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Să intensifrcăm pregătirile pentru noul sezon de schi
DE MULTE zile buletinul me

teorologic ne vestește că sus, 
pe crestele munților, s-a și așternut 
zâpada. Și nu este prea departe 
ziua cînd pe dealuri și apoi la 
șes stratul alb de nea se va în
tinde ca un covor fără sfirșit. Și 
atunci, schiuriie, care luni de-a 
rîndul au stat fără întrebuințare, 
vor fi scoase Ia lumină, aducînd 
Enărului sau tinerei sportive bucu
ria alunecării pe zăpadă. Și va 
străbate cu ele drumuri lungi pe 
dmpie, va cobori pantele înclinate 
ale munților, iar cei plini de cu
raj vor sări de pe trambuline. Vor 
veni apoi zilele minunate ale con
cursurilor, cînd mii și mii de 
schiori și schioare își vor măsura 
puterile în întreceri dîrze, iar as
piranții la insigna G.M.A. își vor . 
trece norma de schi.

Dar această activitate nu se va 
ptitea desfășura In cele mai bune 
condițiuni, dacă nu s-au făcut din 
timp pregătirile necesare, dacă a- 
ceste pregătiri nu continuă să fie 
făcute în aceste zile

Mai întîi, chiar sportivii cei mai < 
încercați nu-și pot pune, la prima * 
zăpadă, schiuriie fără să fi făcut j 
antrenamente pe uscat. Schiul este ' 
un sport pretențios și cei care vor ‘ 
să-1 practice trebuie să-și desăvîr- i 
șească din timp pregătirea fizică 
gtnerală. Ziarul nostru a publicat, 
cu săptămîni în urmă, articole do
cumentate ale antrenorilor de schi 
de la asociația Dinamo, Dumitru 
Sulică și Ștefan Stoicuiescu, care 
vorbesc de antrenamentele pe care 
le-atl făcut elevii lor. De la jumă
tatea lunii iulie. Constantin Ena- 
che, Manole, Aidescu. Gh. Cristalo- 
veanu, Ion Bîrsan și toți ceilalți 
schiori dinamoviști au venit pe sta
dion pentru a se antrena cu toată 
seriozitatea. Tot așa au făcut — e 
drept, ceva mai tîrziu — schiorii 
de la Casa Centrală a Armatei, 
care, îndrumați de maeștrii spor
tului Mihai Bîră și Dumitru Fră- 
țilă, au început să lucreze pentru 
desăvîrșirea pregătirii lor. Cores
pondenții noștri ne-au scris și des
pre antrenamentele pe care Ie fac 
schiorii colectivului Voința din 
Orașul Stalin, sub îndrumarea Iui 
Ion Cojocarii, cei de la colectivul 
Știința Cluj etc

Există însă alte numeroase co
lective ai căror antrenori deși cu
nosc rostul acestor pregătiri făcute 
din timp — deoarece datorită a- 
cesteia schiorii sovietici au reușit 
să obțină performanțe atît de înalte, 
— nu au dovedit nici un fel de 
preocupare în această direcție. Nu 
avem nici o veste în legătură cu 
activitatea pe care o desfășoară în 
această perioadă schiorii din ora
șele din nordul Moldovei, de la 
Baia Mare, Petroșani. Reșița și

Sportivii vaporului „Tartu
După cum s-a anunțat în presă, 

pe la mijlocul lumii octombrie echi
pajul vaporului sovietic „Tartu“ a 
salvat de [a înec tancul petrolifer 
norvegian „Folga" avariat în Ma
rea Nordului. Recent vaporul „Tar- 
tll“ s-a înapoiat în. patrie. Pe cheiul 
din Riga bravii marinari au fost 
întîm.pnați de sute de oamenii ai 
muncii. Au fost de față delegații 
organizațiilor de part'd, de stat și 
obștești dri localitate. Pe puntea 
vasului a avut loc un miting. Cu 
aplauze furtunoase au fost întîmpi- 
naie cuvintele căpitanului vasului 
care a spus: ,,Salvînă pe marinarii 
norvegieni echipajul nostru a proce
dat așa cum este caracteristic oa
menilor sovietici".

Ech’najul vaporului „Tartu“ este 
alcătuit aiproape în întregime din 

din alte centre care au tradiție în 
schi. Pretutindeni, schiorii fruntași 
trebuie să-i mobilizeze pe cei ti
neri, să le împărtășească din expe
riența lor, pentru ca și aceștia să 
înceapă de îndată antrenamentele. 
Intr-unui din ultimele sale numere, 
revista „Cultură Fizică și Sport’*, 
a publicat un material documentat 
în legătură cu felul în care trebuie 
să se antreneze schiorii în această 
perioadă. Există, de asemenea, ma
nuale care popularizează metodele 
cele mai bune de antrenament. Nu
mai antrenîndu-se in acest fel 
schiorii din țara noastră vor avea, 
la căderea zăpezii, o pregătire fizi
că suficientă, care să-i ajute în an
trenamentele pe care te vor face pe 
schiuri, ușurîndu-le munca de pre
gătire în acea perioadă. Aceasta 
este, de fapt, o problemă importan
tă, dacă nil cea mai importantă, în 
pregătire^ schiorilor noștri de dife
rite categorii.

O altă problemă este aceea a ba
zelor de antrenament și concurs 
necesare schiului. Fără îndoială că 
lucrările de amenajare și întreți- j 
nere trebuiau făcute încă de mult, ■ 
în lunile de vară. Ele nu s-au fă. 
cut însă decît în puține locuri și a- 
ceasta de-abia tîrziu, la începutul 
toamnei. Chiar la combinatul spor
tiv din Poiana Stalin cel mai mo
dern centru de schi din țara noas
tră, nu s-a făcut în acest an nici o 
lucrare de amenajare (necesară 
pentru modernizarea pârtiilor), iar 
lucrările de întreținere aii în
ceput de-abia zilele acestea. Cu
toate că situația aceasta se repetă 
aproape în fiecare an, și cu toate 
că ziarul nostru a criticat-o de 
nenumărate ori, iată că lucrările 
de întreținere (subliniem întreți
nere) au început la Poiana Stalin, 
mult prea tîrziu. Chiar și aceste 
puține lucrări vor fi imposibil de 
realizat de îndată ce pămîntul va 
îngheța. In acest fel, pîrtiile de 
coborîre nu vor avea denivelările 
necesare sau acestea vor fi prost 
făcute.

O situație a materialelor nece
sare schiorilor și a felului în care 
ele sînt difuzate este greu de făcut 
încă în această perioadă. Se pare 
însă că s-au depus străduințe 
pentru ca acestea să se gă
sească în cantități suficiente și în 
special în centrele în care schiul a 
căpătat de-acum o mare dezvoltare.

Trebuie să muncim din toate pu
terile pentru ca încă din această i 
perioadă să rezolvăm toate proble- j 
mele în legătură cu popularizarea 
și organizarea activității schiului I 
din țara noastră, astfel ca la că- ‘ 
derea zăpezii mii și mii de tineri 
să poată practica în condițiile cele 
mai bune acest sport atît de fru
mos și util.

comsornoliști. Doar secretarul orga
nizației de partid, mecanicul Blu- 
menfeld, are un stagiu mai vechi în 
călătoriile pe mare. Ceilalți, înce
pi nd cu căpitanul în vîrstă de 27 
ani, sînt marinari tineri.

Sportul este bun prieten al echi
pajului vasului „Tartu". Există 
aici o echipă de volei, ca și una de 
fotbal, care recent, în Polonia, a 
susținut nu meci cu marinarii po
lonezi. Echipajul numără și cîțiva 
boxeri iscusiți. In mare cinste pe 
vas este șahul. In momentul de 
față se desfășoară campionatul 
vasului La care iau parte 10 concu- 
renți. Cele mai multe șanse de vic
torie le are Evdokimov, locțiitorul 
căpitanului, șahist de prima cate
gorie.

(Din Sovetski Sport)

Al doilea îneci al echipei 
Dinamo (Moscova) in Elveția

LAUSANNE (Agerpres). TASS 
transmite :

La 14 note® brie »-a disputat la 
Lausanne întâlnirea de fotbal dintre 
echipa „Dinamo" Moscova și o se
lecționată alcătaită din ced mai 
buni fotbaliiști elvețieni din echipele 
„Lausanrae-Sport" și „Grasshop
pers" — Zurich.

Jocul .a început cu «taeusri puter
nice ale jucătorilor dinamoviști 
care nu reușesc să treacă însă dte 
apărarea selecționatei elvețiene. 
Scosul este deschis de fotbaliștii 
elvețieni în minutul 31 de joc. 
După patru minute, Baikov înscrie 
spectaculos și egalează.

Cu toate efortirfe ctepuse de am
bele echipe, scorul nu mai este mo
dificat pînă ta terminarea meciului, 
totîin-irea luind sfirșit cu reztdiatol 
de 1 — 1.

Spartak Moscova joacă azi la Londra cu Wolwerhamp on
lată, de altfel, primele cinci clasateCel de al doilea. meci al echipei. 

de fotbal Spariiak Moscova va avea 
Ioc azi, La Londra, unde fofeatiștii 
sovietici vor întâlni formația Wol- 
wertiampton Wanderers, una din 
cete mai bune echipe din campiona
tul englez de fotbal. In etapa die 
sâmbătă, echipa engileză a termi
nat la egalitate, 3—3, cu Preston

SÎNT MINDRI DE EL
Pe marele panou de onoare al 

fabricii „Tehnometal" din Timi
șoara, printre fotografiile celor mai 
vrednici muncitori ai întreprinde
rii se află și portretul lui Mihai 
Ehrenreich, fruntaș în întrecerea 
socialistă și jucător in echipa de 
handbal Metalul Timișoara, care; 
duminică în cadrul campionatului 
republican, a terminat la egalitate 
cu Știința I.C.F. (De altfel, 
Ehrenreich a fost unul din cei ce 
au înscris).

Cu numai câțiva ani în urmă, 
Ehrenreich era simplu ucenic la 
moara din satul unde văzuse lu
mina zilei— Beșenova Nouă. In zi
lele cînd moara nu măcina, aju
ta mamei lui sau avea grijă de 
frații mai mici. Rareori se ducea 
pe islaz, unde băieții de seama 
lui ibăteau mingea. Cu toate aces
tea, el juca atît de bine incit a 
devenit „titular" în echipa de fot
bal a satului.

In 1951, Barbara Ehrenreich, 
mama sa, a intrat in Gospodăria 
agricolă Colectivă ,.7 Noiembrie” 
și nu peste mult timp a început 
să dovedească nevoile mai bine ca 
pe vremea cînd îi trăia soțul care 
era lucrător în atelierul de tinichi- 
gerie al unui chiabur. Intr-o zi,

Clasampti! fina! al turneului internat ona! 
de șah de

Turneul informațianal de ș<ah de
la Belgrad a luat sfârșii, aișa cum 
am anunțai luni, cu victoria mare- 
iui maestru sovietic D. Bronstein. 
In ultima rundă, dl a terminat re
miză partida sa cu maestoul jugos- 
lay Matanovici, păstrindu-și jumă
tatea ide punct avans care i-a 
asigurat primul loc. Este un impor
tant succes al șahistalui sovietic, 
care a terminat neînvins acest con’, 
curs deosebit de puternic.

In celelalte partide din ultima 
rundă s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Ianosevici—Ivkov 0—1, 

Djurasevici — B.arcza 1—0, G’ligo- 
rici — Petrosian 1—0; Pire — Mi- 
lici Vs—'/i, Caemiak — Wade 1—0; 
PHnic — Neddlcoviei */2—V2; Tri- 
funovici — KamaMajici 1—0, Por-

North End." De altfel, tn ultima eta
pă s-au înregistrat o serie de sur
prize. Arsenall a fost învinsă pe te
ren propriu cu 5—3 de Hudders
field, Manchester United a fost în
trecută acasă de Bolton cu 2—1, iar 
Blackpool, echipă în cane joacă 
Stan Mathews, a cîștigat în depla- 

* sare, învingând Everton cu 1—0.

ȘI TOVARĂȘII DE MUNCĂ ȘI CEI DE SPORT

i-a spus băiatului său, Mlhai: că 
ar fi bine să plece la oraș și să 
învețe o meserie care ar fi de folos 
și în „colectivă". Mihai a ascultat 
sfatul mamei și, după ce a lucrat 
un timp ia Grabați, s-a angajat la 
fabrica „Tehnometal“ din Timi
șoara, tocmai într-o secție care 
produce unelte pentru agricultură: 
selectoare, trioare și altele.

S-a dovedit ager fostul ucenic 
al morii din Beșenova Nouă. Cali
ficat la locul de muncă, el a de
prins atît de bine noul meșteșug 
incit a ajuns, curînd, să depă
șească norma cu 250 la sută. Ute- 
mistul Mihai Ehrenreich nu s-a

x *

Pe terenul Progresul F. B. s-a 
desfășurat duminică dimineața ul
timul joc din campionatul republi
can de rugbi intre echipele C.C.A. 
și Locomotiva Grivița Roșie. La 
capătul unui meci foarte dirz nici 
una dintre echipe n-a reușit să 
înscrie, îniîlnirea terminînda-se 
nedecis: 0—0.

Echipa C.C.A. a devenit cam
pioana R.P.R. pe anul 1954.

In fotografie o fază din acest 
joc.

ir ic

ri

U Belgrad
reoa — Ratoar 0—1, Joppein — Ni- 
vergeldt 0—1.

In felul acesta configurația cla
samentului final este următoarea:
1. Bronstein (U.R.S.S.) 13*/2 punc
te; 2. Miataoov.ici (Jugoslavia) 13 
p.; 3. Trifunovici (Jugoslavia) 12'/2 
p.; 4—5. Petrosian (U.R.S.S.), Iv- 
kov (Jugoslavia) ll’/2 p.; 6—7. Gli- 
gorici (Jugoslavia)., Pilnik (Argen
tina) 11 p.: 8—9. Djuras-vici (Ju- 
gosdavia), Barcza (R. P. Ungara) 
10’/2 p.; 10—12. Milici (Jugosla
via), Czemiak (Israel), N«1 l.covtel 
(Jugoslavia) 9'/2 p.; 13—15. Pire, 
Rahar, Karaklajici (Jugoslavia) 
8V2 p.; 16—17. lanosevici (Jugos
lavia), Joppein (Germania Occiden
tală) 7’/2 p.; «18. Porireca (Italia) 
6 p.; 19—20. Nivergaldt (Elveția), 
Wade (Noua Zeelandă) 5. p.

in campionatul englez.
1. Wolwerhampton

17 9 5 3 39:22 23
2. Porthsmciuifh 17 9 4 4 32:19 22
3. Sunderland 17 7 8 2 30:22 22
4. Manchester United

17 9 3 5 42:34 21
5. Manchester City

17 8 5 4 30:33 21

mulțumit, însă, să folosească doar 
metodele și utilajul existent în 
secție. In timp ce lucra, m ntea lui 
se frămînta să găsească mijloace 
de perfecționare care să-l ajute pe 
el și pe tovarășii lui să depășeas
că prevederile planului. Astfel, el a 
confecționat mai întîi un dispozitiv 
care, aplicat la mașinile electrice 
de găurit, permitea folosirea a- 
cestora, fixarea șuruburilor la se
lectoare în.tr-un timp mult mai 
scurt. Apoi, a raționalizat croitul 
tablei, îmbinînd cîteva operații în- 
tr-una singură și reducînd timpii 
obiectivi de lucru cu 60 la sulă. 
Datorită acestor realizări, el a 
reușit să îndeplinească două nor
me într-un an, lucrînd acum în 
contul anilor viitori.

Sînt mîndri de el muncitorii de 
la „Tehnometal’’ dar, în aceeași 
măsură și tovarășii din echipa de 
handbal „MetaiuL-Timișoara. A- 
proape în fiecare luni se poate 
citi în ziarul „Sportul popular": 
„...pentru Metalul au_ înscris: Eh
renreich...''

L. GAVRIL1U
(de la subredacția din

Timișoara)



O nouă construcție
Bazinul acoperit

sportivă modernă;
de înot din Cluj

Lipsuri care trebuie lichidate

Comitetul raional C.F.S. „1 Mai’
și activul

pi imineața, la sfatul papu
Iar al raionului 1 Mai din 

București, ca la toate sfaturile 
populare, dealtfel, e un du-te- 
vino neîncetat...

Așa e dmineața. După a- 
raiaza insă, în clădirea sfatu- 
iui e liniște. Totuși, în fiecare 
zi, către orele 5—6 d.a. o serie 
de cetățeni urcă scările de Ia 
.mirare și pătrund în clădire. 
Par a fi cunoscuți portarului 
care îi salută zîmbind:

„Tot cu treburile sportive, șl 
vara și iama...“

Cîteva minute de la sosirea 
acestora, din încăperea în care 
se află comitetul C.F.S. raional 
1 Mai se aud glasuri. în
seamnă că a început una din 
obișnuitele ședințe ale vreuneia 
din comisiile pe ramură de sport 
din cadrul raionului.

Aceste comisii duc o activitate 
deosebit de bogată. Despre mun
ca celor ce fac parte din comi
sii, activiștii sportivi voluntari 
ai comitetului raional C.F.S. 1 
Mai, se pot sorine imite. ’ a fol 
și despre roadele acestei munci. 
Dacă treaba merge bine la co
mitetul C.F.S. 1 Mai, aceasta se 
datorește și felului în care mun
cește activul obștesc al comite
tului.

Sarcinile destul de numeroa
se, față de efectivul comitete
lor raionale C.F.S. fac absokit 
necesar sprijinul Sferios al acti
vului sportiv voluntar. Ro'.ul pe 
care-1 joacă activul obștesc a 
crescut considerabil în ultima 
vreme. Este clar că activul sa
lariat al comitetului nu poate 
cuprinde toate problemele, nu-și 
poate efectua în bune condițluni 
munca de îndrumare și control, 
fără a se sprijini permanent pe 
un activ obștesc larg, alcătuit 
din oameni care să iubească 
cu adevărat sportul, cunoscători 
ai problemelor sportive.

In comitetele raionale C.F.S. 
unde președinții au înțeles clar 
acest lucru și aii muncit cu se
riozitate pentru formarea unui 
larg activ obștesc, acordîndu-i 
importanța cuvenită, activitatea 
sportivă din raion se desfășoa
ră în bune condition!.

Așa se întîm.plă la comitetul 
raional C.F.S. 1 Mai. Augustin 
Lie, președintele comitetului, 
știe că se poate bizui pe cei ce 
formează activul voluntar al co
mitetului.

Țin-înd o legătură strinsă cu 
terenul, mergînd adesea în co
lectivele sportive din raion, Au
gustin Lie a reușit să cunoas
că îndeaproape nu numai situa
ția fiecărui colectiv, dar și pe 
activiștii din aceste colectiva 
sportive. In activul obștesc al 
colectivului au fost recrutați cei 
mai buni oameni din colective, 
precum și o serie de sportivi de 
frunte, care fiind buni cunoscă
tori ai sportului, pot contribui 
în mare măsură la dezvoltarea 
activității sportive din raion.

