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Pentru intensificarea pregătrilor de iarnă 
în colectivele sportive sătești

Răspunsul guvernului R. P. R. 
la nota guvernului U. R. S. S. privitoare

DACĂ ie vei opri vreodată, în 
zile de iarnă, pe ulițele sate

lor noastre, te va surprinde, desi
gur, ingeniozitatea tinerilor să
teni. Din bucăți de lemn sau din 
seînduri, bătute pe tălpici, ei îșî 
Improvizează săniuțe sau, alteori 
se întrec pe schiuri de construc
ție proprie. Venirea iernii este pen
tru colectivele noastre prilej de 
nouă activitate sportivă, prilej de 
trecere a normelor G.M.A. la schi 
și de activizare a secțiilor spor
tive de iarnă. De aceea, în cadrul 
pregătirilor pentru kitîmpinarea 
iernii, munca trebuie intensificată, 
asigurîndu-se o trecere normală 
la practicarea sporturilor specifice 
iernii.

Desigur că pentru desfășurarea 
activității sportive de iarnă în bune 
conditioni sînt necesare pregătiri 
intense. La orașe ca și la sate, 
majoritatea colectivelor sportive au 
început încă de mult aceste pregă
tiri.

Exemple de colective sătești care 
au început din timp pregătirea a- 
cestei activități sînt numeroase. Ne 
vom opri doar asupra cîtorva din
tre ele, care au dat dovadă de 
preocupare serioasă pentru rezol
varea cu succes a multiplelor sar
cini pe care sporturile de iarnă le 
pun în fața lor. Astfel, s-a evi
dențiat în mod deosebit colectivul 
sportiv Recolta G.A-S. Dumbră
veni (raionul Sighișoara) unde a 
fost introdus un jurnal de urmă
rire a activității competiționale de 
iarnă a colectivului și unde s-au 
luat măsuri de amenajare a unui 
patinoar. In același colectiv a fost 
formată, pentru prima dată, o echi
pă de hochei pe gheață. In colecti
vul sportiv Recolta Ivești (regiu
nea Galați), din veniturile colec
tivului a fost cumpărat echipament 
sportiv de iarnă (bocanci, hano
race).

O serie de colective sportive să
tești folosesc just resursele locale, 
contribuind Ia realizarea necesită
ților mereu crescînde ale sportivi
lor. Și în această privință poate fi 
dat ca exemplu colectivul din co
muna Ilănești-Mînuleasa și cel 
din comuna Lozna (ambele din re
giunea Suceava) care au confec
ționat în iarna anului 1953-954 30 
perechi de schiuri.

Același exemplu ne este oferit și 
de colectivul sportiv Recolta Fol- 
tești (regiunea Galați), unde au 
fost confecționate, tot din resurse 
locale, mai multe perechi de 
schiuri.

AstfeF de inițiative trebuie ur
mate și extinse, folosindu-se pri
ceperea dulgherilor, tîmplarilor, 
fierarilor din sate în scopul con
fecționării de schiuri, săniuțe, pa
tine, boburi și figuri pentru șah 
Căci pentru pregătiri mult timp nu 
mai este și iarna va surprinde ne
pregătite o serie de colective să
tești, așa cum din cauza pregăti
rilor întîrziate din iarna trecută, 
în foarte multe colective sătești 
nu s-a trecut nici o normă de 
schi G.M A. și nici nu s-a desfă
șurat vre o altă activitate sportivă 
de iarnă; (de pildă, în multe co- j 
lective sportive sătești din țegiu- j 
nile Arad și Hunedoara). . I

Pentru ca lipsurile amintite mai 
sus să nu se mai repete și pentru 
ca tineretului sportiv de la sate 
să-i fie asigurate condiții favora
bile practicării sportului, este ne
cesar a se lua acuin, cît mai este 
timp, măsuri care să ducă la îm
bunătățirea activității sportive de 
iarnă la sate. »•

Astfel, colectivele sportive au, în 
primul rînd, datoria de a se ocupa 
de procurarea materialelor și a 
echipamentului sportiv, lărgind 
baza lor materială. Acest lucru se 
poate realiza prin mărirea număru
lui de membri ai colectivului, prin 
încasarea la timp a cotizațiilor, 
prin organizarea de festivaluri cul
tural-sportive, obținîndu-se fondu
rile necesare.

Satele patriei noastre sînt așe
zate în regiuni variate, unele sus, 
pe povârnișuri de munte, altele jos 
în văi sau la șes. Această așezare 
crează fiecărei regiuni un specific 
care trebuie să determine practica
rea anumitor sporturi. Aici inter
vine însă orientarea colectivului 
sportiv. Este firesc ca acolo unde 
satele sînt situate în regiuni 
muntoase să fie amenajate pîrtii de 
schi, de săniuș, de bob sau tram
buline. Sau acolo unde cît vezi cu 
ochii se întinde cîmpia să fie a- 
menajate porțiuni de teren pentru 
a fi transformate în patinoare. 
Dar toate acestea trebuie făcute 
cît mai curînd, pînă nu îngheață 
pămîntul.

Colectivele sportive sătești au 
datoria să-și îndrepte munca spre 
întărirea sau, acolo unde nu e- 
xistă, spre crearea de noi secții pe 
ramură de sport: schi, șah, tenis 
de masă, gimnastică etc., iar acolo 
unde sînt condiții, și secții de ho
chei și patinaj.

In perioada lunilor de iarnă, cînd 
sportivii de la sate au mai mult 
timp liber, trebuie întărită și viața 
internă a colectivului sportiv. A- 
cum este cel mai bun timp 
și pentru întărirea muncii e- 
ducative, pentru organizarea adu
nărilor generale, în care să se vor
bească despre realizările obținute, 
dar care să scoată la iveală șt lip
surile care au frînat dezvoltarea 
mai largă a activității sportive, să 
contribuie la atragerea maselor de 
sportivi la rezolvarea problemelor 
colectivului și să analizeze măsu
rile ce trebuie luate pentru îmbună
tățirea muncii în viitor.

Tot în această perioadă favora
bilă trecerii probelor G. M. A. la 
schi, gimnastică, examen teoretic, 
trebuie să se treacă cît mai mul
te norme. Nu trebuie scăpat din 
vedere faptul că perioada de iarnă 
poate fi folosită și pentru atrage
rea de noi aspiranți G-M.A.

Puținul timp care a mai rămas 
pînă la începerea activității compe
tiționale de iarnă, trebuie folosit de 
către colectivele sportive sătești în 
mod cît mai just De aceea, ele 
trebuie să-și planifice munca, să 
alcătuiască planuri de acțiune con
crete, folosind cît mai mult spriji
nul organizațiilor U.T.M., pentru 
a duce l.i bun sfîrșit munca de 
pregătire a activității sportive de 
iarnă.

la convocarea unei
Guvernul Republicii Populare Romine confir

mă primirea notei guvernului Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste referitor la convocarea 
în ziua de 29 noiembrie la Moscova sau Paris 
a unei Conferințe europene cu privire la' crearea 
unui sistem de securitate colectivă în Europa.

Guvernul Republicii Populare Romine împăr
tășește punctul de vedere al guvernului sovietic 
asupra pericolului serios care se creează în Eu
ropa ca urmare a semnării acordurilor de la 
Londra și Paris cu privire la militarizarea Ger
maniei, crearea unor forțe armate ale Germa
niei occidentale și atragerea Germaniei occi
dentale în grupările militare ale unor state, ca 
Uniunea vest-europeană, precum șl Blocul 
Atlanticului de Nord.

