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Toată atenția activității de iarnă a tinerilor noștri 
constructori de aeromodele

ț NTERESUL stîrnit de sportul 
a aeromodelist in rindtll mase

lor de tineret este din ce în ce mai 
mare. Această pasiune pentru spor
tul aeromodelist este pe deplin jus
tificată. Aeromodelismul este un 
sport al tinereții, iar îndeletnici
rea cu construcția feluritelor ti
puri de aeromodele este una din 
cele mai plăcute, in primele zile, 
aeromodelistui se familiarizează cu 
„micuis dicționar aviatic", cu tra- 
forarea unei baghete sau nervuri, 
iar după o săptămînă-două de mun
că sîrgitincioasă, el construiește 
primul aeromodel. La început mo
delul e meșteșugit cu mai puțină 
tndemînare, nu e bine centrat și la 
prima lansare, „cade de bot". In 
asemenea cazuri, o iei din nou de 
la început și după multe încercări 
ai reușit. Avionul în miniatură prin
de viteză ascendentă și, asemenea 
unei păsări, plutește în aer minute 
în șir. Simțămîntul pe care îl în
cerci este tot atît de puternic ca și 
cel al oricărei victorii sportive.

fn lunile care urmează, activita
tea aeromodeliștiior se desfășoară 
mai mult pe tărîmul construcției 
aeromodelelor de cameră (micro- 
modelismul). Ca și în alte disci
pline sportive, de la o vreme, o par
te din lunile de toamnă și iarnă, 
a încetat de a mai constitui o pe
rioadă de stagnare pentru sportivii 
din aerornodel ism. Incepînd din 
luna noiembrie și pînă în martie, 
în cadrul cercului sau atelierului 
experimental se desfășoară o in
tensă muncă de creație și concep
ție, experimentîndu-se noi și felu
rite tipuri de modele. In unele 
cercuri mai mari se organizează 
chiar cursuri teoretice speciale în 
cadrul cărora cei care doresc să 
îmbrățișeze această ramură a avia
ției sportive pot căpăta cunoștințele 
necesare. De asemenea, în a- 
ceastă perioadă se face bilan
țul sezonului în aer liber, se 
întocmesc planuri pentru viitoa
rea activitate și se inițiază ac
țiuni pentru întărirea și consoli 
darea bazei organizatorice și ma
teriale a cercului de aeromodele. In 
timpul activității de cameră, aten
ția instructorului aeromodelist va 
trebui îndreptată asupra atra
gerii de noi membri și, îndeo
sebi, a elementului feminin, întrucît 
acesta este încă foarte slab repre
zentat în activitatea noastră de aero. 
modelism. Totodată, trebuie acor
dată o egală importanță tuturor 
claselor de micromodele, știut fiind 
Că, cu cit pregătirea membrilor 
tm'ui cerc de aeromodele e te mai 
multilaterală, cu atît mai sigure 
vor fi viitoarele succese. La început, 
noii membri ai cercului de aero
modele trebuie îndrumați spre 
construirea aeromodelelor nefuze- 
late (cea mai simplă clasă a aero-

In meciul de la Londra
Spartac Moscova—Arsenal Londra 2-1 (1-1)
LONDRA 10. — După ce și-a 

încheiat turneul în Belgia, echipa 
de fotbal Spartac Moscova a sus
ținut marți seara primul meci în 
Anglia. Cu acest prilej fotbaliștii 
sovietici au jucat cu renumita for
mație engleză Arsenal din Londra.

Cu multe ore înainte de începe
rea jocului, tribunele stadionului 
Highbury din capitala Angliei erau 
supra aglomerate. Cei 60.000 de 
spectatori au avut prilejul să a- 
siste la o luptă pasionantă și să ad
mire măiestria și puterea de luptă 
a fotbaliștilor sovietici. Primul gol 
a fost înscris de echipa gazdă, prin 
Logie, in miri. 36. Apoi Spartac a 
atacat și a reușit să egaleze prin 
Paramonov, in min. 43 Pînă la 
pauză scorul a rămas egal: 1—1. 

modeleior de cameră) și numai 
după ce și-au însușit temeinic și 
cu pricepere această ramură a ae- 
romodelismului, să li se predea teo
ria concepției și construcției mode
lelor fuzelate sau experimentale- 
Adoptînd o asemenea atitudine, in
structorul aeromodelist va elimina 
de la început tendințele unora din
tre tinerii începători care, entu
ziasmați de ceea ce se petrece în 
jurul lor, vor să construiască din- 
tr-odată cele mai complicate mo
dele, fără a avea In prealabil pre
gătirea teoretică și practică nece
sară.

L'n sprijin prețios în viitoarea 
activitate de cameră a tinerilor 
noștri aeromodeliști este manua
lul sovietic de specialitate recent 
apărut „Aeromodele de cameră’’ 
de E. B. Michirtunov și P. S. Pa
vlov. Această valoroasă lucrare în
fățișează complet și într-un limbaj 
accesibil începătorilor, elementele de 
bază ale aeromodelismului de ca
meră.

Pentru ca actuala perioadă a ae
romodelismului de cameră să fie și 
mai fructuoasă față de anii prece
dent, este nevoie de o mai intensă 
și bogată activitate competițională. 
Întrecerile pot fi organizate chiar 
în cadrul cercurilor de aeromodele, 
dar cele mai recomandabile sînt 
cele intercercuri sau interorășe. A- 
semenea întreceri, in afară de 
faptul că sînt un bun prilej 
de schimb de experiență, o verifi
care practică a activității depuse 
pe o perioadă de timp, aduc și o 
contribuție însemnată la creșterea 
performanțelor sportive șl tehnice 
ale constructorilor noștri de aero
modele. In zilele care urmează, cei 
mai buni aeromodeliști din țară se 
vor întrece cu pasiune, în con
cursurile de selecționare pentru 
campionatul republican de aeromo
dele pe anul 1954. In această pe
rioadă comisiile regionale de avia
ție sportivă sînt obligate să orga
nizeze în fiecare oraș asemenea în
treceri, pentru ca la apropiata com
petiție republicană să participe cei 
mai buni aeromodeliști din re
giune

Față de anii precedenți, actua
lele condiții de practicare a spor
tului aeromodelist s-au îmbunătă
țit în mod simțitor. Majoritatea 
cercurilor noastre de aeromodele au 
de acum însemnate cantități de 
materiale, mai multă literatură de 
specialitate, au tineri multi și bine 
instruiți. Avem, deci, un motiv în 
plus să ne înzecim eforturile, pen
tru a face ca și de această dată 
perioada de cameră a celor care se 
îndeletnicesc cu construcția de ae
romodele să constituie un pas în
semnat în viitoarea dezvoltare a 

mișcării de aeromodelism din țara 
noastră.

In partea a doua a jocului, fotba
liștii sovietici au jucat cu mult 
elan reușind să înscrie un gol prin 
Simonian, care primind o pasă de 
la Tatușio a trimis mingea cu cepul 
în, plasă (min. 53). Pînă la sfîrșît 
rezultatul nu se schimbă, cu toate 
că ambele echipe au avut alter
nativ inițiativa.

Meciul următor al fotbaliștilor 
sovietici va avea loc săptămînai vf- 
itoare în compania echipei Wolwer- 
hampton Wanderers, una din cele 
mai bune echipe engleze, cîștigă- 
toarea ultimei ediții a campiona
tului. In această echipă joacă inter
naționalii Wright (căpitanul echi
pei naționale), portarul Merrick, 
fundașul Slater și alții.

Echipa suedeză de fotbal [ 
Djurgardens întiinește * 

inline pe Flacăra Pioeștî 
începerea turneului echipei 

suedeze de fotbal Djurgardens 
a suferit o amînare de o zi, 
provocată de faptul că avionul 
cu care trebuiau să sosească 
oaspeții n-a sosit la vreme din 
cauza condițiilor atmosferice de
favorabile. Astfel, sosirea echi
pei oaspe a fost aminată pentru 
astăzi. Jocul inaugural al tur
neului lui Djurgardens nu se 
va mai disputa azi, ci mîine, 
vineri 12 noiembrie, înoepind 
de la orele 14,45, pe stadionul 
23 August.

★
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Campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Iugoslaviei au 
însemnat pentru campioana noastră 
mondială Angelica Rozeanu un nou 
succes de răsunet. Intllnindu-se in 
finala competiției cu cunoscuta ju
cătoare engleză Rosalinde Route, 
Angelica Rozeanu a repurta! o nouă 
și concludentă victorie cu scorul de 
a—-u. victoria aceasta subliniază 
forma excelentă în care se găsește 
maestra emerită a sportului și re
prezintă o nouă performanță va
loroasă a mișcării noastre sportive.

In fotografie Angelica Rozeanu 
(R.P.R.) și Rosalinde Rows (An
glia).

* ★

★
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După cum s-a mai anunțat, 
primul adversar al echipei sue
deze va fi formația ploeșteană 
Flacăra.

In vederea acestui joc, Fla
căra a făcut pregătiri speciale, 
dorind să reprezinte cu cinste 
fotbalul nostru în fața unui ad
versar de renume continental.

Formația probabilă a echipei 
este următoarea :

Voinescu—Pahonțu, Apolzan 
Neacșu, — FTÎdlșan, Pereț — 
Ene, ■ Avasilichioaie, Drăgan, 
Georgescu, Mihai.

Rezerve: Roman, Topșa, Gar- 
•beloti, Alexandrescu, Botescu și 
Capoianu.

Partida va fi condusă de ar
bitrul austriac Frantz Grill.

Biletele pentru această întîl- 
nâre au fost puse în vlnzare 
la agenția Dinamo (Șoseaua 
Ștefan cel Mare), agenția CCA 
din Bulevardul 6 Martie, casa 
de bilete din fața Panoului Pro- 

Inosport (bul. N. Bălcescu) și la 
Stadionul Republicii (casele din 
strada Izvor).

Maestrul emerit al sportului 
Gh. Lichiard^ol participă 

la campionatele mondiale de tir
Marți seara a părăsit Capitala, 

plecînd la Caracas (Venezuela) 
maestrul emerit al sportului Gh. 
Lichiardopol. El va participa la 
campionatele mondiale de tir care 
se vor desfășura între 14 și 27 no
iembrie la Caracas.

(Agerpres)

ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ 
CU PRILEJUL ZILEI MONDIALE A TINERETULUI

Ziua Mondială a Tineretului De
mocrat — aniversarea a 9 ani de 
la înființarea F.M.T.D. și deschide
rea Săptămâni Internaționale a 
Studenților — a fost sărbătorită de 
tineretul din Capitală printr-o a- 
dunare organizată de Comitetul 
orășenesc U. T. M. București,^ 
miercuri seara, în sala FiEmon 
Sîrbu.

La adunare au luat parte mem- , 
bri ai C.C. al U.T.M., ai comite
telor regional și orășenesc U T.M. 
București, numeroși siudenț’. elevi 
și tineri muncitori, precum și stu- 
denți străini care stud'ază în țara 
noastră.

A luat cuvîntul tov. Cornelia 
Mateescu, secretar al C.C. al 
U.T.M.

„Federația Mondială a Tinere
tului Democrat, organizație demo
cratică a tineretului lumii, a spus 
vorbitoarea, împlinește astăzi 9 
ani de rodnică activitate. Federația 
Mondială a Tineretului Democrat 
și Uniunea Internațională a Stu
denților își bazează activitatea pe 
principiile fraternității, egalității 
și prieteniei între tinerii din toate 
țările și continentele, de toate ra
sele, și credințele religioase, de 
toate curentele politice. Credincioa
se acestor principii, F.M.T.D. și 
U.I.S. au luptat consecvent pen
tru libertate, independență națio

Jocurile prietenești ale tineretului 
vor avea loc la Varșovia

VARȘOVIA. — In cadrul celui 
de aii V-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților care 6e 
va desfășura anul viitor la Var
șovia, vor avea loc în caipiibala 
R. P. Polone și Jocurile prietenești 
ale tineretului care vor reuni la 
start numeroși sportivi de frunte 
ai lumii. După cum anunță ziarul 
„Sport" din Stalinogrod, progra
mul jocurilor cuprinde 22 disci
pline sportive, cifră record față de 
edițiile anterioare aile competiției. 
Astfel, vor avea loc întreceri în 

nală, pentru viitorul le. cit al ti
neretului de pretutindeni

Anul acesta, Ziua Mondială a 
Tineretului și Săptăm’na Interna
țională a Studenților se sărbăto
resc sub semnul marilor victorii 
obținute de popoarele lumii in 
lupta pentru deșt nderea încordării 
internaționale. pentru asigurarea 
unei păci trainice.

Tineretul patriei noastre, a spus 
în încheiere vorbitoarea, alături de 
toți tinerii democrați a- lumii, săr
bătorește cu însuflețire Ziua, Mon
dială a Tineretului și Săpiămîna 
Internațională a Studenților. Ti
neretul patriei noastre este alături 
de tinerii și tinerele din toată lu
mea care-și dau frățește mina și 
își făgăduiesc să depună toate e- 
forturile pentru a se cunoaște și 
a se înțelege, pentru a face să 
triumfe frumoasa cauză a păcii și 
prieteniei între popoare".

Sutele de tinsri și tinere parti
cipant la adunare au hotărit în 
unanimitate trimiterea unor me
saje de salut Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat și. Uniunii 
Internaționale a Studenților.

Paricipanții la adunare au mani
festat cu căldură pentru F.M.T.D., 
U.I.S., pentru prietenia tineretului 
de pretutindeni, pentru pace.

(Agerpres)

atletism, gimnastică, natație, polo 
pe apă, sărituri de pe trambulină, 
box, lupte libere, lupte clasice, tra
gerea cu arcul, haltere, ciclism 
fond, ciclism de pistă, baschet; 
volei, fotbal, handbal, tenis de 
masă, tenis de cîmp, scrimă, ho
chei pe iarbă, canotaj, motoci-: 
clism.

întrecerile se vor desfășura pe 
stadioanele, sălile și terenurile de 
sport din Varșovia. Canotajul 
însă, va avea loc pe pista de la 
Poznan.



Cînd antrenorul s-e ocupă de problemele G.M.A.

Fază dintr-un meci internațional de rugbi susținut de echipa 
Constructorul București

Pămîntul era încă j lav și ici- 
©olo, se mai zăreau pete de zăpa
dă. In z lele acelea de primăvară 
o vest, a străbătut cartierul. Afi
șele c: re au apărut peste noapte, 
vorbeau despre înființarea unei 
echipe d» rugbi pentru piticii din 
cartierul Relu. Mare a fost bucu
ria și multi cei ce s-au înscris: 
„Echipament, teren și mai ales 
antrenc-ri“ — căuta un puști să-și 
convingă prietenul...

Dar. încă dc la primul antrena
ment. s-a produs un fapt neobiș- ! 
nuit. In loc de minge. ...întîi „îrt- . 
cu'zirrn". S-au încruntai „jucăto
rii". au protestat și unul mai în
drăzneț s-a încumetat să întrebe :

— Tovarășe antrenor, dar mingea 
unde e?

Antrenorul D. Ionescu a zîmbit. 
și, pentru a-și convinge „echipa" 
■ invitat-o la antrenamentul celor | 
mari

Noi purtători de insignă

Cei mai tineri fac prim i pași 
în sport, cucerind insigna 
F.GlM.A. Așa I îndrăgesc spor
tul încă din copilărie.

In întrepr ndcri și în uzine, 
ca și pe ogoare. întilnești sute 
și mii de tineri și tinere care 
jac sport. Cei mai mulți dintre 
aceștia au cunoscut pen'.ru pri
ma oară activitatea sportivă o- 
dai ■ cucerirea insignei G.M.A. 
Și numărul celor care, devenind 
purtători de insignă, vor rămî- 
ne spor'vi activi este tot mai 
mare. D n r'ndul lor, al ce'or ce1 
merg mai departe, cu: r'.nd și 
ins gna G.M.A. gr. II, se ridică 
sportivi de frunte ai țării.

Fu fiecare zi nu
mărul celor oare 
fac pași în sport 
prin cucer rea in
signei G.M.A. creș
te tot mai mult.

Printre colecti

Terenul e plin.. Aproape 40 de 
sportivi îmbrăcați în treningurile 
asociației Constructorul înceip an
trenamentul cu exercițiile de gim
nastică tip G.M.A. Impărțiți pe 
grupe, rugbiștii fac scurte sprin
turi, aruncări cu greutatea, supra- 
veghați îndeaproape de antreno
rul Comei Munteanu. Acesta se o- 
prește mai mult la Victor Marica, 
un tînăr mai greoi în m șcări, în- 
drumîndu-l să repete de nenumă
rate ori anumite exerciții. Se în
dreaptă apoi spre C. Bărăscu, oro- 
nometrîndu-i alergarea „pe sută”. 
E mulțumit de rezultat. C. Bă
răscu, echipat cu ghetele de nugh:, 
a înregistrat timpul de 11”5/10.

După ce rtigbiștii au terminat în
călzirea axată pe exercițiile com
plexului G.M.A., au trecut să joace 
pe teren cu echipa de rezervă.

Așa au învățat piticii ce înseamnă 
încălzirea...

. curînd, colectivul Voința-Piatira
■ Neamț a realizat un număr de 34 
' noi purtători ai insignei G.M.A.

In primele zile ale lunii octombrie, 
colectivul Voința Bacău a prezen- 

; tat în fafa comisiei de control 
' G.M.A. un număr de 19 aspiranți.

care au deven't cu toții purtători 
ai insignei.

La școala medie tehnică de me
canică din Sibiu, 60 de elevi au 
devenit, cu puțin timp în urmă 
purtători ai insignei G.M.A. 33 
dintre ei au reușit să obțină califi- 

j cativul „excelent". La școala pe- 
I dagogcă mixtă, 32 de elevi și eleve
■ au ob in * și ei insigna G.M.A. Prin- 
j tre noile purtătoare se numără o 
i serie de fruntașe în învățătură, ca

Elevii din școlile 
patriei noastre în
drăgesc mult spor
tul. Cucerirea in
signei F.G.M.A. 
constituie o preo
cupare de seamă

pentru mulți dintre ei. De cu- 
rînd, la școala medie tehnică de 
mecanică și agr cultură din Buzău 
un număr de 36 elevi au cucerit 
insigna F.G.M.A. La Focșan', cu 
prilejul săptămînii G.M.A. 37 de 
efevi ai școlii medii tehnice de coo
perație au devenit și ei purtători 
ai insignei F.G.M.A. Dintre aceș
tia. cu prilejul examenului de con
trol s-au distins N. Crăciun, Justin 
Cercel, Mihai Beica ,și Margareta 
Bornaz, care au cucerit insigna cu 
calificativul „excelent1*.

A. ANDRONESCU, ILIE VASIEE 
corespondenți

vele sportive cu act'vitate deose- 
de rodnică din regiunea Bacău 

se afă colectivele Voința Bacău 
și Voința Piatra Neamț- In aceste 
colective, munca G.M.A. se desfă
șoară cu un deosebit succes. De
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Paraschiva Petrașcu, Maria Bă
diță, Elena Bamea și altele. Tot 
la S biu colectivul Constructorul a 
organizat un concurs de trecerea 
nomielor G.M.A. Cu prilejul aces
tui concurs, 66 de aspiranți și-au 

,. trecut ultimele norme, devenind 
purtători ai insignei G.M.A.