Datorită sprijinului primit din 
partea activului său obștesc, co
mitetul raional C.F.S. î Mai, a 
obținut în acest an o serie de 
frumoase succese. Dacă la pur
tătorii insign-ii F.G.M.A. anga
jamentul anual a fost depășit 
încă de p-e'a-cum, ca și la G.M.A. 
gr. II, aceasta înseamnă, că 
munca G.M.A. s-a bucurat de 
atenția cuvenită în colectivele 
sportive din raionul 1 Mai, că

său obștesc
aceste colect.ve au fost bine 
îndrumate și controlate de ac
tivul salariat al comitetului 
C.F.S. raional și că membrii co
misei de control G.M.A. a ra
ionului au muncit așa cum tre
buie. Dintre membrii acestei co
misii, trebue evidențiați pentru 
felul în care muncesc Misak 
Arakerian, Constantin Herlova 
și Niculae Radulescu. In afara 
ședințelor care au loc săptămî- 
nal, la sed ul comitetului, cu 
prilejul căreia comisia G.M.A. 
își face analiza muncii și întoc
mește planuri, în fiecare zi, după 
amiaza poți găsi la sediul co
mitetului raional C.F.S. pe unul 
din membrii comisiei, care pri
mește spre verificare carnetele 
de aspiranți depuse de colective 
și face programarea pentru exa
menul de control. Comisia 
G.M.A. a co'aborat activ în 
acest an cu comisia de atletism. 
Aceasta a dus la organizarea în 
bune con-diț'uni a multor concur
suri de trecere a normelor 
G.M.A.

Ca peste tot, fotbalul se bu
cură de o mare popularitate și 
în raionul 1 Mai. Comis a de 
fotbal din care fac parte Fotie 
Hri-sin, Mihai Gherișan, Boris 
Cioclos a dus o activitate foar
te rodnică. In afara campiona
tului raional în care se întrec 
10 echipe, au fost organizate o 
serie de întreceri inter-colective, 
care s-au bucurat de un frumos 
succes.

întrecerile organizate de co
misia de șah au fost un prilej 
foarte nimerit pentru ca peste 
350 de șahiști din ra:on să in
tre în activitatea competițio- 
nală.

Unul din sporturile la care 
s-a desfășurat în acest an o ac
tivitate bogată în raionul 1 Mai 
este atletismul. O serie de atleți 
ca Dumitru Anghel, Nicu Nicu
lae, Neacșu, care fac parte din 
activul obștesc al comitetului, 
au muncit cu multă tragere de 
inimă pentru organizarea a di
ferite întreceri pe raion. Arbi
trii din cadrul raionului au con
tribuit și ei la buna reușită a 
întrecerilor atletice.

Vorbind despre activul obș
tesc al comitetului raional C.F.S. 
1 Mai. trebuie arătat că el nu 
cuprinde un mare număT de oa
meni. Faptul că 35 de oameni 
reușesc să cuprindă munca spor
tivă din cadrul raionului, do
vedește că nu numărul celor ce 
formează activul obștesc joacă 
rolul preponderent', ci felul în 
care aceștia își duc munca.

Pregătirile în vederea sezo
nului sportiv de iarnă stau în 
prezent în centrul preocupărilor 
comitetului raional C.F.S. I Mai 
și ale activului obștesc de pe 
lîngă comitet. Președintele co
mitatului, Augustin Lie, e ple
cat adesea pe teren. Colectivele 
trebuie îndrumate în munca de 
pregătire pentru iarnă.

In aceste după amieze de 
toamnă, la sediul comitetului 
raional C.F.S. 1 Mai, președin- 
tele, Augustin Lie, împreună cu 
tovarășii din activul obștesc al 
comitetului, se străduesc să re
zolve cît mai bine problemele 
legate de activitatea sportivă din 
timpul iernii. La comitetul ra
ional C.F.S. 1 Mai se muncește 
cu dragoste și cu tragere de 
inimă!

De curtnd a fost inaugurată la 
C'iuj o frumoasă construcție spor
tivă de mare amploare: bazinul 
acoperit de înot al asociației Loco
motiva. Măsurând 25 m. în lungime 
și 8 m. în lățime, ba®inul permite 
întinderea a trei culoare, pe care 
se pot desfășura în cele mai bune 
condițiu-ni antrenamentele și con
cursurile înotătorilor. Pentru ter
minarea la vreme a bazinului au 
depus o muncă. plină de elan ing. 
C. Popescu de la I.C.C.F. Cluj, an
trenorul Ad. Iordacki și activiștii 
Gh. Veres și St. Naghi, dlim con
siliul sportiv regional Locomotiva 
Cluj.

In fotografie: un aspect al ba
zinului acoperit dlin Clujv

(foto R. Vilara)

Două feluri de a privi 
adunările generale

In dimineața aceea, în drum spre 
ateliere, sportivii s-au oprit să ci
tească un afiș care anunța aduna
rea generală a colectivului sportiv 
Metalul Vasiile Roaită, ce urma să 
aibă loc peste două zile.

In aceste două zile, fie în pauză, 
fie după predarea schimbului, în 
curtea uzinei se adună grupuri de 
tineri care discută aprins despre 
munca sportivă din ultima vreme. 
Așa se explică faptul că ei vin 
bine pregătiți în ședințele colecti
vului ridicînd întotdeauna cele mai 
juste probleme, criticînd cu tărie 
îipsurile și cerî.nd să se ia urgente 
măsuri de remediere. Ședințele se 
țin cu regularitate, aproape în fie
care lună, ceea ce constituie, de
sigur, un punct pozitiv în activita
tea consiliului colectivului sportiv. 
Dar, ceea ce trebuie neapărat făcut, 
pentru ca aceste adunări generale 
să-și atingă scopul, este rezolvarea 
operativă a problemelor cerute de 
sportivi.

A devenit obișnuit faptul că în 
fiecare ședință sportivii se r'dică, 
cerînd înființarea unei secții de at
letism. amenajarea unui teren de 
fotbal și a unui teren de baschet, la 
care trebuie făcute numai panou
rile. Propunerile sînt consemnate 
cu toată „seriozitatea" în procesele 
verbale ale adunărilor generale. în
să.. rămîn numai aici.

Dar sportivii uzinelor Vasi'le 
Roaită nu sînt de acord cu acest fel 
de a privi propunerile venite din 
mase. Ei consideră că consiliul 
colectivului sportiv nu s-a intere
sat îndeajuns de rezolvarea cerin
țelor lor, că nu a știut să ceară 
cu destulă tărie snriiin-ul necesar, 
făcînd astfel o treabă formală. Con
cluzia e limpede: s'nt ședințe, dar 
problemele ridicate de sportivi ră
mîn scrise „caligrafic" în dosare.

A trecut mai bine de un an de 
cînd sportivii uzinelor Boleslav Bie- 
rut din Canibală și-ău dat cu în
credere vo*’l'. noului consiliu al 
colectivului sportiv. Tovarășii pe 
care i-au ales erau fruntași In mun
ca sportivă din uzină, muncitori de 
■nădejde, oameni de care erau si
guri că vor duce la bun sfîrșit 
munca încredințată. Și nu se poate 
spune că acești tovarăși nu au 
muncit, sau că munca sportiva n-ar 
fi progresat'. De la alegerea sa, 
consiliul colectivului sportiv a în
registrat multe rezultate frumoase. 
Așa, de pildă, a fost întărită mun
ca- educativă, au fost. denăsite an
gajamentele pe linie G.M.A. etc. 
Dar, realizările, fie că sînt cunos
cute numai de consiliul colectivu
lui, fie că sînt cunoscute de cîțiva 
sportivi legați efectiv de activita
tea sportivă din uzină. Marea masă 
de sportivi nu le cunoaște. De ce ? 
Pentru că de la constituirea sa, 
consiliul colectivului nu a ținut 
nici o adunare generală în oaie să 
raporteze în fața maselor despre 
succesele și lipsurile înregistrate. 
In asemenea ședințe sportivii ar fi 
venit cu prețioase propuneri, iniția
tive, care ar fi dus la ridicarea 
muncii sportive din uzină, pe o 
treaptă superioară. Dar acest lu
cru nu s-a întîmplat. După trei 
anunțuri și tot atîtea amînâri, a- 
dunarea generală nu s-a ținut. Vi
novatul ? Cine altul decît consiliul 
colectivului sportiv, care a demo- 
blli'z-t la primele greutăți întlm- 
pinate?

Nu încape nici o .îndoială că 
promovarea unei echipe înitr-o cate
gorie superioară este prilej de în
dreptățită mînidrie pentru colectivul 
sportiv respectiv. Satisfacția este 
însă cu mult mai mare cînd echipa 
promovează în prima categorie a 
țării. Această bucurie au avut-o și 
cei din consiliul colectivului spor
tiv Recolta M.A.S., ca și cei 
900 de membri ai colectivului, 
atunci, cînd echipa lor de hand
bal a promovat în categoria A. 
Cu aceeași mîndrie ei îți vorbesc 
și despre echipa de popice care este 
campioană regională, ca și despre 
frumoasa bază sportivă oare este 
aproape gata și pe care sportivii 
colectivului au și început antrena
mentele.

Privind în ansamblu aceste cîteva 
realizări s-ar părea că activitatea 
sportivă merge „ca pe roate" la 
colectivul sportiv Recolta M.A.S. 
Dair să intrăm în viața de zi cu zi 
a' colectivului, să căutăm să-i cu
noaștem preocupările, activitatea și 
mai ales, să vedem în ce măsură 
au fost realizate angajamentele lua
te. Vom vedea atunci că treaba nu 
merge așa cum s-ar părea la prima 
vedere și că lipsurile trag mai greu 
în balanță diecît realizările.

Răsfoind filele cu evidența G.M.A,. 
vom vedea, de pildă, că din luna 
septembrie, la colectivul sportiv Re
colta M.A.S. mu a mai fost trecută 
nici o probă. Cei 75 de aspiranți 
care m.ai aveau de trecut doar nor
mele la tir și gimnastică și p-e oare 
colectivul s-a angajat să-i scoată 
purtători pînă la 7 Noiembrie, sînt 
și astăzi în aceeași situație. Cu atît 
mai evidente apar acestea, cu cît 
ținem seama de faptul că acești -as
piranți aveau de trecuit numai două 
probe și că perioada actuală este 
cea mai indicată pentru trecerea lor.

Consiliul colectivului sportiv ma
nifestă o periculoasă atitu-d'ne de 
autamulț urni re, cons-ideri nd că, prin 
cele cîteva realizări, a.rezolvat pro
blema sportului în cadrul Ministe

— Uite aici ați fi putut afișa de exemplu un 
Uzări

— N-am putut din cauza activ’tătii noastre!
— A fost așa multă?
— Nu, așa puțină!

tablou cu rea-

Mai zilele trecute, o salariată 
de la fabrica „Ana Ipătescu" din 
Capitală imi povestea că așa, pe 
nepusă masă s-a trezit înscrisă în 
colectivul sportiv Flamura roșie, 
și chiar in aceeași după-amiază 
și-a trecut vreo două norme 
G.M.A.

„Ai trecut probabil mai întîi pe 
la cabinet, pentru controlul me
dical ?“

„Ași, de unde? Bănuiam eu că 
examenul medical ar trebui făcut 
la început, dar instructorul ne-a 
demonstrat că... „norma de sănă
tate" poate fi trecută și cînd o 
ploua afară, pe cînd cele de atle
tism trebuie trecute pe timp fru
mos..."

Trist, dar adevărat. Există încă 
unii instructori sportivi, ba chiar 
antrenori care consideră examenul 
medical ca pe o simplă formalita
te, de care se pot dispensa sau pe 
care o pot îndeplini indiferent 
cînd, eventual chiar după... exa
menul de control. Și cit de greșită 
este această concepție, ne-o dove
dește existența umor boli care-1 
pot „lăsa în pace" pe pacient, a- 
tita vreme cît el nu este pus în 
condiții de activitate deosebite, dar 
care „își arată colții" cu ocazia 
unui efort deosebit. Așa se pre- i 

rului. Dar se nasc întrebările fi
rești: ce s-a făcut în privința dez
voltării sportului de mase? Cum a 
știut colectivul sportiv să răspundă 
dragostei și dorinței salariaților 
Ministerului de a face sport ? Grăi
tor este faptul că la Spartachiad-a 
sindicală a participat un. număr 
destuii de mare de sportivi, deși to
varășii din consiliul colectivului 
spoțtiv susțineau că „nu se poate 
face prea mult, pentru că oamenii 
nu îndrăgesc în suficientă măsură 
sportul".

Dacă sportul nu s-.a desvoltat p-e 
măsura posibilităților existente, 
cauza poate fi găsită și în slaba 
muncă de agitație și propagandă. 
Nu au fost folosite în suficientă 
măsură lozincile, panourile, foto
montajele, gazetele de perete, care 
să vorbească despre realizări, care 
să ridice cu curaj problemele ce 
frămtotă pe sportivi. O altă cauză 
a lipsurilor existente este conti
nua fluctuație de cadre din condu
cerea colectivului. Numai în acest 
an au fost schimbați trei responsa
bili organizatorici care au lăsat 
unul celuilalt o situație confuză.

Parte din vină au și cei ce ,au cu
noscut această situație și au tole
rat-o fără să ia măsuri în consecin
ță. Deși comitetul de instituție a 
analizat în cîteva rînduri activita
tea colectivului sportiv, nu a reușit 
să-i imprime acestuia simțul de răs
pundere, necontrolîndu-l îndeaproar 
pe. Lipsa de colaborare cu organi
zația LLT.M. s-a făcut puternic re
simțită, prin aceea că numărul tine
rilor atrași în viața sportivă este 
încă foarte -mic. Dar ce a făcut aso
ciația Recolta în 11 luni, cunoscând 
situația de la M.A.S.? Cum a spri
jinit și cum a ajutat colectivul spor
tiv să-și lichideze lipsurile? Acum 
cînd lipsurile sînt cunoscute, este 
necesar să se facă o serioasă coti
tură în muncă, încît colectivul 
sportiv Recolta M AS. să redevi
nă fruntaș.

zintă situația de pildă în cazul 
stenozei mitrale, boală de inimă 
care constă în micșorarea orificiu- 
lui dintre auricolul și veniricolul 
stinge Jn urma un:i leziuni pro
vocate de obicei de reumatism. 
Ei bine, această l-cală care se 
manifestă încă din prima tinerețe, 
poate fi suportată fără tulburări 
multă vreme dacă inima nu este 
supusă unui efort deosebit. Cu to
tul altfel stă situația atunci cînd 
inima este suprasolicitată, datorită 
unui efort cum ar fi cel provocat 
de trecerea normelor G.M.A. In 
acest caz, echilibrul care se cre- 
iase în munca inii-m-ii se strică, 
inima se „decompensează" iar lx>l- 
n-avul cade înitr-o suferință ca-re-I 
împiedică să ducă un ritm normal 
de viață.

Or, examenul medical care pre
cede trecereai normelor are tocmai 
scopul de a depista afecțiunile de 
felul stenozei mitrale și a înlătura 
astfel neplăcerile care pot rezulta 
din angrenarea unui bolnav în tre
cerea normelor C? M A. De aceea, 
instructorii sportivi trebuie să pri
vească cu toată seriozitatea pro
blema examenului medical și să 
nu admită rarticmarea nichinui 11- 
năr recomtrolat de medic, la con
cursuri. Dr. V. A.



UN NOU TEHNICIAN IN FABRICĂ
Pînă a ajunge să conducă cu 

dibăcie mingea de baschet, să o 
arunce cu precizie ta ineM de me
tal al panoului, Oscar Hagieseu a 
făcut suite de driblinguri, a tnas roii 
de lovituri lia coș. Ce-i drept, l-au 
tadnumiat îndeaproape .anitreționuil și 
jucătorii mai vîrstnici. Aceștia i.-«u 
arătat, cu răbdare, Mull în care 
trebuie isă decurgă pregătirea roi 
sportivă. Cu ajutorul lor, Oscar 
Haigtescu a făcut progrese serioase 
în practica baschetului.

Am insista-t asupra acestui amă
nunt,.pentru că el se aseamănă mult 
cu felul în oaire t mărul tehnician 
și-ia început munca în fabrică. 
Proaspăt absolvent al Șoalii medii 
tehnice de energie electrică), „Iosif 
Rangheț", Oscar Hagiiescu și-a cu
noscut tovarășii de muncă în urmă 
cu două luni. Aici, la „Electrofiar", I 
a fost repartizat la sectorul de 
montare a becurilor, operație oare 
se face ou ajutorul unor mașini 
speci-aile. Rîtmull rapid în care se 
muncește aici, tăcerea eetorflallți din 
jur, l-au cam speriat. Se mai adău

Iată o problemă 
car© a fost discu
tată de repetate 
ori în coloanele 
ziarului nostru. A- 
cum, cînd avem 
înaintea noastră un 
nou sezon de schi, ea est.: din nou 
actuală și cere noi discuții care să 
lămurească o seri© întreagă de 
fapte.

Este vorba de lucrările de între
ținere și amenajare care trebuie 
făcute lâ cea mai bună bază de 
schi din țara noastră, combinatul 
din Poiana Stalin. Ca și în anii 
trecuți, lucrările acestea se fac 
mult prea tîrziu și n-ar fi exc.us 
ca primul ger să le întrerupă chiar. 
Ca și în alți ani. în buget nu au 
fost prevăzute sumei© necesare, iar 
apoi, cînd ele au fost găsite, multe 
din amenajări nu mai puteau fi e- 
xecutate. Așa s-a înfundat și în 
acest an, cînd putem vorbi de fapt 
mai mult despre lucrări de între
ținere decît de lucrări de amena
jare. Lucrările de amenajare ar fi 
însemnat modificări esențiale de 
pîrtie (modernizarea lor), conti
nuarea lucrărilor la pîrtia de sub 
teleferic și nu simplele lucrări de 
întreținere care se fac în această 
perioadă. înainte de a vorbi despre 
lucrările de întreținere, vrem să 
amintim încă odată, și mai ales 
din timp, că este absolut necesar 
ca pentru anul viitor să se prevadă 
modernizarea pîrtiilor din Poiana 
Stalln, în așa fel îneît schiorii 
noștri să se poată antrena în con
diții egale cu ale adversarilor lor 
din străinătate. Fără îndoială că 
și performanțele lor se vor îmbună
tăți dacă se vor antrena pe pîrtii 
cu numeroase denivelări, care să 
le ceară o tehnică mult mai bună. 
Altfel, ei vor străluci în întrecerile

ga și noutatea muncii. Simțea ne
voia sfaturilor și îndrum ariilor celor 
mai vîrstnici, cu experiența bogată 
a anilor de muncă.

Și, acum, că și atunci cînd a

învățat să joace baschet, Osca? H.a- 
giescu a devenit un elev conștiin
cios, care asculta cu atenție sfa
turile maistrului din atelier.

In cuirînd el va devenii șeful uneia

de pe Suim.;r și pîrtia Lupului, în 
schimb nu vor reuși" să se claseze 
măcar pe locul 10 într-o competi
ție de peste hotare. Iată, de altfel, 
cîteva din lucrările care ar fi con
tribuit la modernizarea acestor pîr
tii: bazine de acumulare pentru apă, 
cu care în timpul iernii s-ar în
gheța pîrtiile. Pentru aceasta există 

-mari posibilități, deoarece în poia
na Rtiia sînt izvoare și tiu loc foar
te potrivit pentru amenajarea ba
zinului. Este vorba apoi de denive
lări care nu trebuie făcute cu aju
torul lemnului, ci prin săpare și a- 
șezare de brazde. In sfîrșit, este 
vorba de schi-liftul care a fost pro
iectat pe Kanțer. pentru care există 
materialul lemnos, cablul și chiar 
cimentul!. Rămînea doar să se exe
cute lucrarea:

Lucrările care sînt executate 
acum în Poiana Stalin — și trebuie 
să accentuăm încă odată, mult prea 
tîrziu — sînt lucrări d© întreținere. 
Fără îndoială că ele sînt necesare, 
dar trebuiau făcute încă din timpul 
verii. Pîrtiile se curăță de pietre 
și rădăcini. Se va corecta profilul 
trambulinei mari în porțiunea df> 
sus a pantei de zbor-aterizare. Iată 
lucrările care se fac în această 
perioadă ta pîrtii.

