încă puțin și vine Ploeștiul... a- 
paratul.. Nu vrei s-o faci fericită 
pe Magda?

— Fă-o fericită, se împotrivește 
primul g'as, dar nu cu prețul a- 
cesta.

Cit să fi durat totul?
Poate nici 7 secunde.
Negoiță simte că parcă nici pi

cioarele nu-l mai ajută, ca și cum 
împotrivirea din adincul cugetului i 
s-ar fi coborît pînă în mădulare.

— Nu! Decît cu prețul acesta, 
mai bine lipsă! Ducă-se-ncolo a- 

paratul!
Și frtnează atît de brusc, îneît 

simte că e gata să fie azvîrlit 
din șea.

A oprit...
A întors...
Negrp; care se așezase pe mar- 

g'nea șoselei, cătrănit și îndurerat 
sare în picioare.

Negoiță îi arată bicicleta.
— Ia-o! încalecă și fugi.
De oboseală, dar și de emoție, 

piftie. Vorbește întretăiat. Vocea 
îi tremură.

Negru nu înțelege despre ce-i 
vorba. Gura i-a rămas întredes
chisă, într-o expresie de mirare și 
neîncredere.

— Ia bicicleta mea! repetă Ne
goiță, aproape răcnind. M-am pur
tat ca un mizerabil adineaori, 
dar... iartă-mă. O să-ți explic eu. 
Fugi! Cupa trebue să rămînă la 
noi.

Insfirșit, a priceput și Negru 
Pune mina pe bicicleta lui Negoiță 
cu mișcări febrile, aproape auto
mate, supunîndu-se ca unui ordin. 
Dă să încalece...

Dar nu încalecă.
Se repede la tovarășul său și 

îl strînge la piept.
— Mulțumesc. Negoiță. Dacă 

nu mi se mai tntîmplă vreun po
cinog. a noastră e cupa!

Abia după aceea încalecă și își 
ia avînt. Cit te-ai șterge la ochi, 
a devenit doar un punct în zarea 
albăstrie.

•ir
ll doare despărțirea de bicicletă 

pe Negoiță. dar nu-i pare rău. E 
adevărat că va mai trebui să pună 
ban peste ban să-și poată cumpăra 
aparatul de radio. E drept că Mag
da îl va căuta în zadar printre 
primii sosiți. Poate că va ajunge 
la București printre ultimii.

Dar cupa nu va pleca. Circuitul 
ciclist al Republicii al nostru va fi.

De cînd l-a depășit tn zbor pe 
Negru și pînă s-a întors la el, Ne
goiță a trăit cit intr-un an.

Acum e mulțumit.
Și, în timp ce el așteaptă rna- 

șina-atelier. o lacrimă ti lunecă 
pe obraz. In mărgăritarul acesta, 
cel mai curat mărgăritar, înflorește 
o rază de soare.

MARIN SIRBULESCU

De fiecare ca;ă auzim același 
gen de discuții in jurul concursuri
lor de selecție: că nu pot fi cri
terii valabile, că „miza" pusă in 
joc — selecționarea in' echipa na
țională— îi determină pe sportivi 
să fie prea nervoși, etc. Firește că 
am auzit aceste comentarii — lip
site de o bază științifică — și cu 
ocazia recentului concurs al lotului 
republican de scrimă. Dar la toa
te concursurile internaționale s-a 
confirmat că acest gen de compe
tiții de verificare sînt absolut ne* 
cesare înaintea întîlnirilor impor
tante. Intr-adevăr, „miza" este 
mare și ea provoacă participanților 
o tensiune nervoasă deosebită in 
timpul concursurilor de selec-r 
ție. Dar numai astfel, antre
norul va putea vedea care trăa 
gător are o mai bună stăpî* 
nlre de sine. Oare, într-un con-' 
curs internațional nu este necesară 
această stăpînire de sine ? Desigur 
că da 1 Trăgătorul care va ști să 
aibă calmul necesar într-un con
curs de selecție va putea, fără dis
cuție, să reziste momentelor difi
cile care se produc — inerent —• 
în orice concurs internațional, lată, 

de pildă, cazul floretistului Tudor. 
Și la acest concurs Tudor Ilie a 
protestat — verbal sau prin ges- 
tu:i — la multe decizii ale arbitri
lor. De unde, la început, erau niște 
simple proteste, ulterior Tudor s-a 
enervat, făcea eforturi (cîteo-dată...)’ 
să se stăpînească și în felul acesta 
a consumat — cu totul inutil — o 
însemnată cantitate de energie ner- 

. voasă. Specificul întîlnirtlor de 
scrimă îi este cunoscut, desigur, 
lui Tudor de foarte mulți ani. Atît 
la concursurile interne, cît și la 
cele internaționale, arbitrajele sînt 
de asemenea natură îneît unele lo
vituri nu pot fi observate. De aceea, 
un trăgător valoros trebuie să se 
antreneze astfel îneît pentru un 
asalt el să fie în stare să cîștige 

6 sau chiar 7 lovituri și nu numai 
5 cum este regulamentar. Pre- 
gătindu-se în acest mod, „nervii” 
sînt înlăturați și capacitatea de 
luptă este mult mărită. Prea puțini 
dintre trăgătorii noștri fruntași țin 
seama de această realitate. Am 
examinat cazul lui Tudor, în pri
mul rind pentru că el este specific 
majorității trăgătorilor noștri frun-i 
tași și apoi pentru că sîntem con
vinși că posibilitățile lui Tudor Ilie 
sînt mult mai mari decît cele ac
tuale. Infr-adevăr, renunțind la 
proteste, stăpînindu-se de la înce
putul asaltului și bazîndu-și lupta 
pe o^ pregătire fizică mult supe
rioară celei actuale, Tudor Ilie —i 
ca și toți ceilalți trăgători ai noș-> 
tri — poate obține rezultate înze- 

I cit superioare.
Pe marginea recentului concurs 

al lotului național de scrimă putem 
afirma fără șovăire că pregătirea 
fizică actuală a trăgătorilor din 
lot este nesatisfăcătoare. Răspuns 
derea_ pentru această deficiență o 
poartă majoritatea antrenorilor noș
tri, care — în cadrul colectivelor 
— nu au făcut nici un fel de efort' 
pentru a asigura trăgătorilor a- 
ceastă pregătire de bază. Valoarea 
internațională a scrimei este ri
dicată la un asemenea nivel, incit 
trăgătorii noștri, care nu fac o in
tensă pregătire fizică, sînt total 
barați în intilnirile lor cu concu- 
renții străini.

îmbucurător este faptul că tinerii 
noștri trăgători floretiști introduși 
în lot pentru a progresa, au făcut, 
într-adevăr, un salt calitativ în
semnat. Tapalagă, Pelmuș, Musta
ță, Szabo, Zilalty,. Bala s-au apro
piat foarte mult de valoarea frun
tașilor noștri, fără ca aceștia să 
fi regresat. Participarea tinerilor 
noștri trăgători la concursurile in-' 
ternaționale de la Budapesta 
(JMUV) a „îmbrăcat" puterea lor 
de luptă cu o valoroasă maturi
tate. Cel mai bun exemplu este 
Uray. care, deși tinăr, a atins va
lori cu care poate face față cil 
succes in concursurile internațio-ț 
nale.

In privința trăgătoarelor, de ta' 
Început trebuie să scoatem în e- 
vidență progresul remarcabil făcut 
de t nara clujeanca Orban. Fără a 
cîștiga, ea a reușit totuși să ob
țină victorii la toate participante
le. In generat, trăgătoarele fruntașe 
sînt Ia o bună valoare și majori
tatea lor au perspective de ridi- 
care a formei sportive.

MAX BANUȘ



Observații după primele etape 
ale campionatelor de baschet la categoria A

Pe marginea concursului internațional de alpinism

s Oricît de judicioase ar fi an
trenamentele unei echipe, ele nu 
pot compensa, toruși, întilnirea di
rectă cu adversarul, care-i ridică 
probleme neprevăzute ce trebuiesc 
rezolvate imediat. Prin aceasta nu 
vrem să aducem o scuză echipelor 
feminine și masculine de baschet, 
participante l.a campionatele de ca
tegoria A, care, majoritatea, au fă
cut pînă acum meciuri slabe. Faptul 
constituie o motivare valabilă pen
tru stadiul actual al campionatului, 
dar nu și o justificare pentru com
portarea în general slabă, pentru 

fluctuațiile inadmisibile remarcate la 
unele echipe. Dintre echipele mas
culine și feminine, puține sînit cele 
care pot fi citate ca ,avînd o pregă
tire cu adevărat bună. Dinamo Bu
curești, C.C.A., Știința Timișoara, 
Progresul Orașul Stalin, Știința 
Iași la băieți și Știința ICF, Pro
gresul Tg. Mureș, Constructorul 
București la fete sînt echipele care 
au dovedit o bună pregătire și cons
tanță în comportare. Desfășurarea 
partidelor, ca și rezultatele înregis
trate, dovedesc de altfel acest 

lucru.
In schimb, mai multe sînt for

mațiile care au avut comportări și 
rezultate mult diferite de la o eta
pă la alta. Iată, de pildă,. cazul 
echipei masculine Locomotiva PTT 
București, care în etapa a IlI-a a 
pierdut la scor în fața Progresului 
Casa Scînteii, pentru ca duminică 
să întreacă Știința ICF, sari cazul 
echipei feminine Știința Cluj, care 
în prima etapă a făcut un joc exce
lent și a întrecut Progresul Oradea, 
iar săptămîna trecută s-a compor
tat submediocru în fața echipei bu- 
cureștene Constructorul.

O explicație a acestor fluctuații 
este, după cum am mai spus, data 
recentă a reluării întrecerilor. Mai 
just este să căutăm însă aceste ex
plicații în pregătirea echipelor. Și 
noi credem că tocmai .aceasta este 
principala cauză. De aceea, sfătuim 
antrenorii să fie mai exigenți, să 
analizeze cu mai multă atenție mo
dul de pregătire a echipelor și să 
treacă la măsuri care să ducă la 
îmbunătățirea jocului echipelor res
pective. In această privință, notăm 
principalele defecțiuni observate la 
majoritatea echipelor: insuficientă 
precizie în aruncările la coș, în 
special la cele din acțiuni, lipsă de 
organizare atît a atacului pozițio
nal, cît și a contraatacului, apărări 
nepuse la punct (se observă în spe
cial în lupt-a sub panou și în opri
rea contraatacului)'. La echipele fe
minine se mai observă o emotivi
tate excesivă, fapt care împiedică 
m mare măsură realizarea unor ac

țiuni organizate, precum și obține
rea unei eficacități corespunzătoare 
în aruncările la coș.

■ O observație trebuie să facem 
și asupra comportării arbitrilor, 
care, în majoritatea jocurilor dispu
tate pînă acum, narau corespuns și 
au provocat multe nemulțumiri. 
Spre deosebire de tunul competi
țiilor, în special spre sfîrșit, cînd 
se ajunsese la arbitraje uni
tare, cu juste interpretări ale re
gulamentului, acum, după primele 
etape, constatăm că arbitrii au că
zut din nou în vechile greșeli. Se 
pare că perioada de inactivitate ofi
cială nu .a fost folosită în mod ju
dicios și că, în loc ca în. acest timp 
să se țină colocvii, ședințe de ana
liză, discuții—nu s-a făcut nimic. 
Iar arbitrajul prestat de Petre Ma
rin și Vasile Bordeianu la meciul 
CC A — Progresul F. B. este eloc
vent. Este cazul să se vadă inter
venția colegiului central de arbitri, 
care trebuie să organizeze mai mul
te discuții cu caracter practic.

'fază din întilnirea Știința I.C.F. — Progresul Orașul Stalin, Nedeff 
primește deși Mizgăreafiu era pregătit pentru. ințercepjie

□ Revenim asupra unei chestiuni 
mult discutată în baschet: condu
cătorul tehnic. E firesc, poate, să 
se comenteze atît rolul acestuia., fi
indcă, intr-adevăr, conducătorul 
tehnic poate contribui efectiv la suc
cesul unei echipe.