Punerea în practică a acestor acorduri potriv
nice intereselor păcii în întreaga lume, intere
selor tuturor popoarelor Europei, inclusiv po
porul german, va avea ca rezultat inevitabil 
înrăutățirea relațiilor între statele europene, in
tensificarea goanei înarmărilor și creșterea pri
mejdiei unui nou război aducător de noi văr
sări de sînge și distrugeri de va'ori materiale 
și culturale.

in cursul ultimelor 4 decenii, Rondnia a sufe
rit de două ori consecințele dezastruoase a’e 
fcrțnării de blocuri agresive în Europa și ale 
politicii de cotropire a militarismului german

De aceea, guvernul R.P R. consideră proble-

Conferințe europene
ma apărării păcii și a asigurării securității co
lective în Europa ca o problemă de interes vital 
pentru poporul romîn, ca și pentru celelalte po
poare ale Europei.

Guvernul R.P.R. este în totul de acord cu 
guvernul U.R.S S., că pentru a preîntîmpina 
înrăutățirea situației în Europa și creșterea pe
ricolului de război, trebuie luate toate măsurile 
necesare în vederea stabilirii unui sistem de 
securitate colectivă în Europa, sistem care să 
țină seama de interesele legitime ale tuturor 
statelor Europei, mari și mici, și la care să par
ticipe toate statele europene, indiferent de re
gimul lor social și de stat.

In consecință guvernul R.P.R. declară că 
este gata să participe la conferința în proble
ma creării unui sistem de securitate colectivă 
în Europa a cărei convocare neîntîrziată este 
propusă în nota guvernului sovietic, la care să 
ia parte toate statele europene care doresc! 
aceasta, precum și Statele Unite ale Amerioii, 
șl consideră de dorit ca la această conferință 
Republica Populară Chineză să-șî trimită ob-< 
servatorul său.

Guvernul Republicii Populare Romîne este de 
acord ca susmenționata conferință să aibă Iod 
la 29 noiembrie la Moscova sau Paris. 1

!
București, 15 noiembrie 1954

Astă-seară in Sala Sporturilor de la Floretisca 
intîlaiîrea internațională de box 
Dinamo Bucur ești —Spartak Solia
Astă-seairă, cu începere de la ora 

19,30, Sala Sporturilor de la Ho
rească va găzdui o importantă re
uniune pugilistică internațională. 
Echipa Dinamo București va întîlni 
una dintre cele mai valoroase echi
pe de box din R. P. Bulgaria: Spar
tak Sofia.

Oaspeții au sosit ieri în Capitală. 
Lotul este alcătuit din 14 boxeri, 
printre care numeroși internațio
nali, maeștri ai sportului și campi
oni ai R. P. Bulgaria. Dintre aceș
tia, trebuie să-l menționăm în mod 
special pe „mijlociul" Petar Spa- 
sov, de 32 de ori internațional și 
de 5 ori campion al R.P. Bulgaria. 
Spasov este un boxer cunoscut prin 
performanțele sale. La J. O de ta 
Helsinki, Spasov a fost cel mai di
ficil adversar al lui Papp, iar re
cent, la turneul internațional de la 
Sofia, Spasov s-a clasat pe primul 
loc în categoria sa, alături de ceho
slovacul Torma. Un palmares fru
mos are și Hristo Lokorșki, oare va 
evolua, probabil, la categoria tnij- 
locie-ușaară. El a susținut 10 me
ciuri internaționale, dintre care a 
cîștigat 6. La „cocoș" va boxa Si- 
tnion Alexandrov, oare a mai evo
luat la București. Alexandrov a re
prezentat culorile țării sale de 17 
ori, terminând victorios în 10 me
ciuri.

Elemente de valoare sînt, de ase
menea, semiușorul Anatolii Anghe- 
lov. semi greul Spas Stankov Spa
sov, greul Coliu Kolev și alții.

Boxerii de la Spartak, deși tineri, 
au o mare putere de luptă. De alt
fel, majoritatea pugiliștilor bulgari 
nu depășesc vîrsta de 23 de ani 
Stoian Petkov are 19 anii, Station 

Alexandrov 25 de ani, Diimitr Veli- 
cicov 23 de anii, Biancio Boncev 20 
de ani, etc.

Valoarea boxerilor bulgarii a fost 
confirmată în ultimele reunliunl in
ternaționale. Reprezentativa R. P.

—- - - —
Echipa Dinamo va fi alcătuită 

din următorii boxeri, în ordinea 
categoriilor: Fr. Ambruș, Toma 
Constantin, Virgil Ftliuță, Mihai 
Trancă, Iosif Demeter, Nicolae 
Linca, Itie Dragnea, Dumitru 
Negrea, Bătrînu Tănase. Dumitru 
Ciobofaru.

Echipa Spartak va fi formată 
din următorul lot : Stoian Pet
kov, Simion Alexandrov, Dimitr 
Velicicov, Boncio Bencev, Ior
dan Simionov, Anatolii Anghe- 
lov, Iordan Țvetkov, Petar Pet
kov, Nikola Neikov, Hristo Lo- 
korski, Onic Sahanian, Petar 
Spasov, Spas Stankov Spasov, 
Koliu Kolev, (formația defini
tivă și ordinea categoriilor vor 
fi stabilite după cîntarul oficial).

Bulgaria a întrecut puternicele e- 
chipe ale R.P. Ungare și R. D. Ger
mane, ferm mind la egalitate cu 
reprezentativa R. Cehoslovace. Fără 
îndoială că acest strălucit palma
res al boxerilor bulgari reprezintă 
în același timp o valoroasă „carte 
de vizită" și pentru echipa Spar
tak, clasată pe locul al doilea ta 
campionatul R. P. Bulgaria.

Echipa Dinamo este alcătuită din 
elemente de valoare, printre care 
maeștrii sportului Nicolae Linca, 
Dumitru Ciobotaru și Toma Con
stantin* boxeri cu o îndelungată ex

periență^ care au adus numeroasa 
victorii reprezentativei de box ■ 
țării noastre. Alături de aceștia, vor 
boxa și alte elemente de valoare, 
ca Iosif Demeter, Virgil Filiuță, Hie 
Dnagnea, ș. a.

Reprezentanții echipei Dinamo sa 
bucură de o unanimă apreciere. In 
anii trecu ți, Dinamo a obținut două 
frumoase succese ta compania echi
pei Spartak, pe care a întrecut-o 
în 1952, la București cu 16—4, iar 
ta 1953, la Sofia, cu 10—8. In ve
derea reuniunii de astă-searâ, bo-' 
xeril diniaimoviști s-au pregătit cu 
o deosebită atenție, sub conducerea 
antrenorului C. Nour.

Oaspeții bulgari cunosc valoarea 
boxului rominesc. Iată ce ne-a de
clarat Ivam Delc-ev, arbitru de box 
din R. P. Bulgaria:

„Boxerii romini slnt foarte birui 
pregătiți din punct de vedere teh-> 
nlc și fizic. Am urmărit nu odată 
boxul excelent practicat de Gheor- 
ghe Fiat, Eustațiu Mărgărit, Fran1 
else Ambruș, Nicolae Linca șl al 
multor altor pugiliști, rămînînd înr 
totdeauna impresionat de excelenta 
lor clasă. Dar, cel mai experimen
tat, boxerul care a obținut cele nud 
frumoase succese, este Dumitru Cio
botaru, ale cărui victorii nu pot fi 
puse nicicînd în discuție. Pe majo
ritatea boxerilor dinamoviști na 
i-am văzut încă la lucru. Sînt con
vins însă că ei s-au pregătit in
tens și că rtu-și vor dezminți valoa
rea. Cît privește boxerii bulgari 
vreau să amintesc că ei au progre
sat mult de la precedentele meniuri. 
Publicul bucureștean se va convin* 
ge de acest lacrul\
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Complexul G.M.A. este un mijloc 
important de atragere a oameni- 
lor muncii in practicarea sistema- 
tică și continuă a sportului și cere 
un efort susținut din partea acti- 