In schimb, lucrări mai importante 
se fac la pîrtia de bob. Acestea 
sînt lucrări de axare și corectare 
a virajelor, se termină lucrările la 
virajul de după sosire, se schimbă 
curbura virajului 15, Se lungește 
podul de descărcare pentru boburi 
și se mai fac cîteva lucrări mai 
mici.

PregătMIe care se fac fi care 
trebuie făcute îa Poiana Stalin 

reețiunea

dintre brigăzile de ta sectorul de 
montare a becurilor și se pregă
tește cu sîrg îin vederea sarcinii 
care îi va fi încredințată. Fără în
doială că singur nu air fi reușit 
într-uin timp atît de scurt să ajun
gă bine pregătit pentru munca de 
responsabil de brigadă. Cu ajutorul 
tovarășilor și cu rivna. lui, Oscar 
Hagiiescu vă abține desigur, fru
moase rezultate în muncă,

A trecut puțin timp de cînd ci 
a urmărit pentru prima oară pro
cesul de fabricare a becurilor — 
produse de larg consum .atît de im
portante pentru înfăptuirea planu
lui nostru de electrificare. Poate 
becurile, la care brigada sa execută 
ultima operație, dar și cea mai 
importantă, vor lumina o sală de 
spart siau sala de festivități a unui 
cămin cultural. Oscar Hagiiescu cu
noaște însemniătiatea muncii pe ca-re 
o depune și de .aceea se străduiește 
necontenit să obțină realizări din 
ce în ce mai mari.

P. Ml HAI

Este îmbucură 
tor, pe de altă par
te, faptul că lucră
rile de la teflefeiie 
au fost terminate 
la timp. Este im
portant însă ca di., 

combinatului să caute 
cel mai bun mijloc pentru a rezolva 
în condiții optime transportul schio
rilor în timpul iernii. Comisia cen
trală de schi a cerut, încă mai de 
mult, asigurarea păturilor necesare 
pe care schiorii sa le folosească a- 
tiinci cînd urcă cu telefericul. Alt 
fel, în zilele reci, schiorii vor pu
tea executa mai greu programul 
de antrenament, pierzînd, pe dea
supra, și mult timp.

Direcțiunea combinatului tre
buie să se ocupe, de asemenea, de 
asigurarea materi nlrior necesare 
pentru antrenament și concurs, cum 
sînt bețele pentru slalom, fani
oane, instalație telefonică și de cro
nometraj. Este de la sjne înțeles 
că fără aceste materiale antrena
mentele și concursurile vor avea 
mult de suferit

Insfîrșit, este absolut necesar ca 
și asociațiile și colectivele sportive 
să se îngrijească din timp de con
dițiile pe care le vor avea schio
rii care se vor antrena pe pîrtiile a- 
cestui combinat. Direcțiunea com
binatului trebuie să cunoască la 
vreme numărul schiorilor care se 
vor deplasa acolo ca și perioada în 
care aceștia vor să-și facă antre
namentele. Numai o riguroasă pla
nificare, din toate punctele de ve
dere, va face ca acest combinat să 
poată asigura cele mai bune con- 
dițiuni de antrenament și concurs 
sportivilor care practică sporturile 
de iarnă.

Cultură Fizică și Sport
Nr. 10

Revista ,,Cultură Fizică și 
Sport" se dovedește, cu fiecare 
nou număr, un ajutor deosebit 
de prețios pentru antrenori, 
activiști și chiar sportivii care 
vor să adîncească problemele 
legate de procesul ridicării mă
iestriei lor. Aceasta se datore- 
ște, în primul rînd, faptului că 
revista îmbină latura teoretică 
cu cea practică a activității de 
cultură fizică și sport. Fiind 
strîns legate de activitatea de 
pe teren, materialele -aduc în
drumări folositoare pentru toți 
acei ce lucrează în domeniul 
culturii fizice.

Numărul 10, de pildă, oferă 
antrenorilor materiale interesan
te ca: „Despre unele aspecte ale 
pregătirii tactice în sport" de 
prof. I. Siclovan, „Pentru o mai 
justă folosire a perioadei de 
tranzație în jocurile sportive" 
de prof. Leon Teodorescu, „Pro
bleme din tehnica tenisului" de 
D. Plomaritis și amplul articol 
„Antrenamentul de toamnă al 
schiorului" semnat de V. Teo- 
dorescu, lector la catedra de 
schi a I.C.F. și A. Vrabie, ab
solvent al I.C.F. Leshâft din 

' Leningrad. Activiștii sportivi au 
Îde asemenea, două materiale 

tratînd probleme actuale. Este 
vorba despre articolul de fond 
„Pentru o rodnică activitate în 
lunile de iarnă" și „Cîteva cri
terii de alcătuire și aplicare a 
calendarului sportiv pe anul
1955“ de A. Balaj și C. Dia- ! 
mantopol.

Ne vom opri asupra câtorva 
din articolele mai importante. 
Materialul „Pentru o rodnică 
activitate în lunile de iarnă" dă 
o serie de indicații asupra felu
lui în care poate fi realizată 
această activitate; asociațiile 
sportive au datoria să organi
zeze concursuri intercolective și 
în colective; comisiile locale pe 
ramuri de sport vor trebui să se 
preocupe de organizarea con
cursurilor, de generalizarea ini
țiativelor colectivelor și ale 
sportivilor fruntași, fără să ne
glijeze colectivele sportive care 
nu se află în centrul respectiv. 
Pentru colectivele sportive din 
învățămînt se pune problema 
organizării unei activități va
riate, pentru a atrage eît mai 
nrulți tineri în practicarea spor
tului. Lu«le de iarnă vor trebui 
folosite pentru pregătirea exame
nului G.M.A., organâzîndu-se în 
acest scop convorbiri și confe-

— 1954
rințe, urmate de serate cultural- 
sportive. Pentru reușita activi
tății de iarnă, se recomandă a- 
soctațiilor, și mai ales asociației 
„Recolta", să inițieze, cu aju
torul organelor U.T.M., semi- 
narii pentru a forma instructori 
pricepuți Ia sporturile de iarnă.

Sarcinile și mijloacele antre
namentului de toamnă al schio
rului sînt prezentate pe larg și 
cu competență în articolul sus» 
amintit al tov. V. Teodorcscu și 
A. Vrabie. Cei doi autori se 
ocupă, totodată, de principalele 
metode de antrenament: alter
nativ, repetat și de control și 
încheie cu problemele antrena
mentului schiorului fondist.

Foarte interesant este artico
lul „Despre unele aspecte ale 
pregătirii tactice în sport" de 
prof. .1 Siclovan. Plecînd de la 

| ideca că „tactica se bazează pe 
aplicarea creatoare a cunoștin
țelor și procedeelor tehnice în- 

. sușite în condiții concrete de 
activitate', autorul se ocupă de 
criteriile de care trebuie să țină 
seama antrenorul pentru a asi
gura o pregătire tactică cores
punzătoare. Criteriile prezentate 
sînt: mediul exterior; caracteris- 
ticele și eventualele schimbări 
survenite in componența și ac
țiunile echipei proprii; posibili
tățile de răspuns. într-un fel 

' sau altul, ale adversarului și 
; valorificarea posibilităților de 
I afirmare a echipei în funcție de 

condițiile oferite la un moment 
dat de desfășurarea și rezulta
tul întrecerii.

Academicianul prof. dr. St. 
Milcu semnează articolul „Dez- 

; voitarea cercetărilor științifice în 
problemele culturi; fizice și 
sportului în U.R.S.S “, în care 
discută, printre altele. îmbina
rea cercetărilor de laborator cu 
cele de pe teren care au adus 
un aport însemnat în rezolva
rea unor probleme fundamentate 
ale efortului sportiv.

i Antrenorul maghiar Jaki Ist- 
1 van publică o prezentare a sti

lurilor de înot craul și fluture 
cu varianta delfin, insistînd a- 
supra procedeelor folosite în în
toarceri și subliniind greșelile 
întîlnite .mai frecvent.

Nr. 10 al revistei „Cultură 
Fizică și Sport" mai cuprinde 

j articolal© „Consictanaț’.i tehnice 
| de La J.M.U. de vară de la Bu

dapesta" de Gh. Mitra și T. 
Vornicu și „Despre importanța 
folosirii cronometrului în "*’e- 
tism" de I. Mureșan.

Trebuie întărită munca sportivă la F. R. B.
Foarte aproape de întreprinderea 

F.R.B. se găsește baiza sportivă 
a colectivului Flamura roșie. Este 
vorba des.pr© un stadion cu teren 
de fotbal, pistă de atletism, gropi 
de sărituri, instalații G.M.A., te
ren de volei etc. Apropierea de în
treprindere ca și faptul că baza 
sportivă permite practicarea a 
numeroase ramuri de sport, ne-ar 
fi făcut să ne așteptăm să existe 
pe acest stadion o activitate spor
tivă clocotitoare, care să angrene
ze, zilnic sute de tineri din colec
tivul Flamura roșie F.R.B. și din 
alte colective din raion. Realitatea 
este însă alta: mai ales în ultimul 
timp, acest stadion (care este de
altfel și singura bază G.M.A. din 
raion) stă neîntrebuiințat. Și a 
fost firesc să căutăm cauzele a- 
cestai lucru chiar în colectivul că
ruia îi aparține.

Multe salariate, 
puf ine sportiv®

Colectivul Fla
mura roșie F.R.B.
are. structura orga
nizatorică prevăzu
tă în statut : un 
consiliu, cercuri 
sportive, secții pe 
ramură d© sport...

J'tamai că în consiliu muncesc doar 
doi oameni, președintele /. Vește- 
man și responsabilul cu propa

ganda și agitația, Al. MiHăilescu, 
care, în orele k>.r libere, se ocupă 
de problemele vieții sportive a în
treprinderii. In rest, nici secreta
rul /. Mânu, nici responsabilul cu 
instruirea sportivă 1 Petrescu, și 
nuci singurele temei din consiliu, 
Georgeta Enache, responsabila or
ganizatorică și Maria Stoica, res
ponsabila adm inistrativ-f inanci airă 
nu se sinchisesc de sarcinile pe 
care le au in cadrul colectivului 
sportiv. Același lucru se poate 
sn'unc despre cercurile sportive, 
singurul care are o oarecare acti
vitate fiind cel de la întreținere 
(responsabil C Vasilescu) ca și de 
spre secțiile pe ramură de sport. 
In eele 4 secții care au o activi
tate organizată (fotbal, handbal, 
volei și atletism), activează abia... 
6 la sută din membrii colectivului 
sportiv, care la rundul lor repre
zintă doar circa 10 la sută din 
numărul sal aria ți lor. însăși mumele 
de „secție" nu se potrivește decît 
secției de atletism (responsabil, 
Pavel Stelian), celelalte trei „sec
ții" fiind în realitate trei echipe, 
una de volei fete, alta de handbal 
fete și a treia de fotbal, tustrele 
cu o activitate care merge șchiopa
ți nd.

Că însăși baza organizatorică a 
colectivului nu e prea solidă o do
vedește și decalajul enorm între 
numărul de femei din fabrică și 
numărul de sportive. In timp ce 
dintre salariați doar 1/6 sînt băr

bați, în activitatea sportivă acest 
raport nu este păstrat, numărul 
sportivilor activi fiind mai marc 
decît cel al sportivelor.

„Cu palmele în sus"
Este normal ca 

deficiențele de or
din organizatoric 
să ducă la o sla
bă activitate, mai 
ales cînd la ele se 
adaogă lipsurile 
adm ini strat i v - f inatn - 

ciare. Cu fondurile pe care te are, 
colectivul nu poate asigura nici... 
arbitraje!© celor trei echipe din 
campionatul raional și regional. 
Nu poate fi vorba, în aceste con
diții, despre reîmprospătarea mă
găriei de material și echipament 
sportiv, despre reparații și reame- 
najări necesare bazei sportive sau 
despre salarizarea unor cadre teh
nice bine pregătite și cu at.it mai 
puțin despre o autonomie finan
ciară în sensul gospodăriei chib
zuite, a colectivului sportiv. Și 
aci, ca și în alte colective, oame
nii stau „cu palmele în sus", aș- 
teptînd „să pice cîte ceva". Și cum 
nimic nu pică... 

Despre cauzele acestor lipsuri 
s-ar putea vorbi multe. Nici jumă
tate din membrii colectivului nu 
sînt cu cotizația la zi (ar fi ți

de mirare să fie altfel, cînd ei nu 
primesc nimic pentru cotizația pe 
care o plătesc, neexistînd o activi
tate sportivă suficientă). Baza 
sportivă reprezintă mai mult o... 
belea decît un izvor de venituri, 
din cauza că e exploatată irațio
nal. Iar din manifestațiile sporti
ve... s-ar putea realiza fonduri, 
dacă ar exista manifestații sporti
ve organizate în număr- suficient.

La toate acestea trebuie adăogat 
faptul că de mâi biij£ de un an nu 
s-a mai organizat o dare d© sea
mă în fața adunării generale, 
pentru ca masele de membri ai co
lectivului să aibă posibilitatea 
să-și spună cuvintul și să contri
buie la înlăturarea acestor lipsuri 
și greutăți.

Mai muH sprîjisi'
Citind despre toa

te aceste lipsuri, 
eunoscîinid și faptul 
că fabrica are un 
cămin de muncitoa
re, unde din cele 
cîteva sute de lo
catare nici una nu 

fiecare s-ar Întreba.: 
Flamura roșie 
la ftitîmpiare ? 

o asociație care să 
la înlăturarea lipsur.i- 
organtaația U.T.M. ți

face sport,.
oare colectivul
F.R.B. activează 
Nu există 
contribuie 
lor ? Dar
comitetul de întreprindere, n-au 
„scuturat" niciodată pe cei care 
nu fac treabă în cadrul cansiliu- 
tai cateefivuM?

Consiliul regional al asociației a 
început abia în ultimul timp să 
dea un sprijin mai efectiv colec
tivului, dar un instructaj mai se
rios, pe teren, al consiliului co
lectivului urmează abia să aibă 
loc (consiliul a fost ales abia>... 
acum un an, așa că cei de la con
siliul regional nu pot fi acuzați de 
lipsă de... operativitate)

0 mare parte din răspundere 
față de situația existentă revine 
comitetului U.T.M., care neglijeaiză 
rolul important al sportului in ac
țiunea de educare a tineretului 
din fabrică. Secretara comitetului, 
tov. Ana Rusu, n-a tras niciodată 
la răspundere pe utemiștii care au 
sarcini și nu și le îndeplinesc în 
cadrul colectivului sportiv (loze- 
fina Vasilescu, Maria Sio’ca etc.) 
iar numărul utemiștilor și în spe
cial al uteimistelor care fac sport 
este infim.

Nici comitetul de întreprindere 
(președinte, tov. Fodor Rozalia),- 
nu s-a obosit vreodată -să analize-' 
ze munca sportivă, deși consiliul 
colectivului a cerut-o cu destulă in
sistență.

Iată doar cîteva din cauzele 
pentru ciare munca sportivă merge 
prost într-una din cele mai mari 
întreprinderi textile din Capitală. 
Și măsurile de îndreptare trebuie 
luate de urgență pentru a M con
tinua o situație inadmisibilă.

V. ARNAUTU 
GH. PALAU
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EcV'ia de hex Spartak Sef a și-a încheiat pregătirile 
hi vederea mec uliii de la București

După etapa a Vll-a a 
de atletism

SOFIA, 15 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). — Una 
idintre cele mai bune echipe de 
box din R. P. Bulgaria, Spartak 
Sofia, și-a încheiat pregătirile, In 
vederea întâlnirii pe oare o va 
susține la București în cursul a- 
cestei săptămîni cu .redutabila for
mație a diwamoviștiior din capi
tala R. P. Romîne.

Boxerii bulgari s-au antrenat 
sub conducerea antrenorului Aspa- 
rutr AnghefoV care a căutat să eli- 
in'ne uncie, lipsuri manifestate cu 
p-țlejul ultimelor tatîlniri • ale ele
vilor săi. Echipa Spartak Sofia, 
-numără în rândurile sale o serie 
de boxeri talentați printre care pe 
primul plan se situează boxerul 
Petar Spasov maestru al sportului 
și multiplu campion al R. P. Bul
garia la categoria mijlocie. Din 
restiul echipei ies în evidență 
sboxerii Hristov Mitrev, oare de 
saser eneia a înregistrat o serie 
ude performanțe de valoare precum 
uși Anato’ii Anghelov, care s-a evi- 
idențiat în ultimul titnp.

Pentru în î'n'roa de la Bucu
rești, echipa Spartak va deplasa un 
lot de 14 bor i. Nu s-a stabilit 
•definitiv categoriile la care va 
boxa fiecare din ei, urmând ca acest 

lucru să se facă cu prilejul cto- 
'taruilui oficiiail.

Lotul care -se va deplasa la 
rBucuirești cuprinde următorii bo- 
Țxeri: Petar Spasov, Hrisito Mi.trev, 
JAnatolii Anghelov, Nikola N'eikov, 
iiSimion Alexandrov, Dimitar Stoi- 
lov, Spas Stoinenov, Ganicio Bo-

Un aspect din Miluirea C. Gheorghiu (Dinamo Buc.)—St
ation Alexandrov (Spartak Sofia) desfășurată în 1952 la București. 
Simion Alexandrov care va boxa și de data aceasta, in echipa Spar
tak execută un croșet de dreapta, eschivat de C. Gheorghiu.

nev, Petar Miihev, Iordan Simio- 
nov, Stoian lanakiev, Nikola Ko
lev, Ivan Țvetkov și Sovoni Șa- 
hanian.

Conducătorul general al lotului 
este colonelul Bonev. De aseme
nea va mai face deplasarea și ar
bitrul Ivan Dalcev.

Sportivii bulgari vor pleca din 
Sofia în cursul zilei de marți, ur- 
mtod ca să sosească la București 
miercuri dimineața.