Ne-a reamintit aceasta jocul Lo
comotiva PTT — Știința ICF, dis
putat în ultima etapă a campiona
tului masculin. Jocul a ajuns la 
prelungiri fiindcă în primele 40 de 
minute nici una dintre echipe nu 
cucerise întîietatea. Ar fi d.e spus 
că Locomotiva ratase poate victo
ria în ultimele secunde ale tăunu
lui doi, cînd, deși a avut balonul, 

nu a reușit să realizeze o pătrun
dere din care ar fi obținut marca
rea unui coș sau dreptul la exe
cutare a două lovituri libere. Fapt 
este că prelungirile i-au adus pe 
feroviari exact în aceeași situație. 
Aveau balonul și 5 minute de joc 
la dispoziție. Aci s-a simțit aportul 
conducătorului tehnic, Vasile Popes
cu. El a știut, în primul rîind, să 
imprime echipei lui calmul necesar. 
A cerut taim-aut în momentul cînd 
trebuia să se pornească la acțiunea 
decisivă pentru rezultatul meciului. 
L-a introdus în joc pe Negoescu, 
unul dintre oamenii mai rutinați ai 
formației și recunoscut ca unul care 

acționează sub coș, lucid și ca.lm. 
Calculele antrenorului V. Popescu 
s-.au realizat pe deplin și aceasta 
pentru că jucătorii au înțeles să 
facă totul pentru a le pune în prac
tică. Mingea a fost „plimbată" cu 
siguranță atît cît a trebuit și în 
momentul cînd acele cronometrului 
indicau că mai sînt cîteva zeci de 

secunde de joc, atacul final a fost 
încercat. Costescu l-a pus în pozi

ție favorabilă pe Negoescu, care a 
pătruns, a tras, a marcat, primind 
și dreptul die a executa 2 lovituri 
libere, datorită faptului că fusese 
faultat. Dintre acestea a transfor
mat urna, așa că Locomotiva con
ducea cu 3 puncte la 3 secunde 
înaintea fluierului final, avantaj pe 

care Știința ICF, firește, nu l-a 
mai putut recupera, deoarece n-a 
mai avut timp decît pentru a pasa 
balonul pînă sub coșul advers. In 
momentul acela, arbitrii anunțau 
sfîrșitul întrecerii,

■ Se vorbește tot mai mult des
pre atitudinea nesănătoasă a unora 
dintre colective, care pretind antre
norilor victorii cu orice preț. Un a- 
semenea fapt s-a petrecut și în ca
drul colectivului Știința Iași, al 
cărui antrenor de baschet — Mir
cea Avram — a fost îndepărtat din 
funcția lui pe motivul... insuccesu
lui suferit de echipa masculină in 

partida cu Locomotiva PTT. A fost 
vorba ca în locul lui să fie anga

jat un prospăt absolvent al I.C.F.- 
ului cu specializare în baschet. Dar 

condiția încredințării acestei misi
uni a fost: iși ia noul antrenor 
obligația să salveze de pe ultimele 
locuri una din echipe?! (masculină 
sau feminină)'. Firește că tînărul 
absolvent nu a înțeles să înceapă 
munca în asemenea condiții. Așa 
se face că în întilnirea cu Dinamo 
București, disputată duminică, Ști
ința Iași a venit fără antrenor, 
fiind condusă, în mod improvizat, 
de unul dintre jucători (M. Negu- 
lescu). Știința Iași a făcut insă un 

joc de valoare, mult îmbunătățit, 
de concepție modernă. Ceea ce do- 
vedeșțf că .antrenorul de pînă acum 
a muncit, și a muncit cu folos. 
Pentru conducerea colectivului Ști
ința Iași sînt însă mai importante 
victoriile imediate decît progresul 
tehnic. Ceea ce nu duce la scopul 
urmărit de campionat: ridicarea 
valorii baschetului.

Se spune, și pe bună dreptate, 
că oamenii de munte au o afini
tate deosebită unii pentru alții, că 
au un limbaj comun în care se în
țeleg chiar dacă vorbesc limbi di
ferite. Prietenia strînsă care s-a le
gat între alpiniștii romîni și oas
peții lor, alpiniștii cehoslovaci, iz. 
vorîtă din dragostea lor comună 
pentru frumusețea naturii și a mun. 
telui, confirmă acest fapt.' Vorbind 
fiecare cum putea, cu cuvinte din 
cinci limbi diferite, — în afară de 
romînă și cehă — străduindu-se să 
se înțeleagă cît mai bine pentru a 
putea lămuri și discuta numeroa
sele probleme ce interesau deopo
trivă ambele echipe, alpiniștii par. 
ticipanți la primul concurs interna
țional din R.P.R. au format un co
lectiv unit, bine închegat, în care 
a domnit tot timpul antrena
mentelor și concursuLui o atmos
feră plină de veselie, un spirit to
vărășesc.

De la început trebuie arătat că 
amîndouă echipele au un nivel teh
nic ridicat, că alpiniștii cehi și ro
mîni sînt la o valoare înaltă, pose- 
dînd calități excepționale (rezisten
ță, forth în mîini și picioare, agilita
te, ușurință în minuirea corzilor, în- 
demînare în găsirea celor mai po
trivite prize). Traseele de concurs, 
frontalul și centralul din Turnul 
Seciului, regiunea Horoabelor, mun
ții Bușteni, sînt clasificate în siste
mul nostru la gradul IV-A, iar 
în sistemul internațional de clasi
ficare în gradul V, ceea ce denotă 
o dificultate destul de mare. Pere
ții lor de stîncă au o compoziție 
calcaroasă, sînt șterși și verticali, 
uneori surplombați. Acest gen de 
traseu prezintă o mare deosebire 
față de natura traseelor alpine o- 
bișnui.te din munții Tatra, care în 
primul rînd au în compoziția lor 
granitul, iar în al doilea rînd nu 
sînt verticali, ci mai mult oblici. 
Antrenați pe astfel de pereți, ne- 
fiind obișnniți cu escalade ce ur
măresc realizarea unui timp mi
nim pe trasee verticale, alpiniștii 
cehoslovaci au fost puși în fața 
unor condiții de cățărare cu totul 
noi, specifice țării noastre. Timpul 
de acomodare, relativ scurt, ei 
l-au folosit cu multă pricepere, 
făcînd escalade în cele două tra
see, învățînd prizele, pitoanele, 
luînd contact cu stînca de calcar 
.în care prizele nu sînt la fel de si
gure ca în cele de granit. Sistemul 
lcr, cu totul original, s-a dovedit 
nepractic în escaladele în care tre
buie să urmărești viteza, coarda 
arzîndu-1 pe alpinist în cazul unui 
rapel accelerat. De aceea, cu o 
singură excepție, Mlezak, toți al
piniștii cehi au adoptat sistemul 
buclei de rapel, care permite o vi
teză maximă, în siguranță și fără 
să producă arsuri.

Toamna s-a dovedit ospitalieră 
cu alpiniștii cehi și romîni, dă- 
ruindu-le zile frumoase și calde, 
întrecerea propriu zisă a stîrnit un 
viu interes în rîndurile iubitorilor 
de munte, ale alpiniștilor și turiș
tilor, ca și în rîndurile localnicilor 
din acea regiune, care au venit în 
număr mare să asiste la escaladele 
de concurs. Neînșelînd așteptările

După campionatele de tir ale R.P.R. la proba de armă sport
Deși se găsesc la sfîrșit de se

zon, adică dincolo de obiectivele 
principale ale perioadei fundamen
tale prevăzute pentru acest an la 
tir — campionatele internaționale 
ale R.P-R. și campionatele R.P.R. 
la armă liberă, — trăgătorii nu 
și-au întrerupt pregătirile, pre- 
zentîndu-se într-o formă bună și 
la campionatele republicane de ar
mă sport.

Acest fapt a fost confirmat sâm
bătă și duminică pe poligonul Tu
nari, cînd, în cadrul campionatelor 
de armă sport pe anul 1954 au 
fost obținute rezultate bune, unele 
de o valoare foarte ridicată.

Intr-adevăr, din punct de vedere 
tehnic, sîmbătă și duminică tirul 
nostru a înregistrat un nou suc
ces. Putem afirma aceasta nu nu
mai pe considerentul că unele re
zultate sînt superioare celor cu care 
au fost obținute titlurile de cam
pioni din anul trecut, sau că a- 
ceste rezultate reprezintă noi re
corduri R.P.R., ci mai ales pentru 
acela că la toate probele compo
nenței unor echipe au tras la va
lori sensibil apropiate. Tocmai da
torită acestui fapt a fost posibilă 
stabilirea de no; recorduri R.P.R. 
la toate pozițiile de tragere pe e- 
chipe, atît masculine cît și femi
nine.

. Acest lucru dovedește, pe de O

spectatorilor, întrecerile s-au ridi
cat la un nivel înalt, la aceasta 
contribuind ambele echipe.

In primul traseu, cel frontal din 
Turnul Seciului, a intrat întîi e- 
chipa R.P.R. compusă din Glieor- 
ghe Udrea, Aurel Irimia și Paul 
Fazocoș. Bine antrenați, posedînd 
o bună tehnică a mînuirii corzilor 
și carabinierelor, știind să economi
sească timpul de escaladă și cunos- 
cînd foarte bine traseul, ei au rea
lizat timpul record de 14’43”. Ca
pul de coardă, Gheorghe Udrea, a 
fost deosebit de rapid, scoțînd în 
prima lungime de coardă 2’08“, 
iar în a doua 1’10”. De asemenea, 
secundul Aurel Irimia a făcut în 
prima lungime de coardă 2’08”, 
iar în a doua 55”. Timpii interme
diari ai lui Paul Fazocoș sînt 
2’17*’, în prima lungime de coardă, 
50“ în cea de a doua.

Reprezentativa cehoslovacă (Mle
zak, Mașek, Andrași) a intrat a- 
poi in același traseu. Străduindu-se 
Să scoată un timp cît mai bun, 
ei au efectuat traseul în mod re
glementar, cu îndemnare și agili
tate. Se cuvine a fi evidențiat în 
mod deosebit secundul George Ma- 
șek, care a lucrat foarte frumos și 
foarte rapid.

In cel de al doilea parcurs al 
concursului, traseul central, rezul
tatele au fost mai strînse dovedind 
un raport de forțe apropiat. De data 
aceasta, prima a intrat în traseu 
echipa oaspe, formată din maestrul 
sportului Radovan Kuchar, cap de 
coardă, Bohumil Svatos și maestrul 

parte preocuparea de a prezen
ta loturi Omogene și bine pre
gătite, iar pe de altă parte, 
preocuparea trăgătorilor mai tineri 
sau mai noi de a promova în rîn- 
dul elementelor de frunte ale ti
rului nostru. Un exemplu semni
ficativ în această direcție, îl con
stituie Jacqueline Zvonevskl, tînă- 
ra trăgătoare de la cercul Tînărul 
dinamovist, care, îndrumată în mod 
științific și dînd dovadă de multă 
perseverență, a reușit să cuce
rească titlul de campioană a R.P.R. 
la armă sport, poziția culcat, cu 
un rezultat foarte bun (383 pct). 
De remarcat că J Zvonevski a 
fost cea mai tînără- dintre partici
pante (are 16 ani), iar la startul 
probei au luat parte cele mai va
loroase trăgătoare ale țării noastre.

Rezultate deosebit de bune au 
mai realizat în acest concurs și 
alte trăgătoare, ca, de pildă, Lia 
Sîrbu. Iudith Moscu, Rodica Gro- 
zea, Marieta Juverdeanu, Felicia 
Iovănescu, care, de altfel, au re
editat comportările din ultimul timp. 
Rezultatele realizate de Iudith 
Moscu, Felicia Iovănescu, Tereza 
Quintus și Ana Mânu constituie 
performanțe de valoare. Astfel, 
Iudith Moscu a depășit vechiul 

record R.P.R. cu 13 puncte , la po
ziția genunchi (noul record 384 
pct.) și cu 20 pct. la 3x40 (noul 

sportului Karel Cerman, secunzi. 
Mai rapizi decît tovarășii lor care 
au executat frontalul, ei au terminat 
traseul în 30‘51’*, capul de coar
dă Kuchar dovedindu-se un foarte 
bun și iute cățărător (3’02*’ în pri
ma lungime de coardă, 5’58” a 
doua). Timpii intermediari ai se
cunzilor: Svatos 2’48” prima lun
gime, 3’39“ a doua, Cerman 2’36“ 
și respectiv, 4’56”.

Echipa R.P.R-, formată din Traian 
Flucuș, cap de coardă, G'heorghe Pe
trescu și Tudor Hurbeanu se
cunzi, a fost de asemenea rapidă, 
remareîndu-se în mod special T. 
Hurbeanu, ca secundul cel mai 
iute al concursului (1’05" în pri
ma lungime de coardă, 2’45” în cea 
de a doua). Capul de coardă și 
primul secund au avut următorii 
timpi intermediari : Flucuș 2’35”- 
4’15", Gheorghe Petrescu 2’10”- 
3’35”. Timpul înregistrat în toată 
efectuarea escaladei este de 22’10”, 
nou record al traseului.

întilnirea dintre reprezentativele 
R. Cehoslovace și R. P. Romîne a 
contribuit la efectuarea unui im
portant schimb de experiență pen
tru cele două reprezentative. Din 
discuțiile purtate, sportivii romîni 
au învățat multe lucruri interesan
te cu privire la alpinismul de 
iarnă, mai puțin dezvoltat în țară 
la noi, dar practicat intens în R. 
Cehoslovacă, iar alpiniștii cehi e-au 
inițiat în sistemul compețițional cu 
cronometru, adoptînd de asemenea 
cîteva metode în escaladă.

MARILENA ROSEN

record 1108 pct.), iar la poziția 
picioare Felicia Iovănescu a depă
șit vechiul record cu 3 pct., stabi
lind noul record R.P.R. la 351 pct. 
Peste recordul vechi a tras și Ana 
Mânu (350 pct.)

Rezultatele primilor clasați la 
băieți au fost bune, iar pe echipe, 
datorită omogenității despre care, 
am vorbit mai sus, au fost între-* 
cut» toate recordurile R.P.R. La| 
individual, Sorin Cantili a reușit, 
să cucerească două titluri, H. 
Herșcovici un titlu și I. Quintus] 
unul, cu rezultate foarte bune. De 
asemenea, trebuie menționată com-| 
portarea trăgătorilor C. Antonescu 
(FI. roșie), L. Cristescu (C.C.A.), 
G. Gheorghiu (Constr:), V. Pan-j 
țuru (Dinamo)', C. Turi, (Loc.), D. 
Niculescu (Progr.), I. Mitrașcu 
(Dinamo).