ȘȘr oiștilor sportivi. De oarece, fiecare 
Siț^ sezon sportiv are cerințele lui, fie

care
energie și 
alunece pe 
rămînă.

competiție cere activiștilor 
muncă, acțiunile permanente 
plan secund și pe plan se-

sportivi 
riscă să 
cund să

Or, importanța complexului G.M.A. este cu 
mult prea mare pentru ca o astfel de lunecare să 
fie permisă. De altfel, pentru că acest lucru s-a 
intîmplat totuși, deseori s-au ivit in activitatea 
G.M.A. o serie de manifestări, pe cit de nesă
nătoase, pe atit de dăunătoare bunului mers al

complexului: formalismul, goana după cifre, mun
ca „în asalt" la sfîrșit de trimestre și mai ale» 
la sfîrșit de an, etc.

lată de ce se pune tot mai mult problema creării 
unui larg activ obștesc, care să aibă ca preocu
pare de zi cu zi dezvoltarea complexului în ria
dul maselor, buna pregătire a aspiranților și or
ganizarea temeinică a concursurilor pentru trecerea 
normelor. Transformind complexul G.MiA. cu ade
vărat într-o acțiune permanentă, continuă, în acti
vitatea căruia să nu existe urcușuri și coborîșuri, 
ci o linie consecvent ascendentă, vom reuși să 
contribuim la realizarea scopurilor sale. Dar, a- 
ceastă transformare nu se poate efectua fără atra
gerea și justa folosire a unui larg activ obștesc.

Pentru a vedea cum este pus în practică acest 
principiu, am vizitat o serie de colective sportive 
din Capitală.

Orsgoste de sport
Să nu credeți cumva că munca 

celor din conducerea colectivelor 
sportive studențești și a activiști
lor voluntari din facultăți este 
mai ușoară decît a celor din co
lectivele sportive din întreprinderi 
sau alte unități de muncă. — Oa
menii sînt cu toții tineri, o să 
spuneți dumneavoastră. Și atunci, 
in mod firesc, se îndreaptă mult 
mai ușor spre sport.

Asta-i foarte adevărat. Dar, să 
nu uităm că în facultăți șl insti
tute există o serie întreagă de lu
cruri care constituie tot aitîtea di
ficultăți în buna desfășurare a 
muncii sportive. Faptul că în tim
pul verii studenții simt răspînidiți 
ca și faptul că sint foarte ocupați 
în perioada examenelor sint greu
tăți ce nu pot fi trecute cu vede
rea,. Or, în felul în care cei din 
conducerea colectivului știu să în
lăture aceste greutăți stă cheia 
succesului.

Să luăm, de exemplu, munca 
G.M.A. la Institutul de petrol fi 
gaze din București. Tinerii din a- 
cesit Institut iubesc mult sportul. 
Despre aceasta vorbesc numoroia- 
6ele panouri și afișe sportive pe 
caro 1» întilnești la tot pasul pe 
sălile Institutului. Nu-i insă ușor 
să reușești să-ți îndenlinești anga
jamentul luat cu privire la reali
zarea de noi purtători. In primul 
rînd, trebuie folosită din plin luna 
septembrie, pentru ca un număr 
cit mai mare de tineri să-și treacă 
norma de înot, în. mai tot timpul 
verii studenții fiind plecați. Luna 
septembrie este însă prima lună de 
școală, așa că munca de mobili
zare nu e prea ușoară. Următoarea 
perioadă, pînă în apropierea exa
menelor trebuie și ea intens folo
sită. In fimpul examenelor e bine 
ca studenții să aibă deja trecute 
cele mai multe norme.

Existența cercurilor sportive pe 
an de studiu au dat rezultate des
tul de bune. Totuși, pentru ca 
munca să meargă și mai bine, 
concillisl colectivului a hotărît ca 
în fiecare grupă de studiu să 
existe un responsabil sportiv. A- 
costa are posibilitatea să se ocupe 
Îndeaproape de fiecare tînăr din 
grupa lui Comisia de pregătire și 
examinare G.M.A. al cărei preșe
dinte G. Băloiu, muncește cu mul
tă dragoste, știe să folosească 
sprijinul catedrei de educație fizică. 
■Aceasta a dus la efectuarea în 
bune corn! iți uni a antrenamentelor 
ți a pregătirilor pentru trecerea 
normelor. Faptul că responsabilul 
sportiv din biroul U.T.M., tînărul 
asistent Paul Ionescu, se ocupă 
serios de activitatea sportivă din 
Institut a contribuit și el la bunul 
mers al activității. Asistentul Paul 
Ionescu și alți membri ai corpului 
didactic, ca tov. Horia Botnără- 
scu, Dan Romalo, C. Stămescu și 
Alex. Ionescu, pot fi dați ca exem
plu pentru sprijinul pe care-1 acor
dă dezvoltării activității sportive 
din iuTdt'ilut. Ei se ocupă efectiv 
de activitatea secțiilor pe ramură 
de sport, oare cuprind un mare 
număr de membri și duc o acti
vitate foarte rodnică.

La Institutul de petrol și gaze 
oamenii iubesc sportul și fac to
tul pentru dezvoltarea lui!
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Una din cele mai frumoase acțiuni ale colectivului sportiv al Institutu
lui de petrol și gaze: organizarea taberei de schi din iarna trecută.

In clișeu, un aspect din timpul zilelor de tabără

Realizări, dar șt lipsuri...
Nu de multă vreme, colectivul 

sportiv Flamura roșie F.C. Glieor- 
ghiu-Dej a reușit să-și îndepli
nească și chiar să-și depășească 
angajamentele luate pe întreg a- 
nnl la»purtători de insignă G.M.A. 
gradul I (180 la sută) și gradul II 
(190 la sută). Realizarea și de
pășirea angajamentelor luate de 
acest colectiv la purtătorii de in
signă G.M.A. nu a lost un lucru 
ușor pentru consiliul colectivului 
sportiv. Analizînd, însă, din toate 
punctele de vedere situația, con
ducerea colectivului sportiv a tre
cut în vara anului acesta la re
partizarea sarcinilor pe fiecare 
tehnician și activist sportiv volun
tar, pcntrni realizarea unui număr 
cît mai mare de purtători G.M.A.

Tn realizarea sarcinilor s-au e- 
vidențiat în mod deosebit tovară
șele Paula Făgâdaru și Maria 
Luță, membre ale comisiei de pre
gătire și examinare G.M.A. Am
bele au desfășurat în perioada lu
nilor de vară o intensă activit ite 
în organizarea antrenamentelor și 
concursurilor pentru trecerea nor
melor G.M.A. Succesul îndeplinirii

Cu sprijinul
La fiecare început de săptămâ

nă, la colectivul sportiv Flamura 
rqșiie comerț alimentar din Ca
pitală este un permanent dute- 
vino. In aceste zile, cei 11 an
trenori sint prezenți la sediul co
lectivului pentru a aduce planu
rile de muncă pe săptămîna >n 
curs.