ANTON LEBANOV

luptători noi în campionatul repub^’can de lupte, 
car și molie „goluri” la categoriile mari

, Pînă la sfîrșiiul campionatului 
/de lupte pe ech'pe au mai rămas 
trei etape (și trei meciuri restan
ță). Așa cum am mai arătat, si
tuația , primelor trei clasate este 
lămurită și numai în cazuri cu to
tul excepționale, poate surveni vreo 
schimbare. Credem însă — ținând 
seama de adversari și împrejurări 
— că Dinamo București, C.C.A. 
și Dinamo Orașul Stalin vor con
tinua să acumuleze puncte și vor 
term'na întrecerea în această or- 
d.ne. Deosebit de interesantă este 
lupta pentru evitarea retrogradării: 
dacă ultima clasată, Progresul

1. Dinamo București (1)
2 C.C.A. (2)
3. Dinamo Orașul S-alin (3)
4. Metalul Reșița (7)
5. Constructorul P'oești (4)
6. FI. roșie Cluj (5)
7. Metalul Baia Marc (6)
8. Constructorul București (8)
9. Locomotiva Timișoara (91

10. FI. roșie Arad (10)
11. Progresul Lugoj (11)
12. Progresul Oradea (121

Turneul de calificare la baschet 
pentru echipate masculine
Orașul Stalin 15 (prin telefon de 

>l.a subredacțiia noastră). Turneul fi
nal din cadrul campionatului de ca
lificare la baschet masculin .a con
tinuat ta mijlocul unui interes spo
rit. Duminică s-au maii disputat 
două meciuri și anume: Dinamo 
Tg. Mureș — Știința Galații, termi
nat cu victoria mureșenilor la sco-

Oradea, nu o mai poate evita, în 
schimb a doua echipă care va însoți 
pe orădeni în concursul de calificare 
de ariîtl viitor va fi cunoscută nu
mai în ultima etapă. Pînă atunci 
direct amenințate stat: Progresul 
Lugoj și Flamura roșie Arad. Tot 
atît de interesantă este și lupta 
pentru locurile „mijlocașe” (și 
pentru cinstea de a se situa în 
imediata apropiere a primelor trei 
clasate) mai ales prin cont nuu! 
flu::-reflux în clasament al echipe
lor part’cipan.te la această între
cere.

lată de altfel cum arată clasa
mentul:
7 7 0 0 48: 8 (28:201 21
7 6 0 1 38:18 (18:20) 19
7 6 0 1 37:19 (18:19) 19
8 3 2 3 32:32 (14:18) 16
8 3 2 3 30:34 (13:17) 16
8 3 1 4 28:36 ( 9:19) 15
7 3 1 3 30:26 (12:18) 14
8 1 4 3 29:35 (16:14) 14
8 3 1 4 2^:39 (13:12) 14
7 1 2 4 24:32 (12:12) 11
7 1 2 4 2”: 33 (11:12) 11
8 0 1 7 16:48 ( 8: 8) 9

tiu! ide 50—45 (18—24), și Voința 
Oradea — Locomotiva Tg. Mureș, 
ta care prima formație a învins cu 
45—40 (23—12).

Ieri întrecerile ,ati fost mai puțin 
echilibrate, învingătorii terminând 
fa „distanțe" apreciabile de adver
sari. Astfel', Știința Gailați a între
cut Dtaamo Bacău cu scorul de
62— 43 (26—17), Metalul București 
a învins Locomotiva Tg. Mureș au
63— 26 (17—15), iar Voința Ora
dea a cedat Gonstiructorullui Sibiu 
cu 31—45 (14—19).

Campfonafiil de gimnastică 
ai asociației „Voința”

Recent s-au desfășuinat întrecerile 
dta faza regională a campionatului 
ide gimnastică al asociației sportive 
„Voința".

Intaicît regulamentul acestui 
campionat nu prevede întreceri pe 
echipe ci numai individual, la fi
nala caire se va disputa ta zilele 
de 20 și 21 noiembrie la Cluj, vor 
pairticiipa primii trei clasați ta f.aza 
regionali ă la fiecare categorie. Con
cursul final va avea loc ta sala 
„lanoș Herbak".

Și ta etapa a Vll-a a campio
natului republican de atletism pe 
echipe ca șl în etapa anterioară, 
am putut asista la o luptă extrem 
de strânsă. De data aceasta este 
vorba de întîlniiirea dintre Con
structorul+Flamura roșie și Meta
lul, al cărei rezultat se menținuse 
egal pînă înaintea desfășurării ul
timelor două probe. Numai după 
desfășurarea probelor de ștafetă 
3x800 m. și 4x400 m. a putut fi 
alcătuit clasamentul întrecerii, în 
care Constructorul+Flamura roșie 
a avut cîștig de cauză. In schimb, 
o altă întîlnire de la care se aș
tepta mai mult a fost meciul de 
la Cluj. De data aceasta însă, deși 
cu o săptămtaă mai înainte C.C.A. 
prezentase o formație completă, 
acum la Cluj, echipa aceasta a 
prezentat multe goluri ta for
mație, fapt pentru care nu a 
putut obțtae nici măcar un sin
gur punct, ba dimpotrivă a pier
dut încă cinci puncte.

h Am văzut stmbătă după-a- 
miază pe stadionul Republicii, la 
startul probei de 110 m. garduri, 
și pe maestrul sportului Ilie Sa- 
vel. Precum se știe, acesta este 
specialist al curselor de 400 m. 
plat și garduri. Era interesant de 
văzut cum avea să se comporte 
Savel în prima lui cursă pe a- 
ceastă distanță. Și putem spune 
că Ilie Savel a avut o compor
tare dintre cele mal bune, reali- 
zînd un rezultat promițător: 15.6 
șec. Cu acest rezultat Ilie Savel 
a reușit să-și găsească loc pe 
lista celor mai bune performanțe 
romînești: 14.3 Ion Opriș (1954); 
15,2 Victor Dumitrescu (1950); 
15,4 Ion Wittman (1953); 15.5
Ion Steriade (1950); 15,6 Emil 
Maesciuc (1937); 15,6 Gheorghe
Steriade (1952); 15,6 Ilie Savel 
(1954); 15.7 Ladislau Kiss (1949).

■ In cele trei meciuri desfășu
rate sîmbătă și duminică, câțiva 
atleți au reușit o serie de per
formanțe superioare, în imediata 
vecinătate a recordurilor țării. 
Astfel, în cursa de 10 000 m..
Constantin Grecesou a reușit să 
parourgă distanța ta 31:05,0, a- 
dică la două secunde de recordul 
lui Dinu Cristea. Andrei Demeter, 
1^ rtadu-i, a reușit să arunce su
lița la 68,27 m. fiind despărțit de 
numai 20 cm. de propriul său re
cord. Și Ana Roth a făcut o fi
gură asemănătoare acestora, a- 
propi.tadu-se la cîțiva centimetri 
de recordul său de la aruncarea 
greutății (13,05 m. față de 13,10 
m.). In același timp, rnulți atleți 
au reușit oa, prin performanțele

campionatului republican 
pe echipe
obținute acum, si se claseze pe 
lista celor mai buni 10 atleți ai 
țării. Astfel, Victor Pop, (31:56,2), 
Nicolae Georgescu (32:48,6). Fer
dinand Haglauar (32:51,8) și-au 
găsit loc pe lista rezultatelor la 
10.000 m., Gheorghe Popescu
(56,60 m.) la suliță, Constantin 
Dumitrescu (1,81 tn.) la înălțtaie. 
etc.

■ Ultimele concursuri au eviJ 
dențiat un autentic talent al pro* 
bei de tripla salt Este vorba de 
diniamovistul Mircea Stein, ta 
vîrstă de cincisprezece ani și Ju
mătate. Duminica trecută, la Cluj, 
Mircea Stem sărind 13,70 m., a 
stabilit un nou record al țârii 
pentru juniorii de categoria a 
Il-a (15-T6 ani). Această per
formanță obținută de acest ttaăr 
atlet, ta condițiunile unei tehnici 
imperfecte, lasă să se întrevadă 
posibilități remarcabile de viitor. 
Dar trebuie neapărat să se țină 
seama că acest atlet nu este tocă 
suficient dezvoltat, că această 
probă este foarte pretențioasă, și 
că, deci, participarea lui la prea 
multe concursuri poate fi un pe
ricol pentru sănătatea lui. Anbre-' 
norul său, Ion Gînscă, trebuie să 
se ocupe mai mult de Mircea 
Stein, să caute să-<i asigure o 
bună pregătire fizică multilaterală 
și abia apoi să se ocupe de re
zultatele tehnice propriu-zlse. Alt
fel ar fi păcat ca acest autentic 
talent să se irosească prea tie 
timpuriu.

a După desfășurarea etapei a 
șaptea, clasamentul campionatului
republican de atletism pe echipe
are următoarea înfățișare:

1. Dinamo 14 14 0 0 1800,5 28
2. Știința Cluj 14 12 0 2 1816,5 24
3. Locomotiva 14 9 0 5 1563 18
4 Const.+F1. roșie 14 8 0 6 1533, S 11
5. St. S.M.T.C.F.+

Voința 14 8 0 6 1411 1«
6. Metalul 14 7 0 T 1M5,5 14

7. Progresul 14 3 6 11 1343 1
8. Știința Buc. 14 2 0 12 1269,5 4
9. C.C.A. 14 0 0 14 79« •

După cwm se poate vedea, me
ciurile ultimei etape nu vor mai 
putea aduce nici un fel de modi
ficare în ceea ce privește primele 
două locuri ale clasamentului: Di
namo și Știința Cluj nu mai pot 
fi în niciun caz ajunse. In schimb, 
lupta continuă 1a fel de disputată 
ca și pînă acum, pentru ocupa
rea locurilor următoare (3-6). Ca 
și primele două locuri, și ultimele 
trei stat ocupate definitiv de Pro
gresul, Știința București și C.CA.

Am (răsfoit o evidență a întrece- 
•Tî’or din actualul campionat. Se 
rec ă /'(■•” rAu'ffe’i contradicto
rii: în primul rând marele număr 
de tineri în ech'pele noastre și în 
acela-' b'mn un important număr 
de „goluri” la categoriile mari 
de g-euțăte. Primul fapt este 
îmbucurător și arată grija majori
tății co'ectivelor pentru . ridicarea 
de noi cadre, ceea ce aduce o con
tribuție la progresul general al 
acestui SpOrt.

Merită a fi evidențiate pentru 
această grijă colac* i vele: Metalul 
Baia Mare. Metalu’ Reșița, Con
structorul Ploești, I ccometiv Ti
mișoara. Progresul Lugoj si în 
parte Constructorul Bucurcș*:. Fla
mura roșie Cluj.

Mare parte din echtaele noastre 
se prezintă însă mai în fiecare 

'etapă fără unul sau doi- sportvi 
și artfo' rtenectiva formație intră 
de la început handicapată în con
curs. Or, m atare pierderii ime- 

- d iate în întrecerea d irectă, aceste 
'lipsuri repetate influiențează nega
tiv asunra locului formației în 

<eauză. în clasamentul general.
..C-mp’onhă” in această privință 

'este formația Constructorul Bucu
rești. Ac-nape de frecare dată au 

’lipsit dta formație din diferit? mo
tive cîte doi luptători. Față de a- 

■ceastă situație, conducerea colecti
vului a transferat doi luptători de 
la Constructorul -Cluj. Aceștia s-au 
prezentat însă 1a un singur meci, 
iar în etapa trecută nu au mai ve- 

•nct de la Cluj și foile de arbitraj 
au consemnat din nou două „vic
torii” în dreptul adversarilor celor 
ide la Constructorul. Ba, maT mult, 
meciul de ieri putea fi' pierdut de 
bucureșteni prin nenrezentare, deoa
rece la cîntarul oficial se prezenta

seră numai cinci luptători. (Con- 
form regulamentului echipa care nu 

I aliniază cel puțin șase luptători, 
{ pierde prin Reprezentare). Nunta cu 
I două mini te înainte de închiderea 

orei de cîntar, s-a prezentat la 
i cîntar al șaselea luntător al echi

pei Constructorul. St. S mionescu.
Toate acestea vădesc lipsuri foar- 

!e importante: în primul rând lipsa 
controlului consiliului colectivului 
și chiar a asociației asupra muncii 

| secției d' 'utile. Anoi slaba preocu- 
i pare pentru creșterea a cît mai 

multor elemente proprii, care pot 
fi ridicate din rândurile extrem de 
numeroase ale tinerilor muncitori 
constructori. fiață d cele semna
late mai sus și pentru întărirea 
disciplinei, asociația Constructorul 
va trebui să ia măsuri eficace. O 
s'tuație oarecum asemănătoare în- 
tîlnim la Progresul Oradea, care 
a transferet la Oradea patru bucu- 
reștenî. Ne întrebăm: la Oradea 
nu sînt elemente?

Intr-o situație dificilă se află 
fruntașa clasamentului C.C.A., care 
este nevoită să jongleze pe „dis
tanța” a patru categorii (67, 73. 79 
și 87 kgr.) cu trei luptători. Din 
această cauză și totodată a făptu
ita că n-ciunul dintre aceștia nu 
are greutatea regulamentară co- 
resTunzătoare cat. 87 kgr., în ulti
mele trei etape C.C.A. a pierdut 
cîte un punct prin neprezentare.

Lipsa semnalată la echipa C.C.A. 
este însă comună și altor echipe*, 
care improvizează „grei". Or, pen- 
fru găsirea și pregătirea unor lup
tători de categoria grea (cu nu
mele și chilogramele) colectivele 
sportive trebuie să depună toată 
străduința. In felul acesta se va 
remedia o criză care se resfrînige 
și asupra selecționării lotului repu
blican.

Indicații pentru motc'c’cFști
Odată cu zilele de toamnă, preo

cupările motocidliștilor au început 
să se îndrepte, cum e și firesc, 
către pregătirea ta vederea moto- 
orosiuriior.

Pentru motoctoliișMi care au por
nit- pe teren să se antreneze, vom 
da în rinduriSe care\urmează câteva 
indicații tehnice de felul cum tre
buie parcurse porțiunile de teren 
noroioase sau alunecoase.

In primul râuri, este necesar ca 
pe timp de ploaie sau atunci ctad 
avem die parcurs porțiuni de teren 
desfundat de ploi, presiunea aeru
lui roții dta față să fie mult mic
șorată. In porțiunile noroioase este 
bine să se intre ta viteza a 3-a, 
încet, nepermițtod să se formeze 
stropi de noroi. Ambraiajul și acce
lerația trebuie folosite cît mai bine, 
pentru- a nu produce zmucituri în 
turma cărora să- pierdem echilibrul.

Atunci cînd motocicleta, din cau
za noroiului, începe să derapeze, 
este bine să ne ridicăm de pe ea. 
Cînd -este vorba de o motocicletă 
cu ataș, pasagerul dta ataș trebuie 
să părăsească mașina, ușurând 
astfel gireuitiatea ei. Aceasta niu este 
tasă suficient. Pasage-uil din atiaș 
va trebui acum să ajute la tre

cerea mașinii prin porțiunea noro
ioasă, împiinigînd el însuși motoci
cleta. In porțiunile maii diificille este 
necesar ca și conducătorul să co
boare și cu ajutorul pasagerului să 
dirijeze mașina în viteza a 3-a.

Pe porți'Uiniite unde drumul este 
complet desfundat, ta special prin 
păduri, pe terenuri desfundate și 
acoperite cu apă, conducătorul mo
tocicletei va trebui să coboare de 
pe mașină, să precizeze1 canactenud 
obstacctal ui (ladtactoeia și f citii1 
tariasamentuitai) și ta raport cu a- 
cestea să continue cursa. In timput 
mișcărilor prin noroi, să nu se 
execute frânări bruște, pentru a se 
evita derapări puternice și chiar 
căderi. In ceea ce privește frânarea, 
aceasta trebuie executată foarte 
ușor mai.întîi pe roata din față și 
imediat ta fel de ușor pe cea dta 
spate. Atenția trebuie să fie îndrep
tată asupra derapajului, moment 
când frânele trebuiesc lăsate libere 
și piciorul pus pe pământ pentru a 
putea păștea echilibrul motocicle
tei.

Se recomandă a fi evitate por
țiunile de teren cu noroi gros a- 
ceistaa provocînid împotmoliri din 
care greu se poate ieși.

La jmtatea drumului
Colectivul sportiv recolta G.A.S.- 

Stupiina a cîștigat campionatul de 
oină al raionului Hîrșova, regtonea 
Constanța. Firește, mare a fosil 
bucuria tinerilor, ca și nerăbdare» 
cu care așteptau să plece la Core 
stanța, la faza regională. Aci, ne 
scrie corespondentul nostru Octav 
Căpriță, sportivii din Stupine au 
ocupat p ritmull loc. Deci, o altă 
mare bucurie. Veselia însă le-a 
fost întreruptă ctad s-a pus pro
blema întoarcerii acasă: conduce
rea colectivului nu prea avea bani 
de drum. In sfârșit, cu chiiu cu 
vai, oiniștii din Stupina s-au îna
poiat pe la casele lor, ducând ves
tea izbânzii sportive, care a bucu
rat nespus tot satul și întreaga 
gospodărie agricolă de Stat.

Și, după un răstimp, iată-i pe 
stupine» pornind din nou~' voioși 
spre, Constanța; de unde urmau să 
plece la Tîrgoviște, la faza de zonă. 
Dar, frumoasele lor iluzii s-au 
spulberat curând și brutal: nici 
consiliul sportiv regional Recolta și 
nici comitetul regional al Sindi
catului Agricol nu au găsit posi
bilitatea pentru oa această meri
tuoasă echipă să meargă la Tîr- 
goviște. Și, pur și simplu, sporti
vii din Stupina au rămas de 
căruță în Constanța.

Despre amărăciunea sportivilor 
în cauză nici să nu mai vorbim. 
Socotim, tasă, că ar fi indicat ca 
asociația Recolta să cunoască pă
rerile sătenilor din Stumina cu pri
vire la modul cum înțeleg organe
le lor sportive superioare să spri
jine o echipă camnioană de re
giune. Și, cunosctadu-le, are dato
ria să le schimbe rit mai curând, 
prin exemple pozitive.
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) cauză „nouă” a ineficacității
atacului...

Cronioile noastre de fotbal vor- 
îsc foarte des despre imeficacita- 
•a liniilor de înaintare ale majo 
tații echipelor fruntașe. Și, dună 
iscare joc în care se reliefează a 
fastă lipsă, cauzele pe care le re- 
yăim sînt mai mereu .aceleași: 
buz de combinații, lipsă de dec>- 
e în șut, imprecizie in plasarea 

-viturilor, căutarea exagerată a po- 
■. ției de șut. Meciul dintre Locomo- 

va București și Știința Cluj, dis- 
itat duminică în Giuilești, ne-a 
■ătat din nou un atac feroviar 

rieficace pînă la exagerare. In- 
-adevăr deși Locomotiva a dorm
it categoric în marea, majoritate 

' timpului atacanții acestei echipe 
u prea au cu ce se lăuda. Pentru 
a cele două goluri au fost rnar- 

" a te unul la un corner (cu con- 
țtrsu.1 portarului advers -are ai să- 
(t defectuos și n-a boxat) iar ?e- 
lalt de un mijlocaș I Firește, în 

xplicarea acestei ineficacități intră 
. 'in nou cauzele obișnuite: combi- 

iații excesive, joc lateral în apro-
■ ierea careului, imprecizie și lipsă 

e forță în șuturile la poartă. A-
■ estor cauze, li se poate alătura în- 

Ș una pe care am remarcat-o la 
locomotiva, dar care are aplica- 
une largă și la alte echipe. Este 
orba despre „egoismul** unor ju- 

. atari, despre tendința exagerată 
-ea înscrie numai ei. Duminică la 

Hulești, această atitudine ai fost 
ilustrată de nenumărate ori de 

‘ >laru. Acesta, a căutat prea mult 
ă rezolve el singur situațiile de 

’•ol și din această cauză a preju
diciat echipei. De mai multe ori, 
jtlaru a tras el la poartă, cînd — cu 
I simplă pasă dată coechipierului — 
olul s-ar fi obținut mult mai sim- 
lu. Căutînd însă să marcheze el, 
•laru a făcut ca situațiile să se 

"osească, penitru că poziția din ca- 
. ; a șutat nu era cea mai bună...