★
La concursul de pistol viteză 60 

focuri, organizat în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie, rezultatele obți
nute de pWmii patru clasați sînt 
foarte bune. Totab'zînd rezultatele 
primilor patru clasați (1. Gh. Li- 
chiardopol, 60/580; 2. St. Petrescu,' 
60/578; 3. Z. Deac 60/577; 4. T. 
Manicatide 60'575) se obține o me-j 
die pe echipă de 60/577,5 cifră] 
care depășește cu 7 puncte media 
recordului R.P.R. pe echipe.

ISABELA MARDÂRESCU



Fruntașa campionatului de fotbal .al Suediei, DJURGARDENS 
I. F. din Stockholm, va întreprinde începînd de săptămina viitoare un 
turneu de trei meciuri in țara noa stră. Suedezii vor juca la 11 no
iembrie la București cu FLACĂRA PLOEȘTI, la 14 noiembrie la Ti
mișoara cu LOCOMOTIVA TIMIȘOARA si la 17 noiembrie la Bucu
rești cu DINAMO BUCUREȘTI.

Oaspeții suedezi și-au anunțat sosirea pentru marți 9 noiembrie. 
Lotul de jucători comunicat la București cuprinde următorii fotba
liști: Arne Arvidson, Sven Lindberg, Ake Olsson, Birger Stenmam, 
Ingvar Petersson, Arne Larsson, Stig Tvilling, Karl-Erik Andersson, 
Sigvard Parting, Rune Othberg, Bernt Andersson, Hans Tvilling, 
Bo Finnhaimmar, John Eriksson, Birge Eklund, Gosta Sandberg, 
Hans Mi'd și Stig Holmstrom. Antrenor: Frank Soo. Printre acești 
jucători sînt mulți internaționali. Patru au jucat recent in meciul 
Suedia — Austria, cîștigat de fotbaliștii suedezi cu 2-1.

In fotografie: portarul echipei Djurgardens, Arne Arvidsson exe
cută un spectaculos plonjon — cum se spune, o ,.robinsonadă" — res- 
pingînd mingea în corner.

Ceea ce n-ar trebui să mai întîlnim 
la reuniunile de box...

Db me terenurile de fotbal

Poate că, în alte împrejurări, re
uniunea pugilistică desfășurată du
minică în sala uzinelor „Clement 
Gottwald” nu ar fi necesitat o re
venire specială. Am adus. în ultima 
vreme, destule critici întrecerilor 
la oare au participat unii dintre bo
xerii noștri fruntași, pentru â so
coti că o revenire cu același „leit
motiv" ar putea să mai suscite vre
un interes. Din păcate, recenta re
uniune, pe lingă puzderia de lip
suri tehnice, tactice și fizice, a scos 
cu putere Ia lumină o seamă de as
pecte negative care trebuie să fie 
analizate.

Să ne ocupăm, în primul rînd, 
de problema sălii. Este adevărat 
că întreprinderea „Clement Gott
wald" a dovedit multă bunăvoință 
și că antrenorul Marin Stănescu a 
muncit pentru a crea organizării un 
cadru adecvat. Cu toate .acestea, nu 
este admisibil ca o reuniune de box 
de însemnătatea celei disputate du
minică dimineața să nu-și găsească 
un alt loc de desfășurare. Nu se 
aduce un serviciu boxului progra- 
mîndu-se întîlniri de categorie su- 
jjaerioră in săli periferice, în con
diții cu totul și cu totul improprii, 
în >oc să se depună străduințe pen
tru obținerea unei săli corespunză
toare. Dacă sălile Floreasca și Giu- 
lești sînt ocupate în această peri
oadă, trebuia să se amine reuniunea 
cu o săptămina. In orice caz, des
fășurarea unei reuniuni importante 
într-o sală de cantină, lipsită de 
capacitatea necesară și situată la o 
distanță destul de mare de centrul 
orașului, nu putea să atragă decît 
numărul infim de spectatori pre
zenți duminică în sala uzinei „Cle
ment Gottwald".

Un caz asupra căruia trebuie să 
ne oprim puțin este cel petrecut la 
meciul Mircea Mihai — R.adu Bă
tănaș. Obișnuiții întrecerilor de box 
știu că între cei doi boxeri, care fac 
parte din același co'ectiv (Dinamo 
9), există o destul de serioasă dife
rență de valoare. S-a întîmplat ca 
sorții să decidă un meci între a- 
eeșil doi boxeri. Pînă aci, nimic 
deosebit. Au mai fost meciuri între 
boxeri din .același colectiv și ele 
s-au disputat c.u multă combativi
tate. Așa s-a întîmiplat cu întîlnirilp 
Mircea Dobrescu —- Toma Ilie, Du
mitru Adam — Francisc Ambruș, 
Dumitru Cioboțaru — Eugen Fiiresz 
și cu alte meciuri de care amatorii 
de box desigur că își amintesc. In- 
tîlnirea dintre Mircea Mihai și 
Radu Bătănaș .a fost însă departe, 
de a fi o întrecere cinstită, dreaptă, 
în care cel mai bun să fie declarat 
învingător. De cum a început me
ciul, s-a văzut, fără putință de tă
gadă, că totul a fost dinainte aran
jat. Nu de puține ori Radu Bătănaș 
a putut fi auzit adresînd'u-i-se lui 
Mircea Mihai cu fet de fel de rugă
minți, prin care îi implora... cle
mență. Și nu se poate spune că 
Mircea Mihai nu s-a... conformat. 
Menajîndu-și în mod vădit adver
sarul, ferin.du-se să lupte cu con
vingere, Mircea Mihai a diat un 
prost exemplu tinerilor boxeri.

Tot duminică s-a desfășurat și 
întîlnirea Toma Tudor — Alexan
dru Eremia. Chiar de la primul 
schimb de pumni, Eremia a fost 
„sonat" în mod vădit. El a conti
nuat, totuși, meciul, abia ținîndu-se 
pe picioare. Dacă arbitrul I. Niță 
are vina de a nu fi oprit meciiul, 
declarindu-1 pe Toma Tudor învin
gător prin K-O. tehnic în schimb o 
mare răspundere revine antrenoru
lui C. Dumitrescu, care se ocupă de 
pregătirea lui Eremia. Intr-adevăr, 
cum este posibil ca un antren» r, 
care trebuie să fie un adevărat pă
rinte pentru elevul său, să permită 
urcarea pe ring a unui boxer inca
pabil de a mat lupta ? Trebuie spus 
răspicat și în interesul lui Aiex. 
Eremia că nu-i mai poate fi permis 
accesul pe ring acestui boxer, cel 
puțin pentru o perioadă mai mare 
de timp. Eremia se resimte de pe 
urma meciurilor trecute și nu cre
dem că cineva este interesat ca el 
să sufere accidente grave. Antre
norul C. Dumitrescu ar putea urma 
exemplul unui alt antrenor, Zamfir 
Popazu, care l-a oprit să mai boxe- 
ze pe Ilie Pintea, după ce acesta 
suferise cîteva concludente infrin
ger! prin K. O.

O problemă care ne-a provocat 
serioase nedumeriri este aceea a 
corpului de arbitri care a Funcționat 
duminică. Cu una sau două excepții, 
arbitrii judecători și arbitrii de ring 
au fost recrutați numai dintre ab
solvenții ultimei școli de arbitri. 
Este bine că se iau măsuri pentru 
creșterea cadrelor t nere de arbitri 
judecători, da.r acest lucru trebuie 
făcut cu chibzuință. Altfel, riscăm 
să ajungem la rezultate negative. 
Considerăm necesar să se treacă 
la o serioasă analiză a comportării 
arbitrilor de ring la reuniunea de 
duminică. De pildă, arbitrii ar iputea 
trage unele concluzii din greșelile 
săvîrșlte de arbitrul de ring Gri- 
gore Ion, care, pe lingă că a in
tervenit rareori și fără autoritate în 
desfășurrea întîlnirilor, nu a proce
dat la descalificarea boxerilor Mir
cea Mihai și Radu Bătănaș, mulțu- 
mindu-se să le dea numai cite un 
avertisment pentru lipsă de comba
tivitate și asta, de-abia după con
sumarea celei de a treia reprize !

Ar mai fi multe de spus despre 
cele petrecute duminică. Despre ți
nuta nesportivă a antrenorilor care 
— fără excepție — au urcat pe ring 
în costum de stradă, despre tînăruil 
Dinu Eugen care, deși în mai mică 
măsură, a arătat din nou cum NU 
trebuie practicat boxul, sau despre 
inadmisibilă comportare a lui Ion 
Vasilov, fost campion al țării, care 
a refuzat sâ se prezinte la meciul 
pe care îl avea de susținut în com
pania lui Nicolae Niță. Toate aceste 
aspecte negative, ca și problemele 
asupra cărora am stăruit mai în
delung, merită, credem, atenția co
misiei orășenești de box, care are 
datoria de a analiza cu seriozitate 
cele întîmplate și de a lua măsurile 
cuvenite și — mai ales — necesare, i

MARIUS GODEANV I

Cauzele unei infringeri
Datorită faptului că de patru e- 

tape, în categoria B, seria II, 
primele trei echipe din fruntea cla
samentului au comportări incon
stante, nici cu desfășurarea meciu
rilor din penultima etapă nu s-a 
putut stabili cine va fi campioana 
seriei. Aceasta se va lămuri doar 
duminică, odată cu ultima etapă. 
Una dintre echipele pretendente la 
titlu este și Metalul Baia Mare, 
o formație cu jucători tineri (mulți 
dintre ei buni tehnicieni) care pînă 
în etapa a XlX-a obținuse re
zultate foarte bune și se situase 
în fruntea clasamentului. Avînd 

trei-patru etape conducerea seriei, 
fotbaliștii de la Baia Mare s-au 
și văfcut în categoria A1 Dar, du
pă cîteva meciuri cîștigate acasă 
și în deplasare, echipa a început 
să... șchiopăteze și să obțină, joc 
după joc, rezultate slabe. Insucce
sele au început în etapa XX-a cînd 
pe teren propriu au terminat la 
egalitate cu Flacăra Mediaș (1-1). 
La fel, cu Dinamo 6 București 
(2-2), iar acasă cu Flamura ro
șie Cluj și duminica aceasta în 
deplasare (1-2) cu Progresul Satu 
Mare, băimărenii au pierdut cite 
două puncte prețioase.

Meciul dintre Progresul Satu Ma
re și Metalul Ba a Mare din 
penultima etapă a stîrnit un 
mare interes în rindurife iubito
rilor de fotbal din regiune, fiind 
considerat meciul „cheie", care va 
lămuri situația fruntașilor din cla
sament și „soarta" echipei Progre
sul, care avea numai 18 puncte și 
era foarte serios amenințată cu 
retrogradarea.

Această partidă, de mare impor
tanță pentru ambele echipe, a con
firmat unele adevăruri bine cunos
cute în fotbal, și anume: că pe 
teren cîștigă totdeauna echipa care 
s-a pregătii mai bine pentru jo. 
cui respectiv, că voința de luptă 
este un factor hotărîtor și că cel 
mai bun mijloc de apărare este a- 
tacul. Progresul din Satu Mare a 
văzut în acest meci un joc „tare" 
și s-a pregătit cu cea mai mare 
conștiinciozitate, iar din minutul 
8 al jocului, cînd a fost condusă

Ultimul joc ai Locomotivei Constanța
Duminică la Bîrlad, Locomotiva 

Constanța, susținând ultimul' său 
meci din cadrul campionatului repu
blican de fotbal categoria B, a 
adăugat o nouă victorie bogatului 
lanț al performanțelor sale și a 
terminat astfel pe primul loc în 
clasament activitatea sa fotbalis
tică din acest an. Jucătorii echipei 
constănțene, care au luptat cu deo
sebit de multă dîrzenie pentru rea
lizarea acestei performanțe, au fost 
răsplătiți din plin. Atît spectatorii 
birlădeni, cit și, mai cu seamă, cei 
peste 300 de muncitori și funcțio
nari din portul Constanța, care au 
urmat echipa lor la Bîrlad, orga
nizing o excursie colectivă, au apla
udat îndelung victoria Locomotivei 
și, respectiv, promovarea ei în pri
ma categorie republicană.

Ultimul joc din campionat al 
Locomotivei nu a fost cu nimic mai 
ușor decît jocurile anterioare. Dim
potrivă, Dinamo Bîrlad a luptat 
hotărît, atît în apărare cit și în 
atac, pentru a stăvili victoria Loco
motivei. Dar, forța de luptă a 
proaspetei promovate în categoria 
A, pregătirea fizică excepțională, 
orientarea ei tactică în teren și 
comportarea individuală a fiecărui 
jucător i-au permis să „treacă și 
acest ultim hop". Victoria Locomo

Azi după amiază pe Giulești, 
Voința București-Constructorul Craiova
Astăzi după-amiază, începînd de 

la ora 15. pe stadionul Giulești va 
avea loc meciul restant din- etaipa 
a XVIII-a a campionatului repu
blican categoria B : Voința Bucu
rești — Constructorul Craiova. Cu 
toate că echipa Constructorul Cra
iova nu mai are nici o posibilitate 
de a evita retrogradarea, totuși. în 
ultimele etape ea a jucat foarte 
bine și a fost pe punctul de a în
vinge, chiar în deplasare, echipe 

cu 1—0, departe de a se descura
ja, a luptat pentru egalare, cu un 
rfioral ridicat. Din minutul 46, după 
ce au luat conducerea cu 2—1, săt
mărenii nu au încetinit alura jo
cului, iar în ultimele 20 de mi
nute de joc au răspuns cu contra
atacuri periculoase la atacul dis
perat al băimărenilor.