După scurte discuții cu preșe
dintele colectivului, tovarășa Gra- 
țiela Ne'gher, discuții purtate în 
jurul planurilpr de muncă, teh
nicienii pornesc pe teren. Unii la 
cercurile sportive de care răs
pund, alții la asociație pentru di
ferite instructaje, iar alții la an
trenamentele secț'ilor respective. 
Printre antrenorii fruntași în 
munca cu secțiile pe ramură de 
sport, dar mai ales în sprijinirea 
permanentă a muncii G.M.A., se 
află maestrul sportului Dumitrii 
Paraschivescu, Sedi Kalserman,
I. Kaufman, I. Tomazi, F. Anghe- 
lescu și C. Barta

Pentru a cunoaște mai bine
preocupările antrenorilor din a- ,
cest colectiv și felul în care ei |
muncesc, să urmărim un plan de I
muncă și să vedem ce cuprinde. 
Să Juă’m, de pildă, planul de 
muncă pe o săptămîna al lui D. 
Paraschivescu. Aproximativ 89 la 
sută din sarcinile cuprin.se în 
iplan sînt axate pe problema | 
G.M.A. In restul timpului, D. Pa
raschivescu se ocupă de instruirea |

angajamentelor luate la purtători 
de insignă se datorește și muncii 
de instruire și îndrumare la timp 
și în bune condiții a tuturor acti
viștilor sportivi voluntari și a ca
drelor tehnice de către consiliul 
colectivului sportiv.

In activitatea G.M.A. a colecții 
vului sportiv Flamura roșie F.C. 
Gheorgliiu-Dej au existat însă și 
o serie de lipsuri, care an frînat 
dezvoltarea pe scară mai mare a 
complexului. De exemplu, instruc
torul sportiv Pleșariu, din secția 
de handbal, a permis unor spor
tive din această secție să pri
mească insigna G.M.A. fără ca 
ele să-și treacă în mod regula
mentar toate normele complexului. 
De asemenea, consiliul colectivu
lui sportiv și în special conduce
rea comitetului de întreprindere 
nu au căutat să sprijine și să în
curajeze activitatea cadrelor volun
tare. Este necesar ca pe viitor 
acei activiști sportivi voluntari 
care se evidențiază în munca- com
plexului G.M.A. să fie populari
zați și stimulați.

antrenorului
secți lor sportive respective, dc an
trenamentul secției de atletism, de 
munca educativă, de control și 
îndrumare.

La fel ca D. Paraschivescu 
procedează și ceilalți antrenori. 
Roadele muncii lor au și început 
să se arate. Paula Bucur și Me
lania Velicu sînt atlete ridicate 
de antrenorul C. Barta. Aceste 
t;nere talente au fost descoperite 
cu prilejul trecerii normelor 
G M.A., la fel ca și tinerele Jea- 
na Postelm'cu și Ana Mânu, de
venite sportive fruntașe a.le țării 
la tir. Dacă astăzi consiliul co
lectivului sportiv se mîndrește cu 
o serie de sportivi fruntași, cu o 
d'epășire de 60 la sută a angaja
mentelor la G.M.A. gr. I și 30 
la sută la G.M.A. gr. II, dacă 
cercurile sportive Sănătatea, 
O.C.L. 2, Chimimport și Cicoarea 
sînt fruntașe, toate acestea se da
torase muncii susținute, de z-i eu 
zi, a largului activ obștesc, apli
cării celor mai indicate metode 
de muncă, precum și sprijinului 
preț'os pe care consiliul colecti
vului sportiv Flamura roșie co
merț alimentar îl' primește din 
partea comitetului sindical. Fru
moasele realizări obținute de a- 
cest colectiv sînt urmări ale unei 
munci bine organizate, just pla- 
nriicate, ale unei activități urmă
rite cu strictețe și ale aplicării 
unor noi metode de muncă.

Prin eliminarea lipsurilor
Era o vreme, nu de mult, cînd 

la Institutul de Cultură Fizică, 
exista o situație paradoxală: stu
denții plecau de pe băncile insti
tutului fără a fi cucerit insigna 
G.M.A. 1 Această situație a avut 
ca urmare numeroase critici aduse 
colectivului sportiv Știința I.C.F. 
și în special comisiei de pregătire 
și examinare G.M.A.'

Așa stînd lucrurile, ne îndrep
tam spre sediul acestui colectiv cu 
intenția de a vedea cum au fost 
remediate aceste lipsuri. Mare 
ne-a fost bucuria cînd am consta
tat că situația arătată mai sus 
aparține trecutului.

Intr-adevăr, în Institut se acor
dă acum o mare atenție proble
melor G.M.A. Mai întîi a fost re
organizată comisia G.M.A., care 
a pornit cu mult elan la lucru, 
astfel că în .momentul de față nu 
există nici un student care să nu 
fie aspirant sau purtător al insig
nei gr. I sau II. Pentru aceasta, 
comisia are în fiecare grupă de 
studenți cîte un reprezentant, care 
ține evidența normelor trecute și 
se ocupă cu programarea sportivi
lor la concursurile G.M.A. tn a- 
cest fel, comisia G.M.A. poate a- 
vea în orice moment o situație 
clară a studenților care mai au 
de trecut probe.

Comisia este ajutată în munca 
sa de toate catedrele care, -prin 
specificul activității lor, pregătesc 
studenții î.i această direcție. Un 
sprijin de seamă acordă proble
melor complexului G.M.A. condu
cerea Institutului, care dă îndru
mările necesare și totodată con
trolează îndeaproape activitatea 
comisiei G.M.A.

Pentru activitatea pe care au 
depus-o pînă acum, trebuiesc evi- 
dențiați studenții Letiția Miliu, 
Isabella He.rțan, Elena Cuou, Au
rel Hurmuzescu și Eugen Popes
cu, din comisia de pregătire și 
examinare G ALA, care au dat do
vadă de mult interes în această 
muncă și atl făcut ca „renmnele" 
I.C.F.-ului, de codaș în activitatea 
G.M.A., să rămînă doar o amin
tire.

— Cred că nu mai e nevoie. După socoteala noasiră, angajamentul 
a fost îndeplinit.

Raidul întreprins în cîteva colective sportive din Capitală arată 
că, in general, activiștii noștri sportivi au început să înțeleagă im
portanța creării și folosirii unui larg activ obștesc în rezolvarea pro
blemelor pe care le pune dezvoltarea continuă a complexului sportiu 
G.M.A. în riadul maselor In uncie colective sportive, munca este dusă 
de comisia de pregătire și examinare G.M.A. și de instructorii sportivi 
obștești care se bucură (ca în cazyl colectivului Flamura roșie Comerț 
alimentar) de sprijinul și îndrumarea activului de tehnicieni al- colec
tivului. In alto colective sportive — ca, de pildă, Știința I.C.F. 
și l.P.G. — folosirea activului obștesc a trecut pe o treaptă superi
oară, în fiecare grupă de studenți existînd responsabili sportivi care 
se preocupă mai ales de problemele organizatorice ale complexului 
(mobilizarea aspiranților la concursuri, atragerea lor planificată în 
întrecerile pentru trecerea normelor G.MiA. etc.).

Nu pretutindeni însă activul obștesc este folosit așa cum trebuie, 
nu pretutindeni dragostea de muncă a activiștilor voluntari este în
drumată pe calea cea justă de consiliile colectivelor sportive. Așa se 
petrec lucrurile la colectivul Voința prestări servicii, unde, din cauza 

lipsei de control și îndrumare a comisiei G.M.A. din partea consiliu
lui colectivului, un mare număr de aspiranți au pierdut termenul 
pentra cucerirea insignei, iar pregătirea celor care au cucerit insig
na a fast superficială.

Tndrumînd îndeaproape activul obștesc, controlîndu-l și spriji- 
nindu-l permanent în muncă, vom reuși să înlăturăm deficiențele, 
care mai există în activitatea G.M.A. și să contribuim la dezvoltarea 
largă a complexului.