GH. ARDELEANU, C. MUSTAȚA 
M VLADOIANU, P. IMBRESCU 

corespondenți

Un număr de 21 
de sportivi de la. 
Progresul Buzău 
au cucerit de cu- 
rin-d insigna G.M.A. 
gr. II. La colecti
vul Locomotiva din 
același oraș, 17 ti
neri au devenit și 
ei purtători G.M.A. 
gradul II. Cu pri

lejul concursului G.M.A. organi
zat de colect vul Constructorul Si
biu, 3 aspiranți GM.A. gr. II au 
devenit purtători ai insignei. Prin
tre ei se află, și președintele- colec
tivului, Traian Tofan, care consti
tuie un bun exemplu pentru spor
tivii d:n colectivul său Nu de mult, 
în cadrul unei adunări fest ve care 

i a avut loc Ia întreprinderea Stea
gul roșu din București, 12 tineri 

' muncitori din întreprindere au pri
mit ins gna G.M.A. gr. II. Printre 

i aceștia se află boxerul Vasile Tro- 
i fin, cocător fruntaș în producție, 
j gimnastul D. Făgărășaiw și atle- 
1 tul Tudor Stănescu, maraiipateat de 

materii prime.

...Au trecut cîteva luni de atunci. 
Piticii nu se mai supără cînd fac 
încălzirea, iar echiipa Constructorul, 
care este pe locul 4 în categoria 
A a campionatului țării, are 16 
dintre jucători cu toate normele 
G.M.A. gr. II trecute, iar ceilalți 
stat cu toții aspiranți gr. II. Fap
tul că activitatea din cadrul com
plexului G.M.A. contribuie direct 
la îmbunătățirea nivelului tehnic 
al sportivilor fruntași și ajută la 
corectarea unor lipsuri a fost de
plin înțeles de antrenorul C. Mun- 
teanu. De aceea, la fiecare antre
nament, el îmbină exercițiile 
G.M.A. cu antrenamentul specifc 
al sportivilor, asigurîndu-le ast
fel o bună condiție fizică, atît de 
necesară practicării rugb'ului.

Dar probele G.M.A. nu se pot 
trece numai pe terenul de antrena
ment. Mai este nevoie de bazin de 
înot, pîrtie de schi, poligon de trr, 
excursii în munți. Aceasta îrisă nu 
este o problemă prea dificilă a- 
tunci cînd antrenorul este conștient 
de sarcinile sale, cînd știe să-și 
antreneze colectivul și mai ales 
este respectat și iubit de membrii 
lui. Au fost zile de iarnă cînd, în 
frunte cu antrenorul, rugbiștii de 
la Constructorul coborau pîrtîile 
înzăpezite ale Cociocului, au fost 
zile de vară cu soare mult, cînd 
tot împreună, și-au trecut norma 
de înot.

Munca antrenorului C. Munteanu 
nu se rezumă numai la creșterea 
cadrelor din punct de vedere spor
tiv. El se ocupă de „băieții” lui și 
pe linie profesorală, interesîndu- 
se la locul de muncă dacă aceștia 
își fac datoria.

Astfel s-a închegat temeinic 
acest colectiv, ca rod al unei edu
cații sănătoase. Legat de ech:pa 
care-i este atît de dragă, C. Mun
teanu se străduiește zi de zi să 
crească noi cadre, tineri cu care să 
se poată mîndri.

CARMEN CONSTANTINESCU 
ELENA MATEESCU

Inventivitate!
De cînd a inventat roata și 

pînă cînd a ajuns să fabrice cele 
mai complicate mecanisme, omul 
și-a dovedit din plin inventivitatea. 
Și această caracteristică specifică 
geniului uman iese la iveală ori- 
cînd, în orice împrejurare. Așa s-a 
întîmplat și cînd a fost introdus 
complexul G.M.A. : regulamentul, 
prevăzând printre materialele ne
cesare trecerii normelor o pistă cu 
obstacole, în întreaga țară au fost 
confecționate astfe’ de piste, folo- 
sindu-se, în general, cele mai va
riate soluții pentru procurarea 
materialelor.

Dar și mai și, s-a manifestat 
această inventivitate, atunci cînd 
a fost vorba de... folosirea obsta
colelor respective. Este adevărat 
că cei mai mulți activiști sportivi 
s-au limitat la folosirea lor în 
scopul pentru care au fost create. 
Asta nu înseamnă însă că așa s-a 
întîmplat pretutindeni. Dimpotrivă. 
Am văzut bîrne (se pare că pentru 
bîrne- au o deosebită atracție acti
viștii „inovatori”) transformate în 
tot ce dorești: în bariere și bănci, 
în proptele de ziduri și... butuci 
pentru camioanele avariate. Iar 
recent, subredacția noastră din Si
biu ne sezisează că în acest oraș 
a apărut un nou mijloc de utili
zare a obstacolelor G.M.A.: folo
sirea lor ca... tribune pe terenul 
Flamura roșie din localitate.

Acest fapt ar fi însă prea banal 
pentru a-1 r lata ca exemplu de 
inventivitate. Numai că după a- 
ceasiă,.. fortuită întrebuințare, ob
stacolele și-au manifestat... protes
tul, nipîndu-se. Ei, de aci începe 
adevărata poveste, care îi va face 
pe activiștii din comisia G.M.A. a 
colectivului Flamura roșie Sibiu 
să rămînă în amintirea posterită
ții, datorită inventivității lor 
Intr-adevăr, printr-o metodă inge
nioasă dar, din păcate, încă se
cretă, respectivii activiști au reușit 
ca, fără a repara obstacolele în 
cauză, să facă să apară în car
netele tuturor aspiranților... tim
pul în care a fost trecută cursa 
cu obstacole. G.M.A. Făgăduim ci
titorilor noștri că, imediat ce res- 
poctivn se vor hotărî sa-și divulge 
„steretul”, oi wr ff primii care o 
vor afla.

V. A.

In așteptarea iernii
Mai zilele trecute, întrebîndu-1 

pe președintele colectivului Fla
mura roșie „7 Noiembrie” despre 
pregătirile făcute în vederea se
zonului de iarnă, am| primit ur
mătorul răspuns :

„Da, tovarășe, ne-atn pregătit, 
dar numai pe linie G.M.A., pen
tru că noi nu avem secții de 
iarnă'’.

Răspunsul pare oarecum cu
rios. Cum adică, numai pe linie 
G.M.A. ? Putem oare desprinde 
atît de net activitatea din cadrul 
complexului de activitatea spor
tivă a colectivului, luată în to
talitatea ei ? Oare într-un colec
tiv cu realizări atît de frumoase 
pe linie G.M.A. cum este colec
tivul Flamura roșie „7 Noiem
brie”, complexul este privit ca 
un scop în sine, fără legătură 
cu obiectivele generale ale miș
cării noastre sportive ?

Pentru a ne convinge de a- 
cest lucru, am cercetat întîi care 
sînt pregătirile de iarnă „pe li
nie G.M.A.” și le-am putut... 
cunoaște sub forma cîtorva pe
rechi de schiuri, ce-i drept, bine 
îngrijite și a cîtorva garnituri 
de echipament, la fel, perfect 
păstrate. Adică, există condițiile 
necesare trecerii normelor G.M.A. 
la schi și ...cam atît.

Iată dar că după ani de zile 
de activitate pe linia complexu
lui, încă nu s-a- înțeles pretu
tindeni rolul și importanța lui 
în dezvoltarea mișcării noastre 
sportive. La colectivul amintit, 
de pildă, nu există secții de at
letism, natație, tir sau schi, deși 
peste 280 de tineri și tinere 
poartă insigna G.M.A. și aproa
pe 175 de salariați au participat 
numai în anul acesta la con

In curînd, aspiranții G.M.A. — vor porni să-și cucerească norma de 
schi.

Pentru aceasta trebuie să U se pregătească din timp condițiile 
necesare.

Tot mai mulți purtători 
în ora^

In orașul Galați, ca și în cele
lalte orașe din țara noastră, zeci 
și sute de tineri își trec cu avînt 
normele complexului G.M.A. La co
lectivul Voința Galați, bunele re
zultate obținute pe liinia complexu
lui G.M.A. se datoresc, în mare 
măsură, muncii pl'ne de însuflețire 
a instructorilor sportivi obștești 
Nicolae Dcrdea și Emil Roman. 
Colectivul Voința a depășit astfel 
cu 300 la sută angajamentul la 
purtători gradul I, iar la purtători 
gradul II a realizat, de asemenea, 
importante depășiri. Merită, deo
potrivă, a fi subliniată preocuparea 
dovedită de cei doi instructori spor
tivi obștești pentru angrenarea în 
trecerea normelor G.M.A. a mun
citorilor fruntași din unitățile de 
producție pe lingă care funcționează 
colectivul. Astfel, printre aspiranții 
insignei G.M.A. gr. I se află mun
citori fruntași ca strungarul Con
stantin Nour și cazangiul. Hoția 
Adohaș de Ia cooperativa „Tehnica 
metalurgică",, precum și croitorese- 
le fruntașe în producție Ana loa- 
nidis și Lucia Faerștein de la coo
perativa „Progresul". Datorită te
meinicii pregătiri care a precedat 
trecerea normelor, unii aspiranți 
au reușit să obțină rezultate bune. 
De pildă, tîmplarul Moise Cuper- 
man a aruncat grenada la distanța 
de 61,75 m.

In munca pe linia complexului 
G.M.A. și colectivul Progresul Ga- 
IMi a ob(inut rezultate remarca
bile. Comisia de pregătire și exa-

cursurile de atletism din cadrul 
Spartachiadei sindicale. Ce poa
te însemna acest lucru, decît o 
oglindă limpede a rezultatelor 
ruperii sportului de mase de cel 
de calitate și a felului formal de 
a privi activitatea din cadrul 
complexului ?

Este știut că pentru bunul 
mers al activității G.M.A. în 
timpul iernii se cer pregătiri 
speciale. Doar, iarna este cea 
care oferă posibilitatea trecerii 
normelor de schi tuturor as
piranților care vor să-și ia 
insigna în cursul anului vi
itor; în timpul iernii, în pe
rioada de tranziție, dar mai a- 
les in cea pregătitoare, sportivii 
fruntași își pot trece normele 
complexului G.M.A.'gr. II; iarna 
este cel mai nimerit sezon pen
tru întărirea bazei organizatori
ce a colectivului și,implicit, a 
activită{ii din cadrul complexu
lui.

In concluzie, pregătiri de iar
nă pe linie G.M.A. trebuiesc 
făcute. Ele vor consta, în afară 
de pregătirea condițiilor mate
riale, într-o temeinică muncă de 
propagandă și agitație în vede
rea atragerii a noi aspiranți 
G.M A. și a angrenării lor în 
trecerea normelor de iarnă, în
tr-o justă planificare a activită
ții sportivilor din secțiile care 
și-au început activitatea com- 
petițională pentru a le permite 
trecerea normelor gradului II. 
Dar toate acestea trebuiesc rea
lizate în cadrul activității nor
male și al vieții de fiecare zi 
a colectivului sportiv, nu sepa
rat, rupt de activitatea gene
rală.

ai insignei G.M.A. 
Galați

minare G.M.A. a colectivului, con
dusă de sportivul fruntaș Victor 
Gasparoti, a reușit să angreneze in 
trecerea normelor G.M.A. un mare 
număr de salariați. Tot în cadrul 

concursurilor pentru trecerea nor
melor G.M.A, organizate de colec
tivul Progresul Galați, Mihail 
Ga.vril, redactor la ziarul „Via
ța Nouă" din localitate a reu
șit să sară In lungime 5,90 m., lu- 
indu-și astfel norma respectivă cu 
calificativul „excelent".

Dacă la colectivele Voința șl 
Progresul activitatea pe linia com
plexului G.M.A. decurge ta bune 
condijiuni, în schimb, la colectivul 
Flamura roșie capitolul „lipsuri" 
întrece cu mult capitolul „reali
zări". Din cei 120 purtători g«. I 
cît își luase angajamentul, colec
tivul n-a realizat decît... 11. Si
tuația- este asemănătoare și la pur
tătorii gr. II, unde angajamentul 
este, de asemenea, departe de a fi 
îndeplinit.

Este necesar să se ia de îndată 
măsuri pentru remedierea lipsurilor 
manifestate în această direcție de 
colectivul Flamura roșie, astfel ca 
în cel mai scurt timp, și ac-est 
colectiv să poată prezenta im 
tot mai mare număr de purtători 
a-' insignei G.M.A.

GH. ȘTEFAMESCU, 
VICTOR PALADESCU 

corespondenți



Și-au îndeplinit cu cinste angajamentul
Scrisorile care ne au sosit în 

ultimele zile, din diferite colțuri 
de țară, au adus în paginile lor 
vești despre succesele dobîndite 
în întrecerea socialistă desfășu
rata în cinstea zilei de 7 Noiem
brie. Titlurile acestor scrisori sînt 
tot atîtea mesagii de biruință: 
,,Și-au respectat cuvântul dat“, 
„Și-au respectat angajamentul”, 
„Tot mai multe țesături peste plan’* 
ț a. m. d. Iată cîteva din aceste 
vești:

LA CLUJ
Una din secțiile fruntașe ale în

treprinderii Tehnofrig este secția 
de tîmplărie. Muncitorii din această 
secție și-au luat angajamentul ca, 
în cinstea zilei de 7 Noiembrie, să 
depășească planul lunar cu 25%, 
dar ei au realizat mai mult: 33%. 
Au contribuit la acest succes și 
sportivele din secție: atleta Gizi 
Nemkow (cu o depășire de 80%), 
schioara Iulia Deac (cu o depășire 
de 87%) și atleta Iulia Kerekeș (cu 
o depășire de65%). In secția turnă
torie a fabricii lucrează fruntașul 
în întrecerea socialistă Gh. Kun, 
care este și unul din cei mai huni 
jucători din echipa de fotbal. Bri
gada pe care o conduce el a de
pășit cu 25% planul lunar.

(R. FISCH si E. BOCOȘ- 
subredacția din Cluj)

t> LA BACĂU
La țesătoria „Proletarul”,muncitorii 

s-au anga jat să dea peste plan 1.500 
metri pătrați de țesături finite. Ei 
au dat, însă, 3257 metri pătrați, 
13.390 scule de lină, au realizat 
-economii de 14.250 lei și au valo
rificat deșeuri în valoare de 4850 
lei.

In secția torcătorie a fabricii lu
crează utemista Maria Marin, ju
cătoare de volei și handbal. Proas
pătă absolventă a scolii profesio
nale de textile din Cisnădie, ea a 
căutat să pună în practică cele în-

0 bună performanță a unui operator
• filmul despre campionatele europene

Spectatorului care urmărește cu 
toțeres imaginile filmului documen
tar „Campionatele europene de 
atletism de la Berna" îi datorăm 
de la început o explicație: dreptul 
de a realiza filmul unei asemenea 
competiții esta concesionat, pe o 
mare sumă de bani, cu mult înain
te, iar accesul pe stadion al unui 
alt operator decît al celor ce re
prezintă casa de filme respectivă 
este de-a dreptul imposibil. Organi
zatorii fac. în acest fel, una din 
cele mai bune afaceri și nimeni nu 
poate contesta că elvețienii au ur
mărit mai tatii această latură și 
apoi pe cea sportivă. Este suficient 
să cităm cele scrise de cunoscutul 
ziarist francez, Marcel Hanssene: 
„La Berna numai ploaia nu e de 
vînzare“.

Tocmai de aceea, obiectivul apa
ratului de filmat al operatorului 
rom in Paul Holbau a trebuit să 
urmărească întrecerile de undeva

Utemista Maria Marin, urmărește cu grijă mașina pe care a făcut-o 
să dea un randament sporit

vățate reușind să depășească pla
nul cu 102%. In afară de Maria 
Marin s-au inai evidențiat dintre 
sportivi, muncitorul Marin Nicu- 
lescu (jucător în echipa de fotbal 
Flamura roșie Bacău), țesătorul
B. Weinberg (instructor sportiv), 
Maria Biltz (jucătoare de hand
bal), Valeriu Hantelman (atlet), 
G. Mosany (șahist), etc.

(de la subredacția 
din Bacău)

LA CRAIOVA
In cursul însuflețitei întreceri în 

cinstea zilei de 7 Noiembrie, mun
citorii de la depoul CFR Craiova 
au făcut să urce mai sus ca nici
odată graficele de producție. In
tr-o singură lună ei au transportat 
mai mult de 4500 tone peste plan 
și pină la jumătatea lunii octom
brie economisiseră 4372 tone com
bustibil convențional. In primele 
rînduri ale celor ce au contribuit 
la aceste realizări se află atletul 

din tribună, la fel ca și obiectivele 
amatorilor care voiau să păstreze 
o amintire a acestor mari întreceri. 
Astăzi, cind filmul realizat de ope
ratorul romîn rulează pe ecranele 
noastre, constatăm însă cu satis
facție că Paul Holban a trecut a- 
cest greu examen cu o notă bună. 
Cu toate condițiile grele în care a 
lucrat, el a adus din Elveția multe 
imagini frumoase, dovedindu-se și 
un reporter priceput. El n-a fost 
prezent numai pe stadionul Neufeld, 
ci a însoțit aideseori lotul de atleți 
romîni care, în zilele premergătoare 
întrecerilor, au vizitat cele mai in
teresante locuri din jurul Bertnei 
sau au primit vizita viitorilor to
varăși de concurs. Imaginile culese, 
în aceste zile, 'sînt cît se poate de 
frumoase.

Odată cu începerea campionate
lor, el a trebuit să-și armeze apa
ratul cu un obiectiv puternic și 
din tribună să-i urmărească pe cei 

Marin Ștefan, lăcătuș, fotbaliștii 
Aurel Sterie și Nic. Murgan fo- 
chiști, atletul Ion Bica sudor, 
ciclistul Roman Bivolarii electrician 
și alții.

C. MOȚOC 
corespondent

LA MĂGURA CODLEI
Aici se află o întreprindere pen

tru prelucrarea lemnului, „Iprofil 
Măgura Codlei", care pînă la 26 
octombrie și-a îndeplinit angaja
mentele luate în cinstea zilei de 7 
Noiembrie. Muncitorii acc.stei fa
brici, printre care și sportivii E- 
lena Eremia (jucătoare de hand
bal), Alexandru Mic (fotbalist), I. 
Gros ș a. au realizat planul Ia caro
serii auto în proporție de 100,3%, 
cel la cabine auto cu 147,2% și au 
făcut totodată economii de 232.000 
lei, depășind cu 32.000 lei anga
jamentul luat.

PETRE CĂPĂȚINA 
corespondent

romîn la Berna:
de atletism

care luptau pentru titlul de cam
pion european. E și normal ca ima
ginea să nu mai fie atît de clară 
și, pe de altă parte, să lipsească 
și unele momente ale întrecerilor. 
Dar și pe acest „parcurs" se poate 
vedea că operatorul a făcut tot ce 
era posibil, pentru a ne prezenta 
imagini interesante. Dacă unele 
secvențe stat încețoșate, lucrul a- 
cesta se datorește faptului că aproai- 
pe în tot timpul desfășurării cam
pionatelor de la Berna) a plouat.

Am ascultat părerile spectatorilor 
care au asistat la proiecție, am 
ascultat părerile atleților care erau 
dornici să vadă pe ecran întrecerile 
de pe stadionul Neufeld. De altfel, 
ei stat cei mai buni judecători. Și 
ei, au fost cei dtatii care au adus 
cuvinte de laudă filmului.