Analizînd jocul echipei Metalul, 
putem trage concluzia că băimă
renii au pierdut , din cauza propri
ilor lor greșeli tactice.

In primul rînd, jucătorii echi
pei Metalul Baia-Mare au jucat 
cu pase pe sus, ceea ce a consti
tuit o greșeală, deoarece înaintașii 
Metalului, mai mici de statură de
cît cei din apărarea echipei Pro
gresul, au pierdut majoritatea pa
selor primite de la coechipieri. Ei 
au vrut să aplice tactica atacului 
supranumeric, atacînd în 7 oa
meni, dar nici această tactică nu 
a dat rezultate, datorită apărării 
ermetice a Progresului.-Pe de altă 
parte, mijlocașii Metalului, cei mai 
buni jucători ai echipei, jucînd prea 
înainte nu au ajutat linia de fund, 
care, rămasă în trei jucători, nu 
putea face față atacurilor rapide 
ale liniei de înaintare a echipei 
Progresul, care primea pase lungi 
de la fundași. Stoperul și ce! doi 
fundași de la Metalul, rămași fără 
sprijinul mijlocașilor au fost de 
nenumărate ori depășiți de cei cinci 
înaintași ai echipei adverse si ast
fel au recurs de multe ori la 
un joc prea dur (în special sto
perul Nohel) sau la degajarea 
mingii în aut. Cei doi mijlocași ai 
echipei oâspe, care erau încontinuu 
în imediata apropiere a înaintași
lor, Fiind cunosc.iți de adversar 
drept cei mai buni jucători ai e- 

chipei (Schlesinger și Grăban) au 
fost păziți cu strășmcle rației că 
randamentul lor a foot scăzut.

Pentru viitor, antrenorul echipei 
trebuie să învețe să se orienteze 
mai bine în pregătirea tactică și 
tehnică a echipei, iar în timpul 
jocului să îndrumeze echipa con
form situației de pe teren și nu 
unei înțelegeri șablon, dinainte 
stabilită, care la fața locului nu dă 
rezultate.

I. RÂBȘAN

tivei a fost meritată, au confirmat 
cei doi corespondenți ai ziarului 
nostru — D. Miță (Bîrlad) și P. 
Oprea (Constanța). Dinamo a do
minat mai mult, dar ineficace, gre
șind în special prin înghesuirea a- 
tacurilor in centrul careului de 16 
metri al Locomotivei unde au fost 
ușor de destrămat. In schimb, Loco
motiva s-a apărat în prima parte 
a meciului, dar după pauză a tre
cut în atac și, prin>tr-un ritm rapid 
de joc, a depășit rezistența bîrlă- 
denilor. Dacă apărările ambelor 
echipe s-au comportat bine, în pri
vința concepției de atac între Di
namo și Locomotiva a fost o mare 
diferență. In timp ce Locomotiva 
a atacat organizat, prin combinații 
rapide între înaintașii săi, care erau 
în permanentă mișcare, Dinamo a 
jucat cu extremele retrase, bazîn- 
du-și atacurile pe acțiunile indivi
duale ale jucătorilor din tripletă. 
Datorită acestui fapt, sarcina apă
rării constănțene a fost mult ușu
rată, în timp ce apărătorii bîrlă- 
deni au fost obligați să lupte pînă 
la ultimele eforturi pentru a stăvili 
mărirea scorului. Oricum, întîlni
rea acestor două, echipe a prilejuit 
o întrecere foarte frumoasă, disci
plinată, aplaudată de cei prezenți.

din fruntea clasamentului. Dovadă, 
jocul bun pe care l-.a prestat la 
Orașul Stalin, duminica trecută, 
cînd a terminat la egalitate (1-1) 
cu Metalul Steagul roșu, meritînd 
chiar să cîștige. Voința București 
va trebui să depună toate efortu
rile pentru a termina jocul în a- 
vantaj. In tur, la Craiova, aceste 
două formații au terminat nede- 
cis : 0-0,

Turneul de calificare 
pentru categoria B.
Ne aflăm după prima etapă a 

unei importante competiții de fot
bal care reunește cele mai bune 

echipe din regiunile țării noastre: 
turneul de calificare pentru cate
goria B.

Primele jocuri care s-aiu desfă
șurat duminică la Sibiu, Arad și 
Ploești, au arătat că echipele pre
tendente la un loc în categoria B 
sînt de forțe sensibil egale, mărtu
rie fiind rezultatele strînse obținute 
de. ele, ceea ce ne îndreptățește să 

credem că lupta pentru promovare 
va fi deosebit de dîrză și echili
brată.

Iată acum cîteva amănunte din 
desfășurarea turneului de califi
ca re.

® SIBIU. Echipele din această 
zonă s-au prezentat cu 5—6 zile 
înainte de începerea jocurilor, timp 
în care au efectuat ușoare antrena
mente pe terenurile Locomotiva, 
Constructorul, Metalul și Școala 
Pedagogică de băieți. De aseme
nea, comisia tehnică a ținut o șe
dință cu toți delegații și jucătorii. 
In cadrul discuțiilor s-a pus un 
accent deosebit pe comportarea 
sportivă, atrăgîndu-se atenția jucă
torilor că cele mai mici abateri vor 
fi sancționate cu tărie. Ședința a 
a fost rodnică, întrucît la jocurile 
etapei I-a nu s-a semnalat nici un 
act de indisciplină.

Metalul Satu Mare, care pre
zintă cel mai vîrstnic lot, s-a re
marcat în primul joc prin execuția 
corectă a elementelor tehnice. To
tuși, deși prestează un joc tehnic, 
fotbaliștii din Satu Mare abuzează 
uneori de durități. Dinamo Tg. 
Mureș cup-rinde elemente valoroase, 
însă compartimentul înaintării a 
dovedit serioase deficiențe în lovi
turile la poartă. Principala armă 
a formației Metalul 131 este com
bativitatea. Flamura roșie Sa-lonta 
s-a evidențiat prin rapiditate în 
execuțiile tehnice.

■ ARAD. După desfășurarea pri
mei etape, majoritatea echipelor au 
susținut jocuri de verificare cu e- 
chi’pele din localitate. De aseme
nea, Metalul 113 s-a deplasat la 
Lipova unde a susținut un meci 
amical cu echipa locală Progresul.

După primele jocuri. Știința Cra
iova, deși a pierdut, s-a dovedit a 
fi cea mai omogenă. Ea a practi
cat un joc bine orientat. însă lipsa 
de calm în fața porții a făcut e- 
chipa să nu poată fructifica superi
oritatea. teritorială. Metalul 113 are 
o linie de atac agresivă, care, însă, 
în meciul cu Metalul Oțelul Roșu 
s-a lovit de o apărare masivă și 
promptă în acțiuni. Aceasta a fă
cut ca echipele să-și împartă cele 
două puncte.

S La PLOEȘTI turneul de cali
ficare a stîrnit un deosebit interes 
în rîndurile iubitorilor acestui 
sport. La primele jocuri au asistat 
peste 1.200 de spectatori, deși în 
localitate a avut loc și meciul de 
categoria A dintre Flacăra și Ști
ința Timișoara. Locomotiva Galați 
și Flacăra Moinești au oferit un 
joc care a plăcut, atît ca ansamblu 
cit și prin evoluția scorului, iar 
FI. roșie Iași și Dinamo Tecuci au 
răsplătit, de asemenea, prin jocul 
de valoare prestat — așteptările 
spectatorilor prezenți pe terenul 
Constructorul. *

Din păcate. însă, jocul dintre 
Avîntul Fă'tioeni și Flamura roșie 
Constanța a deziluzionat prin com
portarea nesportivă. Jocul brutal și 
lipsa de sportivitate — mai ales a 
echipei din Constanța — au dus 
la rănirea gravă a 3 jucători tfe la 
Avîntul. O mare parte din vină 
revine arbitrului Eugen Bucșa (Si
biu) care a fost depășit de joc.

Iată programul etapei de astăzi:
Arad: FI. roșie Rîmnicu Vîlce.a 

— Știința Craiova ; Flacăra Bucu
rești — Metalul 113; Metalul Oțe
lul Roșu — Metalul 108.

Ploești: Avîntul Fălticeni — Lo
comotiva Galați ; Flamura roșie 
Constanța — Dinamo Tecuci; Fla
căra Moinești — FI. roșie I-ași.

Sibiu: Dinamo Tg. Mureș —; 
Știința București; Progresul Bis
trița Năsăwd — Metalul Satu Mare; 
Metalul A.M.E.F.A. Arad — Meta
lul 131.



Aruncarea de pedeapsâ la handbal Un reușit concurs de natație

Părer.le specialiștilor în handbal 
sînt împărțite în ceea ce privește 
aruncarea de la 13 m. Regulamen
tul internațional este însă foarte 
precis și prevede clar s tuațiile în 
care arbitrul trebuie să sancțio
neze cu aruncare de la 13 metri.

La noi, pentru a pune capăt unor 
practici nesportive care frînau dez
voltarea jocului, de pildă bruta
lităților comise intenționat de apă
rători pentru a obține un avantaj 
tactic, s-au adus modificări și a- 
dăugiri textului regulamentului 
internațional. Acestea au avut la 
început o influență pozitivă asu
pra jccului apărătorilor noștri în 
competițiile interne; timpul și în- 
•tîlnirile internaționale ne-au ară
tat însă aspectele primejdioase ale 
acestor modifcări, în sensul în
corsetării' gîndirii arbitrilor în ceea 
ce privește interpretarea diferite
lor faze de joc. Afirmăm cu tărie 
că și astăzi mai există o mare 
confuzie în privința regulii de 
13 m, deși regulamentul a căutat 
să facă o gradare minuțioasă în 
greșelile care să fie sancționate cu 
13 m. sau numai cu aruncare li
beră, fără a cere d n partea arbi
trilor un raționament prealabil. 
Lucrul. acesta I-am putut observa 
de-a lungul campionatului republi
can.

Vom căuta să arătăm în acest 
articol care este textul regulamen
tului internațional și să dăm pe 
scurt cîteva indicațiuni în priv'nța 
interpretării lui, indicațiuni care 
au fost prezentate și acceptate de 
către comisia centrală de handbal.

lată ce prevede art. 15 din regu
lamentul internațional în legătură 
cu 13 m.

Aruncarea de pedeapsă se a- 
cordă-

1. Pentru joc brutal și abateri 
grosolane față de adversar în pro
pria jumătate de teren.

2. Pentru împiedicarea neregu
lamentară a unui jucător care are 
o ocaz'e clară de a marca.

3. Pentru intrarea intenționată a 
jucătorului din apărare cu ambele 
picioare în spațiul porții, cu scopul 
vădit de a apăra poarta.

4. Pentru pasarea intenționată 
a mingii la portar de către un ju
cător din echipa în apărare.

5. Pentru aducerea mingii d n 
terenul de joc în spațiul porții 
(în semicerc) de către portar.

6. Pentru schimbarea neregula
mentară a portarului.

In legătură cu ultimele 4 para
grafe ale art. 15 nu avem prea 
mult de' spus, deoarece cazur'le 
acestea sînt foarte rare iar inter
pretarea lor de către arbitri destul 
de ușoară.

Vom ins:sta mai mult asupra 
primelor două paragrafe, căutînd 
să stabilim în mod principial ca
zurile în care arbitrii sînt obl gați 

să sancționeze cu aruncare de la 
13 m. abaterile săvirșite în com
portarea față de adversar.

La primul paragraf trebuiesc 
lămurite noțiunile de „joc brutal” 
și ,,abateri grosolane”. Jocul bru
tal se poate efectua numai în con
tact corporal cu adversarul. Atunci 
cînd prin comportarea față de ad
versar nu se ține cont de sănăta
tea acestuia și se periclitează inte
gritatea corporală, arbitrul va tre
bui să sancționeze întotdeauna cu 
o aruncare de la 13 m., dacă nu 
socotește că trebu'e să adauge la 
aceasta și o sancționare discipli
nară, (eliminarea temporară sau 
chiar definitivă). Deci punerea 
piedic i, jocul cu talpa, lovirea in
tenționată a adversarului cu orice 
parte a corpului în sensul am'ntit 
mai sus. îmbrîncirea sau orice altă 
manevră pentru a-1 face pe adver
sar să cadă sînt considerate bruta
lități și trebuiesc sancționate cu 
13 m.