Activul da, consiliul ba
Ar fi păcat să .afirmi că în co- 

ilectivull Voința prestări servicii mu 
se duce o activitate susținută în do^ 
meniul complexului G.M.A. D'rnpo- 
trivă 1 Comisia G.M.A., formată din 
tov. I. Luchici, M. Simionescu, T. 
Rădulescu și Gh. Rolea, muncește 
bine, instructorii sportivi obștești 
L. Mihăilescu și N. Carianopol nu 
întorc nici ei spatele greutăților, în 
fiecare cooperativă există materiale 
propagandistice, afișe, panouri; e- 
chipament șî materiale sînt sufi
ciente... Și totuș!...
„Auzi, tovarășe, să ne facă o figu
ră ca asta comisia raională de 
control, ni se plinise președintele co
lectivului Gh. Dumitru. După ce 
ne-am îndeplinit angajamentele pe 
întreg anul la purtători de insignă, 
vor să-i supună pe tineri la un su- 
pracontrol. Unde s-a mai pomenit 
asta ? Precis că e la mijloc o ches
tiune personală!'' .

Am fi crezut, poate la fel, că des- x 
pre o chest’une personală e vorba 
(deși nu prea vedeam ce ar putea 
să aibă comisia raională de con-, 
trol împotriva, tov. președinte Du
mitru), dacă h-am fi constatat că 
cifra totală de purtători realizată în 
acest an reprezintă abia o treime din 
numărul aspiranților și ță, ceea ce 
este mai trist, aproape 500 de as
piranți, nefiind atrași în trecerea 
normelor în anul care a trecut de 
la angrenarea lor în complex, tre
buie să ia acum totul d-a capo. De 
asemenea, pripeala și goana după 
cifre în munca de Instruire au fă-, 
cut ca aspiranții ca>re și-au trecut 
toate normele să nu aibă o bună 
pregătire, fapt care arată că în 
munca G.M.A. de la colectivul Vo
ința prestări servicii există o... 
oarecare doză de formalism.

Cu toate acestea, activiștii ob
ștești muncesc bine. Ei se ocupă, 
dau cu dragoste dim t'mpul lor liber 
și rezultatele ar fi putut fi mai bu
ne. Dar, pentru aceasta, consiliul 
colectivului a<r fi trebuit să le dea 
mai mult sprijin, să asigure mobi
lizarea tuturor aspiranților la con
cursuri, să controleze pe teren mun
ca activului obștesc. Altfel, păcat 
de atîta muncă !

cuprin.se
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Brigada colectivis
In anul acesta, la gospodăria 

agricolă colectivă „Drumul lui 
Lenin" din Valea Seacă, raionul 
Tg. Ocna, roadele au fost multe 
șl bogate. Mașinile și tractoarele 

fi de la S.M.T. au pornit și ele în 
| ajutorul colectiviștilor, care, muo- 
n clnd după noile metode agrotehni

ce, și-au văzut hambarele vîrfuite 
cu roade îmbelșugate.

In bătălia pentru o recoltă bo
gată, tinerii colectiviști din Valea 
Seacă au găsit un bun prieten și 
un ajutor prețios In sport. Ghiță 
Marin, secretarul organizației
U.T.M. este un sportiv de nădej-

... .. .   . 
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tutui Ghiță Marin
de. Echipa, lui biruiește nu numai 
pe terenul de fotbal, dar și în În
trecerea de pe ogoare. Ghiță Ma
rin și utemiștn din echipa lui ah 
chemat la întrecere celelalte bri
găzi de muncă. Cînd s-a făcut 
socoteala în gospodărie, echipa lui 
Ghiță Marin, din care fac parte 
D. Maftei, Ivan Lorică, Manole 
Antita și Ion Andronic, sportivi 
iscusiți și purtători ai insignei 
G. M. A., a fost declarată cîștigă- 
toare a întrecerii. Brigada spor
tivului Ghiță Marin a cules 15 ha. 
porumb, 11 ha. fasole și 2 ha. le
gume de diferite soiuri.

Turneul final al campionatului masculin 
de calificare la baschet

De vorbă eu AngeFca D&zeanu șl Ella Zeller 
despre campionatele internaționale de tenis de masă ale Iugoslavie!

ORAȘUL STALIN, 17 (prin te
lefon de la subredacția noastră). 
•— Jocurile turneului masculin de 
calificare în campionatul republi
can de baschet au continuat în 
sala Tractorul din localitate. Luni 
seara, Dinamo Tg. Mureș a în
vins Știința Craiova cu 61-47 
(27-18). Marți s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Constructo
rul Sildu-Locomotiva Tg. Mureș 
49-30 '(25-16), Dinamo Tg. Mureș-

Despre alcătuirea clasamentului pe echîpe 
in probele clei ste pe etape

In decursul ultimilor ani au tost 
alergări de fond în care, potrivit 
regulamentului, clasamentul în 
etapa contra cronometru pe echi
pe, sa făcut fie prin adunarea 
timpilor prunilor trei clasați din 
fiecare echipă, fie numai prin adu
narea timpului celui de al treilea 
clasat. Aceste formule se aplică, 
atît în țară cît și în străinătate, 
după cum hotărăsc organizatorii 
în regulamentul cursei.

La ora actuala, în cercurile ci
cliste se duc discuții, în urma ul
timei probe de fond a anului, pe 
marginea valabilității acestor cri
terii de alcătuire a clasamentului.

Să luăm un exemplu. O echipă, 
s-o numim A, parcurge o distanță 
X, în 3 ore, iar o altă echipă, să-i 
spunem B, în 3 ore și 3 minute. 
După prima formulă (adunarea 
timpilor primilor trei din fiecare 
echipa) rezultă că echipa A tota
lizează 9 ore, iar echipa B 9 ore 
și 9 minute. După cealaltă for
mulă (adunarea numai a timpului 
celui de al treilea clasat) reiese 
că echipa A înscrie timpul de 3 
ore, iar echipa B timpul de 3 ore 
și 3 minute.

Să analizăm ce se întîmiplă, de 
fapt, pe teren. Fiecare din cei 
trei componenți ai echipei A, a de
pășit, la rîndul lui, cîte un Ciclist 
din echipa B. Adică, alergătorul 
1 din echipa A a cîștigat 3 mi
nute alergătorului I din echipa B. 
La fel alergătorul . 2 din echiipa 
A l-a depășit pe alergătorul 2 din 
echipa B cu 3 minute, și așa mai 
departe. Deci, în total, o diferență

După competiția de oină 
organizată de Constructorul 

M. A, S, București
De cîteva zile au luat sfîrșit în

trecerile competiției de oină orga
nizată de colectivul sportiv Cons
tructorul M.A.S. București.

Surpriza competiție*, la care au 
participat cele mai valoroase echipe 
bucureștcne, a fumizat-o formația 
Dinamo. Dinamoviștii au reușit să 
cîștige cupa pusă în joc datorită 
faptului că au totab'zat patru bă
tăi peste linia de fund, față de o 
singură bătaie a echipei Constructo
rul M.A.S. cu care, la sfîrșitul com
petiției, se afla la egalitate de 
puncte. Spunem surpriză pentru că 
echipa dinamovistă s prezentat un 
lot tînăr de oiniști (echipa este for
mată anul acesta) de la oare nu 
puteam aștepta o comportare ex
cepțională, mai ales că în cursa 
pentru cucerirea primului Ioc a luat 
Startul și Știința București, cam
pioana țării în ultimii doi ani.

Luptînd cu multă dîrzenie, echi
pa dinamovistă a învins-o în tur, la 
o diferență categorică, pe Știința 
(18—7), iar în meciul dreisiv a în
trecut la limită formația Construc
torul (13—12). Succesul echipei di- 
namov'Ste se datorește. în mare 
parte, faptului că a utilizat un sis

Voința Oradea 61-48 (26-19), Me
talul București-Știința Galați 67-39 
(34-21), D inamo Bacău-Știința 
Craiova 46-63 (23-27). Miercuri,
pînă la ora la care telefonăm, nu 
s-au disputat decît două meciuri 
din cele patru cite strat programa
te. In aceste jocuri. Voința Ora
dea a întrecut Dinamo-Bacău cu 
62-44 (27-18), iar Metalul Bucu
rești a învins Știința Craiova cu 
67-43 (32-17).

o

de 9 minute, cifră care exprimă, 
de altfel, însăși realitatea.