Mai1 sînt unii atacanți pare pă- 
ătuesc în același fel. Ene, Ozon, 
laricaș, Călin, Vaczi au irosit mul- 
3 atacuri din cauză că au vrut 
ă termine ei acțiunea, și n-au pa- 
at unui coechipier mai bine plasat.

La unul din numeroasele atac uri ale Locomotivei Grivița Roșie In 
necitil susținui duminică cu Știința Cluj, Todor interceptează balonul, 
cu toată intervenția lui Călin și Fi Iote. Luca e gata să-l vină în 
p juror.

0 restanță in campionatul categoriei A
« ' Un meci restanță din etapa de 

tiiercurea trecută a campionatu- 
ui categoriei A, Dinamo Orașul 
Stalin-Flacăra Ploești se va dis- 
outa mîine la Orașul Stalin. Jo
cul interesează foarte mult pe 
fotbaliștii dinamoviști, care îu

Problema, este bineînțeles, de or
din tehnic, dar în largă măsură so
luția ei este și de ordin educativ, 
in sensul că jucătorii trebuiesc e- 
duoați spre a pune mai presus In
teresul colectivului, față de mărunta 
satisfacție individuală de a marca 
un gol...

r. urz.

Cind centrul înaintaș joacă retras...
Se știe că in ultimele partide, 

Flamura roșie UTA l-a întrebuin
țat pe Vaczi centru retinas, cu mi
siunea principală de a distribui 
mingi celor doi interi plasați înain
te, ca și extremelor. In partida cu 
CCA, Vaczi și-a îndeplinit așa cum 
se cuvine această sarcină destul 
de pretențioasă, furnizînd baloane 
colegilor de la înaintare și venind 
el Însuși de multe ori în apropierea 
părții și șutind. Și în jocul cu 
Metalul Hunedoara Vaczi a jucat 
retras. Dacă însă C. Marinescu, 
adversarul lui direct, nu s-a lăsat 
„momit" de poziția lui Vaczi și a 
rămas pe locul lui apărînd foarte 
bine zona ce-o avea ta grijă, în 
schimb cei doi mijlocași, Darie și 
Marin Apostol, netarirumați de pe 
margine, nu au știut să anihileze 
acțiunea tactică a textiliștîlor. E 
adevărat însă că această greșală 
n-ar fi ieșit ta evidență dacă Vaczi 
nu ar fi făcut o partidă remarcabilă. 
Intr-adeVăr, ta partida de duminică 
Vaczi a fost din primul și pînă 
în ultimul moment In mișcare, s-a 
deplasat pe tot terenul, a creat 
poziții de marcare și a tras dese
ori și periculos la gol. Dacă scorul 
nu a fost mai mare, vinovați sînt 
ta primul rtnd înaintașii Flamuret 
roșii care s-au grăbit, s-au „bîl- 
t>îrt“ în situații clare. Nu e mai 
puțin adevărat că oaspeții s-au 
apărat calm, deciși. In schimb, 
înaintarea Metalului, care se im
pusese ta ultimele întdniri, a ju
cat sub așteptări. O cauză trebuie 
căutată și ta neinspirata ei alcătui
re. Credem că cu Zapis centru a- 
taoant și cu Meghâe inter altul ar 
fi fost randamentul atacului echipei 
din Hunedoara.

eft L

prezent ocupă în clasament un loc 
din zona retrogradării. Iată de 
altfel, locurile ocupate de celle 
două echipe:
7. Flacăra Ploești 24-8-8- 8-32:27 24
13. Din. Or. Stalin 23-7-5-11-24:27 19

Djihgardeii (Stockholm) înttfnește 0 namo (București)
Echipa suedeză Djurgarden (Stockholm) își încheie turneul în 

țara noastră, mîine, cînd va intîlni Dinamo București.
In cele două jocuri susținute pină acum, oaspeții s-au arătat 

fotbaliști cu o tehnică individuală foarte bună practicînd un fotbal 
deosebit de dinamic și spectaculos. Excepționala revenire a echipei 
Dinamo desțhide largi perspective spectaculare tntUnirii de mîine de 
pe Stadionul „23 August". In acest meci, echipele vor arunca în 
joc cele mai bune formații, ceea ce constituie garanția unei lupte 
pasionante pentru victorie. După toate probabilitățile, vor juca ur
mătoarele formații :

DJURGARDEN: Arvidsson — Olsson, K. E. Andersson, Stm- 
main — Larsson, Parting — B. Andersson, S. Tvilltag, Eriksson, 
Eklung, Sandberg.

DINAMO: Birtașu — Băouț I, Băcuț II, Szoko — Călinoiu 
Nemeș — Bartha, Nicușor, Ene, Naagu, Surii.

Arbitru : Fr. Grid. Jocul va in cepe la ora 14.30. In deschidere, 
la ora 12.00, finala campionatului dă tineret (18—21 ani), organizat 
de C.C.S.: Știința-Metalul II.

La Timișoara, fotbaliștii suedezi 
au totîtait duminică un adversar 
mult mai puternic și mai hotărtt 
decît în prima partidă. Locomotiva 
Timișoara a fost pentru Djuirgar- 
den un adversar redutabil care nu 
numai că a rezistat cu succes jo
cului combinat'v și periculos al 
oaspeților, dar a și atacat ou o 
deosebită vigoare, reușind să stră
pungă deseori dispozitivul exce
lentei apărări adverse, care a ju
cat mai bine decît la București.

„Sînt mulțumit attt de jocul 
prestat de echipa noastră cit și de 
rezultat — ne-ia declarat după joc 
secretarul clubului Djurgarden, 
Wolf Lyberg. — Locomotiva Timi
șoara a fost un adversar mai tare 
decît Flacăra Ploești. Din echipa 
gazdă s-au remarcat Curcan, An- 
drovici și Lazăr".

Turneul de calificare de la Sibiu
SIBIU 15 (prin telefon de la 

subredacția noastră). — Ieri s-a 
disputat ta cadrul turneului de 
oailificaire ce se desfășoară ta lo
calitate partida dintre echipele 
Metalul Â.M.E.F.A. Arad și Ști
ința București. Arădenii au învins 
cu 2—T (1 — 1) prin punctele în
scrise de Szekaly (mta. 13) și 
Reniiig (mta. 89). Pentru învinși a 
marcaj Dăuceanu. De notat că 
gOlull victoriei a dat naștere la o 
serie de discuții. In acea fază, ar
bitrul de tușă Petre Moteann (Si
biu) semnalase Inițial aut. După 
marcarea golului, el a revenit a- 
supra deciziei. In urma acestui 
meci ciasamental este următorul:
1. Metalul A.M.E.F.A.
2. Progresul Bistrița 
S. Dlnamo Tg. Mureș
4. Metalul 131
5. Știința București 
S. FI. roșie Salonta
7- Metalul Satu Mare

5 3 2 0 •
5 2 2 1 B^ •
4 1 2 1 3:4 4
4 2 « 2 3:5 4
4 1 1 2 3:4 3
4 1 1 2 5:8 3
4 1 0 3 4:5 2

Îniîhiri de fotbal
■ DUMINICA, Progresul F.B. 

București — campioana seriei I-a 
din categoria B și promovată ta 
categoria A — a jucat la Oradea 
cu Progresul Oradea. După un 
meci în cursul căruia au desfășu
rat un joc excelent, bucureștenili 
au cîștigat cu 2-0 (1-0) prin
punctele marcate de Smărăndescu 
și Lăzărescu. In acest joc, ttaănul 
fotbalist bucureștean Costea a fost 
o revelație prin comportarea sa 
excepțională.

Duminică a avut ioc la Orașul 
Stalta un joc amical între Dinamo 
și Metalul Steagul Roșu. _ Intîlni- 
rea ș-a terminat cu victoria dina- 
moviștiior, la scorul de 6-2 (3-1). 
Au marcat: Rădulescu (mita. 2, 
28, 48), Orețea (mita. 4, 52) și 
Radu Tudor (mta. 79), pentru Di
namo și Dumitriu (min.. 36). Fu- 
sulan (min. 47), pentru metalur- 
giști.

TR. SEVERIN 15 (prin telefon). 
Intîtatad Metalul București intr-un 
meci amicali, echipa Locomotiva din 
localitate a ctștiigat cu scorul de 
5-3 (4-2).

Ion Busulicd 
corespondent

FĂLTICENI 15 (prin telefon). In 
cadrul campionatului de calificare 
al juniorilor echipa Voința Fălti
cenii a învins echipa Flamura ro
șie din lași cu 13—0 (6—0).

D. Falca 
corespondent

Intr-adevăr, Locomotiva Timi
șoara are acest merit de a fi con
stituit uin adversar incomod pentru 
suedezi, ate căror acțiuni ofensive 
au fost stîrrjenite tte intervențiile 
prompte ale apărătorilor și in ul
timă instanță ale lui Curcan.
țJwtr-o declarație făcută tot după 

meci, arbitrul jocului, Ft. Grill, a 
făcut o remarcă foarte justă :

„Jocul a fost frumos. Ambele 
echipe au arătat joc tehnic. Echipa 
Locomotiva a avut mai multe oca
zii de marcat, dar înaintarea n-a 
avut... noroc. După jocul prestat, 
echipa gazdă ar fi trebuit să în
vingă".

Și în acest meci, fotbaliștii sue
dezi au practicat același joc băr
bătesc, au folosit corpul ta lupta 
pentru balon, dar intr-un mod ab
solut corect. Timișorenii au ripos

Competiția tineretului...

In deschidere la meciul Loco
motiva Timișoara-Djurgarden s-a 
disputat un joe între selecționatele 
orașelor București (I) și Timișoara. 
Un meci în care s-au întilnit două 
echipe formate din fotbaliști tineri, 
în vîrstă de 18-21 ani. Important 
este faptul că printre acești tineri 
jucători sînt foarte multi dotați cu 
calități deosebite, susceptibili de 
mari progrese, care pot deveni — 
în urma unei pregătiri atente și 
metodice — elemente capabile să 
figureze în formațiile echipelor din 
categoria A și B. Jucători ca: sto
perul Iliescu, extremul dreapta 
Cebuc, interul dreapta Mafteuță, 
fundașul Sitaru și portarul But- 
naru de la București, mijllocașul 
dreapta Langa, stoperul Diminescu, 
aripa dreaptă Petrovici Victor-Ruje, 
portarul Iankici de la Timișoara, au 
făcut o impresie bună prin valoa
rea și comportarea lor. Dintre cele 
două echipe, București s-a dovedit 
maii bună și a cîștigat cu 2-1 (1-0).

Asemenea elemente bine făcute 
din punct de vedere fizic și înzes
trate cu talent, sînt foarte nu
meroase în masa fotbaliștilor care 
activează în cadrul campionatelor 
regionale, raionale și orășenești.

...și un arbitraj cu totul 
necorespunzător

Jocul de tineret de la Timișoara 
a prilejuit însă și constatări ne
plăcute. Arbitrajul lui Polaretzki- 
Cluj a nemulțumit total prin igno
rarea prevederilor regulamentare 
sau prin interpretarea cu totul gre
șită a regulamentului și prin lipsa 
de autoritate. Datorită arbitrajului 
sub orice critică, jocul era cît pe 
aci să degenereze la un moment 
dat

In orice condiții, un- asemenea 
arbitraj este de condamnat, dar în 
special atunci; cînd este vorba de 
un meci în care joacă două echipe 
de tineret Acești jucători care sînt 
în plină perioadă de formare, au 
nevoie și de ajutorul arbitrilor pen
tru desăvîrșirea educației lor spor
tive. Cunoașterea regulamentului 
de joc este un capitol important 
în munca de instruire a acestor ti
neri fotbaliști. Și modul greșit în 
care interpretează și aplică unri 
arbitri regulamentul de joc are 

tat la acest f&l de joc, intr-un mod 
mai puțin regulamentar. Faptul 
este explicabili: la noi, arbitrii a- 
preciază cu total diferit jocul cu 
corpul și-i sancționează pe jucători 
chiair și atunci cînd ei folosesc 
corpul ta mod corect și ta condi- 
țittni permise. Arbitrul austriac Fr. 
Grill (bine secondat 'a tușă de S. 
Daju-Timișoana și A. Maier-Lugoj) 
a arătat cum trebuie interpretat 
regulamentul ta privința jocului cu 
corpul. In partida de la Timișoara, 
arbitrul Grill a intervenit foarte 
puțin ta joc, lăstodtnl liber chiar 
atunci ctad corpul ena folosit de o 
manieră mai dură. Misiunea arbi
trului a fost tasă mult ușurată de 
atitudinea jucătorilor care au în
țeles să-și dispute corect șansele. 
Au fost și iregularități, dar ta joc, 
fără să fi existat elementul inten
ționat.

Este adevărat — și faptul acesta 
a fost subliniat în cronica jocului 
— că Locomotiva a avut ocazii 
clare de marcat, că putea cîștiga 
acest joc. Lipsa de calm, de sigu
ranță și de precizie a lui Adalbert 
Covaci a făcut ca aceste ocazii să 
fie ratate.

Față de cele patru ocazii ale 
Locomotivei, Djurgarden a avut 
numai una. In schimb, suedezii au 
tras de mai multe ori la poartă, 
făcîndu-1 pe Curcan să intervină 
de 19 ori. Arvidsson a intervenit 
numai de 13 ari. 12 șuturi aile sue
dezilor au oco'it poarta, ca și cele 
5 aile feroviarilor. Echipele au be
neficiat de același număr de lovi
turi libere: 9 de fiecare parte.

PETRE GAȚU 
AL. GROSS

efecte dăunătoare asupra formării 
fotbaliștilor. O greșeală comisă de 
arbitru în aprecierea jocului cu 
corpul sau aplicarea greșită a re
giile i ofsaidului — de exemplu — 
dă tinerilor jucători o imagine la 
fel de greșită asupra prevederilor 
regulamentare. Dacă arbitrul a 
apreoiat așa — își vor spune ei — 
apoi desigur că așa prevede regu
lamentul. Și atunci ei se vor feri 
să mai joace corect și vor comite 
acțiuni nepermise de regulament

La aceste consecințe negative 
poate duce un arbitraj slab, in
competent, ca acela al lui Pola- 
retzki-Cluj. Vinovat este în pri
mul rînd arbitrul, dar și cei care 
Lau delegat. Din ce î& ce mai mult 
se impune reexaminarea unor ar
bitri.

Cine cronometrează du
rata unui joc?

Știați că un meci de fotbal nu 
este cronometrat de arbitru î Ei 
bine, un caz petrecut recent în 
turneul de calificare — seria de la 
Arad— a dovedit că așa ceva este 
posibil. Să explicăm: se desfășura 
partida Flacăra București-Meta- 
lul Oțelul Roșu. La un moment 
dat, arbitrul meciului anunță ter
minarea întrecerii și cele două 
echipe părăsesc terenul împreună 
cu arbitrii. La intrare în vestiar, 
sînt însă întîmpinate de tov. Mar- 
rovici, delegatul comisiei de orga
nizare la acest meci, care anunță 
că... după crofiometrul său mal 
sînt încă 5 minute de joc și, că 
deci, echipele trebuie să reintre pe 
teren și să joace încă 5 minute. 
Lucru care s-a și întunplat. Ar
bitrul jocului a greșit admițînd 
disputarea acestei... prelungiri. Iar 
tov. Marcovici a greșit irapunînd 
disputarea a încă 5 minute de joc, 
fiindcă atribuțiile sale nu-i dădeau 
acest drept. Singurul care o poa
te face este arbitrul de centru și 
acesta înainte de a fluiera oficial 
sfîrșitul jocului și după ce s-a con
sultat în prealabil cu arbitrii de 
tușă, pentru a-și verifica ceasul. 
Singurul lucru pe care-1 putea face 
tov. Marcovici era de a consemna, 
în raportul său că, față de indi
cațiile ceasornicului propriu, arbi
trul meciului a fluierat terminarea 
meciului cu 5 minute mai devreme.



Miinc încep la Oradea
ÎNTRECERILE FINALE ALE CAMPIONATULUI INfflOTAL OE POPICE

Alte însemnări pe marginea uJt’moi 
întreceri cicliste de fond

Mai este doar o singură zi, pînă 
ctad cei mai buni popicarii ai țării 
se vor avânta în ultimele dispute 
aile tradiționalei competiții: fina- 
leile campionatului republican indi
vidual de popice. Ca și în alți ani, 
jocurile acestei campionat au reu
nit mii die popicari, .iar miinc cei 
care au obținut victorie după vic
torie își vor continua lupta pentru 
cucerirea mult rîvni'talui titlu de 
campion aii țării.

întrecerile finale ale ediției de 
anul acesta atrag în mod deosebit 
atenția, deoarece majoritatea spor
tivilor s-au arătat pînă acum în 
bună dispoziție de joc și ta real 
progres. Jocurile penultimei faze 
(faza de regiune) s-au ridicat la 
un bun nivel tetaic și tactic ceea 
ce ne îndreptățește să credem că 
recentele finale vor fi, de aseme
nea, la înălțime.

In aceste întreceri s-au afirmat 
și o serie de elemente tinere și 
talentate. Astfel, la Oradea vom 
vedea la lucru, pe lingă popicari 
cu experiență cum stat Ion Mico- 
roiu (Voința Arad), Alexandro 
Andrei (Voința Bucureștii), Petre 
Buhăescu (Progresul Roman), Flo- 
rica Lăpușan (Locomotiva P.T.T. 
Buc.), Sidomâa Jilovan (FI. roșie 
U.T A. Arad) și numeroși tineri 
care s-au impus în mod deosebit în 
ultima vreme.

Cei peste 100 de fmiailiști s-au 
pregătit cu sîrguință în vederea 
jocurilor de la Oradea. Popicarii 
bucureșteni (Alexandru Andrei, 
Tom.a Purcaru, Erica Arion și FI. 
Lăpușan) au efectuat antrenamente 
z:’nnce sub supravegherea antreno
rilor, cane au insistat, în genere, 
asupra lichidării lipsurilor ieșite în 
evidență la ultimele întreceri.

Jucătorul Traian Ene (Proere sul Roman) în timpul probei de 
100 bile pe arena Giulești din Ca pitală.

L,a fel s-iau pregătit finaliștii Pe
tre Buhăescu, Giheorghe Aniușca, 
Elena Savin și A. Moroșaou, toți 
de la Progresul Roman. La jocu
rile de verificare — susținute în 
vederea finalelor — aceștia s-au 
arătat în vervă de joc, obținînd 
procentaje însemnate. De altfel, 
cei mai mul ți dintre final iști s-au 
antrenat ou conștiinciozitate în ve
derea finalei, dornici de a obține 
rezultate cît mai bune.

Ediția actuală a campionatului 
republican cuprinde trei probe 
masculine (100, 200 și 300 bile) 
și tot alîtea feminine (50, 100 și 
150 bile). De data aceasta, con
cursurile se desfășoară după o 
nouă formulă, în scopul de a-i o-

bliga pe coocurenți să aibă o pre
gătire multilaterală. Astfel, fiecare 
participant va trage jumătate din 
bile la probele respective la siste
mul izolat, iar cealaltă jumătate 
la sistemul figuri. Aceste sisteme 
cer din partea jucătorilor, pe lingă 
o mare precizie, și o cunoaștere 
perfectă a celor trei stiluri de lan
sare a bilei. Campionii vor fi de
semnați la fiecare probă.