Ce înțelegem prin abateri groso
lane? Sînt cazuri în care apărăto
rul își vede pierdută orice șansă 
de a opri în mod tehnic acțiunea 
adversarului. El recurge la diverse 
tineri, cu o mînă sau cu amîndcuă, 
la îmbrățișarea adversarului, pr'n 
care caută să-l oprească creîridu-și. 
un avantaj. Aceste procedee, sau 
chiar altele de genul acesta nu au 
nim’c cu noțiunea de sport și spor
tivitate. Ele sînt echivalente cu 
abateri grosolane de la conduita 
sportivă, sînt încălcări flagrante 
ale ideii de luptă c'nstită în sport. 
Aceste abateri trebuie sancționate 
cu aruncare de la 13 m., nu nu
mai pentru a pedepsi pe făptași, 
ci ma' ales pentru a reda avanta
jul pierdut echipei împotriva că
reia s-a săvîrșit abaterea respec
tivă. Trebuie sâ arătăm că ține
rile, îmbrățișările sau alte manevre 
de acest gen, sînt folosite în mod 
curent de apărători în scop tac
tic, atunci cînd poarta lor este pe
riclitată printr-un atac bine orga
nizat sau prin contraatacuri în 
care avantajul este net de partea 
echipei în atac. Acordarea aruncă
rii de la 13 m. trebu'e să se facă 
chiar atunci cînd nu apare în mod 
evident posibilitatea imediată a e- 
chipei de a înscrie. In cazul în 
care un jucător repetă abater le 
grosolane, el va fi eliminat de pe 
teren. Trebuie să știm că o bruta
litate este în același timp și o 
abatere grosolană, amîndouă cre- 
înd un dezavantaj echipei în atac, 
dezavantaj care este anulat prin 
sancționar-'a tehnică și disciplinară 
a echipei ai cărei jucători au 
greșit

In sprijinul interpretării pri
mului paragraf, vine cel de al doi
lea, care întărește afirmația fă
cută că aruncarea de la 13 m. 
este și sancțiune și redarea avan
tajului de care a fost frustată e

chipa în atac. Acest lucru iese în 
evidență cu claritate deosebită a- 
tunci cînd analizăm paragraful II, 
care prevede acordarea aruncării 
de pedeapsă în urma oricărei aba
teri de la prevederile articolului VI 
(comportarea față de adversar) 
săvîrșită asupra unui jucător care 
se găsește în ocazie clară de a 
marca. Deci, indiferent de „inten- 
s tatea” și natura faultului comis 
într-o asemenea situație, arbtrul 
este obl'gat să acorde aruncare 
de la 13 m.

Să stabilim care ar fi ocaziile 
clare de gol. In primul rînd, o 
ocazie clară de gol este întotdeau
na aceea în care între înaintașul 
cu mingea și portarul advers nu 
se mai găsește n'ci un adversar. 
Jucătorul, ca să ajungă în această 
poziție, înseamnă că a șt’ut^ și a 
fost capabil să-și depășească ad
versarii, creîndu-și un avantaj. 
Orice intervenție netehnică, deci 
neregulamentară, din partea ad
versarilor va atrage după sine 
aruncarea de la 13 m., în cazul 
cînd nu s-a marcat gol. Intr-o 
astfel de situație, dacă se mar
chează gol înainte de fluierul ar
bitrului, acesta va trebui să acorde 
avantajul maxim echipei în atac, 
adică va acorda gol valabil.

O altă situație ar fi aceea în 
care jucătorul în acțiunea propriu 
zisă de aruncare la poartă este 
împiedicat nereglemenfar din față 
sau lateral. Arbitrul va acorda 
13 m., nu aruncare liberă (17 m.), 
deoarece apărătorul ar fi avut 
posibilitatea să oprească aruncarea 
în mod corect pr'n blocarea m'ngii 
cu brațele întinse în sus sau duse 
lateral.

Arbitrii trebuie să fie atenți și 
să observe dacă brațele apărătoru
lui încearcă să oprească executa
rea mișcării de aruncare sau dacă 
ele sînt îndreptate numai pentru 
oprirea mingii. In acest din urmă 
caz, chiar dacă brațul aruncătoru
lui se lovește de brațele apărăto
rului, care procedează corect și 
mișcarea de aruncare a fost astfel 
oprită, arbitrii nu-1 vor sancționa 
pe apărător în nici un fel. Fără 
îndoială că în jurul art. 15 s-ar 
putea purta discuții mult mai nu
meroase. Ne-am mărginit în a da 
linia de interpretare justă a aces
tui articol, convinși fiind că în 
acest fel vom contribui la unifi
carea aprecier.lor arbitrilor noștri, 
în legătură cu 13 m. Ne situăm 
pe poziția de a da posibilitate 
arbitrilor ca, în limita prevederilor 
regulamentului, să interpreteze în 
mod creator fazele în care sînt 
obligați să intervină. asigurînd 
astfel buna desfășurare a întîlni- 
rilor.

IOAN KUNST 
FRANCISC SPIER 

din colegiul de antrenori

După primul concurs de natație 
organizat în acest sezon la bazi
nul acoperit de la Floreasca, con
curs care (așa cum s-a arătat, de
altfel, la timp în coloanele ziarului 
nostru) s-a soldat cu un eșec sub 
toate aspectele concursul anunțat 
pentru duminica trecută nu oferea 
organizatorilor prea multe garanții 
de reușită. Destul de activi la de
sele consfătuiri cu antrenorul ma
ghiar Verteszi, o parte dintre an
trenorii bucureșteni se situau pe 
o poziție opusă cînd era vorba de, 
organizarea unui concurs. In aceste 
împrejurări, o ușoară îndoială ne-a 
însoțit duminica trecută pînă la lo
cul de desfășurare a concursului.

Aici însă, surprizele plăcute s-au 
ținut lanț. Nu se mai păstra nimic 
din atmosfera ultimului concurs. 
Starterul tocmai chemase la între
cere concurenții primei serii a pro
bei de 100 m. liber seniori. Parcă 
și aceste cuvinte purtau în ele ce
va aparte: „PRIMA SERIE" dar 
ce, vc-r fi mai multe ? Duminica 
trecută, o probă aduna la start 
doar 2—3 concurenți. Aceiași an
trenori și-au trimis acum la star
tul acestei probe atîția înotători 
incit au fost necesare cinci serii I 
34 de concurenți se întrecuseră în
tr-o singură piobă I In cele cinci 
serii, alături de înotători specialiști 
ai stilului liber, au concurat foar
te mulți înotători specialiști ai sti
lurilor spate, fluture, bras, după 
cum la aceste stiluri au concurat, 
în continuarea programului, înotă
tori specialiști ai stilului liber. O 
nouă metodă de lucru a antrenoru
lui Verteszi: un înotător trebuie 
să fie multilateral, să înoate la 
fel de bine în mai multe stiluri. 
Acest lucru îi ajută înotătorului 
care în concursuri mari „merge"

INFORMAȚII
In urma trierii și omologării bu

letinelor de la concursul PRONO
SPORT Nr. 30 (etapa din 31 oc
tombrie) s-au stabilit următoarele 
rezultate:

Buletine depuse 793.971
Premiul I 4 buletine cu 12 rezul

tate exacte a cîte 49.623,18 lei fie
care.

Premiul II 65 buletine cu 11 re
zultate a cîte 3.664,48 lei fiecare.

Premiul III 880 buletine cu 10 
rezultate exacte a cîte 404,17 lei 
fiecare. 

I. Flamura roșie Arad - C.C.A.
II. Dinamo Buc.-Locomotiva București

III. Dinamo Orașul Stal'.n-Știința_ Cluj
IV. Locomotiva Timișoara-Flacăra Ploești

V. Metalul C. Turzii-Știința Timi șoara
VI. Progresul Oradea-Metalul H unedoara
VII. Minerul Petroșanî-Locomoti va Tg. Mureș
VIII. Avîntul Reghin-Metalul Baia Mare
IX. Flacăra Pitești-Metalul Bucur ești
X. Flamura roșie Cluj-Dinamo 6 București
XI. Locomotiva Tr. Severin-Flacă ra Moreni
XII. Flamura roș e Sf. Gheorghe- Met- Steagul roșu

Meciuri -de rezervă :
A. Metalul Ploești-Dinamo Bacău
B. Minerul Lupeni-Metalul Reșița
C. Dinamo Bîrlad-Știința lași
D. Metalul Brăila-Locomotiva Paș câni

1 X 2
40 33 27
52 25 23
38 36 26
67 21 12
24 36 40
54 26 20
49 31 20
48 27 25
52 19 29
56 24 20
52 24 24
43 38 19

42 18 40
48 32 20
46 28 26
47 27 26

m pruna preferată, acclo unde ob
ține timpul cel mai valoros. Prin- 
practicarea serioasă a tuturor sti
lurilor, înotătorului i se dezvoltă 
toate grupele musculare, devine 
mai rezistent și, ca o consecință 
legică, cronometrul va înregistra 
timpuri din ce in ce mai bune. 
Multilateralitatea mai prezintă un 
aspect: este posibil ca un înotă
tor să fi fost îndrumat greșit la 
începutul carierii lui în alegerea 
unui stil. Exemplul lui M. Olaru 
(Dinamo) este destul de elocvent. 
Mergind de mult timp în jurul lui 
1,05 pe suta de metri liber, Olaru 
a reușit duminică, cu stilul flu
ture, timpul de 1,15, performanță 
care pînă acum cîțiva ani consti
tuia recordul țării. Deci, pzntru 
început, noul stil i-a adus lui Ola- 
ru o performanță care-1 îndeamnă 
să insiste în această direcție. E- 
xemple de înotători care au mers 
la alte stiluri decît cele preferate 
sînt numeroase. Dar, ceea ce con
tinuă seria surprizelor din acest 
concurs, este prezența la startul 
probelor de viteza a jucătorilor de 
polo. Bogdan. Bordi, I. Kelemen 
au mers cu toții sub 1:10. pe suta 
de metri. Continuînd în felul acesta, 
valoroșii jucători de polo pot de
veni în scurt timp și buni îno
tători. Pe lîngă toate acestea, Felix 
Heitz a adus țării un nou record 
pe suta de metri bras: 1:16,2. Cu 
un start mult îmbunătățit (a par
curs aproape o lungime de bazin 
pe sub apă) și cu o viteză unifor
mă pe următoarele două „bazine", 
Heitz a arătat celorlalți înotători 
la ce rezultat se poate ajunge 
atunci cînd seriozitatea și dorința 
de perfecționare a stilului îl ani
mă din plin pe lin înotător.

G. N1COLAESCU

©tonosport
Premiul I a revenit următoare

lor buletine:
— Buletinul Nr. 608.069—Bucu

rești.
— Buletinul Nr. 377.592 — Cluj.
— Buletinul Nr. 011.036 — Pe

troșani.
— Buletinul Nr. 3.072.106 — Pe

troșani fiecare obținînd cîte 
49.623,18 lei.

In prima sută de buletine depuse 
în Capitală pentru concursul PRO
NOSPORT Nr. 31 din 7 noiembrie 
1954, s-au dat următoarele pronos
ticuri:

® BASCHET. — Intîlnirea dis
putată marți la Galați între echi
pele masculine de categoria A, 
C.C.A și Știința Iași, s-a încheiat 
ru v ctoria militarilor la scorul de 
88-47* (45-23).

— Tot marți s-a disputat și 
mec ul dintre echipele feminine 
Progresul Jg. Mureș și Știința 
lași. încheiat cu rezultatul de 
49-20 (27-14) pentru mureșence.

© BOX. — Sîmbătă s-a desfă
șurat la T mișoafa o întîlnire de 
box între reprezentativele de juni
ori ale orașelor București și Timi
șoara. . Intînirea a luat sfîrșit cu 
rezultatul de 13-7 in favoarea bo
xerilor timișoreni.

— La Reșița a avut loc întîln-i- 
rea de box dintre echipele Meta
lul Reșița și Progresul S biu, ter
minată cu scorul de 10-8 în favoa
rea primei formații, lată citeva re
zultate: N. Bîrsan (P) b. abandon 
I. Denuel (M); los f Siegler (P) 
nul cu M. Kokucs (M); A. Urdea 
(P) b. p. O. Cioloca (M).

— Reuniunile următoare din ca
drul „Cupei Sfatului Popular” se 
vor desfășura la 9. 11 și 13 noiem
brie in Sala Sporturilor de la Flo
reasca. In cadrul reuniunii de 
marți 9 no.embrie se vor desfășura, 
printre altele, mec'urile: N. Mîn- 
dreanu-Toma Constantin. Luca Ro- 
mano-Dănilă Done. M. Sto’an-Titi 
Dumitrescu Hie Dragnea-Albert 
Blank, I. Schwartz-V. Acatrine: 
etc.

— Astă-seară, începînd de la o- 
lele 19, se va desfășura în sala U- 
zinelor Mao-Tze-dun (fost Vulcan) 
o interesantă gala de box. In îne
curi demonstrat ve vor apare cu- 
noscuții boxeri: V. Tiță, D Adam, 
Hie Gheorghe, N Mîndreanu, 
Toma Ilie și Victor Schlopu.

• VOLEI. — Mîine, sîmbătă și 
duminică se vor d sputa în Capi
tală întrecerile finale ale campio
natului asociației Constructorul. La 
aceste finale participă echipele ca- 
I ficate din centrele Sibiu Bicaz, 
Tg. Mureș. Tîrnăveni, Brăila, Cluj. 
Orașul Stalin. Constanța. Lugoj. 
Bacău. București (două echipe).