Este, deci, mai just să se aplice 
această formulă, decît cealaltă, 
după care nu apare suficient de 
concretizată în cifre răsplata bine
meritată a unei echipe care a reu
șit s-o depășească pe cealaltă cu 
prețul unui efort colectiv deose
bit, știut fiind cît de dificilă este 
o cursă contra timp? Răspunsul nu 
poate fi decît în sprijinul acestei 
formule: adunarea timpilor primi
lor trei.

De altfel, printre preocupările 
din timpul iernii ale forului ciclist, 
este și aceea de a stabili caro 
din aceste formule să fie mai mult 
utilizată în anul viitor.

Pe marginea regulamentelor 
cwse'or ne etape avem de făcut 
însă unele propuneri. In regula
mentele acestor curse scria astfel, 
pînă acum: ..clasamentul pe echipe 
se va întocmi prin adunarea tim
pilor primilor trei clasați din fie
care echipă”. Ori, deși este destul 
de clar, acestui paragraf este in
dicat să i se aducă, de fiecare 
dată, următoarea completare: „fn- 
toate etapele ” sau „cu excepția 
etapei contra cronometru pe echi
pe”. In acest fel se vor evita, în 
vi tor. discuțiile în privința inter
pretării regulamentului, fiind lim
pede pentru oricine' de care din 
aceste două formule este vorba.

Infrucît considerăm deschisă 
analiza acestei probleme, deosebit 
de importante, arbitrii și tehnicie
nii ne pot adresa sugestii, propu
neri și puncte de vedere necesare 
lămuririi acestei probleme.

tem tactic eficace. La bătaie, idinia- 
moviștii s-au eșalonat în patru 
grupe, ocupînid astfel în permanen
ță ambele culoare, ceea ce a pus 
în derută adversarii, care nu au pu
tut juca decît un singur om.

O comportare meritorie a avut și 
formația Constructorul, care a ter
minat la egalitate de puncte cu 
cîștigătoarea competiției. Calitatea 
principală a acestei tinere formații 
a fost siguranța în pase și precizia 
în lovituri. Insuficienta pregătire în 
loviturile de la bătaie (a reușit doar 
un singur punct) a făcut-o să se 
mulțumească doar cu locul II în 
clasamentul general.

Știința București a produs o 
proastă impresie prin comportarea 
ei nesportivă. încă de la primul 
meci s-a putut observa că studen
ții nu luptă cu însuflețirea care le 
este caracteristică, din care cauză 
au pierdut toate meciurile din tur.

Este necesar ca atitudinea con
damnabilă a echipei Știința Bucu
rești, campioana țării, care trebuie 
să fie un model de disciplină și 
sportivitate, să formeze obiectul 
unei temeinice analize.

I. TRAIAN

„Întrecerile concursului interna
țional de tenis de masă de la 
Belgrad au însemnat pentru noi 
un bun prilej de verificare a posi
bilităților noastre și cred că acum 
putem privi cu mai multă încrede
re perspectivele echipei noastre fe
minine". Acestea au fost primele 
cuvinte ale campioanei mondiale 
în convorbirea cu noi despre în
trecerile de tenis de masă de la 
Belgrad. Firesc, discuțiile s-au ... 
Încins în jurul acestei afirmații și 
atunci am rugat-o pe Angelica 
Rozeanu să ne explice de ce crede 
acest lucru.

„Pentru că •— în sfîrșit —■ Ella 
Zeller a... spart gheața!1' ne-a 
răspuns Angelica Rozeanu.

Intr-adevăr, In campionatele in
ternaționale de tenis de masă de 
la Belgrad, Ella Zeller, tînăra 
parteneră de echipă a Angelicăl 
Rozeafiu a reușit, în sfîrșit, rezul
tatele îndreptățite de pregătirea 
.Intensă și serioasă pe care a 
avut-o. Astfel, întîlnindu-se cu re
numita jucătoare austriacă Linda 
Wertl, Ella Zeller a reușit o per
formanță valoroasă, atît prim vic
toria obținută, cît și prin modul 
în care a jucat. Reprezentanta 
noastră a apărat mai bine de cît 
oricind, a contra atacat cu o si
guranță foarte mare și tactica în
trebuințată a împiedicat-o pe 
Linda Wertl să-și desfășoare jocul 
obișnuit. Cît de mult a... supărat-o 
pe Linda Wertl tactica folosită de 
adversara ei se desprinde și din- 
tr-un mic amănunt al întilnirii. 
Exasperată de faptul că era domi
nată continuu, Linda Wertl s-a 
enervat la un moment dat și și-a 
scos... pantofii, terminând meciul 
în... picioarele goale. Dar, nici a- 
ceasta n-a ajutat-o prea mult. Și, 
ca și la București în 1953, după 
meci, Linda Wertl a tras o porție 
bună de plîns.

Forma tinerei noastre jucătoare 
a fost confirmată și de partida 
următoare. Intîlnindu-se cu engle
zoaica Rosalinde Rowe, Ella Zel
ler a jucat atît de bine, ineît me
ciul a fost caracterizat de ziarele 
din Belgrad drept cel mai frumos 
din întregul turneu. Ziarul jugo- 
slav SPORT scria în cronica sa 
asupra întilnirii că „Romînca El
la Zeller a fost surpriza campio
natelor noastre internaționale. Me
ciul său cu Rosalinde Rowe a fost

Act'vitatea șahistă
d DUMINICĂ începe Ia Bucu

rești finala campionatului republi
can de șah pe anul 1954. Participă 
20 de jucători printre care campio
nul R.P.R., maestrul sportului I. 
Bălanei și maestrul internațional dr. 
O Troianescu, ffnaliști de drept, ca 
și cei calificați din semifinale; 
maeștrii M. Rădulescu, G. Alexan- 
drescu, V. Ciocîltea, candidații de 
maestru, D. Drimer, M. Șuta, C. 
Radovici, S. Samarian, T. Ghițescu, 
I. Szabo, C. Partos, P. Seitneanu, 
I. Halic, L. Karacsony, E. Nacht, 
B. Soos, E. Costea, Gh. Mititelu și 
O. Weisman.

Tragerea la sorți va avea loc sîm- 
bătă după amiază.

■ ȘI în acest an va fi orga
nizată Dinamoviada de șah, com
petiție care angrenează toți iubi
torii de șah din cadrul asociației 
sportive Dinamo întrecerile vor 
începe la 25 noiembrie și se vor 
termina în cursul lunii martie a 
anului viitor.

■ DUMINICA dimineața a avut 
loc la Casa de cultură a sindica
telor un concurs fidger de com
poziție șahistă, precedată de o 
conferință ținută de compozitorul 
Virgil Nestorescu. Goncursul a re
unit 22 de participant*, fiind cîș
tigat de U. Friedberg, care a pre
zentat cea mai bună problemă pe 
tema dată. Al doilea s-a clasat P. 
Dinistranschi. De asemenea, a a- 
vut loc un concurs fulger de dez
legări, caro a dat cîștigători pe 
G. Bozdoghină, P. Mateescu și N. 
Sirkus.