Iar noi putem scrie, cu bucurie, 
că un nou film despre atletism — 
pentru că avem și altele de valoa
re -— vine să îmbogățească filmo
tecile noastre.

DIN ACTMTO COMELOR CENTRALE
Baschet

■ Subcomisia de arbitri de pe 
lingă comisia centrală de baschet a 
luat în discuție problemele cete mai 
importante ridicate de joourille de 
categoria A. Pentru a pune capăt 
unei serii întregi die greșite inter
pretări, precum și pentru a preciza 
anumite regulii exprimate neclar în 
ultimul regulament, subcomisia de 
arbitri a luat următoarele hotărtri:

— se va .acorda coș valabil și 
greșeală personală împotriva ata
cantului, în cazul cînd acesta .arun
că la coș din săritură și apoi cade 
peste adversar.

— se sancționează cu greșeală 
personală atacantul care forțează 
trecerea peste .apărătorul așezat din 
timp pe itocuU său de apărare.

— se sancționează cu greșeală 
personală jucătorul pivot care se 
deplasează din spațiul său de miș
care peste aidverstarud (apărătorull 
său diirect) așezat din timp pe locul 
său de așezare.

Ciclism
In ultima ședință a Biroului co

misiei centrale un punct important 
de discutat l-a constituit problema 
pregătirii cicliștilor fruntași și din 
lotul reprezentativ în perioada de 
iarnă. In această privință a luat 
o serie de măsuri menite să asi
gure pregătirilor brine coridițiiini 
de desfășurare. De asemenea, a dis
cutat organizarea unui curs de re
calificare a arbitrilor existenți și 
un curs de formare de noi cadre 
de arbitri.

Biroul a încheiat lucrările de în
tocmire a calendarului pe 1955, 
care v.a fi înaintat tuturor comisi
ilor de ciclism din țață și secțiilor 
de ciclism ale colectivelor și aso
ciațiilor. In legătură cu viitoarele 
competiții, Biroul va lua în discuție 
îmtr-o ședință următoare propune
rea ca anul viitor — spre deose
bire de aflți ani — deținătorii titlu
lui de campion în diferite probe (ci- 
clocros, curse pe velodrom sau pe 
șosea) să participe și la faza re
gională și să se califice în această 
fază pentru a puteia lua parte la faza 
finală.

O a'tă preocupare a comisiei cen
trate este reorganizarea și activi
zarea colegiului de arbitri care a 
avut pină .acum o activitate spo
radică. In programul de lucru al 
colegiului de arbitri vor fi incluse 
și o serie de preferări cu teme teh
nice, tactice și de pregătire pe care 
le vor susține antrenorii.

★
Un obiectiv însemnat al comisiei 

orășenești die ciclism este sezonul de

— coșul înscris din aruncare Ifbe-» 
ră se consideră valabil chiar dacî 
un coechipier intră în spațiul de 
pedeapsă înainte ca mingea să ft 
ajuns la panou. In caz de nerenșî*  
tă a aruncării, celelalte reguli rtk 
mîn valabile.

— în ultimele trei miiuute de joc 
se poate cere timp de întrerupere 
și schimbare chiar de către echipa 
care a înscris coș, cu condiția ca 
acesta să fie cerut înainte ca min
gea să fi fost repusă în joc..

— în ultimele trei minute de joc; 
cronometrai se oprește după mar
carea coșurilor. •

—; după descalificarea unui jîH 
cător pentru cinci greșeli personala 
nu se m.ai .acordă echipei din oara 
face parte două minute de pauză.

Aceste hotăriri vor trebui studi
ate și analizate de toate subcomi
siile de arbitri din țară și parse in 
practică.

ciclocres, în vederea căruia se duc» 
o susținută muncă pemtnu asigura
rea unei participări largi, precum 
și a unor conidițiuni de diasfășwnaie 
cît mai bune.

Ținând seama de numeroasele de
fecțiuni care s-au înregistrat în «w 
lendarul competițiilor de pînă acum 
(o serie de colective nu și-au res
pectat programul de activitate, ere- 
înd astfel pauze dăunătoare în ac
tivitatea compel ițională etc.), comi
sia orășenească și-a înscris în pla
nul de muncă și următorul punct: 
ședințe de prelucrare și lămurire cu 
delegații de colective în vederea ac
tivizării secțiilor de ciclism și res
pectării calendarului stabilit. Se 
știe că prin respectarea calendaru
lui se asigură o continuitate în 
pregătirea cicliștilor în cursul utnrai 
sezon.

De asemenea, comisia orășenească 
are drept obiectiv important pentru 
activitatea din 1955, stabilirea —•' 
în colaborare cu colectivele spor
tive — a unui program de con
cursuri populare, mult mai bogat 
și mult m.ai bine organizat. La rin- 
duil lor, secțiile de ciclism ale co
lectivelor sportive și ale asociațiilor 
au sarcina de a privi cu mai mu’tâ! 
seriozitate această problemă deose
bit de importantă pentru dezvolta-' 
rea sportului pedalei și recrutarea 
de noi cadre, ținând seia.ma că, în 
rândul fruntașilor de astăzi, se găr 
sesc numeroși cicliști care au fost 
remarcați tocmai cu prilejul corn 
cursurilor populare.

Și astăzi mai dăinuie la uni’ 
dintre sportivii noștri, chiar și la 
cei fruntași, o mentalitate destul 
de ciudată: teama de a se supune 
controlului medical.

— La doctor? va răspunde ade
sea unul sau altul (dacă cumva i 
se va F pus această' întrebare...) 
Dar ce să caut la doctor? Nu vezi 
că sînt sănătos tun? Alerg la an
trenamente... realizez perfor
manțe... numai bolnav’i se duc 
la dispensar..

Rezultatele acestui punct die ve
dere cu totul nepotrivit se pot 
constata pe teren. La Dispensarul 
Central pentru sportivi (una din 
tostituțiile cele mai modeme și 
bine utilate d'in țara noastră, care 
veghiază pe toate planurile asu
pra sănătății sportivilor) directo
rul adjunct al acestui dispensar, 
doctorul Dumitru Stoenescu, spu
nea, amărît, arătînd un teanc de 
fișe pe care nu senila nimic: „Nu 
spun că nu vin. sportivii pe la noi. 
Dimpotrivă, vin să se îngrijească; 
dar numai dacă sînt bolnavi. Dar 
chiar atunci, apar numai odată 
sau de două ori; pe urmă, fă.ră 
să fie vindecați pe deplin, negli
jează să-și desăvârșească trata
mentul. Dar pe noi ne-ar interesa 
să vină la dispensarul nostru — 
spre a fi controlați și îndrumați 
— și sportivii sănătoși. Am dori, 
în acest sens, să fim sprijiniți 
mai puternic de către antrenori, 
de către asociații. Un sportiv frun
taș care e controlat,, să spunem, 
de 2 sau 3 ori pe an, de către

...Și sportivii (chiar
toate serviciile noastre medicale 
(dezvoltare fizică medicală, car
diologie, endocrinologie, oftalmo
logie, etc., etc.) își va putea su
pra veghi a organismul ca pe un 
cronometru. Mai mult decît atît, 
el va putea găsi explicații și re
medii pentru eventualele sale de
ficiențe cronice. Va putea fi ajutat 
prin sfaturi medicale adecvate să 
treacă peste așa năimitele „crize" 
care survin, unecri, în linia as
cendentă a performanțelor sale. 
Dar pentru aceasta este necesar, 
în primul rind, ca sportivul sănă
tos să aibă încredere în noi și de 
cîte ori îl preocupă vreo problemă 
legată de saltul calitativ în antre
namentele sale să găsească cît 
mai des drumul către noi...“

Unul din medicii cei mai expe
rimentați ai dispensarului, docto
rul Adrian Ionescu, șeful servi
ciului de cultură fizică medicală, 
a completat prin cîteva exemple 
aceste explicații: „Iată, a spus el, 
nu de multă vreme am avut oca
zia să examinez un ciclist. Părea 
într-o condiție fizică excelentă. 
Avea musculatura extrem de bine 
dezvoltată și sistemul nervos im
pecabil din punct de vedere func
țional; și totuși, sportivul era în
grijorat fiindcă, de ia o vreme, 
după cum spunea el, nu mai obți
nea în competiții rezultatele spe
rate. Exaniinîndu-1 am descoperit,

cei sănătoși) aw nevoie de doctor..
pe de o parte, că era supraantre- 
nat și' pe de altă parte că avea 
unele defecțiuni în efectuarea res
pirației. Cîteva zile de repaus, cî
teva exerciții speciale de respirație, 
făcute sub supravegherea noastră 
și sportivul și-a revenit integral.

Sau, alt exemplu: stat sportivi 
care prezintă ceea ce numim noi 
medicii „dizarmonii prin exces"; 
ei își dezvoltă numai o anumită 
parte a trupului, din cauza unor 
antrenamente prea unilaterale. Și 
acestora le putem fi de mare fo
los, prescriind, în urma unui stu
diu atent, fiecărui sportiv acele 
exerciții complimentare destinate 
să ducă în organismul său, la 
restabilirea unei armonii funcțio
nale generale. Mai mult decît a- 
tît, în cadrul instituției noastre 
avem posibilitatea nu numai să 
întreținem continuu sănătatea 
sportivilor dar și să-â pregătim 
în toate împrejurările pentru e- 
fortul tor viitor. Iată: sînt spor
tivi care au suferit o intervenție 
chirurgicală. Să zicem, o operație 
pe menise (unul din elementele 
articulației genunchiului). Sînt 
unii sportivi care după operație 
neglijează să mai treacă pe la 
noi. Rezultatul? Piciorul operat îi 
va împiedica, uneori chiar luni 
de zitle, să-și reia activitatea 

sportivă. In schimb, sînt sportivi

care au urmat tratamentul prescris 
cu o remarcabilă seriozitate și 
disciplină. Rodica Sădeanu, jucă- 
toarea de volei de la Locomotiva, 
Petre Buda jucător de rugbi la 
Dinamo, Nicolae Zografi hocheist 
(C.C.A.) și nenumărați alții; du
pă numai» 3—4 săptămîni, de exer
ciții repetate ș> treptate, făcute în 
urma unei operații, au putut fi 
redați, complet vindecați, activi

Controlul medical făcut cu regularitate ajută sportivilor 
bată mai repede drumul spre măiestrie.

să stră-i

tății sportive. Nădăjduim că serio
zitatea cu care s-au îngrijit acești 
sportivi să fie o pildă pentru toți 
ceilalți. Vă rog chiar să scrieți des
pre asta în gazetă. Și (in glumă!)' 
nu uitați să scrieți că și Petschov-i 
schi, care a fost accidentat destul 
de serios în meciul cu F. C. Aus
tria, și care acum este complet 
restabilit, a rămas cu un bun 
obicei: îș> controlează cu regu
laritate sănătatea... Ce vreți, 
chiar și sportivii sănătoși au ne
voie de doctor!

MĂRIA MUMIE



Un meci atletic memiorabil Declarația M Jnlîsn lenoîr, conducătorul voleibaliștilor francezi
Cred necesar să încep rindu- „ 

rile de astăzi cu o mărturisire: 
Am văzut pînă acum destul de 
multe concursuri atletice, unele 
foarte interesante, altele mai pu-’ 
tin. Unele dintre ele ne-au pro
vocat vii emoții, în ciuda faptului 
că profesiunea de ziarist ne cere 
să fim cit mai departe de pa
siuni și cit se poate de obiectivi, 
să înregistrăm cu exactitate to
tul. Iată de ce trebuie să spunem 
că acum la Cluj am urmărit cel 
mai emoționant concurs pe care
l-am  văzut vreodată. Concursul 
de la Cluj, care angrena în între
cere echipele Știința Cluj-*-Di-  
namo—Metalul, a depășit cu mult 
tot ceea ce am mai văzut pînă 
acum în această direcție. Meciul 
care trebuia să decidă situația 
primelor două locuri în clasamen
tul campionatului republican de 
atletism pe echipe pe anul 1954, 
opunînd în întrecere directă cele 
mai bune două echipe ale țării 
(Dinamo și Știința Cluj) a fost 

cîștigat, oină la urmă, de dinamo- 
viști. Diferența de două puncte ' 
care i-a separat pe dinamoviști 
de studenții clujeni ilustrează, | 
într-o oarecare măsură, lupta care ■ 
a existat sîmbătă și duminică în 
meciul de pe stadionul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. De fapt, această dife
rență de două puncte exprimă to
tuși prea puțin din lupta cu ade- 
•vărat titanică, în care fiecare 
dintre reprezentanți celor două 
echipe s-a angrenat cu o dîrzenie 1 
exemplară chiar de la prima pro- * 
bă. Și, într-adevăr, chiar de la 
primul start al concursului, ar
bitrii au avut satisfacția să înre
gistreze pentru Ipn Opriș perfor
manța de 14,3 sec., unul din cele 
mai bune rezultate obținute în lu
me pe această distanță. Cu fiecare 
probă care a urmat, rezultatele 
bune s-au înșiruit, în așa fel in
cit la sfîrșitul primei rile de 
concurs, bilanțul n? arăta 2 noi 
recorduri, unul cga’at și nume
roase alte performanțe care repre
zintă recorduri; personale pentru 
cei mai mulți dintre participanți.

După prima zi. Știința Cluj o- 
cupa primul loc în concurs, ur
mată la o diferență de cîteva 
puncte de Dinamo. Nu putem 
exprima în cuvinte pentru că 
ar însemna prea puțin, calculele 
uriașe pe care cu toții le-au făcut, 
căutînd să anticipeze rezultatul a- 
cestui meci. Duminică dimineața 
însă, dinamoviștii au avut o pu
ternică revenire și au luat, la un 
moment dat, conducerea. Descali
ficarea ștafetei de 3x890 i-a făcut 
pe dinamoviști să piardă 8 puncte, 
care păreau hotărîtoare pentru 
soarta primului loc. Punctajul ul
timelor probe aduce unele modifi
cări, astfel că înaintea ultimei 
probe (ștafeta 4x400 m.) Știința 
Cluj se afla pe primul loc cu 
două puncte înaintea echipei Di
namo. In acest timp, nerăbdarea, 
dar și încordarea celor peste 3.000 
de spectatori, au ajuns la maxi
mum. Nimeni nu-și mai păstra 
locul. Cu toții s-au apropiat de 
marginea pistei, în vecinătatea 
turnantelor. Cînd s-a dat plecarea 
a început un adevărat vacarm, ROMEO VILARA

Un public numeros a urmărit cu atenția încordată meciul de la Cluj, 
lată sosirea în cursa de 200 m. In care Ilarie Mâgdaș a înregistrat 
21,9 sec. (Foto R. Vilara)

Etapa a Vll-a a campionatului de atletism pe echipe
Dacă prin desfășurarea meciuri

lor etapei a șasea a campionatu
lui republican de atletism pe anul 
1954. în privința primelor două 
locuri ale clasamentului situația 
este clarificată, în sensul că Di
namo nu mai poate pierde primul 
loc, cîșfigînd astfel titlul de cam
pioană pe echiipe a țării, iar Ști
ința Cluj va rămine pe locul doi, 
în schimb pentru locurile următoa
re lupta continuă cu aceeași îndâr
jire. Pentru locul trei, de pildă, 
concurează cu șanse sensibil ega
le trei sau chiar patru echipe. Este 
vorba de Locomotiva, Constructo- 
rul-j-Flamura roșie, Metalul și Ști

care a crescut in intensitate cu 
fiecare schimb, ajungînd ca la 
schimbul IV, în tribune ți jje 
marginea pistei să fie un adevă
rat vulcan ta plină erupție.

Seara, după terminarea concursu
lui, am înitilnit pe străzile Clujului 
numeroși tineri care fuseseră mar
torii acestui meci atletic. Deși mai 
erau încă destul de afectați de ta- 
frîngerea suferită de echipa Ier, ră
măseseră cîștîgați definitiv pentru 
atletism, pentru lupta atît de in
tensă care poate exista în acest 
sport.

Victoria a revenit, așadar, echi
pei Dinamo București, care — ți
nând seama de întîlnirile viitoare 
— nu mai poate pierde primul loc 
al clasamentului, fiind, deci, vir
tuala campioană a țârii.

★'
Am vrea sâ scriem acum ceva 

despre organizare. Clujenii, oare 
au o experiență destul de mare în 
materie de organizare, au făcut to
tul pentru a asigura succesul a- 
cestui meci. Au tipărit afișe, pe 
care le-au difuzat pretutindeni, au 
reamenajat pista stadionului etc. 
Din păcate însă, materialele exis
tente în Cluj nu mai pot satisface 
exigențele unui mare concurs. Nu 
există acum în Cluj decît numai 
3 rînduri de garduri, ceea ce îi 
obligă pe organizatori să facă, în 
probele de garduri, seri contra 
timp. Nu mai există nici un fel 
de cub indicator, dar nici alte ma
teriale indicatoare pentru ușurarea 
vizionării unui concurs. De aseme
nea, pista stadionului nu se mai 
prezintă astăzi în aceleași condiție 
uni ca acum cîțiva ani, pentru că 
nici n<u a fost suficient tăvălugită 
și îngrijită. In rândul arbitrilor am 
găsit numeroase elemente noi, ab
solvenți ai școlii de arbitri care a 
fost organizată cu cîteva luni în 
urmă. Din păcate însă, o serie din
tre aceștia, dealtfel buni cunoscă
tori ai problemelor atletismului, nu 
au fost în toate cazurile pe deplin 
obiectivi.

*’
Dintre rezultatele obținute, fără 

îndoială că cel mai valoros este 
cel înregistrat de maestrul spor
tului Ion Opriș. Cele 14,3 secunde 
înregistrate de disamovist repre
zintă cea mal bună performanță 
europeană pe 1954. Acest rezultat 
a mai fost obținut anul acesta în 
Europa de: Boris Stolearov 
(U.R.SS.), Stanko Lorger (Jugo
slavia) și Evghenii Bulancik 
(U.R.S.S.). Corusultînd anuarul at
letic internațional, am putut afla 
că în Europa, recordul lui Opriș 
este întrecut doar de Hâkan Lid- 
man (Suedia) 14,0 sec. — record
manul Europei — și de Evghenii 
Bulanc’k (U.R.S S.) 14,1 sec.

Această sumară comparație vor
bește limpede despre marea valoa
re a performanței obținute de Ion 
Opriș, care încununează strădu
ințele depuse de el și antrenorul 
său Alexandru Mazilu.

ința S.M.T.C F.-ț-Voința. De re
zultatele pe care le vor abține în 
cele două etape care au mail rămas 
de disputat, depinde viitoarea con
figurație a clasamentului.

Sîmbătă și duminâcă este pro
gramată etapa a șaptea. Cu acest 
prilej se vor desfășura următoa
rele întîtaiiri: la București: Dinamo 
— Știința București — Locomotiva 
și Progresul — .Metalul — Cctns- 
tructorul^f-Flamu’.a roșie. Singura 
întîlncir? din țară se va desfășura 
la Cluj și va angrena echipele: 
Științe. — O sa Centrală a Armatei 
și Știința S.M.T.C.F.+Voința

După terminarea meciurilor de 
volei între reprezentativele Re
publicii Populare Romtae și 
Franței, un corespondent al zia
rului nostru s-a adresat condu
cătorului lotului francez, JU
LIEN LENOIR, secretarul Fede
rației Internaționale de Volei, 
pentru un comentariu asupra a- 
oestor totflnari. JULIEN LE
NOÎR ne-a declarat următoa
rele:

„Ca un vechi pionier al voleiului 
in țara mea, am asistai și am luat 
parte la toate etapele dezvoltării 
acestui sport în Franța. Pe de 
altă parte, munca de secretar al 
Federației Internaționale de Volei 
m-a pus in contact cu activitatea 
voleibalistică din toate părțile lu
mii. Asta este, desigur, o... scuză 
pentru libertatea pe care ml-o iau 
de a face cîteva considerații gene
rale în materie de volei, conside
rații pe care le socotesc autorizate.