• TENIS DE MASA. - Sîm
bătă și duminică va avea loc la 
Galați tradiționala întrecere de te
nis de masă dotată cu „Cupa 7 
Noiembrie”. Această competiție, 
organizată de comitetul C.F.S. re
gional Galați în colaborare cu co
mis a regională respectivă a cunos
cut în fiecare an un deosebit suc
ces în rîndurile jucătorilor și jucă
toarelor de tenis de masă din țara 
noastră. Și in acest an concursul 
a trezit un viu interes, la întreceri 
anuntîndu-și participarea numeroși 
jucători din diferite regiuni ate ță
rii. Din Capitală, va lua parte e-

chipa Constructorul, formată d n 
Paul Pesch, Mircea Popescu și 
Otto Botner. De asemenea, se vor 
deplasa tinerii Zaharia Bujor, Ale
xandru Șirllncan, Maria Golopența, 
Irma Magyari. întrecerile se vor 
desfășura Ia probele de echipe și 
individuale, atît pentru jucători cit 
și pentru jucătoare.

© SCRIMA. — Lotul republican 
de scrimă va participa începînd de 
astăzi dimineață la un nou con
curs de selecție. întrecerile se vor 
desfășura dimineață și după amia
ză în sala Progresul C.S.P.

© FOTBAL. — Jocul de catego- 
ra B Metalul Brăila-Locomotiva 
Pașcani se dispută duminică la 
Buzău.

— In Cupa R.P.R. ediția 1955 
s-au mai prinrt înscrierile din ur
mătoarele reg uni: București 148, 
Iași 61. Galați 71 și regiunea 
Sîalin 97.

— Biletele pentru jocul de cate
goria A Dinamo Bircurești-Locomo- 
tiva Grivița Roșie, care se dispută 
duminică 7 noiembrie pe Stadionul 
23 August, se vînd la următoarele 
agenții: Dinamo (Șos Ștefan cel 
Mare). C.C.A. (Bd 6 Martie), Sta
dionul 23 August (casele din bd. 
Muncii și șos. lanculu '). Stadionul 

Republicii (casele din bd. Hașdeu), 
Stadionul G'ulești, agenția Pronos
port din str. Ar. Brland, agenția 
Pronosport din str. Viting, casele 
speciale din Bariera Vergului, de 
la agenția Pronosport d n Piața 
N. Bălcescu, și la casele de vis- 
â-vls de panoul Pronosport din 
bd. N. Bălcescu precum și la casa 
amenajată în bd. 6 Martie No. 17. 
In ziua jocului nu se vor vinde bi
lete la Stadionul 23 August.

— In cadrul camp'onatului de 
ealificare la juniori, duminică se 
vor disputa următoarele jocuri: Me
talul Constanța-Voin-ța Focșani, 
FI. roș e Iași-Constructor.ul Galați, 
Tînărul Dinamovlst Pitești-Recol- 
ta Caracal. Progresul Timișoara- 
Constructorul Oradea, Constructo
rul Tg. Mureș-Metalul Cluj, Metalul 
108-Locomotiva Orașul Stalin. Re
giunile Bucureșt', Ploești și Baia 
Mare nu și-au desemnat încă echi
pele campioane. Aceasta este o 
gravă lipsă, care poate aduce per
turbări în desfășurarea competiției.

— Ieri după amiază a avut loc 
la Cluj un meci am cal de fotbal 
între Știința și Locomotiva (am
bele din localitate), terminat cu 
rezultatul de 2-2 (1-1). Cele patru 

puncte au fost marcate de Suciri 
și Zeană (Știința) și Nedelcu — în 
ipropr a poartă — și Dobai pentru 
Locomotiva.

— Ieri după-amiază s-a desfă
șurat pe stadionul 23 August un 
meci amical între Flacăra Ploești 
și Progresul F.B. București. Victo
ria a reveni t ploeștenilor cu scorul 
de 3-0 (1-0), Punctele au fost mar
cate de Avasilichloaie (2) și Mihai.

s HANDBAL — Programul jocu
rilor de duminifă 7 Noiembrie este 
următorul:

STADIONUL LOCOMOTIVA 
P T.T.

Ora 9: Steagul Roșu-Progresul 
F.B., finala Cupei 7 Noiembrie (fe
minin).

Ora 10.15: Știința Galați-Pro- 
gresul Odorhei (mascul n), turne
ul final al campionatului de cali
ficare.

Ora 11.30: Știința Invăfămînt 
București-Progresul Tg. Mureș, 
turneul final al camp onatului fe
minin al R.P.R.

TERENUL PROGRESUL I.T.B.

Ora 13: Dinamo 6-Progresul 
I.T.B.. finala Cupei 7 Noiembrie 
(masculin).

Ora 14.15: Ști'nța I.C.F.-F1. ro
șie Cisnădie (categoria A).

Ora 15.30: CC-A.-Flacăra Plo
ești (categoria A).



Rudolf Schuster (Dinamo)
a cîștigat etapa a 3-a a „Cupei 7 Noiembrie” 

iar C. Oaten (C.C.A.) și echipa Diramo au luat conducerea 
in clasamentul general

Elementul determinant într-o 
cursă contra timp, cu plecări indi
vid uale, este rezistenta în regim de 
viteză, dublată de o gradată și 
chibzuită dozare a eforturilor. De 
asemenea, joacă un rol însemnat și 
justa orientare pe teren, întrebuin
țarea schimbătorului de viteză, ac
celerarea pe porțiunile adăpostite 
de vtot (trecerea prin sate și pă
duri). Sînt însă unii cicliști care se 
lasă înșelați de vîntwl favorabil la 
dus și forțează prea mult, iar ’a 
înapoiere, cu vioiul în față, se ..su
focă".

Așa s-au petrecut lucrurile și 
ieri. Dar, să dăm cuvîntul cifrelor, 
dat fiind că în asemenea întreceri 
nu se ivesc faze care să prilejuiască 
o descriere, nici „evadări" și mai 
puțin obișnuitele hărțuieli, ci doar, 
din distanță în distantă, vezi cite 
un ciclist, aplecat deasupra ghido
nului și pedalând în iuțeală maxi
mă.

I.a cererea detegaților de colective 
distanța de 80 km. stabilită inițial 
pentru această c-tapă, a fost redusă 
în ședința d:n ajun, 'a 60 km, ți- 
nîndu-se seamă de starea atmos
ferică. Astfel, la punctul de întoarce
re (30 km.), clasamentul interme
diar era următorul : 1 C. Șandru, 42 
mm. 15 sec. Media orară 42.600 
km.; 2. Mircea Sten 42:50; 3. Ion 
Vasile 43:00; 4. I. Baciu 43:10; 5.-7.
I. Constanținescu, C. Datcu ’și 
Moicean»j 43:15; 8. Schuster 43:20; 
9. Vastilescu 43:30; 10. Zanoni 43,40;
II. Nuță 44:01; 12. V. Ionescu 44:05;
13. Istnate 44:10; 14. G. Șerban 
44:15; 15-16. G. Petrescu și Naidin 
44:25; 17. Hora 44:30; 18-19.- Ma
xim și Voișeanu 44:40. 20. M. 
Nicalescu 44:50.

La înapoiere, cu vînituJ potrivnic, 
s-au produs serioase schimbări care 
se pot vedea foarte bine din: Clasa
mentul etapei: 1. R. Schuster, 60 
km. în 1 oră 39 mjn. 45 sec. Me
dia : 36,090 km. Timp cu bonificație 
1:39,15; 2. Moiceanu \.39,51. Timp 
c.u boriif. 1:39,36; 3. Baciu 1:40,04; 
4. Datcu 1:40,31; 5. Șandru 1:40,37; 
6. M. Stan 1:40,46; 7. Za-ncni 
1:41,07; 8. Vasitescu 1:41,09; 9. 
Coostantinescu 1:41,22; 10. I. Vâ
sle 1:41,56; 11. Nuță 1:42,16; 12. 
Hora 1:42.30; 13. V. Ionescu 1:42,53;
14. Maxim 1:43,00: 15. Voișeanu 
1:43,06; 16. G. Șerban 1:43,10; 17. 
G. Petrescu 1:43,57; 18. Nardin 
1:44,11; 19. Istraite 1:44,16; 20 M. 
Ștefănescu 1:44,35.

Interesante de reținut sîmt și ur
mătoarele cifre. La dus, media o-

Marele maestru sovietic D. Bronștein 

conduce in turneul internațional de șah de la Belgrad
Odată cu rundele a IX și a X-a, 

îm turneul internațional de la Bel
grad a început partea a doua a 
concursului. Excelent a evaluat în 
cursul acestor două runde marete 
maestru internațional D. Brooștein, 
care, zcumulînd două puncte, a tre
cut în fruntea clasamentului. In 
runda a IX-a, șahistul sovietic a 
cîștigat după o luptă deosebit de 
lungă întâlnirea cu marele maestru 
internațional Gligorici. Partida a- 
ceasta s-a întrerupt de două ori, în 
cele din urmă Intr-o poziție net 
avantajoasă lui Bronștein. înaintea 
începerii rundei a X-a, Gligorici a 
«anunțat arbitrului principal că se 
recunoaște învins.

Marele maestru maghiar Gedeon 
B-arcza a condus cu multă precizie 
partida cu Nivergelt obținând vic
toria. Prima înfrîngere în turneu a 
înregistrat-o marele maestru jugo- 
slav Rabair, întrecut de compatrio
tul său Matanovici. In celelalte par
tide s-au înregistrat rezultatele: 
Mitici-Karaklajici 1-0, Nedelkovici- 
Wade 1-0, Ivkov-Petrosian 1-0, Jop- 

rară a lui Schuster era (te 41,536 
km., iar a lui Șamdru 42,600 km. 
La înapoiere, cu viratul în față, 
Șandru a făcut 58 min. 22 sec. 
(media: 31,020 km.), iar Schuster 
56 min. 25 (media: 32.100 km.). 
Reiese clar din aceste cifre că în
vingătorul etapei a avut un sfîrșit 
de cursă mai puternic. Faptul a- 
cesta l-a „iritat" pe C. Șandru care 
după terminarea cursei a adresat 
injurii arbitrilor. Atitudinea lud ne
sportivă i-a atras o penalizare de 
un minut, ceea ce i-a adus totodată 
și pierderea primului loc în clasa
mentul general.

Pe echipe, victoria în etapă a 
revenit echipei Dinamo I (5:03,54), 
urmată de C.C.A. I (5:04,23), C C.A. 
II (5:04,23), Flamura roșie F. C. 
Gheorghiu-Dej (5:05,34) și Progre
sul C.P.C.S. (5:08,46).

Clasamentul general individual 
după 3 etape: 1. C. Datcu (C.C.A.) 
9:04,47; 2. C. Șandru (FI. roșie) 
9:05,08; 3. N. VasOescu (Dinamo) 
9:05,25; 4. I. Constant inescu
(C.C.A.) 9:05,38; 5. G. Serbam
(C.C.A.) 9:07.11: 6 G. Moiceanu 
(Progr.) 9:08,49; 7. R. Schuster (Di
namo) 9:08,52; 8. Șt. Ștefu (Di
namo) 9:09,00; 9. I. Baciu (C.C.A.) 
9:09,17; 10. Mircea Stan (FI. roșie) 
9:09,59; 11. Șt. Poreceanu (Recolta) 
9:10,00; 12. Șt., Sebe (Progr.) 
9:10,12; 13. L. Zanoni (Recolta) 
9:10,20; 14. I. Hora (C.C.A.) 9:10,39;
15. P. Nuță (Dinamo) 9:10,46; 16. 
Ion Vasile (C.C.A.) 9:11,98; 17. R 
Voișeanu (C.C A.) 9:12,19; 18. N 
Maxim (Dinamo) 9:12,23; 19. Va
sile Ionescu (C.C.A.) 9:12,32; 20 
Gabriel Petrescu (Știința) 9:13,10

Pe echipe conduce Dinamo 
(27:16,56) urmată de C.C.A. 1 
(27:17,11), Flamura roșie F. G 
Gheorghiu Dej (27:23,19), Progresul 
C.P.C.S. (27:31,28), C.C.A. 1! 
(27:32,31), Recolta, Știința, Avântul 
și Școala de tineret Giurgiu.

In etapa de ieri, pe lingă „spe
cialiștii" curselor cu plecări sepa
rate Schuster, Moiceanu, Baciu, 
Datcu, Șandru, Mircea Stan și alții 
trebuie subliniată excelenta perfor
manță a tînărirlui Zanoni (Reco'ta) 
cunj și comportarea meritorie a 
lui G. Petrescu (Știința). Slab s-au 
comportat M. Niculescu, Istrate și 
chiar Maxim, G. Șerban.

Astăzi se aleargă etapa a 4-a, 
București-Olteniița-București (112 
km.). Plecarea în bloc la ora 12 de 
la km. 6, iar mîine e zi de repaus.

Pînă acum au fost parcurși 334 
km. Media orară 36.900 km.

EM I.

pen-Porreca '/î-’A, Ianoseviici- Tri
funovici '/r’A, Pirc-Czemfak 1-0, 
Pttaik-Djurasevici ’/î-'/z-

In runda a X-a, marele maestru 
Bronștein l-a învins pe Porreca. 
Urmărită cu mult interes, partida 
dintre Petrosian și Matanovici a 
luat sfîrșit cu un rezultat de remi- 

> ză. Ivkov ’-a învins pe Kairakla- 
jici, Pilnic pe Czerniak, Trifunovici 
pe Pire, Gligorici pe Ianosevici și 
Nectelkovici pe Bareza. Partidele 
Rabar-Joppen, Wade-Mitici și Dju- 
rasevici-Nivergelt s-au terminat re
miză.