■ ȘAHIȘTII colectivelor spor
tive Progresul I.T.B. și Progresul 
D.C.S. s-au întîlnit într-un meci- 
turneu fulger. A cîștigat echipa 
Progresul I.T.B. eu scorul 7014— 
571/2- Dintre- învingători, cele mai 
bune rezultate individuale le-au 
obținut Gavrilă 12 p. și Pavlov
11 p„ iar de la învinși Urseanu
12 p. și Seimeann 11 ț/2 p. între
cerea a durat 3 ore. 

cea mal frumoasă tntilnire din 
întregul concurs!".

Victoria în această partidă i-a 
revenit foarte greu Rosalindei 
Rowe cu scorul de 3-2, după ce în 
mare parte din meci, Ella Zeller 
avusese conducerea. Deosebit de 
interesant este faptul că atît 
Rosalinde Rowe cît și Linda Wertl 
au jucat la o valoare foarte bună. 
Deci, comportarea jucătoarei noa
stre este și mai meritorie.

Despre modul in care a Jucat 
Angelica Rozeanu, am rugat-o pe 
Ella Zeller să ne vorbească.

„Angelica Rozeanu i-a entu
ziasmat pe spectatorii jugoslavi și 
victoria sa n-a fost pusă nici un 
moment în discuție. De altfel, a- 
plauzele puternice la fiecare punct 
cîștigat de Angelica în finală cu 
Rosalinde Rowe (Anglia), Indicau 
clar încotro mergeau simpatiile 
spectatorilor...".

Ella Zeller a continuat apoi 
aprecierile sale asupra campioanei 
mondiale, subliniind și faptul că 
ziarele jugoslave au scris că „An
gelica Rozeanu a dovedit încă oda
tă că este cea mgi hună jucătoare 
a tuturor timpurilor".

Desigur că pentru cititori este 
foarte interesant să afle cum s-au 
comportat cei mai buni participant 
la campionatele internaționale ale 
.Iugoslaviei. Finalista probei de 
simplu femei, Rosalinde Rowe, s-a 
prezentat In net progres față de 
valoarea arătată la campionatele 
mondiale din București. In schimb, 
Trude Pritzi nu a mai jucat la 
forma sa obișnuită. Comportări 
ibttne au mai avut jucătoarele Eva 
Koczian (R.P.U.), Diana Rowe 
(Anglia) și Nicolici (Jugoslavia). 
Probele masculine au fost domi
nate de jugoslavu'l Dolinar, care 
a arătat și el multe îmbunătățiri 
fată de jocul său de 1a campiona
tele mondiale din anul 1953. Fina
listei probei de simplu bărbați 
Fliesberg (Suedia) și-a făcut jo
cul obișnuit de atac, cu lovituri 
foarte riscante.

„întrecerile la care am luat 
parte ~ ne-a declarat apoi Ange
lica Rozeanu — au ridicat o serie 
de probleme interesante, cum sînt, 
de pildă, jocul rapid, modul de 
luptă împotriva burctelul, focul de 
dublu, etc".

Intr-adevăr, campionatele inter
naționale de tenis de masă ale Iu
goslaviei au subliniat, odată In

o

Pentru o bună activitate 
competițională la patinaj

In aurind, patinoarele își vor re
deschide porțile. Tinerii vor pornii 
din nou să se avânte pe luciul 
gheții. In vederea acestui eveni
ment, patinatorii noștri fruntași 
și-au început pregătirile încă de 
mult. Rămîne doar ca asociațiile 
sportive să se îngrijească de pe a- 
cum pentru a le crea acestor spor
tivi conștiincioși posibilitatea ca, de 
îndată ce vremea va permite, să 
aibă la dispoziție bazele necesare 
perfecționării pregătirii lor, pe 
gheață. Este necesar să atragem a- 
tenția asociațiilor sportive in acea>- 
stă privință, deoarece anul trecut, 
din cauza dezinteresului manifestat 
de mărea majoritate a colecEvelor 
sportive din țară, lipsa pistelor 
pentru întrecerile pe gheață s-a fă
cut serios simțită. Anul trecut, în 
întreaga țară au fost date în folo
sință sportivilor doar două piste : 
una în Capitală, iar cea de a doua 
la Miercurea Ciuc. Dintre acestea, 
singura care a putut fi de un real 
folos patinatorilor a fosf aceea din 
Miercurea Ciuc. Pista din Capitală, 
ameraajaită la stadionul 23 August, 
a fost pusă la dispoziția tineretului 
bucureștean abia în ziua disputării 
fazei regionale a campionatului de 
patinaj viteză. Fiind gata abia în 
ultimul moment, este de la sine 
înțeles că sportivii din Capitală au 
fost nevoiți să intre In concurs fă
ră o pregătire prealabilă.

In restul orașelor nu au existat 
piste. Sportivii din Tg. Mureș și 
Cluj, din lipsa unei piste, au tre
buit să se întreacă în cadrul fazei 
regionale a campionatului de pati
naj viteză la Miercurea Ciuc. Co
lectivele sportive din respectivele 
orașe și-au făcut probabil socoteala 
că este mai puțin costisitor să 

plus, faptul că o serie întreagă de 
jucători care au folosit paleta cu. 
burete au obținut succese supe
rioare performanțelor lor de piriă 
acum. Astfel, după observațiile 
maestrului sportului Toma Reiter. 
jucătorul maghiar Szeppessy, care 
utilizează acum o paletă cu bure
te, și-a ridicat simțitor valoarea, 
față de cea cunoscută. Lucrul ace
sta s--a văzut și in rezultatele ob
ținute. în meciul cu englezul 
Leach, Szeppessy atacînd eficace a 
cucerit o victorie clară cu 3-0. De 
asemenea, Dolinar — cîștigăito- 
rul titlului de campion — și 
Fliesberg, finalistei competiției, 
care joacă mai de mult cu pale
te acoperite cu burete, au fost 
din nou protagoniștii întrecerilor.

Trebuie subliniat faptul .că și 
reprezentantul nostru Toma Reiter 
a jucat cu o paletă cu burete, 
dar, atît lipsa unui antrenament 
îndelung, cit și faptul că numai 
o singură parte a paletei este a- 
coperită cu burete, cealaltă având 
cauciuc obișnuit, a determinat o 
comportare sub posibilitățile sale. 
Toma Reiter nu s-a putut acomoda 
cu acest gen de paletă. Intr-ade
văr, cu totul alta este tehnica de 
lovire la burete decît la cauciuc și 
deci jucătorul — în loc să acțio
neze relaxat — trebuie să fie per
manent atent cu ce parte a paletei 
lovește și cum execută loviturile.

De asemenea, jocul cu paleta 
cu burete sau împotriva unei ast
fel de palete se desfășoară cu mult 
mai rapid decît pînă acum. Acest 
joc cere, deci, din partea sporti
vului o pregătire fizică foarte 
bună, bazată in special pe viteza 
de execuție a loviturilor și pe un 
joc rapid de picioare. în continuă 
mișcare.

In privința jocului de dublu des
fășurat In campionatele de la Bel
grad, sînt interesante aprecierile 
făcute de maestra emerită a spor
tului Angelica Rozeanu:

„Jocurile pe care le-am făcut în 
proba de dublu femei ne-au arătat 
că atît eu cît și partenera mea 
Ella Zeller trebuie să insistăm mai 
mult în atac și, in general, să ne 
orientăm astfel tactica incit ini
țiativa să fie cît mai mult de par
tea noastră. De asemenea, va tre
bui să ne antrenăm ‘mal intens 
pentru a căpăta o și mai mare 
siguranță".