După război, confruntările pe 
plan internațional în volei, au de
venit frecvente și ele au fixat, în 
mod categoric, adevărul că acest 
sport rămine o specialitate est-eu- 
ropeană. Voleiul sovietic este crea
tor de școală dar nu numai atît; 
astăzi putem vedea la Sofia, Bucu
rești, Praga, Budapesta atîfia ju
cători pe măsura lui Constantin 
Reva și a celorlalți profesori ne
contestați. N-aș vrea să vă plic
tisesc enumerlnd performanțe și 
amintind clasamente, care să con
firme spusele mele. Acesta este 
însă adevărul.

Aceasta fiind situația, noi con
ducătorii voleiului francez sîntem 
puși în următoarea alternativă: ori 
încercăm să mergem în pas cu 
progresul și să întreținem relații 
cu voleibaliștii din est (chiar dacă 
pierdem cu 3-0 ca la București), 
ori să ne limităm la tradiția me
ciurilor cu Belgia, Olanda sau Ita

Primele aeromodele rominești teleghidate
In sportul aeromodelist din țara 

hoastră se va petrece în curînd un 
evenimpnt care va stîrni interesul 
și curiozitatea tuturor iubitorilor 
aviației sportive.

Este vorba de realizarea a trei 
tineri aeromodelliști, care lucrează 
cu sîrguință l'a construirea prime
lor aeromodele romînești teleghi
date (conduse prin radio).

Noul gen de aeromodele este 
conceput după calculele și expe
riențele încununate de succes ale 
lui Mihail Vasilcenko, unul din 
cei mai de seamă constructori de 
aeromodele din Uniunea Sovietică. 
VasiScenko a prezentat un aseme
nea model la concursul internațio
nal da aeromodele care a avut loc 
în toamna anului 1951 la Poznan, 
în Polonia. In timpul zborurilor , 
demonstrative, care s-au desfășurat 
atunci în fața celor mai buni 
aeromodeliști din Uniunea Sovie
tică și din țările de democrație 
populară, aeromodelul planor con
dus prin unde radio-electrice a 
executat cu deosebit succes o în
treagă gamă de evoluții aeriene

Aspecte de la faza regională a 
republican individual de

Nu a treeut mult timp de cînd 
au hiat sfîrșit întrecerile campiona
tului republican de popice pe e- 
chipe și iată că din nou iubitorii 
acestui sport așteaptă cu justifi
cată nerăbdare ultimele dispute 
din cadrul altei întreceri tradițio
nale : campionatul republican indi
vidual de popice.

Ca și în edițiile anterioare, com
petiția din acest an a angrenat 
în primele ei faze mii de popicari, 
iar de curînd cei mai buni din
tre ei au continuat lupta pentru 
cucerirea mult râvnitului titlu de 
campion al țării.

La Iași, lupta pentru calificare 
s-a dat între popicarii de la Pro
gresul Roman și Locomotiva RATA 
Iași. Dună întreceri echilibrate, în
să de un scăzut nivel tehnic, ju
cătorii de la Progresul Roman au 
reușit să cîștige două din cele 
trei probe. Astfel, Gheorghe Anuș- 
ca a cîștigat proba de 100 bile 
cu un procentaj de 175 popice! do- 
borîte, iar Coechipierul său. Petre 
Buhăiescu, a ocupat primul loc la 
proba de 300 bile cu un rezistat 
(501 popice doborîte), care con
firmă valoarea acestui jucător. 
Proba de 200 bile a revenit fero
viarului Dumitru Petrovici, care a 
doborît 286 popice.

In aceeași zi, s-au desfășurat 
Ia Roman întrecerile feminine ale 

lia rumuiind „împărați in țara or
bilor". (Mi se pare că aveți un 
corespondent al acestui dicton în 
limba română).

Bineînțeles, am rezolvat alterna
tiva ca adevărați iubitori ai vole
iului — am pierdui cu 3-0 In 
București...

Explicații pe plan tehnic pentru 
cele două înjrîngeri de astăzi du- 
pă-amiază nu sini greu de dat. 
Forța de atac a echipelor masculi
ne și feminine ale R. P. Romine, 
precizia în serviciu, excelenta pre
gătire fizică, iată atîtea elemente 
care nouă ne lipsesc. Echipele ro- 
mine joacă un volei modern, sport 
atletic și de concepție în același 
timp, au un stil cu adevărat per
fect. Dar impresionant este faptul 
că nu numai cei șase titulari ai 
echipei sînt jucători de clasă; și 
rezervele care intră pe parcursul 
meciului sînt toți adevărați maeștri. 
Asta, despre romîni.

Și acum, v-ați aștepta să însemn 
obișnuitele scuze pentru infrîngerea 
noastră. Nu voi căuta să explic 
condițiile care determină inferiori
tatea noastră pe plan sportiv și 
aceasta în nici un caz nu consti
tuie o scuză. Mai degrabă o acu
zare pentru cei care persistă în a 
nu face nimic sau chiar in a face 
rău sportului francez. E destul de 
simplu.

Cînd Jean Pierre Laverne, din 
Alger, ca să facă deplasarea pen
tru naționala. Franței, primește 
doar un bilet de vapor de clasa 
a treia, el trebuie să-și plătească 
din banii lui diferența pentru avion, 
deoarece altfel ajunge la Paris cu 
infirmiere. In același timp, patronul 
nu-i acordă concediul pentru zilele 
de deplasare. Cum se acordă acea
stă situație de fapt cu principiul 
acceptat al amatorismului, ca orele 
de sport să fie respectate și plă
tite, dacă nu de întreprindere, mă
car de federațiile respective? Dar 
din ce bani să plătească federația 
noastră de volei • (exemplul nu e

comandate de pe pămînt. Intere
santa realizare a celebrului aero
modelist sovietic a stimulat pe 
mulți dintre constructorii de aero
modele prezenți la • această mare 
întrecere să se ocupe și ei cu 
studierea, proiectarea și constru
irea acestui interesant și modern 
gen de aeromodele. Printre cei 
care au luat atunci această hotă- 
rîre a fost și unul din componen- 
ții totului nostru, tînărul Constan
tin Sfere. După un studiu amă
nunțit și îndelungat, talentatul 
constructor de aeromodele de la 
C.C.A. a trecut la punerea în prac
tică a cunoștințelor din acest do
meniu, construind aparatura radio- 
electrică necesară, atît cea care 
urmează a fi instalată la bordul 
aeromodeiului, cît și cea de pe 
pămînt, cu ajutorul căreia comen
zile de zbor pot fi transmise de 
la distanță. f

Modelul cu telecomandă, la care 
se lucrează în momentul de față, 
face paite din clasa a,eromodelelor 
planoare însă de dimensiuni mă
rite. Pe acest model va fi instalat 
receptorul de unde radio-electrice, 

fazei de regiune. Elena Savin 
(cîștigătiaairaa probelor de 50 și 
150 bile) și A. Moroșeanu (cîști- 
gătoarea probei d« 100 bile), am
bele de la Prog. Roman, dovedin- 
du-se bine pregătite la cele trei 
stiluri de lansare a bilei au re- 
tfeit să se califice pelntru finala 
competiției.

Faza de regiune de la Timi
șoara a reunit 12 băeți și 9 fete 
In cursa pentru titlu au reușit să 
rămînă Lazăr Macovski (Progre
sul Timișoara), Aurel Vitner (Loc. 
Timișoara) și Gh. Racolța (Loc. 
Timișoara), iar la fete cele trei 
probe au fost cîștigaite de Vilhe- 
rnina Bosimger (50 și 150 bile) și 
Maria Bagoly ambele de la Voința 
Timișoara.

Anal'izînd aspectul pregătirii 
tehnice s© poate constata că parti
cipant la fazele regionale au 
avut o comportare nesatisfăcătoare, 
mărturie fiind rezultatele slabe 
obținute de cîștigătorii probelor 
respective.

Spre deosebire de aceștia, la 
Arad concurenții s-au prezențat 
bine pregătiți atît din punct de ve. 
dere tehnic cît și fizic. Aci au 
fost realizate performanțe valoroa
se. Astfel, Sidonia Jilovan (FI. 
roșie UTA Arad) s-a oalificat în 
finala probei de 150 bile, reali- 
zind 214 popice doborîte. In ex- 

izolai) cînd fondurile alocate prin 
Ministerul Instrucțiunii ni se taie 
mereu?

Pentru a juca la București in 
echipa reprezentativă a Franței, s-a 
ajuns la situația ridicolă ca o se
rie întreagă de jucători să anunțe 
la servici că sini bolnavi. Ce o 
să zică patronul cînd va citi mllne 
în „L’Equipe" că „bolnavi? au 
jucat la București, la 2500 km. 
distanță? Situație comică dar care 
ascunde realități atît de dureroase. 
Nu mai lungim vorba. Tot ce n-a
vem noi in Franța, aveți aici unde 
oficialitatea acordă tot ceea ce este 
necesar pentru a se putea face 
sport adevărat.

Și acum, după aceste considerații 
de ordin general, să revenim pentru 
un moment în sala Ftoreasca, unde 
am trăit emoțiile unei frumoase in- 
fdniri internaționale. Dacă n-am 
avut satisfacția succesului, am 
avut-o, în schimb, pe aceea a par
ticipării la o întrecere prietenea
scă, animată de un înalt spirit 
sportiv.

Ospitalitatea proverbială a romi- 
nilor nu s-a dezmințit nici de data 
aceasta. Deși noi am vrut să ju
căm duminică, imediat după cobo- 
rirea din avion, (la Paris ne aștep
tau birourile și atelierele), totuși 
gazdele au insistat neapărat să ne 
odihnim după drum și așa am ră
mas 24 de ore în București. Echi
pierele și echipierii Franței, rămin 
obligați pentru aceste ore frumoa
se. Ei mulțumesc și spectatorilor 
pentru încurajările care le-au fost 
adresate.

Mai sînt multe de discutat asu
pra tuturor acestor subiecte, dar 
sperăm să o facem cit de curind, 
fiindcă asemenea întllniri dorim să 
fie organizate cit de des. Pînă la 
viitoarea noastră revedere, sperăm 
să uităm neplăcerile care au înso
țit plecarea noastră la București și 
să păstrăm numai amintirea cli
pelor frumoase petrecute în (ara 
dumneavoastră".

construit la scara respectivă, care 
primește și amplifică semnalele 
transmise prin unde de către postul 
emițător aflat la sol. Recepționate 
și amplificate la bordul aeromode
iului, semnalele postului de emisi
une acționează asupra comenzilor, 
mișcîndu-le în sensul dorit de 
constructorul operator aflat la 
postul de emisie de pe pămînt.

Această primă realizare a tînă- 
rului constructor Constantin Stere 
cuprinde o instalație de telecoman
dă numai cu o singură frecvență. 
El studiază însă posibilitatea să 
ajungă la multiplicarea frecvențe
lor undelor radio-electrice, pentru 
ca modelul să poată efectua evo
luții acrobatice mult mai compli
cate.

Inițiativa sportivului de la G.G.A. 
a stimulat pe încă doi aeromode
liști, Ștefan Purice și Ștefan Lupu- 
lescu, care lucrează și ei cu mult 
entuziasm la construirea unor aero
modele teleghidate pe care le 
vom putea urmări în viitoarele 
concursuri.

B. MARICA

campio natului 
popice

celentă dispoziție s-a prezentat șl 
Ion Micoroiu (Voința Arad) care 
a doborît din 300 bile 547 popice.

Și la București apropierea sfâr
șitului de campionat a făcut ca 
jucătorii să-și șporească eforturile 
pentru realizarea unor performanțe 
valoroase. După întreceri deosebit 
de dîrze, primele locuri la băieți au 
fost cîștigate de Alexandru 'Andrei 
(Voința București) la probele de 100 
și 300, iar Tama Purcaru (Loc. Gri- 
vița Roșie) și-a întrecut toți ad
versarii la proba de 200 bile.

In turneul feminin la proba de 
50 bile victoria a revenit tinerel 
jucătoare Erika Arion caire, ca și 
anul trecut, a arătat multă preci
zie la figurile izolate. Proba de 
100 și 150 bile a fost câștigată de 
valoroasa jucătoare Florica Lă- 
pușan (Loc P.T.T.).

★
Ne mai despatte o săptămînă de 

finala campionatului. In zilele care 
au mai rămas, antrenorii trebuie 
să-și îndrepte toată atenția spre li
chidarea lipsurilor semnalate în 
comportarea popicarilor, iar jucă
torii și jucătoarele au datoria să se 
pregătească cu multă conștiinciozi
tate, pentru ca întrecerile fnale să 
se ridice la un nivel superior.

L 1RAIAN



Luptă tot mai strinsă pentru primul loc in categoria A la fotbal
CLASAMENTUL’

1. Flamura roșie Arad (1) 24 13 5 6 33:28 31
2. C.C.A. (2) 23 12 6 5 32:23 30
3. Dinamo București (4) 24 10 9 5 54:35 29
4. Locomotiva Timișoara (3) 24 10 8 6 38:18 28
5. Știința Timișoara (5) 24 5 17 2 34:24 27
6. Știința Cluj (7) 24 10 6 8 29:30 26
7. Flacăra Ploești (6) 23 8 8 7 31:23 24
8. Locomotiva Tg. Mureș (9) 24 8 6 10 29:35 22
9. Minerul Petroșani (8) 24 6 10 8 27:34 22

10. Metalul Hunedoara (12) 24 8 5 11 31:48 21
11. Locomotiva Gr. Roșie (11) 24 8 4 12 34:41 20
12. Dinamo Orașul Stalin (10) 23 7 5 11 24:27 19
13. Metalul C. Turzk (13) 23 4 10 9 20:29 18
14. Progresul Oradea (14) 24 3 9 12 17:38 15

Etapa viitoare duminică (14 noiembrie)
Locomotiva Grivița Roșie-Știirața Cluj' (Stad. Ciulești, ora 14.45). 
Minerul Petroșani-C.C.Ă.
Flacăra Ploești-Dinamo Bucure ști
Flamura roșie Arad-Metalul Hu nedoara
Locomotiva Tg. Mureș-Metalul Cîmpia Turzi'i.

Dinamo București — Flamura
• j
J Acest campionat al rezultatelor 
1 neașteptate a adus și ieri iubi- 
.Sforilor de fotbal o nouă surpriză: 

Dinamo București — în mare 
‘ vervă de joc — a reușit să Întrea-

; că toate așteptările și să depășea- 
’’ scă total echipa de nerecunoscut

• a Flamura roșii Arad și încă la 
un scor pe care, poate, nu l-au 
scerat nic’ cei mai aprigi susțină
tori ai d namoviștilor. Nu-i deloc 
exagerată afirmația că acest scor

i putea fi mai mare dacă dinanio-
■ viștii ar fi insistat.

* De la începutul jocului, echipa 
Dinamo a lăsat să se întrevadă 
că este „pusă pe fapte mari". Ea 
a atacat sigur și variat, apărîn-

* du-se, în puținele ocazii, cu multă 
precizie. Mijlocașii și interii au 
colaborat aproape perfect și au a-

. sigurat echipei lor nu numai o per
manentă legătură între apărare și 
atac, ci și superioritatea clară în 
cîmp și în fața porții. Golurile au 
venit ca o urmare firească a aces
tei superiorități evidente. In min.
8 Nicușor a deschis scorul, în ur
ma unei acțiuni de la centrul te- 

• .renului, Erie — în min. 22, — și 
Neagu în minutele 26 și 39 — au 
pecetluit soarta jocului, iar Ene, 
după pauză în min. 52, a stabilit 
scorul final. Intre aceste goluri, 
dinamoviștii au desfășurat un joc 
de factură tehnică ridicată, con- 
stru nd numeroase faze de fotbal

Metalul Hunedoara—Lomstiva
HUNEDOARA 10 (prin telefon 

de la trimisul nostru). Peste 7000 
spectator; au populat tribunele 
cu mult înainte de începerea jocului. 
Formațiile : METALUL HUNEDOA
RA : Niculescu—Mălăieru, C. Ma
rinescu, FI Marinescu—Darie, M. 
Apostol—Pîrvu, Zapis, Titi Popes- 

icu, Meghie Voinescu.
‘ LOCOMOTIVA. TIMIȘOARA: 
F ra nc isc ov ic i—Oorbu ș. And r ovi ci, 
Rodeanu—Nicol :n, Gali—Ferenczi, 
Andreescu (în min. 61 Klein) A. 
(Covaci, Ritter, Bădeanțu.

In primele minute localnicii dez
lănțuie atacuri susținute, dar Me- 
jghie și Zapis ratează, ca și Covaci, 
jBădeanțu și Andreescu mai tîrziu. 
In min. 26 Voineseu are o acțiune

■ Foarte puțini suporteri ai Avin- 
tului din Reghin au putut antici
pa o victorie atît de concludentă 
a echipei lor. Cu o săptămînă în 
urmă, Avîntul reușise să întreacă 
Locomotiva Arad cu același scor, 
dar la capătul unui joc de factură 
modestă. De data aceasta, atît pen

tru Avîntul, cit și pentru Metalul 
Baia Mare, miza jocului era la fel 
de importantă: o victorie echivala 
cu promovarea în prima categorie.de 
fotbal a țării.

începutul jocului a surprins gaz
dele, prin ritmul extrem de rapid 
impus de oaspeți Timp de 20 mi
nute, gazdele s-au limitat mai 
mult la un joc de apărare și rare- 
Rri înaintașii Avîntului au „țîșnit" 
prin surprindere spre poarta băi- 
mărenilor. Iată însă că gazdele 
își găsesc cadența și aspectul jo
cului se schimbă Avîntul domină 
și uneori chiar de o manieră cate
gorică. Acțiuni peste acțiuni -e suc
ced in careul Metalului, unde por

roșie Arad 5—0 (4—0)
clar și spectaculos, și ratînd alte 
cîteva bune ocazii de a înscrie. 
Intr-un cuvînt, Dinamo a făcu*  
cel mai bun joc al sezonului, im
presionând mai cu seamă prin 
coeziune, ușurință în mișcări, pre
cizie și fantezie în combinații, o 
bună orientare tactică în atac și 

■ multă putere de luptă. Cu acest 
rezultat și mai ales cu această 
formă, Dinamo s-a apropiat din 
nou de primul loc.

Flamura roșie a confirmat că 
este „campioana inconstanței’’. 
După un joc bun. a urmat o com
portare sub orice critică, în con
trast cu jocul excelent al dinamo- 
viștilor. Arădenii au jucat :mpre- 
cis și confuz, cu numeroase gre 
șeii de execute, fără forță și ho- 
tărîre. Apărarea, greoaie, a fost 
ușor depășită, iar atacul n-a reușit 
n:ci un moment să străpungă a- 
păraTea sigură a bucureșteniilor.