După 10 runde clasamentul are 
următoarea înfățișare : 1. Bronștein 
8 p., 2-3. Petrosian, Matanovici f 
p., 4-5. Trifunovici, Gligorici 6,'/Q p., 
6-7. Barcza, Ivkov 6 p., 8-11. Rabar, 

■ Karaklaiici, Ianosevici, Pilnik 5 p., 
12-13. Nedelkovici, Mitici 4'h p., 
14-16. Joppen, Pire, Czerniak 4 p., 
17. Djurasevici 3’A P-, 18-19. IFcde, 
Porreca 3 p., 20. Nivergelt 2’/2 p. 
(la punctaj egai ordinea concuren- 
ților este cea de pe tabela de con
curs).

Parcul Gorki este locul de odihnă 
iubit al locuitorilor Moscovei. Vara, 

aleile sale umbrite sînt căutate ca 
loc de refugiu împotriva arșiței soa
relui. Toamna aduce in parcul 
Gorki poezia frunzelor ruginii și a 

serilor cețoase și umede. Dar nici 
în lunile de Iarnă acest colț pito
resc din capitala Un’unii Sovietice 
nu cunoaște liniștea. Odată cu pri
mul ger și cu prima zăpadă, aleile 
parcului Gorki răsună de glasu
rile vesele ale schiorilor și pati
natorilor. In special patinajul cu
noaște a:ci o veche tradiție.

In momentul de față au 'oc pre
gătiri intense în parcul Gorki în ve
derea întîmpinării sezonului de iar
nă. A fost creat un nou plan al 
terenurilor de gheață, care prevede 
100.000 metri pătrați. Sînt remon
tate instalațiile și inventarul, pom
pele de apă cărora li se va cere un 
debit crescut.

In cursul iernii va avea loc în 
parc o intensă activitate. Anul a- 
cesta îș' vor deschide aci porțile 
numeroase școli sportive, care se 

deosebesc de cele obișnuite prin 
faptul că vor atrage în activitatea 
lor oameni de vîrste diferite. Pe pa
tinoare speciale, unde vor face pri
mii pași pe gheață pionieri și ele
vi, vor putea fi văzuți și vîrstnici, 
de cele mai diferite, profesii. Pro
gramul de lucru al școlii prevede 
șase lecții, după care orice vizita
tor al parcului va cunoaște alune
carea elementară pe gheață.

Instructorii experimentați, atrași 
în activitatea școlilor, vor face — 
în afară de obișnuitele lecții prac
tice — și lecții prm radio, care le 
vor permite să se ocupe simultan de 
un mare număr de începători. .

In scopul unei organizări cît mai 
bune au și fost emise 12.000 de 
abonamente. In cursul întregului se
zon sînt programate 2200 de lecții, 
la care vor putea lua parte peste 
33.000 de oameni.

Patinoarele vor fi frumos împo
dobite cu panouri, dintre care se 
remarcă de pe acum compozițiile 
„Moscova sport'vă" și „învață să 
patinezi", ca și un tabel uriaș al

Noi intilniri internaționale 
ale sportivilor sovietici

Dinamo Moscova a întrecut combinata Racing-Reims
PARIS, 3 (Radio). — .Aseară s-a 

disputat la Paris, pe stadionul Co- 
lombes, întîlnirea internațională de 
fotbal dintre Dinamo Moscova și 
combinata Racing Club Paris-State 
de Reims. Victoria a revenit fot
baliștilor sovietici cu scorul de 1-0.

★
BRUXELLES (Agerpres). — 

TASS transmite:
In orașul belgian Liege s-a des

fășurat la 1 noiembrie întîlnirea 
internațională de fotbal dintre e- 
chipa sovietică „Spartak" Moscova 
și echipa F.C. Liege, fruntașa cla
samentului campionatului de fot
bal al Belgiei. Jocul a luat sfîrșit 
cu victoria fotbaliștilor sovietici cu 
scorul de 5—2.

Și de data aceasta, evoluția fot
baliștilor echipei „Spartak" a stîr- 
nit un mare interes în rîndurile a- 
matorilor de sport din Belgia. După 
terminarea meciului, publicul a a- 
plaudat cu multă căldură pe fot
baliștii sovietici.

★
BEIRUT (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 2 noiembrie, președintele Re

publicii Liban, Camille Chamoun, 
i-a primit pe fotbaliștii «chipei 
sovietice „Torpedo", care se găsesc 
tn Liban la invitația fotbaliștilor 
libanezi.

Președintele Republicii Liban a 
mulțumit fotbaliștilor sovietici 
pentru vizita pe care o fac în Li
ban, amintind că a avut pînă a- 
cum plăcerea să se întîlnească și

A luat sfîrșit campionatul de șah 
al R. P. Polone

VARȘOVIA (Agerpres). — PAP 
transmite :

La 1 noiembrie au luat sfîrșit 
la Varșovia întrecerile din cadrul 
campionatului de șah al R.P. Po
lone pe anul 1954. In ultima zi 
a competiției s-au jucat partidele 
întrerupte din ultima rundă.

Cea mai interesantă partidă a 
fost aceea dintre Witkowski și 
Tarnowski. Victoria a revenit lui 
Witkovski care împarte în clasa- 

• ment locurile 1—2 cu Sliwa, ambii 
1 avînd același număr de puncte.

prag de iarnă

Sezonul de patinaj bate la ușă. In curind imaginea aceasta va fi 
un aspect obișnuit pe orice pistă de gheafă din Uniunea Sovietică

normelor prevăzute de tabela unio
nală de clasificare.

Pe un teren special al parcului 
va funcționa un patinoar artistic. Și 

aici se va deschide o școală spe
cială, firește pentru patinatorii a- 
vansați, care doresc să se inițieze 
în arta patinajului artistic. Studiul 
patinajului artistic și al dansului 
pe gheață se va face în conformi
tate cu normativele tabelei de cla
sificare unională. Programul pre
vede 10 lecții, dintre care nume
roase vor fi radiofteate. In plus, 
vor avea loc evoluții ale maeștrilor 
sportului, festivaluri 'pe gheață, de
monstrații de masă de patinaj ar
tistic. Se scontează o participare 
de peste 17.000 de oameni. La în
cheierea școlii, absolvenții vor lua 
parte la concursuri organizate de 
direcțiunea parcului, care vor fi do
tate cu cupe și premii.

Dar, nu numai la aceasta se va 
reduce activitatea parcului Gorki în 
t'mpul iernii. O atenție deosebită , 
este acordată amenajării terenurilor 
de patinaj public, care, deobicei, sînt 
frecventate de peste 15.000 de per
soane zilnic. Și aici, vor fi che
mați să-și dea concursul maeștri ai 
sportului, campionii și recordmanii 

cu halterofilii sovietici și încă de 
atunci și-a exprimat speranța în 
întărirea legăturilor sport ve și 
culturale între cele două țări.

„Vizita dvs. în Liban — a spus 
președintele — ca și șederea spor
tivilor libanezi la Moscova, slu
jește cauzei întăririi legăturilor 
sportive și culturale între țările 
noastre".

La primire a fost de față Amba
sadorul Uniunii Sovietice în Liban 
V. A. Beliaev.

★
VARȘOVIA (Agerpres). — PAP 

transmite :
In cel de al doilea joc din ca

drul turneului pe care-1 întreprinde 
în R.P. Polonă, echipa sovietică de 
fotbal „Dinamo" Kiev a Intîlnit 
echipa „Unia CHorzow", de mai 
multe ori campioană a țării. Fot
baliștii polonezi au obținut victoria 
cu scorul de 5—0 (1—0).

★
BERLIN (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 2 noiembrie echipa sovietică 

de hochei pe gheață „Dinamo" 
Moscova a susținut o nouă întâl
nire în cadrul turneului pe care-1 
întreprinde în R.D. Germană. Ho- 
cheiștii sovietici au jucat cu o se
lecționată alcătuită din jucători 
din echipele Krefeld (Germania 
occidentală) și „Dinamo" Weis- 
wasser (R.D. Germană).

întîlnirea a luat sfîrșit cu rezul
tatul de 9—1 în favoarea echipei 
„Dinamo" Moscova.

Urmează să se dispute un meci 
între cei doi șahiști pentru a putea 
fi desemnat deținătorul titlului de 
campion de șah al R.P. Polone pe 
anul 1954.

Clasamentul final al campiona
tului este următorul: 1—2. Sliwa, 
Witkowski 11 puncte; 3. Arla- 
mowski IOV2 puncte; 4—5. Ga- 
wlikowski, Tarnowski 10 puncte.

Cei mai buni șahiști polonezi 
vor lua parte la meciul organizat 
la Praga între echipele R. Ceho
slovace, R.P. Ungare și R.P. Po
lone. 

țării la patinaj viteză. Programul 
competițiilor prevede numeroase în
treceri, dintre care cele mai impor
tante sînt: concursul dotat cu pre
miul „Parcului Gorki" pentru elevi 
și eteve, concursul dotat cu pre
miul maestrei emerite a sportului 
Maria Isakov.a, ca și întrecerile de 
masă .ale vizitatorilor, pentru titlul 
de campion al zilei, etc.

Zeci de mii de oameni vor lua 
parte la sărbătorile sportive iie 
masă închinate Zilei Constituției 
U.R.S.S., la concursurile desfășu
rate cu prilejul deschiderii sezonu
lui de iarnă, >a competițiile sportive 
din timpul vacanței etc.

Pentru popularizarea realizărilor 
mișcării de cultură fizică și sport 
din U.R.S.S. direcțiunea parcului 
va folos' din plin cinematograful 
și radioul. S-a luat hotărîrea ca în 
fiecare seară să fie proiectate filme 
cu subiect sportiv, jurnale din ci
clul „Sportul sovietic", să se trans
mită emisiuni sportive speciale, ca 
și buletinul „Ultimele știri".

După cum se vede, „Parcul de 
cultură și odihnă Maxim Gorki" din 
Moscova are în față un sezon spor
tiv de iarnă deosebit de bogat.

Nou record al U. R. S. S- 
la haltere

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite :

In cadrul campionatelor de hal
tere ale orașului Moscova, haltero
filul de categoria grea Alexei Med
vedev a stabilit un nou record 
unional. El a realizat la stilul 
„smuls" 176 kg. Vechiul record 
unional era de 175,5 kg. și apar
ținea aceluiași sportiv.

Cu prilejul aceluiași concurs, la 
care au participat peste 200 de 
sportivi, primul loc la categoria 
cea mai ușoară i-a revenit lui 
Bachir Farhutdinov, campion mon
dial pe anul 1954 la această cate
gorie. Rezultatul lui Farhutdinov 
la triatlon este de 310 kg. La ca
tegoria ușoară, pe mimul loc s-a 
clasat tînărul sportiv Gheorghii 
Scegolov care a realizat la totalul 
celor 3 stiluri 365 kg. Campionul 
mondial la categoria ușoară, Di- 
mitrii Ivanov a participat la între
cerile din limitele categoriei semi- 
mijlocie. El s-a clasat pe primul 
loc cu rezultatul de 372,5 kg. Tit
lul de campion al Moscovei la 
categoria mijlocie a fost cucerit 
de Trofim Lomakin, iar la catego
ria grea de Alexei Medvedev.

Ivan Andreadis (R. Cehoslovacă) 
a ciștigat turneul international 
de tenis de masă de la Vieaa

VIENA (Agerpres). —
La 1 noiembrie a luat sfîrșit la 

Viena concursul internațional de 
tenis de masă la care au participat 
jucători și jucătoare din R.P. Un
gară, R. Cehoslovacă, Anglia, Sue
dia, Iugoslavia, Germania occi
dentală, Franța și Austria

O frumoasă victorie a obțimrt 
jucătorul cehoslovac Ivan Andrea- 
d:s care a ocupat primul loc in 
clasamentul probei de simplu băr
bați. El l-a întrecut în finală ve 
iugoslavul Dolinarcu 3—1 (12—25, 
21 — 18. 21 — 11. 21—111.

Proba de simplu femei a test 
cîștigată de jucătoarea engleză Ro- 
salinde Rowe care a dispus în fi
nală de Iîona Kerekes (R.P. Un
gară) cu 3—2 (22—24, 22—24,
21—18 21 — 19 21—7).



Locomotiva Grivița Roș:e a întrecut Dynamo Praga la rugbi
Cu meciul de ieri, susținut în 

fața echipei Locomotiva Grivița 
Roșie, turneul echipei cehoslovace 
Dynamo Praga a luat sfîrșit. In- 
"îlnirea dintre aceste două formații 

fost viu disputată și a plăcut 
snectatorilor. datorită jocului des
chis — la mină — pe care l-au 
făcut cele două echipe și îndeosebi 
echipa gazdă. Feroviarii ar fi pu
tut realiza un scor mult mai mare, 
dacă foarte multe din pasele exe
cutate nu ar fi fost defectuoase. 
Putem spune că pachetul de îna
intași al Locomotivei a răspuns 
bine la toate acțiunile aceluiași 
compartiment al adversarului, ini
țiind apoi o serie de scheme tac
tice (întoarceri de grămezi, ține
rea balonului în linia a 3-a, gră
mezi deschise) care i-au surprins 
de nenumărate ori în ofsaid pe 
•ucătorii praghezi. In felul acesta, 
feroviarii bucureșteni au beneficiat 
de o serie de lovituri de pedeapsă, 
dintre care una singură a fost 
transformată.