In ceea ce privește organizarea, 
trebuie să arătăm că au fost luate 
din timp măsuri pentru o cît mai 
bună desfășurare a concursurilor. 
Arenele Metalul și Constructorul 
din Oradea, care vor găzdui fina
lele, au fost înzestrate cu toate 
materialele necesare.

După jocurile de baschet din Capitală
Jocurile de baschet desfășurate 

duminică după-amiază în aala Flo- 
pasca, au fost (cu o singură ex- 
cep;>. ) foarte disputate și au dove
dit buna pregătire a majorității 
echipelor.

Surpriza zilei a furnizat-o Pro
gresul F.B., care a învins la o di
ferență apreciabilă echipa Știința 
I.C.F. Aceasta candida la un mo
ment dat cu șanse frumoase la pri
mul loc In campionatul categoriei 
A. Știința I.C.F. s-a arătat și de 
data aceasta o echipă inconstantă, 
și asta nu din cauza pregătirii teh
nice, ci a pregătirii morale și de 
voință : atunci cind jucătorii aces
tei echipe au în față un meci greu, 
se întrec pe sine și practică un bas
chet de înaltă valoare, în schimb, 
atunci cînd presupun că echipa cu 
car? vor juca este mai slabă, intră 
increzuți pe teren, socotind meciul 
ca dinainte cîștigat. Replica dîrză 
dată de Progresul F.B. i-a surprins 
oarecum neplăcut pe studenți, ca
re nu și-au mai revenit, cu toate 
eforturile depuse. Progresul F.B. 
s-a dovedit o echipă cu frumoase 
posibilități, lucru pe care, din pă
cate, il arată cam rar ..

Foarte disputată a fost întîlnirea 
feminină dintre Locomotiva Bucu
rești și Progresul Oradea. Avanta

jul de 9 puncte acumulat de Loco
motiva în primul tadm, a fost in
suficient pentru că echipa oaspe a 
avut o foarte bună pregătire tehnică 
și în special fizică, ceea ce i-a per
mis ca spre sfîrșitul jocului să ia 
inițiativa și de la 48-60 să ajungă in 
ultimul minut de joc la 60—60. 
Puțin a lipsit ca ta locul Loco
motivei, să termine învingătoare 
Progresul, deoarece, cu 49 secunde 
înainte de fluierul final, orădenvele 
aveau mingea și se îndreptau im
petuos spre coșul bucuneștencelor, 
dar Coca Bunescu, care avea min
gea, se împiedică și cade, antre
nând ta cădere și pe Hortensia Mag
din. Arbitrii acordă lovitură li
beră împotriva echipei Progresul. 
Hort nsia Magdin înscrie cele 
două lovituri libere și aduce astfel 
victoria echipei sale.

Așteptat cu multă nerăbdare, jo
cul D'inamo București—Știința Ti
mișoara nu a satisfăcut numerosul 
public prezent. Studenții s-au com
portat mult mai slab decît în par
tida cu Locomotiva R.T.T. Dinamo 
a început jocul foarte „tare" și 
conducea încă din primele minute 
cu un avantaj apreciabil de co
șuri, avantaj acumulat în special din 
lovituri libere. Lrviu Nagy și Răduca-

nu au dovedit o foarte bună pregătire 
și ta această direcție, înscriind majo
ritatea loviturilor acordate de ar
bitri ta urma numeroaselor faulturi 
comise de studenți. Despre Dinamo 
trebuie să spunem că s-a compor
tat pe linia ultimelor sale partide, 
adică foarte bine, și că formează, 
cu drept cuvînt, o echipă ta ade
văratul înțeles aii cuvîntului. Dima- 
moviștii au de acum maturitate ta 
joc și un echilibru care îi ajută 
efectiv să treacă peste situațiile 
grele ale meciurilor. Despre stu- 
denți trebuie să spunem că au co
mis o greșeală : căutau să obțină 
mingea comițînd faulturi. Tactica 
aceasta nu a reușit decît în mică 
măsură, pentru că cei doi conducă
tori ai jocului — apreciind bine 
— acordau ta majoritatea cazurilor 
două lovituri la coș, puncte pe care 
dinamoviștii le înscriau aproape cu 
regularitate. Pe de altă parte, în 
foarte scurtă vreme, Mokoș, Ra
dulescu și Viorel Pușca șu au avut 
fiecare cite 4 greșeli personale, 
ceea ce i-a făcut ca în restul timpu
lui să joace reținut și nervos și să 
nu mai dea astfel tot randamentul 
de ca>re stat capabili.

f
M. TUDORAN

Pe lingă o serie de părți pozi
tive (organizare reușită, premii 
numeroase, medii oraire bune în 
genere, combativitate, dîrzenie, pre
lungirea eficace a sezonului și o 
concludentă verificare a cicliștilor 
înaintea perioadei de iarnă), ulti
mul concurs pe șosea a avut, din 
păcate, și o sumă de lipsuri.

Dacă nu s-ar fi produs după 
ultima etapă, o regretabilă confu
zie în alcătuire li c’' rem-n-terui ne 
echipe, corpul de arbitri ar fi putut 
avea satisfacția unui succes de
plin. Căci, în adevăr, arbitrii au 
lucrat — în general — cu rîvnă 
și operativitate.

Deși au existat instrucțiuni spe
ciale pentru cei care au urmărit 
întrecerea pe motociclete sau în 
mașini, o parte dintre aceștia au 
depășit plutonul în locuri neindi
cate, ori în decursul unor faze di
ficile și au mers prea aproape de 
cicliști, riscînd accidente (cazul 
lui N. Țapu în comuna Budești). 
De. asemenea, mai stat cicliști care 
manifestă o nervozitate excesivă, 
nejustificată, întrebuințează un vo
cabular deplasat sau își îmbrtacesc 
adversarii (sancțiunile luate au a- 
păirut în cronica întrecerii).

Unele asociații nu au înțeles cît 
de important este să aibă o mașină 
cu care antrenorii să poată urmări 
echipa, s-o îndrumeze și s-o ajute 
cu materiale în caz de defecțiuni. 
Așa au procedat, de pildă, Știința 
și Locomotiva, iair antrenorii res
pectivi au fost puși în imposibili
tate să-și îndeplinească sarcina. O 
echipă lipsită pe . traseu de spriji
nul antrenorului concurează la voia 
întîmplării; se ivesc abandonuri din 
lipsă de sprijin material la timpul 
potrivit și se irosesc astfel toate 
eforturile și strădania depuse îna
intea probei.

Combativitatea a apărut din nou 
ca o noțiune cu care nu se prea 
împacă încă o serie de alergători, 
chiar dintre cei fruntași (despre 
aceștia am scris). Le revine antre
norilor și conducerii secțiilor de 
ciclism sarcina importantă de a 
pune, ta educarea cicliștilor, un 
accent deosebit pe combativitate, 
element determinant ta creșterea 
sportivilor și în obținerea de re
zultate din ce în ce mai bune.

Pe marginea acestei constatări 
subliniem că trebuie înlăturată de
finitiv prăfuita „tactică” a curse
lor de așteptare. în care nu se ur

mărește decît posibilitatea de a 
obține un loc cît mai bun, eventual* 
victoria, la sprintul final. O astielf 
de ispravă nu spune prea mare 
lucru despre posibilitățile unui ci-j 
clist și prilejuiește o serioasă di
lemă pentru cei care vor să desem
neze lotul din care se va selecțio
na reprezentativa țării. Cu o ase-' 
menea mentalitate — repetăm ceea 
ce am mai scris deseori — vom 
continua să înregistrăm acpleași 
comportări mediocre în concursurile 
internaționale.

Este foarte adevărat că un an-f 
trenor are libertatea să-și conducă 
formația potrivit intereselor acest 
teia. Dar, nici nu poate fi oprit un 
ciclist să-și apere propria șansă, 
să-și „facă” cursa lui, cum se spu
ne, numai pentru că, la un moment 
dat, fruntașii echipei (sau chiar 
echipa întreagă) trec printr-o pe-*, 
rioadă critică. In felul acesta st 
frînează inițiativele personale, cu
rajoase. care contribuie ♦ la dina? 
mlsrnul întrecerilor, la ridicare^ 
nivelului tehnic și la creșterea per
sonalității sportive a fiecărui ci 
clist.

Trebuie, așadar, să lăsăm să se 
dezvolte combativitatea și acțiunile 
individuale, chiar dacă uneori, a 
parent, aceste acțiuni nu ar cores 
punde întocmai anumitor interest, 
de colectiv. Spunem aparent, de 
oarece, în asemenea cazuri, cchiipc 
în cauză, bine îndrumată, are sar 
cina să știe să se organizeze, ss 
lupte în așa fel, îneît să nu piardj 
timp prea mult și totodată să fa 
vorizeze, să sprijine, acțiunea cui 
rajoasă a unui echipier. Căci, s» 
pune întrebarea, ce ar face. în ase . 
menea momente, dacă nu un echi 
pier al ei ci un ciclist din altă for 
mație ar întreprinde acea acțiun* 
care periclitează situația în clasa 
ment a echipei?

Am consemnat aceste cîteva as 
pecte, pe marginea ultimei curs» 
de fond a anui.ui, cu convingere; • 
că aLît comisia centrală de ciclism 
colegiul de antrenori, corpul d< 
arbitri, cît și secțiile de ciclism 
vor conlucra, în timpul „vacanței' 
ta mod temeinic, pentru găsire: 
celor mai indicate mijloace de ne 
mediere a unor deficiențe, cari 
mai frînează tacă bunul mers a 
sportului pedalei.

EMIL IENCEC

ME PROBLEME RIDICATE DE DEMONSTRĂRILE 
DE HOCHEI PE IARBA

Sport la zi
* BASCHET. — Ieri s-a dispu

tat la Galați înriilniireia de cate
goria A dintre echipele feminine 
Știința Iași și Știința Cluj. Clu- 
jencele au învins cu 46-16 ,(25-4). 
Cti o zi înainte, studentele dita 
Chii au întrecut Știința Galați cu 
64—27 (35—13).

a FOTBAL. — In cadrul cam
pionatului de calificare pentru e- 
rhipele de juniori se vor disputa 
duminică următoarele jocuri: Vo
tata Ca ei—Progresul Timișoara, 
Locomotiva Orașul* Stalin-Con- 
structonul Tg.-Mureș, Tînărul Di- 
namovist Pitești-Flacăra Ploeștd 
și Voința Focșani-Voința Fălti
ceni. Aceste jocuri stat finalele 
celor patru grupe ale campiona
tului de calificare.

m BOX.. — Biletele pentru în
tîlnirea internațională Dinamo 
București-Spartac Sofia, care se 
va desfășura joi seară în sala 
Floreasca se pun în vînzare de 
miercuri dimineață la agenția Di
namo. La reuniune nu vor avea 
acces în sală decît posesorii de 
bilete și carnetele C.C.F.S. de 
culoare roșie și albastră (din 
piele), precum și carnetele C.C.F.S. 
de culoare neagră.

INFORMAȚII onosport
Concursul nr. 33 (rezultate din ultimii ani)

I960 1951 1952
3—0, 2—1

1—2, 2—0

1953

0—1, e—5

IV.

V.

VI.

3—1 1—2 1—1

SPORTUL POPULAR
PaR- 6-a Nr. 2529

Mare—Met. 131 
cat. B)
Tg. Mureș—Metalul

0—1

I. C.C.A.—Met. C. Turzii
IT. Prog. Oradea—£*oc. Tim.

1—0, 0—3, 5—4. 4—2, 4—1, 0—2, 2—0,
III. Știința Tim. Din. Orașul

Stalin
Met. S.

(calif.
Dinamo

A.M.E.F.A. — — —
Honved—Vasas Bp. (R.P.U.) 5—0 4—1, 1—1 4—1 3—1 2—1, 4—4

VII Vasas Izzo—Dorogi,
Banyazs (R.P.U.) — — — —

VIII. Szomb. Lok.—Gyori Vasas
2—1

(R.P.U.) 0—1 2—0, 0—7, 1—0, 2—1 3—1, 1—2 2—4
IX. Salgotarj ani B—Szegedi

Haladasz (R.P.U.) — — 2—1, 1—5 2—0, 2—6 2—1
X. Diosgyori Vasas—Sztalin

V, Epitok (R.P.U.) — __ __ 3—2
XI. Bordeaux—Lille (Franța) 0— 3 1*3, 6—0 2—2, 1—5 0—0, 1—3 0—1

XIT. Racing—Monaco (Franța) — — _ _ _
A. Metalul Reșița—Știința

Iași (handbal) —- 9—10
B. Voința Sibiu—știința

I.C.F. (handbal' — — — 6—8
C. Știința Tim.—FI. roșie

6—9

5—7

Cisnădie (handbal) £—5, 8—2, 11—3, 4—5, 12—6, 11—G, 10—7, 6—9 
D- Dinamo Buc.—Flac. Ploeștl

(handbal) 8—5, 2—4, 9—5, 11—3, 13—3, 7—8

La concursul n»r. 32 (etapa din 14 noiembrie) au Fost depuse 
aproape 900 000 buletine.

Cei care au asistat la ultimele 
demonstrații de hochei pe iarbă 
și-au putut da seama de saltul pe 
care l-a făcut această disciplină 
sportivă ta mai puțta de un an de 
zile.

Intr-adevăr de la primul joc al 
, elevilor școalcii de instructori, or

ganizat de secția C.F.S. din C.C.S. 
și pînă la partidele din campionatul 
orășenesc și ultimele tatîteiiri a- 
micale, este o mare deosebire. Cei 
22 de jucători care au evoluat re
cent pe stadionul „23 August" au 
demonstrat că acest joc cere o 
mare viteză și o tehnică avansată, 
care imprimă o deosebită specta
culozitate.

Jocul de hochei pe iarbă are re
guli și principii asemănătoare fot
balului. _Jucătorii trebuie să fie în 
continuă mișcare, să alerge cît mai 
repede, să execute pase în adîncime 
și pe aripi, să știe să minuiască 
crosa. Toate elementele tehnice ale 
jocului, ca : lovirea, oprirea, pre
luarea și conducerea mingii, pre
cum și trasul la poartă,' se exe
cută cu ajutorul crosci ceea ce face 
ca aceste elemente să fie executate 
mai greu decît aceleași elemente 
la alte jocuri, cuini sînt fotbal, 
handbal, baschet, volei etc., unde 
mingea este jucată numai ou mina 
sau numai cu piciorul, fără inter
mediul altor obiecte.

Jucătorii noștri au reușit să-și 
însușească, intr-o bună măsură 
tehnica Jocului. La unii jucători în
să există tendințe spre un joc in
dividual, ceea^ ce slăbește capacita
tea de luptă a întregii echipe.

Acești, jucători trebuie să-și în 
drepte atenția in primul rind asp. 
pra perfecționării elementelor teh 
mice de bază, ca : lovirea, prelua . 
■rea și oprirea mingii atit din miș 
care cît și de pe loc. Perfecționări 
du și tehnica, va crește și calitate 
tactică a jocului și vom pute, 
vedea o execuție precisă a pasele 
în adîncime și ta deschidere 
extremelor.

Și acum, ceva despre joc. Cei I’ 
jucători care compun o echipă d 
hochei pe iarbă, ocupă pe teres ■ 
aceleași posturi ca și o echipă d 
fotbal, cu diferența că la hoclw 
mijlocașul centru arc un rol oferi 
siv, creator El nu joacă retrăi 
deoa.ece la hochei regula de ofsai 
este aceea veche de la fotbal, car 
pretinde ca între jucătorul car., 
primește mingea și poarta advers; ■ 
să existe cel puțta doi jucători ț 
portarul O altă caracteristică - 
jocului este aceea că nu se pont 
î-nscrie un punct valabil dacă m.ir 
gea nu a fost lovită de uin a (acar 
în cercul de tragere. Dacă se trag 
din afara cercului de tragere < 
mingea intră în poartă goli 
nu este valabil, acordmdu-se Ic 
vitură de colț.

Faptul că în decurs de ma.i puțij 
de u>n an, s-a reușit organizam 
unui campionat la care particip; 
4 echipe masculine și 2 feminini 
preicttm șl demonstrațiile făcut* 
care au fost aprecia+e de spectator 
deschid frumoase perspective d 
dezvoltare acestei tinere ramuri 
sportive ta țara noastră.



Despre antrenamentul halterofilului
Cum pot fi realizate rezultate 

superioare în ridicarea greutăților? 
lată o întrebare caire-i frămîntă pe 
mulți sportivi. Tineretul care locu
iește în orașe mari rezolvă mai 

' pimplu această problemă. El frec
ventează secțiile de haltere unde 
poate primi ajutorul necesar de la 
antrenori. Dar ce fac cei care lo- 
icuiesc în orașe și sate unde nu 
există secții și nu sînt antrenori? 
Pot ei care să se ocupe în mod 
independent? Da, desigur că pot. 

: Pentru aceasta ei au însă nevoie
de inventar sportiv: haltere, greu
tăți mici, și ar fi de dorit să aibă 
si podium. Exercițiile cu haltera se 

* pot face și acasă. Pentru aceasta 
. fe nevoie să se pună sub discurile 

.halterei covorașe de cauciuc sau 
■țsuporturi de scîndură. După cum 
Se știe programul după care se în
trec halterofilii se compune din trei 

.■» mișcări clasice: împins, smuls și 
aruncat cu ambele brațe. Sarcina 
jtrnărului hailterofil este de a în
văța să execute perfect toate a- 

, ceste mișcări. Acest lucru poate fi 
realizat numai în urma unui an
trenament regulat și de durată. 
Antrenamentul trebuie făcut de trei
ori pe săptămînă. In fiecare antre
nament trebuie incluse două exer
ciții clasice și patru pînă Ia șaise 
exerciții ajutătoare. Antrenamen- 

v tul începe neapărat ou exerciții 
de gimnastică, cu ajutorul cărora 
sportivii își „încălzesc" organismul. 
Prin aceasta ei se pregătesc pen- 

* Țru exercițiile cu haltera, evitînd 
totodată traumatismele, cum ar fi 
întinderea ligamentelor etc

Care ar trebui să fie succesiu
nea exercilțiilor în antrenament ? 
Propunem doua variante. Prima va
riantă cuprinde două lecții alterna
tive cu următorul conținut:

Prima lecție: perfecționarea teh
nicii la stilid împins și smuls cu 
ambele brațe. Exerciții ajutătoare; 
ridicarea halterei la piept fără fan- 

. dare, „tragerea" halterei (apucind 
bara cu mîinile la lățimea umeri- 
tor), genoflexiu-ni. cu haltera pe 
piept și împingerea halterei din 

. ooziția culcat.
' Lecția 11-a: perfecționarea teh
nicii la stilul împins și aruncat cu 

-ambele brațe. Exerciții ajutătoare 
pentru perfecționarea la stilul 
smuls: smulsul halterei fără fan- 
lare, „tragerea" (cu apucarea lar
gă a barei) smuls în poziția de 
Idecare, stînd — ținînd haltera cu 

>rațele întinse la nivelul genunchi- 
or. Genoflexiuni cu. h'ibera pe 
imeri.

, A doua variantă are acea parti
cularitate că antrenamentul începe 

. fu exerciții ajutătoare: cu smulsul 
?au ridicatul halterei la piept. A- 
•este mișcări se execută fără fan- 

.-'lare. Apoi urmează alternarea 
-xercițiilor ca și la prima variantă, 
'u singura deosebire că exercițiile 
ijutătoare de la începutul antre
namentului nu se mai repetă. A- 
jeastă variantă se recomandă ace- 

. or halterofili care nu sînt antre
nați la nrșcarea „trasului". Conți-

• autul exercitiilor ajutătoare poate fi 
rariat.
■ fii varii rtele noastre sînt arăta- 
e exercițiile cele mai importante.