Meciul a fost foarte bine condus
de D. Schulder. Formațiile:

DINAMO: Birtașu-Băcuț I, Bă- 
cuț II, Szoko-Călinoiu, Toma (din | 
min. 69, Nemeș)-Barta. Nicușor. 
Ene, Neagu, Blujdea.

FLAMURA ROȘIE: Kiss-Szues 
(d'n min. 20, Lupeș), Dușan, Far- 
mati-Capaș, Serfozo-Jurcă, Birău, 
Vaczi, Merceia, Popa.

PETRE GAȚU 
EFTIMIE IONESCU

Timișoara 2 — 0 (2 — 0) 
spectaculoasă și pasează lui Meghie 
care e faultat la 17 m. de poar
tă. Pîrvu execută admirabil lovi
tura liberă și înscrie în colțul sting 
al porții: 1—0. Jocul devine în- 
dîrjit. Ambele echipe recurg la 
durități, dar arbitrul temperează 
ieșirile nesportive ale lui Rodeanu 
și Mălăieru. Metalurgiștii atacă tot 
mai insistent. Totuși, în min. 32, 
timișorenii au. o acțiune foarte pe
riculoasă. Bădeanțu îl deschide pe 
Covaci, care scapă de C. Marines
cu. Darie îl faultează în careu, dar 
arbitrul acordă lovitura liberă de 
la 16 m., rămasă fără rezultat. In 
min. 40, Metalul înscrie prin Voi- 
nescu, care trage pe jos de la 7

Cum a ciștigat Avintul Reghin jocul decisiv
tarul Moraru, fundașul Mihăilescu 
și stoperul Nohel s’nt nevoiți să 
intervină deseori înscrierea pri
mului gol de către Avîntul nu di- 

nuează din puterea de luptă a 
Metalului, care practică în cîmp un 
joc foarte spectaculos. înaintașii 
însă, trag imprecis sau pe sus, 
ușurînd sarcina unui portar înalt 
ca Secheș.

După pauză, mulț au avut con
vingerea că oaspeții vor adopta o 
tactică mai potrivită, menită să 
mărească eficacitatea acțiunilor lor 
la poartă. Intr-adevăr, Kalmar (in
trodus în locul lui Horvath), Ta
kacs și Csoke au tras la poartă 
mingi pe jos, portarul Avîntului re- 

i ținîndu-le cu greu sau respingin- 
du-le în comer.

După cel de al doilea gol însă, 
jocul devine dur, din cauza oas
peților (Kalmar. Barbu, Nohel). 
Unii jucători de la Avîntul (Kato- 
na, Ton-ța) se lasă ang-er-’i *n  
acest fel de joc. Pro ițind de ner- 

m. Cu două minute înainte de sfir- 
șitul reprizei. Covaci ratează.

Repriza a doua se desfășoară la 
început în nota de dominare a 
metalurgiștilor, care joacă cu mul
tă însuflețire. Din min. 60 jocul 
se echilibrează. Ambele echipe ra
tează ocazii bune. In min. 78 An- 
drovici comite un hends careu, dar 
arbitrul recurge la compensație și 
acordă lovitura de la 16 m. In 
ultimele minute de joc domină lo
calnicii. La două contraatacuri ale 
timișorenilor, Niculescu plonjează 
în picioarele lui Covaci și Bădeanțu,

Striata Cluj — Minerul
Cîmpia Turzii, 10 (prin telefon).
După oe Suciu, în min. 7 și 

Gabor în miri. 18, rataseră ocazii 
favorabile de a deschide scorul, în 
min. 26, la o centrare a lui Pa
raschiva, Filimon marchează cu 
capul pe lingă Todor, care ieșise 
defectuos din poartă. In min. 30 
Știința egalează: Avrarn execută 
o lovitură liberă indirectă, pasînd 
lui Dragoman, care trage puternic 
și marchează. Minerul ia conduce
rea prin golul înscris de Paraschi
va în min. 34, in urma unei cen
trări a lui Turcuș. In min. 59, 
Paraschiva driblează trei apărători 
și. centrează lui Farcaș I, care în- ! 
scrie: 3-1. Știința reduce din scor I 
în min. 62 prin Suciu și egalează 
prin Dragoman în min. 81, în urma j 
unei combinații foarte frumoase cu

Locomotiva Tg. Mureș—Progresai Oradea 5 — 1 (2—0)
TG. MUREȘ,- 10 (prin telefon 

de la subredacția' noastră). — 
Victoria obținută de Locomotiva 
Tg. Mureș, chiar la acest scor se
ver, este pe deplin meritată.

Arbitrul C. Mitran (București), 
a condus, în general, bine urmă
toarele formații:

LOCOMOTIVA: Lucaci-Crișan, 
Vakarcs I, Gierling-Fullop, Kajlik- 
Con-stantin (din min. 74 Szasz), 
Bartha, Vakarcs II, Jozsi, Katona.

PROGRESUL: Cseh-Vărzan I, 
Vărzan II, Pop-Tiriac, Cuc-Sulyok, 
Bodo, Szakacs (din min. 46 Nagy), 
Iordache, K'ss.

Cele șase goluri ale meciului au 
fost marcate astfel: în min. 6

Știința Timișoara •—Locomotiva Gr. Roșie 0-0
TIMIȘOARA, 10 (prin telefon 

de la trimisul nostru). — Re
zultatul îi nedreptățește pe bucu- 
reșteni. care ar fi meritat victoria, 
deoarece au avut, în majoritatea 
timpului, jocul la discreție. De 
altfel, superioritatea oaspeților re
iese și din raportul de comere, 
care a fost de 9-2 în favoarea lor.

încă de la începutul meciu
lui, Locomotiva atacă cu impe
tuozitate. In min. 6 Marian tra
ge puternic, dar Curcan, atent, 
reține balonul. 10 minute mai tîr
ziu. Olaru șutează puternic în 
colț și Curcan respinge mingea 
în corner. In min. 22, la un cor
ner. Călin trimite cu capul peste 
bară, din poziție clară. In conti
nuare, oaspeții ratează numeroase 
ocazii favorabile de a înscrie prin 
Călin. Olaru și Marian. In repri
za a doua, Iniț'ativa aparține tot 
bucureștenilor, care pierd însă o- 
cazii bune de a marca, prin Olaru. 
Fillote și Marian. In min. 75. Ma

vozitatea oaspeților și cu avantajul 
• celor două goluri înscrise, jucăto- 
I rii Avîntului acționează mai orga- 
; nizat, cu pătrunderi periculoase în 
j careul de 16 metri. La o astfel de 
; pătrundere este înscris și cel de al 

treilea gol. după care — pînă la 
sfîrșitul jocului — oaspeții insistă 
tot mai puț«n.

Avîntul Reghin a cucerit pe me- 
I rit, chiar la scorul de 3—0, titlul 
1 de campioană a seriei a Il-a pro- 

movtad: astfel în categoria A. A- 
portul hotăr’tor Ia victorie l-a a- 
dus, trebuie subliniat, linia de 
atac, care a avut în Consta»1 irescu 
elementul coordonator, iar în Ba- 
rabaș și Eles doi buni realizatori.

Apărarea, cu excepția lui Bartha 
și. în parte, a lui Balint a jucat 
slab. Mijlocașii au pasat deseori 
imprecis.

Metalul Ba’a Mare s-a prezentat 
inegal. După un început bun. care 
anunța o dispută strinsă Me'a'"1 
s-a lăsat dominat, sp-. e sfîrșitul

salvînd două goluri ca și făcute. 
Jocul se termină cu victoria meri
tată a Metalului, din echipa că
reia s-au remarcat: Darie, C. Ma
rinescu, Pîrvu, Zapis, Meghie (nu
mai in repriza I-a). De la Loco
motiva Timișoara s-au evidențiat 
Androvici și Ritter. Arbitrul T. 
Asztaloș a avut un meci greu de 
condus, datorită nervozității cu ca
re echipele au intrat pe teren. El a 
ținut în general, meciul „în mină*,  
dar, cum am arătat, a greșit ne- 
acordiînd cele două penailtiuvi.

G. MIHALACHE

Petroșani 4-3 (1-2)
I Copil și Lutz. In același minut, 

Știința folosind dezorientarea apă
rătorilor Minerului, marchează din 
nou prin Dragoman.

A arbitrat Francisc Mateescu 
(Buc.) următoarele formații:

ȘTIINȚA: Todor (din min. 46 
Covătaru) — Szekeli, Luca, Isac 
(din min. 46 Nedelcu) — Moldo

van, Roman—Suciu, Lutz, Avram, 
Copil. Dragoman.

MINERUL: Crîsnic — Romoșan, 
Vasiu, Panait—Deleanu Coidum— 
F.arcaș I, Filîman, Paraschiva, Ga
bor, Turcuș.

S-au remarcat- Dragoman, Ne- 
| delcu, Lutz și Avram de la Știința 
| și Romoșan, Panait, Fatrcaș și Pa- 
J raschiva de la Minerul.

R. FISCH

Constantin centrează din apropie
rea liniei de fund și Katona reia 
cu capul: 1-0. In mm. 12, la o 
învălmășeală, Vakarcs II înscrie:
2-0.  In min. 61 Katona centrează 
lâ Vakarcs II, care reia, înscriind 
plasat: 3-0. In min. 63 Vakarcs I 
îl faultează în careu pe Kiss. Lo
vitura de la II m. este transfor
mată de BodC: 3-1. In min. 69 
Tiriac degajează greșit la Jozsi, 
care reia direct în poartă: 4-1. 
In min. 77 o combinație Szasz- 
Katona-Vakarcs II îl pune în po
ziție de șut pe ultimul, care în
scrie: 5-1.

NERVA POPA

rian execută o lovitură liberă de 
la 18 m., mingea lovește bara 
transversală și iese în aut. Loco
motiva domină mai departe, dar 
nu poate înscrie. In aces timp, 
timișorenii au avut numai rare 
incursiuni prin I.azăr și Ctosescu. 
Arbitrul Ilie Drăghici (Buc) a 
condus corect un meci ușor de ar
bitrat, desfășurat în nota perfectei 
sportivități a ambelor echipe.

ȘTIINȚA: Curcan-Zbircea, Brîn- 
zei, Retezan-Cojereanu, Marcu- 
Lazăr, Davidescu (din min. 67 
Boroș), Ciosescu, Cădariu. Dinu- 
lescu.
LOCOMOTIVA: Dungu-Tudorolu, 

Cristescu, Macri-Busch, Ferenczi- 
Călin, Marian, Olaru, Andrei Ră- 
duescu (din min 68 Pakal) Fi- 
lote.

S-au remarcat: Curcan, Brînzeî, 
Marcu, de la Știința și Tudoroiu, 
Busch, Cristescu, Olaru și Marian 
de la Locomotiva.

S. MASSLER

I primei reprize ca și spre sfîrșitul 
jocului. Linia de atac, în special, 

} n-a adoptat tactica cea mai indica
tă : șutind de la distanță și pe sus, 
mingea a fost prinsă ușor de por
tarul Avîntului sau respinsă de a- 
părători. Cu o orientare mai bună 
în atac, Metalul Baa Mare ar fi 
reușit un scor mai strîns sau chiar 
un rezultat de egalitate. Precizăm 
aceasta, deoarece în jocul de cîmp, 
metalurgișt'i au fost egali jucăto
rilor de la Avîntul. Despre arbi
traj se pot spune numai lucruri 
bune. Al. Toth (Oradea) a dovedit 
multă atenție în joc, s-a deplasat 
la toate fazele și a fost prompt în 
decizii. El a procedat corect eli- 
minînd de pe teren jucătorii ne
disciplinați (Kalmar. Katona, Bar
bu) asigurînd astfel jocului o des
fășurare normală.

T1BERIU S1AMA

NOTE ȘI COMENTARII
STIMULAREA ACTIVII ATU TI

NERILOR JUCĂTORI

In prezent se află în curs de 
desfășurare o competiție de fotbal 
organizată de Secția C.F.S. din 
C.G.S., pentru selecționate de ora
șe, alcătuite din jucători tineri în 
vîrstă de 18-21 ani. In curau: 
jocurilor disputate s-au evidențiat 
o serie de jucători tineri, de valoa
re, care pot deveni cadre de nă
dejde pentru fotbalul nostru. Ase
menea elemente se găsesc în mare 
număr in echipele din campiona
tele orășenești și ele pot fi apre
ciate cu prilejul competiției orga
nizate de C.C.S., Astfel, la meciui 
Timișoara — Bucureșt 1 care 
urmează să se dispute duminică 
la Timișoara, spectatorii vor avea 
ocazia să vadă la lucru fotbaliști 
talentați. Organ zarea acestei com
petiții s-a dovedit a fi foarte utilă 
Ea subliniază importanța pe carc 
Secția C.F.S. din C.C.S. o acordă 
pregătirii și promovării t norilor 
fotbaliști și. în același timp, con
tribuie la stimularea activități 
lor, asigurînd și o evidență clara 
a celor mai buni jucători t’neri 
din principalele centre din țară.

ATITUDINI NESPORTIVE

Turneul de calificare pentru ca
tegoria B este în plină desfășura
re. Un loc în „B” este o „miză” 
foarte atractivă pentru o echipă 
care a activat în campionatul re
gional și, firesc, jocurile acesta 
turneu sînt foarte disputate, echi
pele luptînd cu multă însufleț re 
pentru victorie. Dar, de la însu
flețire și pînă la ceea ce au făcut 
jucătorii echipei Metalul 113 in 
partda de la Arad, cu Metalul 
108, este o mare diferență. Jucăto
rii acestei echipe au avut în acest 
meci, comportări inadmisibile în- 
tr-o întrecere sportivă: au vocife
rat cont mm. s-au certat între ei. 
s-au certat cu arbitrul, cu antre
norul propriu, cu adversarii... Fun
dașul Homea n-a tăcut un mo
ment în tot timpul jocului. El a 
avut o atitudine unită chiar fată 
de coech'peri, cărora le-a adresat 
tot felul de insulte. La fel a fă
cut și jucătorul Iordan, care a 
avut adevărate „accese de ivrvi". 
Pentru a ilustra mai bine atmos- 
Fera de „colaborare” care a don^ 
nit în sînul echipei precum și slab^» 
autoritate a antrenorului, notăm 
aci atitudinea fundașului stînga, 
care. în plin joc, și-ci scos tricou! 
și a vrut să părăsească terenul 
pentru că l-a înjurat un coechipier, 
precum și faptul că extremul stin
gă ă declarat antrenorului că... 
el nu mai joacă „dacă nu e înlo
cuit Vicu!”

Cît despre antrenorul Ungwom, 
rolul lui șl „aportul” în conduce
rea echipei este ilustrat de un 
„simplu” fapt: își înjura jucătorii 
în gura mare, după fiecare ocazie 
de gol ratată.

Iată o notă care n-are nevoie 
de prea multe comentarii....

Sferturile de finala 
ale Cupei R. P. R. 
la 28 noiembrie
In urma jocurilor disputate 

în cadrul optimilor de finală ale 
popularei competiții Cupa R J>.R„ 
s-au calificat următoarele apt 
echipe :

București: C.C.A, Dinamo, 
Locomotiva Grivița Roșie.

Arad: Flamura roșie U.TJL, 
deținătoarea Cupei pe 1953.

Timișoara : Locomotiva.
Reșița : Metalul.
Sf. Gheorghe: Flamura Roșie
Ploești: Flacăra
Deci, șase echipe din catego

ria A și două din B.
Marți dimineață a avut loc 

tragerea ia sorți a jocurilor 
sferturilor de finală. Sorții au 
decis următoarele meciuri:

BUCUREȘTI: Locomotiva
Grivifa Roșie — C C.A.

BUCUREȘTI: Dinamo — Fla
mura roșie Sf. Gheorghe

REȘIȚA : Metalul — Locomo
tiva Timișoara.

PLOEȘTI : Flacăra — Fla
mura roșie Arad.

Aceste jocuri se vor disputa 
la 28 no^mbrie.
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Un „examen” trecut cu succes de înotătorii noștri
I

—

Consideration*!  după ultima cursă cic’istă pe șosea
După un sezon de . vară care 

n-a dat prea muilte satisfacții, 
ultimul concurs de natație, des
fășurat la bazinul acoperit Flo- 
reasca, în ziua de 6 noiembrie, a 
adus. 11 noi recorduri republicane. 
Cel mai valoros dintre aceste re
corduri este, fără îndoială, acel 
2:44,9 al Iuti Al. Popescu (Cons
tructorul), obținut pe 200 m. flu
ture. Acest tilrnp, cu aproape 10 
secunde mai bun decît recordul 
țării de ac:ifn 3 luni (abia în campio
natele interasociații Al. Popescu 
a reușit să aducă recordul în ju
rul lui 2:45), demonstrează cu tă
rie superioritatea stilului „delfin” 
asupra stilului fluture clasic. îm
bunătățirea succesivă, la scurt 
timp, a recordului probei, ține 
de însăși îmbunătățirea tehnicii 
lui Al. Popescu în stilul „del
fin", la care se adaogă, fără în
doială și îmbunătățirea pregătirii 
sale fizice din ultima vreme.

Celelalte 10 recorduri — din
tre care 3 de ștafetă și unul la 
eonii — oglindesc și ele progre
sul făcut de înotătorii noștri în 
scurta perioadă de cînd au trecut 
la activitatea de hală. Și, în a- 
fară de Anca Roseti (Progresul), 
Gh. Enache (Constructorul) și ju
niorii Hubert Bock (C. C. A.)’, 
Adrian Oanță (Din,amo), Elisabeta 
Bratu (Progr.), Margareta, Wittgen
stein (Știința), care au realizat 
noi recorduri, o formă foarte bună 
au arătat și înotători ca Al. 
Sch mail zer (Voința), N. Ruj to- 
schi (Dinamo), R. Ceaușu (Vo
ința) etc., care au mers sub cele 
mai bune timpuri ale lor de pînă 
acum.

Acest real progres trebuie să 
aibă cauzele lui. Căutîndu-le. le

von găsi, in primul rind, în se
riozitatea cu care înotătorii în
țeleg să se pregătească în vederea 
viitoarelor îmtilmri internaționale. 
Faptul că ei nu se antrenează 
la întîmplare, ci după un program 
comun, creează o atmosferă sănă-

Alexandru Popescu (Constructorul) 
a stabilit în ultimul concurs un 

nou și valoros record pe 200 m. 
fluture.

toasă de stimulare reciprocă și de 
întrecere pentru obținerea de re
zultate cît mai bune, atmosferă 
care contribuie la creșterea se
riozității și disciplinei în timpul 
desfășurării programului care este 
bine întocmit și unitar. Faptul că 
acest program a fost stabilit în 
colaborare de cei mai buni an

trenori ai țării, este fundamentat 
pe criterii științifice, respectă 
cuirba de' efort și permite, tot
odată, o individualizare a antre
namentelor, a sporit încrederea 
sportivilor și, deci, dorința lor 
de a-1 respecta întocmai.

O cauză principală în realiza
rea acestui progres calitativ este 
și faptul că antrenorii noștri s-au 
hotărlt să-și pună la contribuție 
toate cunoștințele pentru a asi
gura buna pregătire a înotători
lor, indiferent de interesele în
guste, de colectiv. Fiecare dintre 
antrenorii cu oameni în lot a pro
gresat în ultimul timp, datorită în
vățămintelor realizate în întilni- 
riile internaționale (Festival, întil- 
r.irile de la Tbilisi, Sofia, Buda
pesta, Torino) și întîlnirilor cu an
trenorii sovietici și maghiari. A- 
cum, ei s-au hotărît să lucreze îm
preună, pe baza celor mai bune 
ntetode.