Jucătorii de la Dynamo Praga, 
deși păreau obosiți în urma întâl
nirilor anterioare, au opus, totuși, 
o dîrză rezistență, arătînd încă 
odată că știu să se apere bine. 
Ca și în întîlnirile cu C.C.A. și 
Dinamo București, jucătorii pra
ghezi au păcătuit printr-un joc 
continuu în ofsaid, lucru care le-a 
atras o mulțime de penalizări.

'ată cîteva aspecte din desfășu
rarea acestei întîlniri. Meciul în- 
cene în nota de dominare a echi- 
nei Locomotiva Grivița Roșie, care 
■nițiază o serie de atacuri pericu- 
'oase cu linia de trei sferturi. Rînd 
ne rînd. atacurile feroviarilor sînt 
stăviFte în ultima instanță de rug- 
biștii praghezi. In minutul 20. mai

Plecarea 
de jucători de tenis 

darți dimineața a părăsit Ca
pta a. plecind la Belgrad, un lot 
de jucători de tenis de masă din 
țara noastră. Sportivii romîni vor 
participa la campionatele interna
ționale de tenis de masă ale R.P.F. 
Iugoslavia care se vor desfășura 
între 6 și 8 noiembrie la Belgrad. 

Lotul iucătorilor din R.P.R. este

La Leipzig a început turneul zonal feminin de șah
LEIPZIG (prin telefon). — In 

sala vechii primării din Leipzig, 
în prezența unui numeros public, 
se desfășoară întrecerile pentru 
turneul zonal feminin de șah, la 
care participă și campioana noas
tră, Lidia Giuroiu. Iată lista con
curentelor : 1. Venka Arsenova
(R P. Bulgaria), 2. Lidia Giuroiu 
1 R.P.R.), 3. Langos Josza (R.P. 
Ungară), 4. Christina Holuj (R.P. 
Polonă), 5. Ingrid Larsen (Dane
marca), 6. Svetoslava Eretova (R. 
Cehoslovacă), 7. F ctesz Ella (R.P. 
Ungară), 8. Rujena Sucha (R. Ce
hoslovacă), 9. Ursula Horold (R.D.

mulți înaintași de la Dynamo Pra
ga comit ofsaid la grămadă, arbi
trul acordă lovitură de pedeapsă, 
iar Gh. Pîrcălăbescu transformă, 
deschizînd scorul : 3—0 pentru
Locomotiva Grivița Roșie. Puțin 
timp înainte, Buda și Moraru rata
seră cîteva lovituri de pedeapsă 
transformabile. In continuare, pra- 
ghezii întreprind cîteva contraa
tacuri periculoase, rămase însă 
fără rezultat. Repriza I-a se ter
mină într-o accentuată dominare a 
feroviarilor, care nu reușesc însă 
să marcheze din cauza unor gre
șeli de ordin tehnic.

In primele 15 minute ale reprizei 
a II-a, gazdele domină insistent, 
dar apărarea hotărîtă a rugbiștilor 
de la Dynamo Praga le stăvilește 
toate atacurile. Urmează o perioa
dă de joc în centrul terenului, 
după care tot feroviarii sînt cei 
care întreprind cîteva atacuri pe
riculoase. Astfel. Moraru, care în 
meciul de ieri a fost unul din cei 
mal buni jucători de pe teren, ten
tează cîțiva adversari, bate o lo
vitură de picior peste fundaș, îl 
depășește în viteză, dar nu poate 
reține mingea și astfel ratează o 
ocazie bună de a marca. Peste 
cîteva minute, tot Moraru este a- 
cela care intră în forță printre îna
intașii praghezi, dar este oprit în 
ultimă instanță în apropierea tere
nului de țintă. In ultimele minute 
de joc, — cînd oaspeții rămăse
seră în 13 oameni, prin eliminarea 
lui Plechatv și Johanides, — un 
atac al liniei de trei sferturi fe
roviare se sfîrșește cu o frumoasă 
încercare realizată de Tănăsescu, 
în urma unei pase primite de la 
A. Moarcăș. Intîlnirea ia sfîrșit

unui lot
de masă la Belgrad

format din campioana mondială
Angelica Rozeanu, Ella Zeller. 
Toma Reiter, Matei Gantner și Ti- 
beriti Hanasztoși.

In această competiție și-au anun
țat participarea jucători din R.P. 
Ungară, Anglia. R. Cehoslovacă, 
Austria și din alte țări.

(Agerpres)

Germană), 10. Adela Enevoldsen 
(Danemarca), 11. Mary Klingen 
(Norvegia), 12. Adela Fagger 
(Finlanda), 13. Gertrude Niisken 
(R.D. Germană), 14. Antonia Iva
nova (R.P. Bulgaria). In prima 
rundă, Lidia Giuroiu a fost în
vinsă de Gertrude Niisken, după 
ce dominase o bună parte din 
partidă. In fața șahistei bulgare 
Ivanova, reprezentanta noastră a 
terminat victorioasă. Marele nu
măr de partide întrerupte și amî- 
nate (din cauza întîrzierii jucătoa
relor bulgare) nu permit încă în
tocmirea unui clasament. 

cu scorul de 6—0 în favoarea Lo
comotivei Grivița Roșie.

Arbitrul G. Fanela a condus ur
mătoarele formații:

Locomotiva Grivița Roșie : Pîrcă
lăbescu, Soculescu, Gh. Șerben 
(Ciobanu), Mladin, Cocor, Mora
ru, Nadolenco, Picu, Valeriu (Gh. 
Gussi), Gabrjelescu, Moarcăș, Cali- 
gari, Bărăscu, Tănăsescu, Buda.

Dynamo Praga: Nejepsa (Dlou- 
hy), Bim, Kudrna (Ondrasek). 
Vondracek, Tejcek, Svoboda (Cer- 
venka), Barchanek, Hrniciko, Ko- 
res. Stranak, Nespor II, Holecek, 
Plechaty, Johanides, Boubin.

S-au remarcat: Mo.raru, Pîrcă
lăbescu, Soculescu, Cocor, Mladin 
și Moarcăș de la învingători, Bar- 
hanek, Stranak, Boubin și Kudrna 
de la învinși.

După meci, jucătorul Kudrna ne-a 
făcut următoarea declarație în le
gătură cu turneul echipei sale la 
București: „Am rămas plăcut im
presionați de ospitalitatea cu care 
am fost primiți in țara dumnea
voastră. Din turneul pe care l-am 
întreprins am învățat mult de la 
rugbiștii romîni. care sînt mai buni 
decît noi". In încheiere, Kudrna 
ne-a declarat că dintre echipele 
noastre i-au făcut o frumoasă im
presie, prin cunoștințele tehnice și 
practice de care au dat doVadă, 
formațiile Dinamo București și Lo
comotiva Grivița Roșie.

★
In deschiderea acestui meci s-au 

întîlnit, în cadrul campionatului 
de juniori, echipele asociațiilor 
Locomotiva Grivița Roșie și Di
namo București. Tinerii rugbiști 
feroviari și-au adjudecat victoria 
cu scorul de 9—0 (3—0)

ION OPRESCU

Noi recorduri mondiale 
ale aviatorilor sportivi sovietici 

omologate de federația 
internațională

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
transmite:

Comisia de aviație sportivă de 
pe lingă Aeroclubul central al 
U.R.S.S. „V; P. Cikalov" a fost 
înștiințată de Federația internațio
nală de aviație (F.A.I.) că au fost 
omologate drept recorduri mon
diale noile performanțe obținute de 
doi aviatori sportivi sovietici.

La 9 iunie, aviatorul V. Kalinin, 
de la Aeroclubul central 
D.O.S.A.A.F. al R.S.S. Ucrainene, 
zburînd pe un avion de tip sport 
„A.N.2“ a atins înălțimea de 
11.248 metri. Această performanță 
este superioară cu 955 m. vechiu
lui record mondial. Ia 10 iunie, 
maestrul sportului V. Șumilov, 
zburînd pe avion de tip „IAK18‘ 
a atins înălțimea de 6.311 metri. 
El a întrecut cu 790 m. vechiul 
record mondial, care aparținea 
sportivului sovietic S. Zamîcikin.

Cei doi sportivi sovietici care au 
stabilit noile recorduri mondiale 
au primit diplome din partea Fe
derației internaționale de aviație.

Maestrul internațional ION BALANEL

ION BĂLĂNEL A PRIMIT TITLUL
DE MAESTRU INTERNAȚIONAL DE ȘAH

Revista „Schach" din R. D. Ger
mană publică în ultimul său nu
măr amănunte asupra lucrărilor 
congresului Federației internațio
nale de șah (F.I.D.E.), care a avut 
loc la Amsterdam cu prilejul re
centei Olimpiade. Pe ordinea de 
zi a figurat și decernarea titlurilor 
internaționale. Cinci șahiști au pri
mit titlul de mare maestru inter
național : G. Barcza (R. P. Un
gară), I. Kasltdan (S. U. A.), 
L. Pachman (R. Cehoslovacă), G. 
Stoltz (Suedia) și W. Unzicker 
(Germania occidentală). A fost 
acordat titlul de maestru interna
țional de șah următorilor: V. 
Korcinoi, R. Nejmetdinov, R. Hol
mov, S. Furman (U.R.S.S.), I. 
Bălănel (R- P. R.), F. Bohatirciuc 
(Canada), A. Dake și N. Whitaker 
(S.U.A.), G. Kluger (R. P. Un
gară), H. Kramer și H. Bouw-

Finalele primului campionat republican de lupte libere
începînd de duminică și pînă 

marți inclusiv se vor desfășura la 
Orașul Stalin finalele primului 
campionat republican individual 
de lupte libere. Se vor întîlni cu 
această ocazie campionii de re
giuni și un mare număr de spor
tivi fruntași printre care cei care 
ne-au reprezentat țara la întrece
rile sportive ale Festivalului de la 
București. Este bine să amintim 
că deși la Festival luptătorii noștri 
practicau de foarte puțin timp lup
tele libere, ei au obținut rezultate 
remarcabile, cucerind prin Fr. Har.ri 
și N. Popovici, două medalii de 
bronz.

AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE DE
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite :
Peste 300 de sportivi participă 

la finalele campionatelor unionale 
de înot care au început la Mos
cova. La 1 noiembrie s-au desfășu
rat primele probe din cadrul cam
pionatelor. Titlul de campion u- 

meester (Olanda), B. Ivkov (Jugo
slavia), O. Panno (Argentina) și 
R. Toran (Spania).

Maestrul Ion Bălănel, care face 
parte din asociația sportivă „Di
namo”, este un strălucit reprezen
tant al tinerei generații de șahiști 
romîni. El a cucerit de două ori 
titlul de campion al R.P.R., în 
anii 1950 și 1953. Printre rezul
tatele sale cele mai bune trebuie 
menționat premiul I—II obținut la 
turneul internațional de la ’Mied- 
zizdroje (R. P. Polonă) în 1952. 
Pentru meritele sale, el a primit 
în anul 1951 titlul de maestru al 
sportului. în primăvara aceluiași 
an, I. Bălănel a fost printre oas
peții străini invitați la Moscova 
pentru a asista la desfășurarea me
ciului dintre M. Botvinik și D. 
Bronstein, pentru campionatul mon
dial.

Succesul realizat cu acel prilej a 
determinat organizarea acestui 
prim campionat, care a stîrnit un 
mare interes printre practicanții 
sportului luptelor ca și printre 
spectatori. Și este firesc să se în- 
tîmple astfel, deoarece luptele li
bere sînt mai spectaculoase decît 
luptele clasice, iar concurenților li 
se pun probleme mult mai compli
cate, aitît în ceea ce privește pre
gătirea, cît și concursul propriu- 
zis.

M.ai mult decît oricînd, organiza
torii au luat măsuri pentru ca în
trecerile să se desfășoare în cele 
mai bune condițiuni.

ÎNOT ALE UNIUNII SOVIETICE
nional în proba de 100 m. liber a 
fost cucerit de studentul din Mos
cova, Lev Balandin, în vîrstă de 
19 ani. El a acoperit distanța în 
timpul de 58“.

Ștafeta 4x200 m. liber a fost 
cîștigată de echipa Armatei So
vietice cu timpul de 8*5I“l/10.

plouă, drumul spre stadionul Mi- 
devine pur și simplu impracti- 
Popular nu a luat nici o măsură.

De cîte ori 
nerul-Lupeni 
cabil. Sfatul

Jucătorii Orășan și Lupaș din echipa de fotbal Flamura 
Lupeni l-au ' - ....
tru că

, . __ __________ roșie-
lovit pe arbitrul meciului lor cu Metalul-Brad, pen- 

acesta le-a penalizat, pe drept, duritățile.

Intr-una din fazele crosului ,,Să în tîmpinăm 7 Noiembrie’*, tînărul Ion 
Mărgineanu din Orăștie, a plecat în probă dintr-un punct de pe traseu, 
cu știrea unui arbitru de parcurs.
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Desen de Matty după corespondențele primite de la Ion Ciortea-Lupeni și Gh. Balogh-Orăștie
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