. Pot fi rnlicate și altele, ca de pil
dă: îmcingerea halterei de după 
•ap; ridicarea halterei la piept cu

. .. landarea în „foarfecă" sau „ho- 
:hei“ din poziția de plecare — 
tind in picioare și ținînd haltera 
■u mținile întinse; aruncat de la 

’■piept fără fandare și altele. In 
.timpul antrenamentului la oricare 
lin mișcările clasice, numărul a- 

. iropierilor la halteră depinde de 
(radul de pregătire a atletului și 
Ie problemele ivite în antrenă

ri- ne.nt. 
: In medie, se fac 8—15 apropieri, 

■jtltre care se recomandă 3—4 mi
luțe odihnă. Fiecare exercițiu se 
.lapetă de 1—3 ori. De. exemplu 
împingerea halterei se execută de 

Trei o.ri, iar smulgerea și arunca
te» de două ori. In antrenamentul 
a stilul aruncat se poate ca la o 
lingură apropiere să se ridice hal- 
era la piept de două ori și o sin- 
fură dată ne brațele întinse sau 
nvers, t:nînd seama cărui element 
portivrl trebuie să-i acorde o a- 
enție mai mare. Pentru executarea

fiecăruia din exercițiile ajutătoare, 
trebuie făcute cîte 6—10 apropieri, 
repetînd mișcarea de 2—4 ori 
fiecare apropiere. In practică se a- 
plică „scheme exemplu" de repar
tizare a greutății de antrenament. 
Schema de mai jos o dăm pentru 
atleții a căror greutate maximă de

Schema Nr. 45 55 65 70 65 55 45
1: 3 ; 3 5 3 5 3 (5—7 ori) ; 3 5 3 ; 3 5

Schema Nr. 2:Ș 50 55 . 60 65 70 75 80 70 65 60 55 50
3 ’ 3 ’ 3 ’ 3 ’3’3’ 1 ’ 1 3’3’ 3 ’ 3 ’ 3

Schema Nr. 45 50 55 60 65 70 75 65
3: y 2 ;■3 2 ; 3 2 ; — 2 ; 3 2 ; 3 2 ; y ; 3 2 5

Schema Nr. 4:f 55 65 70 75 80 70 4 :
65 3; —• 45

3 ’ 3 ’ 3 J 1 ’1’1’ 3 3 ’ 3 ’ 3 ’

Schema Nr. 45 55 65 75 65 55 455; -v- ’ 1 (4 — 6 ori) ; » ■□ » Q •

Schemele de mai sus trebuiesc 
citite astfel: numărătorul — greu
tatea de ridicare, numitorul — nu
mărul de repetare a mișcării, nu
mărul întreg — numărul apropie
rilor.

70De exemplu, -y 4 înseamnă că 
70 kg., se ridică de 3 ori la rtnd 
și la această greutate se fac patru 
apropieri (reprize).

Respectînd schemele de mai sus 
trebuie ca greutatea de antrena
ment să alterneze în antrenamente.

Recomandăm ca> miercuri să se 
facă antrenament cu o greutate 
ușoară, vineri cu o greutate medie 
iar luni cu o greutate mare. Sco
pul acestei consecutivități este a- 

. cela ca antrenamentul cu o chel
tuială maximă de forțe să se facă 
după duminică, care reprezintă zi 
de odihnă.

Determinarea unei greutăți ușoa
re-se face în felul următor: din 
greutatea maximă pe care o ridică 
halterofilul trebuie să se scadă 20- 
25 kg. și respectiv cu aceasta se 
schimbă toată schema antrenai- 
mentului. Iar numărul apropierilor 
(reprizelor) și repetărilor rămîne 
același. Pentru determinarea greu
tății medii trebuie să se scadă 10- 
15 kg. din greutatea maximă iar 
pentru determinarea greutății ma
xime se scad 5-7 kg. In procesul 
de antrenament, la exercițiile cla
sice, trebuie să se acorde o aten
ție deosebită următoarelor: la per
fecționarea stilului împins trebuie 
să se execute cit mai economic și 
in timpul cel mai scurt luarea 
halterei la piept pentru poziția de 
plecare; luarea corectă a poziției 
de plecare cu haltera la piept (hal
tera trebuie ținută pe piept, pu
țin mai jos de claviculă), dezvol
tarea vi-tezii inițiale cînd haltera 
se deslipește de la piept, direcția 

I corectă a mișcării halterei.
j La antrenamentul stilului împins 
i se recomandă nu numai repetarea 
| exercițiului cu procedeul obișnuit, 

dar și aplicînd' împins..' de după 
j cap, din poziția stînd „drepți", 

împins cu apucare îngustă și largă 
a barei, împins stînd culcat pe 
bancă.

Pentru prelucrarea stilului smuts, 
este important de urmărit dezvol
tarea vitezii de tragere ai halterei, 
executarea la timpul oportun a 
„smulgerii" cu aplicarea efortului 
maxim.

De asemenea, trebuie să se a- 
corde atenție la o rapidă și opor
tună plecare în fandaire, la o elas
tică și rapidă depărtare a picioa
relor, la luarea poziției corecte a 
picioarelor și carpului în fandare, 
la concordanța mișcării picioarelor 
și a spatelui și păstrarea echili
brului. In timpul ridicării, haltera 
trebuie trasă cît mai aproape de 
corp.

Pentru perfecționarea „tragerii", 
un exercițiu ajutător prezintă smul

antrenament este de 80 kg. Cei 
care, de exemplu, iau o greutate 
cu 20 kg. mai mult (sau mai pu
țin), trebuie (cu același număr de 
kilograme) să schimbe greutatea 
corespunzătoare a halterei în sche
mă.

sul halterei fără fandare, tragerea 
și ridicarea halterei la piept cu a- 
pucarea largă a barei.

Pentru perfecționarea „smulge
rii" recomandăm următoarele exer
ciții: smulsul halterei din „atîrnat" 
în procedeul „foarfecă" sau „hochei" 
smulsuF'halterei de pe suporți de 
lemn cu același procedeu.

La antrenamentul stilului arun
cat, trebuie să se acorde atenție la 
așezarea și întoarcerea simultană 
a coatelor, la o corectă poziție de 
plecare cu haltera pe piept (picioa
rele depărtate, vîrfurile in afară, 
pieptul ridicat, mijlocul arcuit); la 
executarea perfectă a semigeno- 
flexittnei, înaintea aruncatului de la 
piept (semigenoflexiunea se exe
cută cu sprijinirea pe toată talpa 
deoarece trebuie evitată îndoirea 
sau înclinarea corpului), la direc
ția corectă a halterei atunci cînd 
a fost aruncată de la piept. Hal
terofililor cărora le este greu să ri
dice haltera la piept, în afara per
fecționării tehnice! le este necesară 
dezvoltarea forței de ridicare.

Pentru rezolvarea acestei pro
bleme se recomandă următoarele 
exerciții: ridicarea halterei la piept 
fără fandare, „tragerea" halterei 
(vezi chinograma) atît cu smu- 
cire cit și fără, ridicarea halterei 
la piept din „atîrnat" cu fandare 
și fără fandare și ridicarea halte
rei la piept de pe suporții de 
lemn. Forței de tragere trebuie 
să-i acordăm o atenție deosebită. 
Nici un începător nu va deveni un 
bun halterofil pînă ce nu-și va 
dezvolta această forță. Halterofi
lul care nu execută bine arunca
rea de la piept trebuie nu numai 
să-și perfecționeze tehnica, dar 
să-și dezvolte și forța de arunca
re. Exercițiile ajutătoare cu haltera 
ca de pildă: aruncarea de la piept 
fără fandare, aruncarea de după 
cap, semigenoflexiuni cu haltera 
pe piept și pe umeri ajută la dez
voltarea forței de aruncare.

La sfîrșituF antrenamentului pen
tru îmbunătățirea pregătirii fizice 
multilaterale, se recomandă prac
ticarea altor discipline sportive. De 
asemenea exerciții cu greutăți cu 
toartă, haltere mici, și alte greu
tăți asemănătoare.

Pentru dezvoltarea rezistenței 
generale sînt folositoare alergările 
pe distanțe de 1000—30P0 m. și 
practicarea schiului. Pentru dezvol
tarea vitezei se recomandă alergă
rile pe 50—100 m., sărituri în 
lungime, în înălțime, de pe loc și 
cu avînt peste cal și capră. Abili
tatea se dezvoltă prin jocul de 
/baschet. Exerciții de gimnastică și 
aparate (executate la sfîrșitul an
trenamentului), vor ajuta de ase
menea la pregătireai fizică gene
rală.

V. RODIONOV 
profesor de atletică grea

TURNEUL ZONAL FEMININ
LEIPZIG (prin telefon). — Cu 

două runde înainte de sfîrșit. lup
ta pentru primele trei locuri în 
clasament este încă nedecisă. Fiind 
învinsă în runda a 11-a poloneza 
-Christina Holluj a cedat din nou 
primul loc șahistei maghiare Ella 
Kertesz. Pentru calificare luptă cu 
mari șanse și campioana Ceho
slovaciei, Rujena Sucha, ca și 
campioana R. D. Germane Ursula 
Horold, care în runda viitoare o 
întîlnește pe Christina Holluj. Re
prezentanta țării noastre, Lidia 
Giuroiu, a terminat remiză oar- 
tida întreruptă cu Rujena Sucha, 
dar a pierdut la rînd următoarele 
două partide.

Rezultate tehnice : Ivanova—Fag- 
ger 1—0, Nusken—Klingen 1—0, 
Arsenova—Enevoldsen 1—0, Giu
roiu—Horold 0—1, Langos—Sucha 
0—1, Holluj—Kertesz x/2—V2, Lac-

Campionatul de șah al R. P. Bulgaria
SOFIA 15 (prin telefon). După 

11 runde desfășurate pînă în pre
zent ,în campionatul R. P. Bulga
ria, pe primul loc se află șahistuil

Au început campionatele de
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite :
La Moscova, în sala asociației 

sportive „Aripile Sovietelor" au 
început campionatele de tenis de 
masă ale U.R.S.S. pe anul 1954. 
Competițiile vor dura 9 zile, pro
graming în total 1.000 de partide.

Printre participant ii la campio
natele de tenis de masă se află 
sportivi experimentați oa Evelin 
Lesital, campioana U.R.S.S. pe anul 
1953, muncitoarea dintr-un artei 
din Ta lin, Asta Mittov, contabilul 
armean Ariutiun Akopian, campion 
a.1 U.R.S.S. în anul 1951, studentul 
de la Universitatea din Vilnius, 
Alguimantas Saunoris, campion al 
U.R.S.S în 1952 și 1953. Alături

Bogata actvtate
a sport vJor sovietici

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite :

Echipele sovietice de fotbal își 
continuă turneul pe care-1 între
prind peste hotare. Cu cîteva zile 
în urmă echipa „Spartak" Mosco
va a învins la Londra echipa en
gleză „Arsenal" cu 2—1, iar „Tor
pedo" Moscova a întrecut la Beirut 
echipa selecționată a Libanului cu 
scorul de 6—0. Jucînd în Elveția 
cu o puternică selecționată, „Di- 
namo“-Moscova a învins cu 4—0. 
Jucătorii sovietici de șah au luat 
parte la turneul internațional de 
la Belgrad, iar o echipă hipică 
a participat la concursurile desfă
șurate în țările scandinave

Legăturile internaționale ale 
sportivilor sovietic! se lărgesc tot 
mai mult. De aurind a sosit la 
Moscova echipa selecționată de 
lupte a R- P- Bulgaria care a și 
susținut prima întîinire prietenească 
cu sportivii sovietici. Aceasta este 
cea de a 139-a delegație sportivă ca
re vizitează anul acesta Umunea 
Sovietică. Numărul delegațiilor spor, 
tive de peste hotare care au sosit 
in acest an în U.R.S.S. este de 
două ori mai mare decît cel din 
anul 1959

Odată cu venirea toamnei, în U- 
n,lunea Sovietică au avut loc nu
meroase competiții sportive. 1509 
de atleți din Leningrad au luat I

știriScurte
programul ÎNTRECERILOR 

SCRIMERILOR SOVIETICI • 
ȘI CEHOSLOVACI

PRAGA. — După cum se știe un 
lot de scrimeri sovietici a so
sit la Praga în vederea unor întîl
niri prietenești cu scrimerii ce
hoslovaci. Comisia centrală de scri
mă de pe lîngă C.C.F.S. din R. Ce
hoslovacă a alcătuit programul de 
desfășurare al întîlnirilor dintre 
sportivii celor două țări. Astăzi în
cepe turneul individual la toate cele 
4 discipline (floretă femei, floretă 
bărbați, sabie și spadă). La fiecare 
probă vor participa cîte 8 concu- 
renți. La data de 19 noiembrie ,se 
va desfășura la Olomouc o întîi
nire între echipele Uniunii Sovie
tice și R. Cehoslovace,- urmînd ca 
o a doua întîinire cu același program 
să aibă loc la data de 22 noiem
brie în orașul Teplice.

DE ȘAH DE LA LEIPZIG 
sen— Ere to va 0—1 (runda 10-a): 
Kertesz—Larsen 1—0, Sucha—Hol- 
luj 1—0, Horold—Langos 0—1, 
Enevoldsen—Giuroiu 1—0, Klingen 
—Arsenovai, Fagger—Nusken și E- 
retova—Ivanova întrerupte (runda 
11-a).

CLASAMENTUL: Ella Kertesz 
(R.P.U.) 8 p., Christina Holluj
(R. P. Pol.) și Rujena Sucha (R. 
Ceh.) 7l/2 p„ Ursula Horold (R.D.G.) 
7 p., Antonia Ivanova (R.P.B.) 
G’/î (I) p. Gertrude Nusken 
(R.D.G.) 6 (1) p., Venka Arsenova 
(R.P.B.) și Svetoslaiva Eretova 
(R. Ceh.) 5«/2 (1) p., Lidia Giuroiu 
(R.P.R.), Iosza Langos (R.P.U.) 
și Adele Enevoldsen (Danemarca) 
4*/2 p., Ingrid Larsen (Danemarca) 
3 p., Adele Fagger (Finlanda) 2 
(1) p.. Mary Klingen (Norvegia) 
1 (1)P-

Pîdevski care a'acumulat 7‘/2 p. (1). 
Pe locurile următoare se află : 2—3 
Peev, Aianskț. 7 p. (1); 4. Iakovlev 
7 p.; 5. Neichirch 6V2 p. (1); 6.
Bobo'țov 6 p. (1) etc.

tenis de masă ale U.R.S.S.
de ei participă numeroși jucători 
tineri tale n ta ți ca studenții din 
Moscova, Raisa Ușakova, Nikolai 
Eleonov, învățătoarea din Arme
nia, Suzana Arakelian și alții.

In^ Uniunea Sovietică tenisul de 
masă a luait o mare dezvoltare în 
ultimii ani Zeci de mii de mun
citori practică acest sport. In mod 
regulat se desfășoară numeros ■- 
competiții în toate orașele țării. *.- 
nul acesta jucătorii de tenis d» 
masă sovietici au susținut primele 
lor întîlniri internaționale, avînd 
ca parteneri echipele R. P. Polone 
și R.D. Germane. Campionatul de 
tenis de masă al U.R.S.S. se des
fășoară în prezent pentru a patra 
oară.

parte la un concurs desfășurat 
pe stadionul de iarnă din locali
tate. Cu acest prilej au fost sta
bilite raai multe recorduri unio
nale pe teren acoperit. Astfel, re
cordmana mondială Galina Zîbina 
a realizat la aruncarea greutății 
performanța de 16,03 m. iar tînă- 
rul alergător Oleg Agheev a a- 
coperit distanța de 800 m. plat 
în timpul de l’54“l/10.

De cîteva zile a luat sfîrșit tur
neul de calificare pentru promova
rea în prima categorie a campio
natului unional de fotbal. Pest° 
400 de meciuri s-au disputat anr’ 
acesta în divizia secundă a țăr;: 
Realizînd 9 puncte din 10 posibile, 
in turneul de calificare, echipa 
„Șahtior" din Donbas a obțin1'1 
dreptul de a activa în prima d:- 
vizie a campionatului -de fotbal al 
Unitinii Sovietice. Echipa „Șah
tior" este antrenată de unul dintre 
cei m.ai cunoscuți jucători sovietici 
de fotbal, Alexandr Ponomarev

Sporturile de iarnă au început 
de asemenea să fie practicate în 
ținuturile din nordul U.R.S.S. Tra
diționalul concurs de schi organizat 
cu prilejul deschiderii noului sezon 
sportiv de iarnă a avut loc la la- 
ku-țk. Primul loc . a fost cucerit de 
schiorii echipei Instituitului pedago
gic din localitate.

externe
ACTIVITATEA INTERNAȚIONALA 

LA HOCHEI

BERLIN. — Primele țări unde a 
fost inaugurat campionatul țării la 
hochei pe gheață sînt Republica De
mocrată Germană și R. Cehoslovacă. 
In primul meci desfășMrat la Wer
ner Seetenbinder Halle din Betilin, 
s-au întîlnit echipa Universității 
Humboldt și Turbine Crimmitschau 
Studenții au învins cu scorul de 
6—4. In R. Cehoslovacă, campiona
tul se desfășoară pe două serii.

Anul acesta echipa Italiei de ho
chei pe gheață va fi întărită cu mai 
mulți jucători canadieni, de origi
nă italiană. De curînd au sosit la 
Milano cei 7 jucători care vor pri
mi cetățenia italiană.
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Pe terenurile de fotbal din Europa
„O lacție istorică"

In ultimii 50 ani echipele ma
ghiare nu au obținut victorii atît 
de categorice ca acelea realizate 
duminică ta compania reprezenta- 
tivrfar austriace. In cele șase me
ciuri fotbaliștii maghiari au obți
nut tot atîtea victorii, iar repre
zentativa A a învins la un scor 
categoric care ta ulttaii 10 ani 
nu a fost depășit decît o singură 
dată (8 ma.i 1949 La Budapesta: 
R.P.U. — Austria 6-1).

Duminică, echipa R. P- Ungare 
a tawtas, fără drept de apel, e- 
chipa Clasată pe ’octa al treilea 
în campionatul lumii.

Rad» Budapesta a anunțat că 
în repriza doua echipa maghiară 
a amintit zecilor de mii de spec
tatori forma ei de zile mari pe 
care o avusese ta vara acestui 
an. Fără Bozsik și Puskas, echipa 
R.P.U. a jucat totuși ca un cea
sornic, reușind să atingă acea 
strălucită formă idin meciurile cu 
Anglia, Italia, Brazilia, Uruguay 
și altele.

înaintarea a impresionat prin 
jocul ei specific, rapid și eficace 
ta cure Czibor — atât cît a 
jucat — a fost creierul tuturor 
acțiunilor de atac. Echipa Austriei 
a scăpat de o și mai grea taifrta- 
gere, aceasta numai datorită jocu
lui bun al portarului Schmied și al 
celor doi fundași. Postul de radio 
Paris a arătat că fotbaliștii ma
ghiari au confirmat încă odată su
premația pe care o dețin ta fotba
lul european. Unguri le-au dat 
austriecilor „o lecție istorică”...