Concursul de verificare de sîm- 
bătă a însemnat pentru înotători 
un punct de reper, un prilej de 
control în momentul trecerii de la 
prima parte a pregătirii lor, adică 
de Ia programul de pregătire fi
zică multilaterală și perfecționare 
a stilului individual, a startului 
și a întoarcerilor, la programul de 
iabără care va ține seama mai 
ales de pregătirea tactică, mo
rală și de voință în vederea vi
itoarelor întâlniri internaționale. 
Controlul a dovedit că progra

mul a fost bun în prima perioada 
și avem toate motivele ®ă ne 

așteptăm la rezultate și mai va
loroase, în viitor.

V. ARNĂUTU 
G. NICOLAESCU

Clasamentele campionatelor republicane de handbal
După desfășurarea etapei de du

minică, clasam entail campionatu
lui republican masculin de handbal 
se prezintă astfel:
C.C.A. 24 23 1 0 273:119 47
Dinamo

Orașul Stalin 24 18 1 5 243:144 37
Fi. r. Jimbolia 24 16 1 7 207:147 33
Voința Sibiu 24 12 3 9 185:158 27
Met. Timișoara 24 12 3 9 191:176 27
Met. Reșița 24 11 2 11 208:192 24
Di amo Bue. 24 9 5 10 179:180 23

Flacăra Ploești 24 11 0 13 151:169 22
Știința I.C.F. 24 11 0 13 159:192 22
Știința Iași 24 10 1 13 169:206 21
Știința Tim. 24 10 0 14 172:180 20
FI. r. Cisriădie 24 8 4 12 166:183 20
Recolta Variaș 24 3 2 19 136:218 8
Știința Cluj 24 2 1 21 103:278 5

Campionatul feminin se apropie 
de sfîrșit. Duminică vor fi cunos
cute echipele care își vor disputa 
finala. Pînă atunci, iată cum se 
prezintă situația în ce>le două serii:

SERIA I-a

Progr. Orașul Stalin 5 4 0 1 30: 7 8
Știința I.C.F. 5 3 1 1 22:11 7
Metalul Reșița 5 2 1 2 25:10 5
FI. roșie Buhuși 5 0 0 5 2:45 0

SERIA II -a

Progr. Tg. Mureș 5 3 1 1 16.10 7
Știința Tim. 5 3 1 1 14: 9 7
Știința Invățămînt 5 2 0 3 13:18 4
Avîntul Codlea 5 1 0 4 12:18 2

Ultima probă de lung k lome- 
traj, „Cupa 7 Noiembrie", prile- 
ju nd spre deosebire de alți an. 
prelungirea activității competițio- 
nale pe șosea, și-a atins în lairgă 
măsură scopul propus: verificarea 
cicliștilor înaintea închiderii sezo
nului și în preajma alcătuirii lo
tului din care urmează să fie selec
ționată reprezentativa țării pentru 
Viitoarele concursuri internațio
nale.

In ciuda condlțiunilor grele (frig, 
vînt puternic, uneori burniță și 
mîzgă) întrecerea a fost foarte di- 
naincă, 'numeroși cicliști vădind 
multă combativitate. Media orară 
generală, de 36 600 km. pentru cei 
700 km. ai probei, este destul de 
bună. Cu acest prilej, s-a consta
tat că după circuitul R.P.R. o 
parte dintre cicliști și-au continuat 
cu mult sîrg pregătirea, iar alții 
6-au delăsat.

Astfel, C. Istrate nu a cores
puns, M. Niculoscu, obosit, are ne
voie de o pauză, V. Georgescu, cu 
frumoase iniȚative, a avut și pe
rioade slabe. Șt. Sobe putea realiza 
mai mult, ca și V. Ionescu, Mir- 

1 cea Stan și Moraru.
Pe primul plan al animatorilor 

se situează C. Șandru, 1. Hora și 
Moceanu. O contribuție la dina
mismul întrecerii au adus: G. Șer
ban și Nuță (în ultima etapă), N. 
Maxim deseori, M. Niculescu une
ori, y. Naidin, C. Datcu, I. Con
stant nescu, N. Vasilescu (putea 
arăta mai multă combativitate). 
M. Ștefănescu. Ef. Niță, tinerii j 
Molnar. Poreceami M'mteanu, Za- 
noni și, în parte, Canră și Calclș- I 
că. O serie de alergători, deși au ! 
ocupat locuri bune în clasament 
sau în etape, totuși nu prea s-au 
„văzut”: Șt. Stefu, R. Schuster, 
I. Baciu, etc.

O mențiune specială pentru ti
nerii de la Giurgiu, N. Marinescu, 
frații Mocanu și A. D-naci (toți în 
vîrstă de 17-18 an') ca și frații 
Berbecea (Știința) debutanți în 
asemenea probe. Dintre echipe, Di
namo a fost categoric cea ma 
închegată si a dus adeseori „greul” 
cursei. C.C.A. I a fost handica
pată prin eliminarea unui valoros

component: D. Tupa. De la Pro; 
greșul a lipsit cel mai bun: C.- i 
Dumitrescu, cîștigătorul circuitului» . 
Flamura roșie nu a avut suficien- | 
tă coeziune, C.C.A. II, destul de ■ 
omogenă, iar tînăra formaț'e Re- ■ 
colta a luptat cu însuflețire. Loco- i 
motiva și Avîntul s-au descomple- '■ 
tat în urma defecțiunilor materiale, I 
iar Știința a pierdut un loc ono- ' 
rab'l — tocmai în ultima etapă —•’ [ 
pr'n abandonul -cu totul ncjUstiff-f 
cat al lui Golgotzi, și neprezenita- 
rca la start a lui Spanțoveanu. i

Clasamentul general individual:
I. N. Vasilescu (D'namo) 19: i
II, 53; 2. C. Șandru (FI. roșie)
19:13,05; 3. R. Schuster (Dinamo) [ 
19:15,39; 4. P. Nuță individual) > 
19:17,08; 5. C. Datcu (C.C.A. I) 
19:17,13; 6. I. Constamtinescu
(C.C.A I) 19:18,04; 7. G. Moicea- 
nu (Progr.) 19:18,14; 8. N. Maximi 
(Dinamo) 19:19.06; 9. Șt. Selbe 
(Progr.) 19:19 33; 10. L. Za norii 
(Recolta) 19:20.46; 11. G. Șerban 
(C.C.A. I), 19:21.32; 12. M. Niculescu 
(FI. roșie) 19:21,37; 13. V. Naidin 
(FI. roșie) 19:21,44; 14. I. Hora 
(C.C.A. I) 19:22,35; 15. Vasile Io
nescu (C.C.A. II) 19:23 26; 16. I. ’ 
Baciu (C.C.A. II) 19:2356; 17. Șt.
Poreceanu (Recolta) 19:24,23; 18. 
Șt. Ștefu (Dinamo) 19:25 54; 19. C. 
Istrate (Progr.) 19:28 13; 20. A.. 
Voișeanu (C.C.A. II) 19:28 31; 21. 
G. Petrescu (Știința I). 22. Ef. 
NTă (indiv.). 23. V. Mb’ea (Re
colta), 24. I. Mmulescu (Avîntul), 
25. Mircea Stan (FI. roșie), 26. M. 
Ștefănescu (FI. roșie), 27. I. Va
sile (C.C.A. II), 28. I. Molnar (Lo
comotiva). 29 V. Georgescu (Di
namo). 30. G. Caloișcă (indiv.), 
31, I. Moraru (Progr.), 32. Tr. 
Dinuț (Știința I), 3.3. Dan Marin 
(Recolta), 34. D. Munteanu (Lo
comotiva). 35. V. Ionescu (Știința 
H), 36. I. Berbecea (Știința II), 
37. *G.  Șoca ci (Recolta). 38. Petre 
Mocanu (Șc. Tineret Giurgiu), 39. 
N. Marinescu (Șc. Tineret Giur
giu), 40. Pândele Mocanu (Șc. Ti
neret Giurgiu). 41. A. Dinaci (Șc. 
Tineret Giurgiu).

EM. 1.

In prea inia sezonului de ciclocros

SPORT
■ FOTBAL. — in etapa a Ill-a 

a*pupei.  „Tînărul Dinamovist" s-au 
wregisitrat duminică următoarele 
rezultate: Locomotiva-Avîntul 3-1, 
Rezervele de muncă-Progresul 3-0, 
Tînărul Dinamovist-Flamura roșie 
4-1. Clasamentul este următorul: 
/. Locomotiva — 6 pt.; 2. T. Di
namovist 5 pt.; 3. Rez. de muncă 
3 pt.; 4. Aviniul 2 pt.; 5. FI. roșie 
2 pt.; 6. Progresul 0 pt. Etapa a 
IV-a va avea loc la 14 noiembrie 
pe stadionul Dinamo — teren II, 
după următorul program: ORA 
T. Din ■ movist-Rez. de muncă, 
ORA 10.15: Flamura roșie-Aviniul, 
ORA 11.30: Locomotiva-Progresul.

— In cadrul campionatului de 
calificare la juniori, duminică s-au 
mai înregistrat următoarele rezul
tate; Progresul Timișoara-Con- 
s tractorul Oradea 5-2 (0-0) și 
Tînărul Dinamovist Pitești-Reeolta 
Caracal 2-1 (0-1). *

— Biletele pentru jocul de du
minică Locomotiva Grivița Roșie 
— Știința Cluj s-.au pus în vînzare 
la casele de bilete din Giulești și 
la age-nțiiite Pronosport din str. 
Viiing și C.C.A.

a HANDBAL. — In cadrul cam
pionatului de calificare masculin, 
Locomotiva București a întrecut 
Progresul Bacău cu 10-4 (6-2) iar 
Flamura Roșie Odorhei a cîștigat 
în fata Științei Galați cu 12-9 (8-6).

— Finala „Cupei 7 Noiembrie" 
rezervată echipelor feminine din 
Capitală a opus -echipele Progresul 
F. B. și Steagul roșu. Victoria a 
revenit Steagului roșu cu 4-3 
(1-2, 3-3).

h RUGBI. — Duminică, în 
campionatul categoriei A, se dispu
tă următoarele jocuri: C.C.A.-Loco
motiva Gr. Roșie, stadionul Repu
blicii. ora 11; Petroșani: Mincrul- 
Stiința București. In categoria B: 
Flacăra Ptoești-Stiința laiși; Știin
ța Timișoara-Fl. roșie Orașul 
Stalin: Minerul Buourești-Locomo- 
tiva Buzău (Stadionul Tineretului, 
ora 1430).

— Meciul do categoria B din
tre Știința Galați și Dinamo 9 
București s-a terminat cu scorul 
de 3-16 în favoarea bucureș te
rilor.
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LA ZI
b BASCHET. ■— teri s-a dispu

tat la Oradea întâlnirea din cadrul 
campionatului feminin al categoriei 
A, dintre Flamura roșie din loca
litate și Constructorul București. 
Victoria a revenit echipei Construc
torul cu 43-32 (18-10). Au mar
cat Lucia Rusu 12, Mady Eckerth 
10, Viorica Antonescu 12, Edith 
Simionescu 4, Maria Andruță 2, 
Niculina Ionescu 1, Stela Rusu 2 
pentru Constructorul și Ana Ko- 
herka 18, Paraschiva Nagy 3, Eca- 
terina Szabo 9. Iolanda Bodo 2 
pentru Flamura roșie.

-— Intre 14 și 21 noiembrie se va 
disputa la Orașul Stalin finala 
campionatului masculin de califica
re. Iată echipele finaliste: Dinamo 
Tg. Mureș, Locomotiva Tg. Mureș, 
Djnamo Bacău, Știința Craiova, 
Voința Oradea, Știința Galați, Con
structorul Sibiu, Metalul București.

— In etapa de duminică a cam
pionatelor masculine și feminine, 
categoria A, se vor disputa în țară 
următoarele jocuri: Progresul Tg. 
Mureș-Locomotiva București, Fla
mura roșie Cluj-Dinamo Oradea, 
Progresul Orașul Stalin-Progresul 
C.S. București, în campionatul 
masculin și Știința Galaț.i-Știința 
Cluj, în campionatul feminin. Par-- 
fidele din Capitală au loc dumini
că în sala Floreasca, începînd de la 
ora 15 30. după următorul program: 
Știința ICF-Progresul Arad (femi
nin), Știința ICF-Pregresul FB 
București (masculin), Locomotiva 
București-Progresul Oradea (femi
nin), Dinamo București-Știința Ti
mișoara (masculin).

— Ieri a avut loc la Galați par
tida din campionatul masculin al 
categoriei A dintre Știința lași și 
Progresul Casa Scînteii București. 
Victoria a revenit echipei bucu- 
reștene cu scorul d» 53-45 (26-21).

a LUPTE. — Campionatul re
publican de hmte pe echipe con
tinuă duminică 14 noiembrie cu 
etapa a VIII-a care programează 
următoarele meciuri: Dinamo Ora
șul Stalin-Flamura roșie Cluj, Lo
comotiva Tim.-Constructorul PI., 
Flamura roșie Arad-Dinam© Buc., 
Metalul Reșița-Metalul B. Mare, 
C.C A.-Progresul Lugo! Construc
torul Buc.-Progresul Oradea.

Activitatea sportivă 
in scoli

a Școala medie tehnică de me
canică din Iași are un nou teren 
de sport, construit prin efortul e- 
levilor, îndrumați de profesorul de 
educație fizică Vasile Mihnea și 
sprijiniți de conducerea școlii. Mica 
bază sportivă dispune de un teren 
dte baschet, două terenuri de volei, 
un portic de gimnastică, gropi de 
sărituri și o platformă pentru an
trenamentul halterofililor. Capaci
tatea tribunelor din jurul terenuri
lor este de 500 locuri. De altfel, 
trebuie arătat că în colectivul spor
tiv al școlii „Tehnica" se desfă
șoară o vie activitate, mult stimu
lată de întrecerile între secții. Se 
remarcă, în special, activitatea sec
țiilor de gimnastică, atletism, vo
lei, baschet, handbal, șah și tenis 
de masă.

P. UNTU, corespondent

a Elevii SMTCF din Capitală au 
primit cu multă bucurie vestea că 
au un nou local pentru școală. 
Clădirea, care se află în incinta 
Stadionului tineretului, oferă posi
bilitatea desfășurării activității 
școlii în cele mai bune condițiuni. 
Ea cuprinde săli de clasă spațioa
se și confortabile, dușuri și vestia
re etc. Dar, ceea ce-i mai impor
tant, este faptul că stadionul, cu 
multiplele lui instalații, se află în 
imediata vecinătate a școlii, și ast
fel pregătirea teoretică și cea prac
tică se pot îmbina efectiv.

P. IMBRESCU 
corespondent

h îndrumați de organizația 
U.T.M., elevii școlii profesionale 
din Simeria și-au amenajat de cu- 
rînd cîteva terenuri de sport (vo
lei, baschet), precum și o groapă 
de săritori. Prin munca lor entu
ziastă, s-au evidențiat utemiștii 
Gheorghe Breaz, Mihai Șerban, 
Septimiu Tîrnăvean, Ioan Boitoș 
etc. Datorită efortului lor comun, 
elevii școlii profesionale din Si
meria vor putea folosi în mod util 
orele lor libere.

GH. MUREȘAN 
corespondent

I

După terminarea sezonului curse
lor pe șosea, cicliștii se pregătesc 
pentru un alt sezon, mult mai 
scurt de data aceasta, cel al- pro
belor de ciclocros. Prima întrecere 
de acest gen se va desfășura la 21 
noiembrie, în organizarea soției de 
ciclism a asociației Constructorul. 
Organizatorii au ales un traseu 
deosebit de dificil. Valea Cociocu
lui, (Belu), care cuprinde o serie 
de obstacole naturale (poteci, 
dîmburi, tufărișuri, etc.), specifice 
ciclocrosului.

Pentru o amănunțită cunoaștere 
a traseului, toți participanții se 
vor prezenta duminică 14 noiem
brie, la ora 10 pe stadionul Con
structorul de unite Sub conduceipa 
unui delegat al organizatorilor, vor 
porni să facă recunoașterea tra-1 
seului.

Probele de ciclocros. din ziua de 
21 noiembrie, au un caracter popti- 
Iar și sînt deschise următoarele ca-- 
tegorii: biciclete de oraș, semicurse, t 
avansați și fete.

INFORMAȚII ©■onosport
■ a De la un concurs la altul nu
mărul buletinelor depuse a fost în 
creștere. Astfel, la ultimul concurs 
(duminical 7 Noiembrie) au fost 
depuse 1.011.254 buletine. Ir» 
București au fost depuse 357.999 
buletine. In țară, cele mai multe 
buletine au fost depuse în regiu
nea Stalin 102.149, regiunea Cluj 
80.985, regiunea Ploești 69.442, re
giunea Timișoara 68.791 ș. a.
FORMAȚIA LOCOMOTIVEI TI
MIȘOARA PENTRU MECIUL CU 

DJURGARDENS
h La meciul Locomotiva-Djur- 

gardens, prevăzut în concursul de 
duminică 14 noiembrie (cu pro
nostic final și la pauză)' timișo
renii vor utiliza, probabil, urmă
toarea formație: Curcan-Sbîroea, 
Androvici. Rodeanu-Cojereanu, Ni- 
colin-Giîrleamu, tiosesou, A. Covaci, 
Dinulescu, Bădeanțu. Rezerve: 
Franciscovici, Retezau, Brînzei, Rit
ter, Lazăr, Cădariu,
MECIURILE DIN 

TUL DE FOTBAL 
IN CONCURSUL

Nr. 32

Anul acesta, după 13 etape, si-; 
tuația în clasament a acestor e-' 
chips se prezintă astfel •

9.
13.

Lille
Nice

13 6 1
13 5 2

6 27:21 13
6 27:36 12

11.
★

13
13

Davidescu.
CAMP1ONA-
AL FRANȚEI 

PRONOSPORT

In concursul Pronosport nr. 32 
Fgurează două meciuri din campio
natul Franței : Lille — Nice și 
Nancy — Bordeaux. Iată poziția 
acestor echipe în clasamentul de 
fotbal al campionatului 1953—54. 
1. Lille 34 17 13 4 49:22 47
8. Nice 34 12 10 12 73:59 34

12. Nancy 34 12 6 16 50:65 30

3. Bordeaux 34 20 6 8 69:44 46

Nancy
4. Bordeaux

O NOUA AGENȚIE
IN CAPITALA

b In Capitală, a fost deschisă 
o nouă agenție raională în Calea 
Victoriei 114. Agenția funcționează 
zilnic de la ora 8—22, iar duminica 
de la 8—13.

l%o BULETINE ANULATE
h Lai fiecare concurs w înregis

trează un procentaj de l%o bule
tine anulate deoarece unii partici- 
panți nu completează buletinele 
conform indicațiilor scrise. ^Astfel, 
unii nu completează toate căsuțele, 
fac ștersături, nu trec adresa ș. a.

REZULTATELE CONCURSULUI 
Nr. 31

trierii și omologări 
de la concursul PRO- 
nr. 31 (etapa dirt 7 
s-au stabiFit urmă-

4 4
6 2

18:20 12
29:20 14

5
5

RAIONALA

12
lei. 

cu 11 re- 
fiecare.

rezul

In urma 
buletinelor 
NOSPORT 
Noiembrie)
toarele rezultate:

Buletine depuse 1.011.254
Premiul I 1 buletin cu 

tate exacte a 252.813,50
Premiul II 91 buletine

zultate a cîte 3.333.80 lei
Premiul III 1269 buletine cu 10 

rezultate exacte a cîte 358,31 lei 
fiecare.

Premiul I a fost obținut de dr. 
Filip Mihai din Petroșani str. 7 
Noiembrie 4.



Nicolae M’ndreanu și Luca Romano 
învingători in „Cupa Sfatului popular”

Reprezentativa maghiară de fotbal menește 
pentru a 98-a oară echipa Austriieî

Marți seara, amatorii de box bu- 
cureșteni, mult prea numeroși pen
tru capacitatea sălii Floreasca, an 
avut prilejul să asiste la o nouă 
reuniune din cadrul „Cupei Sfatu
lui popular”. Și, desigur, n-au avut 
ce regreta: de la primul pînă la 
ultimul sunet de gong, meciurile au 
fost disputate cu multă înverșunare 
și — ceea ce merită a fi subliniat 

( în mod deosebit — e'e s-au ridicat 
I adeseori la un bun nivel tehnic.
■ Cea mai spectaculoasă întîlniire a 

reuniunii a fost furnizată de boxe
rii de categorie cocoș Nicolae Mîn- 
dreanu și maestrul sportului Toma 
Constantin. După o repriză de stu
diu, reprizele II, III și IV au de-

} curs în avantajul lui Mîndreanu. El 
a lovit precis, calm- și și-a dozat 
excelent efortul. In schimb, Toma

■ Constantin a pornit dezordonat la 
atac în repriza a patra, primind în

■ plin loviturile de contră ale adver- 
; sairului. Repriza a cincea a fost de

o rară dârzenie. Nicolae Mîndreanu
' (antrenor: Marcu Spakov) s-a pre

zentat mult schimbat în bine, ară- 
tînd rap ditate . în execuție și o 
apărare excelentă.

Mecul Dănilă Done — Luca 
Romano nu a confirmat în-să inte
resul stîrnit. Partida a decurs ner
vos, cu multe țineri și lovituri în 

j blocaj. In loc să se străduiască să-l 
depășească pe Luca Romano, prin 
singurele „arme" care pot fi eficace 
împotriva lui: viteza in execuție și 
viteza în deplasare, Dănilă Done a 
boxat crispat și nesigur. Ma.i ofen
siv în ultimele două reprize, Luca 
Romano a cucerit victoria la puncte 
cu un avantaj minim.

Revelația reuniunii a fost tînă- 
‘ rul Ion Săndulescu. Boxînd cu gar

da inversă. Ion Săndulescu a lovit 
rapid și precis, folosind o gamă 
variată de lovituri și dovedinidu-se 
la fel de btm în lup', a de la distan- 

v ță, ca și în lupta de aproape.
Vechiul boxer Albert Blank a dis

pus de o manieră destul de cate
gorică de Ilie Dragnea. Trebuie re
marcat că acest boxer are nu mai 
puțin de 35 de ani, vîrstă la care 
ai ți pugi-liști și-au pus de mult mă
nușile în... cui.

Meciul Till Dumitrescu — Mihai

Puncte bune și 
in campionatul de
Spre deosebire de anii trecuți, ( 

recenta finală a campionatului Ca
pitalei a constituit o întrecere șa- 
histă de prim ordin. Intr-adevăr, 
ea a adunat la start un lot ales de 
partcipanți care au dat o luptă cu 
multe momente interesante, marca
tă mai ales de victoria tînărului 
student C. Botez, un nou element 
de nădejde printre forțele proas
pete- ale mișcării noastre șahiste. 
Este păcat că noul campion al 
Cap talei nu a jucat cu aceeași 
ambiție și în semifinalele campio
natului republican, Fipsindu-ne ast
fel de posibilitatea de a-i verifica 
forța actuală și în întrecere cu cei 
care vor juca în finala supremei 
noastre competiții șahiste.

Campionatul a prezentat și o altă 
caracter stică, din nefericire, una 
negativă. Acest campionat s-a dis
putat într-un mod cu totul neobiș
nuit pentru un concurs de șah: 
el s-a desfășurat în două etape, 
separate de o pauză de mai bine 
de o lună. (Finala începută în au
gust s-a întrerupt la 11 septembrie, 
din cauza participării unor jucători 
la semifinalele campionatului R.P.R. 
apoi a fost reluată la 19 octom
brie. pentru a se termina abia la 
6 noiembrie). Nu mai cunoaștem 
un caz similar și aceasta nici nu 
poate constitui o metodă justă, 
fiindcă un concurs trebuie să oglin
dească raportul de forțe al unor 
jucători la o perioadă precisă de 
timp ș: nu la fragmente de acti
vitate.

De altfel, această desfășurare 
nefirească s-a reflectat în com- 

. portarea inconstantă a jucăto
rilor. Astfel, maestrul Troianescu a 
ctștigat în prima „etapă’’ 3 puncte 
și a pierdut 3, iar în partea a doua, 
manifesting o formă cu totul dife
rită, a înregistrat scorul de 6-2, 
ceea ce l-a urcat pe locul III—IV 
tn clasament. In aceeași notă s-a 
comportat, de p Idă, O. Pușcași», 

, care a început cu scorul 2-5 și a 
terminat cu 572—17». Au fost și 
cazuri inverse: P. Voiculescu — de 
pildă — a început bine (4'Za—17») 
și a terminat obosit (472—370; iar 
G. Gavrilă a înregistrat 47j—27» 
și 272—47». In asemenea coodi- 
țiitmi, inerente unui concurs întins 
pe o perioadă de t’mp atît de Itin- 
gș. s-au impus numai jucătorii care

Croșeul de stingă al lui Dănilă Done a fost eschivai de 
Luca Romano

Astă-seară, în Sala Sporturi
lor de la Floreasca, începînd de 
la ora 19, se desfășoară o nouă 
reuniune de box în cadrul „Cu
pei Sfatului popular". Printre 
meciurile programate simt ur
mătoarele: Marin Cristea —
Mircea Mihai, Nicolae Mîndrea
nu — Qrigore Vasile, Ilie Gheor- 
ghe — A. Drăgan, Luca Roma
no — Marin Ion, Mihai Trântă 
— Constantin Ocneanu, Jack 
Priffer — Eugen Scobiola, Io
sif Schwartz — Nicolae Niță, 
V. Mitrache — Gh. Moise, Ghe- 
țu Velicu — Nicolae Alexandru 
etc.

(Bilete pentru această reu
niune se găsesc la casele sta
dionului Dinamo din Șos. Ște
fan cel Mare).

Stoian a fost caracterizat prin în
cercările repetate ale primului de a 
se apropia de adversar. Bucurin- 
du-se de o a'onjă neobișnuită, Mi
hai Stoian i-a împiedicat însă a- 
proape cu regularitate acțiunile. Titi 
Dumitrescu a reușit, totuși, să pla
seze cîteva „serii", suficiente pen
tru obținerea victoriei. Comportări

puncte rele 
șah al Cap talei 
au arătat constanță, respectiv C. 
Botez și M. Rădulescu, primi doi 
clasați. Cu atît mai mult, perfor
manța lor merită aprecieri înalte.

Organizator i campionatului Ca
pitalei au datoria ca pe viitor să-și 
planifice în așa fel programul 
competițiilor îneît ele să nu se 
suprapună cu cele cu caracter re
publican.

Lungimea concursului a consti
tui un motiv (alteori un pretext) 
pentru unii jucători să absenteze la 
partide decisive, iar alții să se 
prezinte „plictisiți”. Iată aci un 
exemplu de joc „plictisit” : 

NICOARA

KAPUSCINSKI
In această poziție, negrul a ju

cat 28... Ta3 părînd a pregăti 
după 29.TcI o combinație simplă 
de cîștig: 29...Ng4! 30.Tel (e3) 
T:e4 31.T:e4 Nf3+. Dar Nicoară a 
preferat să continue pasiv 29... 
Ta4, mergind cu pași siguri spre 
remiză...

Un alt exemplu care provoacă 
nedumeriri este următorul:

Alb (Pușcașu) — Rf4: Cf7. p.a5. 
c4, d5, e6; Negru (Voiculescu) — 
Rg7, Nd.3, Cf6, p.a7, c5. h6.

Aci, în loc de a cîștiga imediat 
cu 49.d6, albul a jucat superficial 
49.Ce5?? N:c4 5O.C:c4 C:d5+, per- 
mțînd negrului să remizeze.

Deși izolate, asemenea exemple 
nu onorează pe autorii lor, care 
trebuie să fie preocupați de latura 
calitativă a partidelor lor.și de ele. 
mentul combativitate, fără de care 
șahul încetează a mai fi întrecere 
sportivă.

V. RADU 

mțeritorii au avut Jack Priffer, 
Gh. Tomescu, Iosif Schwartz. Slab, 
față de valoarea lor normală, au 
boxat: Alfred Engeleiter, Gh. Zam- 
firescu, Veniamin Acatrinei și Cris- 
tache Moreanu.

Rezultate tehnice: cat. muscă: Ion 
Săndulescu (Metalul Mao Țze-dun) 
b.p. Nicolae Zagoreanu (Construc
torul); cat. cocoș: Ion Borz (Meta
lul Electromagnetica) b..p Alfred 
Engeleiter (Dinamo 9); Nicolae 
Mîndre.anu (C.C.A.) b.p. Toma Con
stantin (Dinamo); cat. pană: Gh. 
Zamfirescu (Metalul 23 August) b.p. 
Dumitru Iamandi (Dinamo); cat. 
semiușoară: Luca Romano (FI. ro
șie A. P.) b.p. Dănilă Done (Me
talul 23 August); cat. ușoară: Jack 
Priffer (Metalul 23 August) b. p. 
Gh. Tomcscu (Locomotiva Gr. Ro
șie); Titi Dumitrescu (Știința ICF) 
b.p. Mihai Stoian (Știința ICF); 
cat. semtmijlocie: Iosif Schwartz 
(Constructorul) b.p. Veniamin Aca
trinei (Progresul SPC); Toma Tu
dor (Metalul 23 August) b.p. Cris- 
tache Moreanu (Flacăra); cat mij
locie ușoară: Albert Blank (Progre
sul Combustibil) b.p. Ilie Dragnea 
(Dinamo).

MARIUS GODEANU

I Fotbalul peste hotare

LA 27 NOIEMBRIE LA BELGRAD 
HONVED BUDAPESTA-PARTI-

ZAN BELGRAD

BUDAPESTA 10 (prin telefon). 
Cunoscuta echipă maghiară de fot
bal Honved Budapesta va juca 
luni 27 noiembrie la Belgrad în 
compan a echipei Partizan.

Cele două echipe au fost de 
mai multe ori campioane și nu
mără numeroși jucători interna
ționali: Grosits, Bozsik, Kocsis, 
Czibor (Honved). Stankovici, Hor
vath, Bobek. Ceaikovski (Parti
zan) și alții.

In primăvara anului 1955 va 
avea foc la Budapesta, meciul re
vanșă.

ECHIPA TORPEDO MOSCOVA 
DIN NOU ÎNVINGĂTOARE 

IN LIBAN

BEIRUT (Agerpres). — TASS 
transmite:

La 8 noiembrie s-a disputat la 
Beirut întîlnirea internațională 
prietenească de fotbal dintre echi
pa sovietică „Torpedo" și echipa 
selecționată a Libanului. Fotba
liștii sovietici au demonstrat o 
înaltă măiestrie, obținând victoria 
cu scorul de 6-0.

Publicul spectator a aplaudat cu 
căldură jocul fotbaliștilor sovie
tici.

...SI OCWIRK VA PLECA
IM FRANȚA

Nu de mult am arătat că o serie 
de fotbaliști austriaci și-au pă
răsit cluburile plecînd la diferite 
cluburi profesioniste din Franța. 
Recent ziarul Nepsport își infor
ma cititorii că unul din cei mai 
buni jucători austrieci, căpitanul 
echipei de fotbal a reprezentativei 

• austriace, Ernst Ocwirk, va juca 
: duminică la Budapesta pentru ulti

ma oară în naționala Austriei pe 
care a condus-o mai mult de 50 
ori. El va pleca în eurînd în Fran
ța la clubul Racing Club Paris 
pentru care a semnat un contract

In fotbalul european întîlnir le 
Intre reprezentativele R. P. Ungare 
și Austriei au devenit tradiționale. 
Sipunem tradiționale pentru că în 
istoria fotbalului nu ex’stă două țări 
care, în decurs de 50 ani, să se fi 
întîlnit de mai multe ori decît repre
zentativele Austriei și Ungarie. 
Intr-adevăr, cifra este impresionan
tă. Numai trei jocuri mai lipsesc, 
pentru ca întrecerile dintre primele 
reprezentative de fotbal ale celor 
două țări să atingă cifra jub tiară 
de 100!

Duminică la Budapesta, aceste 
două reprezentative se întîlnesc 
pentru a 98-a oară. Și de data 
aceasta, întrecerea este așteptată 
cu un deosebit interes, cu toate că 
în ultima vreme, fotbaliștii ma
ghiari au cîștigat majoritatea în
trecerilor. Din 1945, primele repre
zentative ale R. P. Ungare și Aus
triei s-au întîlnit de 15 ori. Fotba
liștii maghiari au obținut 9 vic
torii (6 la Budapesta și 3 la Vie- 
na), au fost învinși de 4 ori la 
Viena, iar odată au term nat la 
egalitate: anul trecut la Budapesta 
(1-1). Cu toate că blanțul este 
în favoarea fotbaliștilor unguri, 
meciurile lor cu austriecii au fost 
echilibrate și de o înaltă valoaire 
tehnică. In ultimele 15 meciuri, de 
8 ori victoria a fost repurtată la 
numai un punct diferență (R. P. 
Ungară — Austria: 2-0, 5-2, 2-3,
2- 0, 5-2. 3-4, 2-3, 2-1, 6-1, 4-3,
3- 5. 4-3, 1-1, 3-2, 1-0).

Iată acum bilanțul tuturor întîl- 
nirilor dintre echipele reprezenta
tive A, ale Ungariei și Austriei:
La Budapesta 48 30 12 6 131: 76
La Viena 47 15 9 23 90:124
Pe teren neutru 2 1 0 1 4: 2
Total 97 46 21 225:202

Turneul internațional de șah de la Belgrad
BELGRAD (Agerpres). — TASS 

transmite:
Turneul internațional de șah de 

la Belgrad a continuat cu dispu
tarea partidelor întrerupte în run
da a 14-a.

Fără să mai reia jocul, Gligorici 
s-a recunoscut învins în partida cu 
Czerniak. Nievergelt a pierdut la 
Trifunovici, iar Karaklajici a cîș
tigat la Ianosevici.

In seara zilei de 7 Noiembrie 
s-au jucat partidele din runda a 
15-a. Partidele Matanovici-Milici, 
Trifunovici-Gligorici, Petrosian-Pil- 
nik, Wade-Ianosevici, Pirc-Karakla- 
jici și Bronsteln-Barcza s-au ter
minat remiză. Nievergelt a pierdut 
la Ivkov. Rabar la Djti-asevic și 
Porreca la Czerniak. Partida din
tre Joppen și Nedelkovici s-a în
trerupt.

★
La 8 noiembrie s-au jucat parti

dele din runda 16-a.
Pilnik (Argentina) a cîștigat la 

Karaklajici (Iugoslavia) și Ianose
vici (Iugoslavia) a obținut victoria 
în part'd*  cu Barcza (R. P. Unga
ră).

Scurte știri externe
UDARNIK SOFIA CAMPIOANA 
A R.P BULGARIA LA BASCHET 

FEMININ

SOFIA (prin telefon). La Sofia 
a hi.it sfîrșit de eurînd campiona
tul de baschet feminin ai R. P. 
Bulgaria. In finală s-au întîlnit e- 
chipele Udarnik și Lokomotiv din 
Sofia. Victoria a revenit echipei 
Udarnik cu scorul de 70-60. In 
urma acestui rezultat, echipa Udar. 
nik a cucerit titlul de campioană 
pe anul 1954. Pe locurile urmă
toare s-au clasat: Lokomotiv Sofia, 
Akademik Sofia și Akadeinik Plov
div.

HOCHEISTU CANADIENI SE 
PREGĂTESC PENTRU CAM

PIONATELE MONDIALE

Conform știrilor pe care 1« pu
blică agențiile de presă din străi
nătate, Canada va fi reprezentată 
la campionatele mondiale de ho- 
cliei pe gheață pe anul 1955 de e- 
chipa „Penkincton Vees”. Această 
echipă a cîștigat toate competițiile 
amatoare din Canada, precum și 
cel mai important trofeu „Allan 
Cup”, astfel că la ora actuală este 
considerată ca cea mai bună echi
pă amatoare din Canada. Jucătorii 
cajiadteni wjr susține, jupuite de

Duminică, la Budapesta, echipa 
R. P. Ungare va juca fără doi 
international , oameni de bază ai 
echipei: Puskas și Lorant. care 
au fost accidentați în mec.urile de 
campionat. Iată formația probabilă 
a R.P. Ungare: Grosits-Buzanszki, 
Karpati, Lantos-Bozs.k, Szojka- 
Sandor, Kocsis, Palotas, Hideg- 
kuti, Fenyvessi. Rezerve: O'ah
(portar). Kotasz (mijlocaș) și Czi-, 
bor (atacant), Teleki (fundaș).

Echipa Austriei nu a fost încă 
alcătuită. Este foarte prohab 1 să 
joace și Ocwirk. care, în ultimele 
săptămîni, a fost indisponibil în 
urma unei operații la nas.

In acest timp se mai întîlnesc 
alte 5 reprezentat've austriace și 
maghiare (două meciuri în R. P. 
Ungară și trei în Austria).

★
BUDAPESTA 10 (prin telefon). 

— Echipa reprezentativă a R. P. 
Ungare a susț nut miercuri un 
antrenament în localitatea Pecs 
unde a întîlnit formația fruntașă 
din cat. B. Lokomotiv. Victoria a 
revenit reprezentativei cu 8-1 (6-1) 
prin golurile marcate de Kocsis (4) 
Sandor (3) și Palotas.

Austriacii și-au anunțat echipa 
care va juca duminică la Buda
pesta: Schmied-Kozlicek, Kollmann, 
Barschandt-Ocwirk, Roler-Horak, 
Korner 1, Wagner, Hanappi, Goln- 
huber. Rezerve: Taunbald (portar), 
Riegler (înaintaș) și Stotz (fun
daș ).

Echipa B a R.P. Ungare care va 
juca~ la Viena va fi alcătuită din 
următorul lot de jucători: portarl- 
Geller, Komaromi-fundași-Kovaca 
II, Borzsei. Dalnok', Kalmar-mif- 
locași-Kovacs I, Dekany, Bundz- 
sak-înaintași-Toth II. Csordas. VI- 
rag. Szusza și Toth Mihaly.