Mandy Gyula, antrenorul de stat 
al R.P.U. a spus că scorni nu este 
exagerat. Ocaziile de gol au fost 
și mai multe, dar apărarea aus
triacă a fost la înălțime. Antreno
rul austriac, Walter Nausch, ex
plică tafrfagerea echipei sale prin 
jocul ștab al înaintării, care n-a 
constituit un pericol prea mare 
pentru Gros its. „Nu aș fi crezut, 
a declarat Nausch, că echipa ma
ghiară să dea un astfel de ran- 

V dament chiar și fără două cunos
cute motoare".

Honved Budapesta joacă 
miercuri la Belgrad 

cu F artizan
Budapesta (prin telefon). — E- 

ehipa de fotbal Honved Budapesta 
a plecat luni la Belgrad, unde ur
mează să tatâlnească miercuri 17 
noiembrie valoroasa formație jugo- 
slavă Partizan.

In echipele Honved și Partizan 
stat numeroși jucători internațio
nali ca Bobek, Horvath, Stanko- 
vici, Cealkovski (Partizan), Grosits, 
Kocsis, Lorant, Czibor (Honved) 
ți alții.

Echipa maghiară a deplasat un 
lot alcătuit din 15 jucători. Antre
norul echipei Honved, Kalmar 
Jeno, a declarat că este mai mult 
ca sigur că Puskas nu va juca 
nefiind încă restabilit. Este posibil 
ca și Bozsik să lipsească din e- 
dripă, absențe care vor îngreuna 
desigur misiunea echipei budapes- 
tane. Cunoaștem valoarea fotbaliș- 
tilor de la Partizan care recent au 
câștigat Cupa Jugoslaviei și ocupă 
un loc fruntaș ta clasament. Ast
fel, meciul dintre cele două forma
ții se anunță foarte echilibrat.

Luptă strînsă în campiona
tul R. Cehoslovace

PR AGA (prin telefon) — In 
penultima etapă a campionatului 
de fotbal al R. Cehoslovace, rezul
tatele înregistrate fac ca lupta 
pentru primul loc să fie foarte 
strtasă. Cu o etapă înainte de 
sfîrșit, nu poate fi tacă întrezărită 
echipa cîștigătoare a ediției anu
lui 1954 a campionatului. Spartak 
Sokolovo care deține șefia clasa
mentului are un meci foarte greu 
cu Slovan Bratislava ta deplasare 
Și, în caz de victorie, lui Slovan 
f se deschid șanse serioase pentru 
primul loc. 29 de puncte poate 
realiza și Ruda Hvezda ta caz că 
va cîștiga ambele meciuri pe care 
le maf3*are de jucat. In consecință 
tocul pe care îl va ocupa Banik 
Ostrava , ta clasamentul general 
depinde mai mult de rezultatele 
acestor echipe și mai puțin poate 
<fe rezultatul săiu direct ta meciul 
ch Kridla Vlasti (pe teren pro
priu) pe ciare probabil îl va eîș- 
Hga.

înaintea ultimelor meciuri claaa- 
mentul ae prezintă astfel :

Spartak Sokolovo 21 12 4 5 44:23 28
Banik Ostrava 21 10 6 5 32:20 26
Slovan Bratislava 20 W 5 5 33:21 25
Ruda Hvezda Brat. 20 11 3 6 31:18 25
U.D.A. Praga 21 9 7 5 33:23 25
Banik Kladno 20 6 8 6 33:30 20
Dynamo Fraga 21 8 3 1» 32:56 19
Jiskra Zillna 21 7 5 9 23:34 19
Tatran Preeov 21 8 1 12 24:41 17
Kridla Vlasti OL 20 5 5 10 22:25 15

Tankista Praga 21 4 7 10 26:32 15
Spartak Stal. Praga 21 S 4 12 33:48 14

Ț. O. N. A. învinsă în cam
pionatul R. P. Bulgaria

SOFIA (prin telefon). — In 
cadrul cannpionatalui de fotbal a’l 
R. P. Bulgaria s-am desfășurat 
mal multe meciuri ta cursul săptă- 
mînii trecute. Surpriza o constituie 
tafringerea fruntașei clasamentului, 
Ț.D.N.A., care a înregistrat prima 
tafrîngere din partea echipei Spar
tak Pleven, cu 2-0. Celeilalte re
zistate sînt: Lokomotiv Sofiia — 
Torpedo Pleven 4-1; Dinamo So
fia — Udarnik St. Zagona 3-0; 
Udiamlk Sofia -— Cerverjo Zname 
Kiustendil 1-1 ; Lokomotiv Sofia 
— Spartak Stalino 3-1 ; V.M.S. 
Stalino — Torpedo Pleven 3-0. 
Otasamentid primelor echipe este 
următorul •

y.D.N.A.
Lokomotiv Sofia 
Udarnik Sofia 
Dinamo Sofia 
V.M.S. Stalino
Uzina 1?

22 17 4 1 66:12 38
23 14 6 3 SI: 8 34
22 15 3 4 58:19 33
23 8 10 5 36:19 26
25 9 7 9 26:27 25
24 7 11 6 22:2S 25

F. C. Austria învinsă la scor

După nouă etape, în fruntea cla
samentului austriac ee aPlă Vîetinia 
și Wiener Sportklub care au cîte 
13 puncte. Poziția acestora este 
serios amenințată de fosta cam
pioană F. C. Rapid care ta ulti
mele patru etape a realizat tot 
atttea victorii. De altfel, Rapid 
are cel mai bun golaveraj și este 
ta numai im punct diferență de 
primele două clasate.

Ce.a mai mare surpriză ta etapa 
desfășurată duminica trecută a 
fost realizată de Wacker care a 
învins cu 6-3 (3-0) cunoscuta for
mație vfeneză F. C. Austria, ki 
acest meci o formă excetientă a 
arătat centrul atacant Wagner 
(Wacker) care a marcat 4 din cele 
6 goluri. Foarte slab s-a prezent ai 
stoperul Stotz, care de altfel mei 
n-a fost selecționat ta echipa re
prezentativă în meciul cu R. P. 
Ungară.

Iată situația ta clasament a 
primelor cinci echipe:

1. Vienna 9 6 3 1 18: 9 13
1. Wiener Sport. 9 5 3 1 33:19 13
». Rapid 9522 33:16 12
4. Wacker 9603 33:22 12
5. Austria 9513 26:21 11

Un ipenalti a menținut 
pe Toulouse în fruntea 
campionatului Franței

Deși învinsă ta deplasare Olym- 
pique Marseille s-a dovedit „echi
pa care vine”. Toulouse a benefi
ciat de un penalti ta min. 15 (la 
o fază pe care comentatorii o con
sideră „confuză”), care i-a asigu
rat victoria. Marseille a dominat 
apoi cu insistență fără să mai 
poată marca.

Victoria lui Reims asupra hri 
Lyon (3-1) și cea a tai Stras
bourg asupra Iui Racing Paris 
(3-1) a adus alte precizări impor
tante ta clasament.

De trei ori au tras la poartă 
înaintașii de la Nice ta meciul cu 
Lille... și de trei ori mingea a 
intrat ta plasă cauzând marea sur
priză a etapei. Deși învinsă cu 3-1, 
fosta campioană LBfe a dominat 
aproape tot timpul. Jucătorii tineri 
introduși ta formație n-.au cores
puns tacă, iar absența internațio
nalului Stnappe a cauzat un gol 
simțit în apărare.

Iată clasamental după 14 etape:
1. Toulouse 14 9 2 3 33:18 20
1. Reims 14 8 3 3 33:20 19
3 Marseille 14 7 3 4 30:18 17
4. Strasbourg 14 7 2 5 31:26 16
5. Bordeaux 14 6 3 5 30 :21 15
C. Racing 14 6 2 6 29:24 14
7. Troyes 14 5 4 5 24:23 14
8 St. Etienne 14 7 0 7 27:26 14
9. Lens 14 4 6 4 21:22 14
10. Nice 14 6 2 6 30:37 14

11. Metz 14 6 2 6 17:30 14
u. LîMe 14 6 1.7 23:24 13
13. Nancy 14 4 5 S 19tM 13
u. Lyon 14 5 2 T 34:33 12
15. Roubaix 14 5 2 7 22^9 12
16. Sochaux 14 4 3 7 18:22 11
17. Monaco 14 4 3 T 16:21 U
18. Nimes 14 4 1 9 16:24 9

Primul joc bun din campio
natul Italian: Fiorentina —

Milan

In sfârșit, etapa a IX-a a cam- 
pionafutai de fotbal ai Italiei a 
oferit tm joc de bună calitate, în 
meciul de la Firenze dintre Fio
rentina și fruntașa c la sa-mentii! iri, 
Mitan. Victoria a revenii oaspeți
lor cu 2-0, ambele goluri fiind în
scrise în prima repriză.

Pro Patria a realizat ieri prima 
sa victorie in deplasare din acest 
campionat, tavăngtari cu 1—0 pe 
Novara. Cea mai interesantă în
trecere dintre ultimele clasate a 
avut loc la Roma între Lazio și 
Udine. Au ctșifâgat oaspeții (Udi
ne) cu 2-0 (1-0) pcta aărto-gotal 
liri Gtovemnim (Lactic) și prin go- 
W înscris în minatul 85 de Sell- 
monswm. A doua câasată, Interaa- 
ztonale, a tenmfcsat la egalitate’ 
pe teren propriu cu Bologna, după 
ce în minutul 60 conducea cu 2-0. 
Pentru Intema^ianiaie gatarite ani 
fost marcate de Skogflund (min. 
2) și Brigheobi (mân. 57), iar pentru 
Bologna scorul a fost redus de 
Banat in (min. 61) și egalat de 
fundașul Ball acei (min. 89). Iu 
celelalte meciuri ale etapei a IX-a : 
Atalanta — Roma 1-1, Jwentos 
— Torino 3-0, Spăl — Napoli 1-1, 
Triestina — Catânia 1-1 și Samp- 
doria — Genova 2-2.

După această etapă, clasamen-

învfcxțStoare 
în R. P. Bulgaria

tul are următoarea înfățișare :
1. Milan 9 8 1 0 24: 5 17
2. Inter nazionale 9 4 4 1 16:11 12
3 Juventus 9351 15:10 11
4. Florentina 9 4 3 1 14 11
5. Roma 9 3 5 1 13:11 11
8. Bologna 9 4 2 3 19:18 10
7. At al an ta 9 3 4 2 11:1» 10
8. Triestina 9 3 4 2 8:10 10
9. Udlne 9 4 14 12:14 9
1«. Torino 9 4 1 4 9:12 9

11. Catania 9 2 4 3 12:11 8
12. Napoli >14 3 50:11 8
13. Novara 9 2 3 4 10:11 1
14. Genova 9 1 5 3 9:12 7
15. Pro Patria 9 2 3 4 7:16 7
16. Sampdoria 9 2 2 S 11:16 9
17. Spal 9 1 4 4 6:12 6

18. Lazio 9 1 1 7 8618 3

Ruda Hvezda dm nmi

SOFIA (prin telefon). — Cel 
de al doilea meci al echipei ceho
slovace Ruda Hvezda din Biwtte- 
lawa, care se află în turneu în 
R. P. Bulgaria, s-a desfășurat săp- 
tămtaa trecută la Dimitrovgnad, 
unde oaspeții au tat finit echipa 
D.N.A. Plovdiv (Casa Armatei 
Populare). Oaspeții au îtnvins cu 
scorul de 3-0.

Duminică 14 noiembrie, fotbaliș
tii cehoslovaci au susținut Ultimul 
meci ta Plovdiv unde au tatîlmit 
echipa Lokomotiv din localitate. Și 
acest meci s-a terminat cu victoria 
fot'bailiiștjlor cehoslovaci la scorul 
de 2-1.

M PRETUTINOEHI
• După cum se .anunță dta A- 

merica de Sud cunoscuții jucători 
din reprezentativa Braziliei, Mil
ton, Santos, Humberto și Marinho, 
au fost suspendați de federația ță
rii lor pe timp de trei luni îtj ur
ma comportării scandaloase pe 
care au avut-o în meciul cu R. P. 
Ungară și Jugoslavia la campiona
te! mondial.

■ Arbitrul internațional Steiner 
(Austria) a fost suspendat de co
misia austriacă de arbitri pe ter
men de două luni pentru că a re
fuzat să se prezinte la meciurile 
de campionat pe care a fost dele
gat să le conducă.

a Echipa Angliei se pregătește 
cu atenție ta vederea meciului cu 
Germania Occidentală care va a- 
vea loc la 1 decembrie la Londra. 
Fotbaliștii englezi trec totuși prta- 
tr-o acută criză de formă. Dovadă 
este ultimul meci de antrenament 
pe care echipa reprezentativă l-a 
susținut cu formația de club Chari
ton Athletic, meci câștigat de Ulti
mii cu scorul de 2-1.

încredinfă stea-

desigur, vreți să 
tntîmplat tn cori

protestat 
mingea a 
porții. A- 
cu un co
rni și el

de tușă au plecat 
Se plictisiseră, le 

e că tușele rămă-

spuseseră: „dacă nu 
de divizie, sau măcar de 

ce să ne mai de-

nu e meci să

campioana raio-

de centru a fost 
Călin Ținică, „tu
șă fie ținute de

„arbitri"

Ultimul ,, argument
...Publicul care umplea sala 

Floreasca urmărea meciul cu 
respirația tăiată... In lupta lor 
corp la corp, cei doi adversari 
păreau mai hotărîți, mai Indlr- 
jiți ca aricind... Care pe care? 
Dar iată că unul din cei doi, 
executînd o mișcare laterală 
prin care își derută adversarul, 
trimise o „directă" de dreapta, 
care își atinse tn plin ținta. Ar

bitrul opri lupta șl...
Citind această palpitantă des

criere, desigur că fiecare dintre 
Dv. vă gîndiți că trebuie să fie 
vorba de unul din meciurile de 
box din cadrul recentei compe
tiții „Cupa Sfatului Popular 
București". Poate chiar vă gîn
diți fie la meciul Mîndreanu — 
Tonta Constantin, fie la înver
șunata dispută dintre N. Ale
xandru și Ghețu Velicu...

Nici vorbă de așa ceva ! 
pe care v-am redat-o mai

Faza 
sus 

face parte din meciul de... bas
chet de categorie A., dintre Ști
ința I.C.F. și Progresul F.B., 
disputat duminică, în sala Flo
reasca, iar „boxerul" care a a- 
pUcat cu otita „adresă" această 
lovitură, răspunde la numele de

Un meci de

Nu numai meciurile de fotbal 
dintre Dtruimo și C.C.A. sau 
Flamura roșie Arad și Flacăra 
Ploești... pun pe foc miile de 
pasionați ai întrecerilor sporti
ve. E adevărat că lumea „se 
dă în vint" după meciurile de 
categorie A, dar pînă și intll- 
nirile din cadrul campionatelor 
raionale desfășurate tn cine știe 
ce colțișor depărtat de țară 
pun în „mișcare" masele de 
sportivi. Și dacă un doctor s-ar 
apuca să măsoare... tensiunea 
spectatorilor, ar putea constata 
că celor din Cărbunești, de pil
dă, le bate mai tare inima aș- 
teptlnd rezultatul meciului din
tre Cărbunești și Filiași, decît 
nouă, bucureștenilor, la cel mai 
mare meci internațional...

Zilele trecute, la Cărbunești a 
fost din nou fierbere mare... Pi
torescul orășel de lingă Craiova 
avea cinstea de a adăposti me
ciul dintre campioana raionului 
Tirgu Jiu și 
nului Filiași.

Ca arbitru 
desemnat too. 
șele" urmînd
tov. Alexandru Flintă și Ștefan 
lonesca. Toți cei trei arbitri 
erau d*n Turnu Severin, așa 
că nici Tîrgu JM nici Filiașul 
nu puteau avea ceva de obiec
tat I

Toată noaptea, arbitrul Călin 
Ținică n-a avut somn. S-a per
pelit pe toate părțile. Ce vreți, 
omul avea emoții... emoții care 
în loc să scadă, urmau să creas
că a doua zi, cînd, prezenthi- 
du-se la teren, a constatat că 
cei doi arbitri de tușă, pur și 
simplu, nu veniseră. Probabil

SOFIA 15 (prin telefon). Pe are
na circului de stat din capitala U- 
niunsi Sovietice s-a desfășurat, ta 
fața a peste 8000 de spectatori, 
totttaiirea internațională de lupte 
libere dintre reprezentativa R. P. 
Bulgaria și echipa asociației Spar
tak. După meciuri aprig disputate,

Cornel Călugăreanu. Intr-ade
văr, la un moment dat, văzind 
că adversarul său. Marian Spi
ridon, e gata să cîștige duelul 
pentru minge, Călugăreanu a 
găsit de cuviință să-și lovească 
adversarul, să-l izbească cu 
palma în plină față. Arbitrul, 
firește, l-a dat afară..

„Frumoasă" ispravă, n-avem 
ce zice, mai ales că cel care a 
făcut-o este și căpitan de echipai 

...Un căpitan care după ase
menea gest trebuie pus imediat 
în... retragere!...

cu 4...
că-și 
meci 
regiune, 
ranjăm ?'

Ce era de făcut ? S-a gîndit 
tov. Ținică ce s-a gîndit și tn 
cele din urmă a găsit o soluție:

— Mă, puștilor, voi doi ăia 
de colo, ia venițl înooa...

Doi băiețandri, cam de vreo 
13—14 ani, se apropiară de ar
bitru.

— Mă, voi vă pricepe fi 
fotbal?

— Oho I Păi i 
scape I... ■

— Atunci, e 1 
fiți arbitri de 
ăsta.

— Noi ?...
— Voii
Și pe loc le 

gurile de tușă...
Un timp, lucrurile au mers 

cum au mers. Dar, pe la în
ceputul reprizei a doua, cei doi 
„arbitri" 
tam-nesam. , ,
strigase vreun vecin că-i caută 
părinții, fapt 
seseră goale.

Și acum, 
s'iți ce s-a 
tinuare ?

Păi, să răsfoim foaia de arbi
traj :

Jn min. 60, un jucător de la 
Metalul a tras un voie în poar
tă, de la vreo 35 metri. Eu 
eram la vreo 40 metri de poar. 
tă Mingea a mers cetit de bine 
la colț, că eu am văzut gol. 
Jucătorii adverși au 
că n-a fost gol și că 
trecut pe din afara 
tună m-am consultat 
pil ca de vreo 8—9 
mi-a spus: „NENE, N-A FOST 
GOL I". Și atunci am anulat 
acest gol, deoarece mingea nu 
a trecut prin poartă, ci a mers 
la colțul sting, afară din 
poartă".

Și tată astfel că, din superfi
cialitatea colegiului de arbitri 
din Turnu Severin, care duce o 
muncă formală, nefinînd tn pri
mul rînd ședințe instructive cu 
arbitrii, un meci de fotbal de 
care depinde calificarea tn cam
pionatul reg’onal, este decis în 
ultimă instanță de... cuvîntul de 
onoare al unui copil de 8-9 ani I

JACK RERARHI 
GEORGE MIHALACHE

în regulă. O 
tușă tn meciul

victoria a revenit luptătorilor so
vietici care și-au întrecut adver
sarii cu scornii final de 6—2.

Luptătorii bulgari au plecat la 
Baku, unde miercuri 17 noiembrie 
va avea loc intîlnirea dintre re
prezentativele R. P. Bulgaria și 
R. S. S. Azerbaidjane.
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