Cu un rezultat de egalitate a>u 
luat sfîrșit partidele Ivkov-Matano- 
vici, Porreca-Trifunovici, Nedelko
vici (Iugoslavia) — Bronștein 
(URSS); Petrosian (URSS) -Dju- 
rasevici (Iugoslavia); Mitici (Iu
goslavia.)—Joppen (Germania occi
dentală) și Wade (Anglia)— Pire 
(Iugoslavia). Partidele dintre Ra
bar (Iugoslavia)—Czerniak (Isra
el) și Nievergelt (Elveția) — GF- 
gorici (Iugoslavia.) s-au întrerupt.

In cadrul partidelor întrerupte 
din ultimele runde s-au înregistrat 
următoarele rezultate- Barcza—Jop
pen ’/j-1/»: Joppen —Nedelkovici 1-0; 
Nivergeldt—Gligorici 'Iz-'h: Czer
niak—Rabar 10.

In felul acesta eu trei runde îna
inte de sfirșitul turneului clasamen- 
tul este următorul: 1 Bronștem 
11V2 p.; 2-3. Matanovici. Trifuno
vici lO’/j; 4-5. Petrosian, Pilnik 10;
6. Ivkov 97j: 7-8. Barcza, Diuras»- 
vici 9; 9 Gligorici 8 72; 10-11 Mi
lici. Czerniak 8; 12-13. Nedelko- 
vici-Ianosevici 7?2; 14 16. Karakla
jici, Joopen, Pire 7; 17. Rabar
6V2: 18. Porreca 5'/2; 19 Wade 4; 
20. Nivergeldt 3'/, nunefe.

începerea campionatelor, patru în
tâlniri în Europa. -

Importanța pe care o acordă ca
nadienii ediției din anul 1955 
a campionatelor mondiale reie
se și din faptul că jucătorii echipei 
„Penkincton Vees” se antrenează 
după regulamentul european, care, 
în unele privințe, se deosebește de 
cel can/dian.

CAMPIONATUL DE SAH AL, 
R. P. BULGARIA

SOFIA (prin telefon). Dună 
desfășurarea rundei a V-a a c rn- 
pionatului de șah al R. P. Bulga
ria, în fruntea clasamentului se 
află Peev și Neichirch cu cîte 
3*/s  P- (1), Pîdevski 3 p. (I), Pra- 
chov 3 p. .Aianski Kiatkovski. Bo- 
bekov și alții.

ECHIPA DE LUPTE LIBERE 
A R. P. BULGARIA 

LA MOSCOVA
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 10 noiembrie a sosit la Mos

cova echipa selecționată de lupte 
libere a R. P. Bulgaria.

Luptătorii bulgari vor susține 
mai multe întîlniri prietenești cu 
sportivii sovietici. Primul meci va 
avea loc la Moscova în ziua de 13 
noiembrie.
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înainte de reluarea campionatul^ republican de scr’mă pe echipe
Echipele noastre reprezentative 

de scrimă vor susține, incepmd de 
la 12 noiembrie, o întâlnire inter
națională ia Sofia cu echipele Re
publicii Populare Bulgaria In ve
derea acestui eveniment, important 
In activitatea «crimei noastre, cam
pionatul republican categoria A a 
fost întrerupt cu cîteva 6ăptămîni 
tn armă, elementele evidențiate de-a 
lungul competiției urmând un pro
gram special ide pregătire.

După întâlnirea cu echipele R.P. 
Bulgaria, campionate nostru via fi 
reteat, la 21 noiembrie. In proba 
de floretă bărbați mai Stat de dis
putat 3 etape, în proba feminină, 
2 etape, iar la sabie bărbați 3 etape. 
Pînă acum în cele trei dasamente 
pe probe conduce: CCA (floretă băr
bați), Progresul Clug (floretă fe
mei) și CCA (sabie bărbați). La 
floretă bărbați, echipa Casei Cen
trale a Armatei nu mai poate pier
de primtfl loc, avînd 7 puncte a- 
vans față de a doua clasată, Știința 
Cluj. La această probă este 
aprigă lupta pentru locul doi, la 
care concurează cu șanse egaile Ști
ința Cluj, Progresul F. B. Bucu
rești și Dimamo Oradea.

La floretă femei, în frunte este 
Progresul Cluj, cu un avantaj de 
două puncte față de Știința Cluj. 
Insă, echipa studentelor a susțimit

Scrimeriî romîni și bulgari se intilnesc Ea Sofia
Lon.il de scrimeri al Republicii 

Pormlare Romine a părăsit ieri 
țara îndrepttndu-se spre capitala 
R. P. Bulgaria. Aci echipele celor 
dct’â țări vor susține, încep înd de 
mime 12 noiembrie, întâlniri prie
tenești la floretă femei, floretă și 
sabie bărbați. întâlnirile vor cooti- 
n«ia la 13 și 14 noiembrie.

Am hiat legătură telefonică cu 
corespondentul nostru la Sofia, 
Anton Lebanov, care ne-a trans
mis în legătură cu această întâl
nire următorul articol:

,-Sportivii bulgari acordă o deo
sebită importanță întrecerilor eu 
snortivii romîni și, în consecință, 
s-au pregătit cu o deosebită atenție. 
Ei au început pregătirile mai de 
mult, iar în cantonament au intrat 
de la 1 noiembrie. Pregătirea lo
tului bulgar a fost încredințată an- 
trenoarei de stat, maestre! sportului 
Violeta Katerinska. Un fapt carac
teristic este acela că lotul este 
compus din elemente tinere care 
s-au afirmat in ultimul timp.

La floretă femei lotul este alcă
tuit din următoarele trăgătoare: 
Cristina Gheorghieva campioană a 
țării pe anul 1953, Eva Dorceva 
clasată pe locul doi la campionatele 
din anul 1953, Liudmila Vasilieva 
în vîrstă de 15 ani. campioană a 

un meci mai puțin decit Progresul. 
Deci, lupta pentru primul loc este 
deschisă și la ea participă aceste 
două reprezentative.

CCA conduce și în proba die sa 
bie, dar este la egalitate de puncte 
cu Progresul Cluj și are, față de 
aceasta, o întâlnire în plus. In mo
mentul de față nu se poate spune 
care din aceste două formații va 
cuceri titlul de campioană a R.P.R. 
Mai mult ca sigur că acest lucru 
va fi hotărit de întâlnirea CCA — 
Progresul Cluj care va avea loc la 
București, în prima etapă, la re
luarea campionatului.

Titlul de campion pe echipe al 
R.P.R. va fi acordat fiecărei repre
zentative clasată pe primul loc la 
dele trei probe. In schimb, retrogra
darea se. va face în funcție de lo
cul ocupat în clasamentul general 
(toate cele trei arme la un loc). 
Regulamentul prevede ca echipa de 
pe ultimul loc d’in clasamentul ge
neral va părăsi categoria A, tre- 
cînd în categoria B. Față de acest 
sistem, echipele care nu au repre
zentative feminine (CCA și Dinamo 
Oradea), deși sînt atașate pe locuri 
fruntașe la probele masculine, ocu
pă totuși poziții slabe în clasa
mentul general. Aceasta, pentru că 
nu au echipa feminină care să le 
aducă numărul de puncte din acest

R.P. Bulgaria la junioare pe anul
1953, Mariana Țakova In vîrstă de 
16 ani, clasaită pe locui doi în 
campionatul din anul 1953, cate
goria junioare și Țarika Denceva, 
clasată pe locul patru în campio
natul din 1953 la categoria junioa
re. La floretă bărbați lotul este 
compus din: Asen Diakovski, cla
sat pe primul loc la campionatele 
de scrimă ale R.P.B. pe anul 1952, 
Jorj Saiev, campion la floretă pe 
amul 1952, Evghenii Vasiliev, cla
sat pe locul II la campionatele din 
anul 1953, Kristo Ghenoev clasat 
pe locul III la campionatele din 
anul 1953 și Ivan Mfacev clasat pe 
locul IV Ia campionatele din anul
1954.

La proba de sabie lotul are ur
mătoarea componență: Boris Stad- 
rev, oare este junior, S im ion Da- 
aliev de la asociația. Akademik, 
campioană pe echipe la sabie pe 
anul 1953, Ștefan Sidorov de la 
Akademik, Nikola Ghenov de la 
ȚDNA, echipă clasată pe locul II 
la campionatele din anul 1953 și 
Jordan Vladkov, lector la I.C.F. din 
Sofia. In cursul zilei de luni a so
sit la Sofia arbitrul de categorie 
internațională Endre Balogh (R.P. 
Ungară), care va conduce întâlni
rea “.

ANTON LEBANOV 

clasament. Dinamo Oradea, în spe
cial, se găsește intr-o situație des
tul de'grea din această cauză. Ocu
pă ultimul loc în clasamentul ge
neral, împreună cu Știința Bucu
rești.

Iată clasamentul pe probe la a- 
ceastă dată :

FLORETĂ BĂRBAȚI

C.C.A. 10 9 1 0 114= 46 19
Știința Cluj 9 5 2 2 85= 59 12
Progr. F.B. Buc. 10 6 0 4 93= 67 12
Dinamo Oradea 8 4 13 76= 52 9
Progr. Arta Buc. 9 1 2 (î 52= 92 4
Progr. Cluj 9 12 6 50= 94 4
Știința Buc. 9 2 0 7 42 = 102 4

FLORETA. FEMEI

Progr. Cluj 7 4 3 0 72=40 11
Știința Cluj 6 3 3 0 60 = 36 9
Progr. F.B. Buc. 6 3 1 2 61=35 7
Progr. Arta Buc. 0 11 4 40=56 3
Știința Buc. 5 0 0 5 7=73 0

SABIE BĂRBAȚI

C.C.A. 10 9 0 1 112= « 18
Progr. Cluj 9 9 0 0 101= 43 18
Dinamo Oradea 8 4 1 3 63“ 65 9
Progr. F.B. Buc. 10 3 2 5 76= 84 8
Știința Cluj 9 2 2 5 63= 81 6
Știința Buc. 9 1 1 7 55 = 99 3
Progr. Arta Buc. 9 0 2 7 42=102 2

Luptă strinsă in turneul zonal 
feminin de șah de la Leipzig

LEIPZIG (prin telefon). — Ter
minarea partidelor întrerupte din 
primele runde și rezultatele din 
runda Vil-a au complicat lupta 
pentru primele locuri în turneul 
zonal. Fiind învinsă de Venfca Ar
senova, fosta fruntașă a clasa
mentului, șahista maghiară Ella 
Kertesz a fost din nou întrecută 
cu o jumătate de punct de polo
neza Christina Holluj.

Reprezentanta țării noastre, șa- 
hista Lidia Giuroiu a întrerupt în 
poziție inferioară la șahlstai ceho
slovacă Svetoslava Eretova. Ea se 
află deci la un punct distanță de 
prima clasată.

Iată rezultatele înregistrate: E- 
nevoldsen — Sucha 'A—'/2, Lan- 
gos — Ivanova 0—1, Eretova — 
Nusken 1—0, Klingon — Horold 
’/2—(partide întrerupte); Hol
luj — Ivanova 1—0, Larsen — 
Langos 0—1, Kertesz — Arseno
va 0—I, Sucha — Nusken 0—1, 
Horold — Fager 1—0, Enevoldsen 
— Klingen 1—0, Eretova — Giu
roiu într. (rondai Vlț-a).

Clasamentul este următorul : 
Christina Holluj (R.P. Pol.) 5 p.; 
Ella Kertesz (R.P.U.), Rujena 
Sucha (R. Ceh.) și Ursula Horold 
(R.D.G.) 4l/2 p.; Lidia- Giuroiu 
(R.P.R.) 4 (1) p.; Venka Arsenova 
(R.P.B.) 4 p. ; Josza Langos
(R.P.U.), Adele Enevoldsen (Da
nemarca), Gertrude NGsken (RDG) 
și Antonia Ivanova (R.P.B.) 3‘A 
p.; Svetoslava Eretova (R. Ceh.) 
2'A (1) p.; Mary Klingen (Nor
vegia) U/2 p.; Adele Fager (Fin
landa) '/2 p.

Prîmii campioni
După trei zile de concurs, au fost 

desemnați primii campioni ai țării, 
la lupte libere. Cîștigătorii merită, 
fără îndoială, titlurile cucerite, 
fiind cei mai buni din categoriile 
respective și — cu unele excep
ții — cei care au întreprins cel 
mai mult acțiuni specifice de 
lupte libere, in această privință 
trebuie evidențiați D. Pirvulescu 
(C.C.A.), Fr. Harri și I. Mureșan 
(Dinamo Orașul Stalin). In ceea! 
oe-I privește pe D. Pirvulescu, ace
sta a cucerit — cu acest prilej — 
al doilea titlu republican în acest 
an, ca și Victor Popescu (Dinamo 
București), ambii fiind campioni 
la lupte libere și clasice. Insă, dacă 
pentru talentul său și ușurința cu 
care și-a însușit într-un timp „re
cord" o serie de acțiuni specifice, 
D. Pirvulescu merită să fie eviden
țiat (și firește merită din plin cele 
două titluri), aceasta nu trebuie 
să fie pentru el un nou prilej de 
îngîmfare. de a se considera „se
nator de drept" în lotul R.P.R., cum 
ne-a mai dat ocazia să constatăm.

In afara celor evidențiați mai 
sus, alți cîțiva luptători, mai ales 
dintre cei tineri, au arătat reale 
aptitudini pentru luptele libere, au 
făcut meciuri mulțumitoare sub 
aspect tehnic. In această categorie 
intră Nicolaescu, Suvagău de la 
Știința. Alex. Tampa de la Metalul 
Orașul Stalin, V. Bularea, N. Pre- 
șa (.Constructorul Ploești). De re
marcat faptul că spre sfîrșitul în
trecerilor. în special In întâlnirile 
care urmau să hotărască soarta 
primelor locuri, meciurile au fost 
mult mai interesante, mai viu dis
putate și s-au ridicat chiar la un 
nivel tehnic bun. Astfel, pot fi re
marcate — sub acest asnect — 
întrecerile dintre D. Pirvulescu și 
L. Ferdinand. A. Tamna si V. Pop 
(C.C.A.), V. Sincular (C.C.A.) si I. 
Zentai (Dinamo Orașul Stalin). 
De altfel, dacă ar fi să facem un 
clasament al celor mai spectacu
loase întâlniri, aceasta ar fi ordinea 
pe care am indica-o.

Să ne oprim puțin asupra felu
lui cum unele colective s-au preo
cupat de promovarea acestei inte
resante ramuri a sportului lupte
lor. In primul rînd. merită felicitări 
Dinamo din Orașul Stalin si antre
norul I. Vîrdău, nentm care intro
ducerea luptelor libere constituie o 
preocupare mai veche. Rezultatul 
preocupărilor și al pregătirilor în
delungate — mult mai îndelungate 
decit aii celorlalte colective care 
au avut luptători în concurs — 
s-au concretizat tn comportarea 
generală bună a dimamoviștilor din 
Orașul Stalin și în rezultatele ob
ținute de ei în acest prim campio
nat republican. De altfel, mare 
parte dintre aceștia intră în com
punerea lotului republican de lupte 
libere. Ca aceștia, și ceilalți com- 
ponenți ai lotului R.P.R. s-au com
portat în general satisfăcător și, 
bineînțeles, au arătat că și-au în
sușit multe din învățămintele pri
mite în cursul pregătirilor spe- 
ci aile.

Ca în toate celelalte concursuri 
de lupte, echipei Dinamo București 
i-a revenit din nou „partea leului": 

la lupte libere
are trei campioni și i,-:r-un cla
sament pe colective conduce deta
șat. Majoritatea dinamoviștilor bu- 
cureșteni — fruntași incontestabili 
în luptele clasice — au făcut apei 
mai ales la acțiunile de „clasice" 
pentru a-și întrece adversarii și au 
reușit acest lucru. Este însă de 
accentuat asupra dublei înfrîngeri 
a lui A. Șuii, suferită din partea 
a doi concurenți mai slabi ca va
loare și, în orice caz, lipsiți de 
experiența de concurs pe care o are 
el. Insă asupra acestui „caz" vom 
reveni.

In general, organizarea acestui 
campionat poate fi considerată ca 
pozitivă, mai ales sub aspectul co
titurii însemnate care trebuie să 
fie făcută în promovarea luptelor 
libere. De asemenea, trebuie consi
derat ca pozitiv faptul că întrece
rile au scos în evidență un mate
rial uman foarte valoros, ușor de 
instruit, capabil de a asimila ușor 
acțiunile specifice luptelor libere și 
gata de a face față, într-un viitor 
nu toctnai îndepărtat, unor con
cursuri internaționale dificile. Co
lectivele și asociațiile soortive au 
un rol important în această privire 
fă: ele trebuie să creeze condițiile 
favorabile dezvoltării și progresu
lui luntelor libere.

Capitolul organizare ar merita 
un spațiu mai mare, finind seama 
că felul cum a fost organizată în
trecerea constituie un exemplu bun. 
Ne mărginim însă la aceste cîteva 
rînduri, remăreînd eforturile com
binate ale comitetelor CFS din 
regiunea Stalin, Dinamo Orașul 
Stalin și 1EBS. .

Și acum rezultatele tehnice ale 
campionatului:

Cat. 52 kgr. : 1. .4. Ruzsi
(CCA) campion R.P.R.; 2. N. Preț a 
(Constr. PI.); 3. I. Budai (Voința 
Tg. M.).

Cat. 57 kgr.: 1. D. Pirvulescu 
(CCA) campion R.P.R.; 2 F. La- 
dislau (Din. Or. Stalin); 3. V. Io- 
vuță (Din. Or. Stalin).

Cat. 62 kgr.: 1. V. Popescu 
(Din. Buc.) campion R.P.R.; 2. M. 
Schultz (indiv.); 3. V. Sincular 
(CCA).

Cat. 67 kar. : 1. Fr. Horry
(Din. Or. Stalin) campion R.P.R.; 
2. I. Gaspar (CCA); 3. Gh. Hor
vath (Din. Buc).

Cat. 73 kgr.: 1. I. Mureșan (Din. 
Or. Stalin); 2. V. Bularea (Constr. 
PI); 3. O. Benko (Din. Buc.).

Cat. 79 kgr.: I. N. Popovicl 
(Din. Buc.) campion R.P.R.; 2. Gh. 
Gaidoș (Constr. Cluj); 3. V. Lefter 
(Met. Buc.).

Cat. 87 kgr.: 1. C. Popescu 
(Din. Buc.) campion R.P.R.; 2. M. 
Belușica (Din. Buc.); 3. T. Tarbă 
(indiv.).

Cat. grea: 1. Gh. Marton (FI. 
roșie Cluj) campion. R.P.R.; 2. R. 
Făgărășanu (Constr. Buc.); 3. V. 
Constantinescu (Met. Hun.).

Pe colective,. Dinamo București 
conduce cu 13 puncte, urmat de 
C.C.A. și Dinamo Oraișul Stalin cu 
cîte 9 p., Constructorul Ploești 4 p., : 
FI. roșie Cluj 3 p., Constructorul 
Cluj, Constructorul Buc., etc.

I. ȘEINESCU
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la P.T.T. Tecuci 
transformat-o

Tov. Al. Tăbăcilă, responsabil cultural 
ține șahurile în dulap iar masa de tenis a 

în avizier.
In meciul de baschet Voința Iași — știința Politehnica (Iași) 

în repriza doua au apărut în echipa Voința doi jucători cu Nr. 
13... iar arbitrul I. Alupului a “ ‘ - - -
pantofi de *

fost... echipat în haine negre si
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tenis.
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