C. SEVEREANU 
MAX BANUȘ

suporte cheltuieli de deplasare, de 
cazare și masă pentru sportivii 
lor, decît să le amenajeze acestora, 
în oraișele respective, la Cluj și 
Tg. Mureș, piste pe care să poată 
avea loc întrecerile locale. Se știe 
că la Cluj există în parcul orașu
lui un lac pe care în anul 1952 
au fost organizate finalele de cam
pionat la patinaj viteză. Pe acest 
lac, se poate amenaja cu cheltuieli 
minime o pistă, care să poată co
respunde tuturor cerințelor tehnice. 
Pentru a nu se mai repeta situația 
de anul trecut, este cazul ca încă 
de pe acum să se caute posibilități 
de amenajare a pistei de Întreceri 
pe lac. La Tg. Mureș există pista 
de atletism din jurul terenului de 
fotbal, care poate fi foarte bine a- 
menajată ca pistă de gheată si 
de asemenea la Baia Mare (unde 
anul trecut nu a existat nici măcar 
un patinoar obișnuit), la Arad, Ci
reșul Stalin, etc. Patinajul de viteză 
nu se poate dezvolta dacă tinere
tului nu 1 se oferă condițiunile maJ 
teriale strict necesare pregătirii Iul.

Multe colective au obiectat că nu 
vor să amenajeze pistă de gheață 
pe pistele de atletism ale stadioa
nelor, pe motiv că acestea s-ar de
teriora. Este o părere cu totul gre-’ 
șită. Nu trebuie să uităm că în 
Uniunea Sovietică nu există pistă 
de atletism care să nu fie trans-’ 
formată iama în pistă de gheață. 
Asociațiile sportive trebuie să cea
ră colectivelor sportive să amena
jeze asemenea piste cu baze de 
patinaj, pentru că astfel patinajul 
de viteză se va putea dezvolta, iar 
patinatorii vor putea obține rezul
tate din ce In ce mai bune.
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Ultiim etapă a campionatului 
republican de atletism pe echipe

Campionatul republican de rugbi categoria A a luat sfîrșit
Echipa Casei Centrale a Armatei, campioană R. P. R. pe anul 1954

Sîmbată și duminică se va des
fășura la Oradea etapa a opta —1 
ultima — a campionatului repu
blican de atletism pe echipe. ®om- 
petiția aceasta, care a început în 
primele zile ale lumi mai, deschi- 
zînd în mod oficial sezonul atletic 
al acestui an, este aceea care va 
trage și cortina peste întrecerile 
anului 1954. Deci, duminică, la 
Oradea, va fi încheiat șirul com
petițiilor atletice, al căror număr 
a tost destul de mare în cursul 
acestui an.

Campionatul republican de atle
tism pe echipe a cunoscut în 1954 
prima lui ediție și, prin amploarea 
sa, el s-a ridicat la înălțimea 
principalelor concursuri interne ale 
acestui sport din țara noastră. A- 
cum, înaintea ultimei sale etape, 
dacă vom face o cît de sumară 
trecere în revistă a desfășurării 
celor șapte etape, putem spune că 
primul nostru campionat republican 
pe echipe a însemnat un frumos 
succes, atît din punct de vedere 
tehnic, cît și propagandistic. De-a 
lungul etapelor turului și a celor 
trei etape din retur, atleții parti
cipant au reușit să îmbunătățeas
că numeroase recorduri ale țării. 
Să nu uităm că în cadrul acestui 
campionat Ion Opriș a alergat 110 
m. garduri în 14,3 sec.; Iolanda 
Balaș a sărit 1,65 m. în înălțime, 
Ion Soter și-a egalat recordul cu 
o performanță de 2,03 m. De ase
menea, noi recorduri au stabilit 
Dumitru Constantin la aruncarea 
ciocanului ""(57,15 m. și 57,43 m.) ; 
Ana Roth la aruncarea greutății 
(13,10 m.) ; Lia Manoliu la disc 
(45,86 m.) ; Nicolae Liga la

-----o-----
întreceri cicliste cu caracter popular

Spre deosebire de alți ani, 
sfirșitul sezonului ciclist s-a 
caracterizat printr-o bogată ac
tivitate competițională, cuprin- 
zînd întreceri pe etape: Cupa 
Petrolului, Cursa Prieteniei (Ti
mișoara), Circuitul regiunilor 
Craiova și Pitești, Cupa 7 No
iembrie si altele. O serie de 
întreceri au constituit un bun 
prilej de verificare a cicliștilor 
noștri.

Dar, nici probele locale, cu 
caracter popular, nu au fost 
neglijate. Dimpotrivă, în multe 
orașe din iară au fost organi
zate, către sfirșitul actualului 
sezon, asemenea întreceri.

e ASTFEL, la Suceava, concur
sul ciclist organizat de consiliul 
regional al asociației Voința, în 
colaborare cu comitetul regional 
C.F.S., a cunoscut un frumos suc
ces. In proba pentru biciclete de 
curse primul loc a fost ocupat de 
Herman Opincaru (Voința-Făliii- 
ceni), iar la categoria semicurse 
victoria i-a revenit iui Constantin 
.Visețchi (Voința-C. Lung), care a 
reușit să întreacă și concurenții pe 
biciclete de curse. La categoria 
biciclete de oraș, Iosif Velniceru 
(Voința-Rădăuți) l-a depășit pe 
Ioan Cardei (Voința-Rădăuți). Pe 
echipe, victoria i-a revenit colecti
vului Voința din Rădăuți.

• IN ORAȘUL STALIN s-a des
fășurat un concurs popular organi
zat de colectivul sportiv Metalul 
Steagul Roșu. S-au înregistrat ur
mătoarele rezultate; semicurse 
Viorel Popescu (Voința), biciclete 
de oraș: G. Oprișan (Met. Steagul 
Roșu), curse: Ion Berta (Met. Stea
gul Roșu). In întrecerea feminină a 
învins alergătoarea Otilia Kon
nerth, urmară de luliana Popa și 
Herta Schuster, toate de la colec
tivul Flamura roșie-Pârtizanul 
Roșu.

/ • In circuit pe străzile orașu
lui Iași s-au desfășurat concursuri 
cu caracter popular, la care aii 
asistat numeroși spectatori. între

Primul ciclocros de toamnă
r Sezonul de ciclocros de toamnă 
se inaugurează duminică 21 no
iembrie, cu întrecerile organizate 
de colectivul sportiv „Constructo
rul M.A.S.". întrecerile sînt de
schise categoriilor: durse, semi
curse, biciclete de oraș și fete. A-
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marș ete. Acestora li se adaugă 
un mare număr de recorduri stabi
lite de juniori și junioare. Toate 
aceste rezultate au ridicat presti
giul acestei importante competiții.

Pe de altă parte, această com
petiție a stimulat — în largă mă
sură —■’ interesul asociațiilor spor
tive pentru atletism și a cerut an
trenorilor fiecărei asociații parti
cipante o grijă în plus pentru pre
gătirea și selecționarea unui nu
măr mare de sportivi, capabili șă 
ia parte la asemenea întreceri. Din 
punct de vedere al organizării teh
nice a concursurilor, a fost înre
gistrat, de asemenea, un important 
salt calitativ, remarcabil mai ales, 
în partea a doua a desfășurării 
campionatului. A fost stimulată 
activitatea comisiilor locale de at
letism, mai ales în orașele care au 
găzduit întrecerile. Din această 
cauză a fost necesară împrospă
tarea numărului de arbitri de at
letism în aceste orașe, organizîn- 
du-se cîteva școli. Campionatul a 
arătat însă și o serie întreagă de 
lipsuri, a căror analiză o vom 
face într-unul din numerele noas
tre viitoare.

★
In ultima etapă a campionatu

lui sînt programate, pentru sîm- 
bătă (toată ziua) și duminică (dimi
neața), întrecerile etapei a opta: Di- 
namo-Progresul-Știința S.M.T.G.F. 
-I- Voința; Constructorul + Fla
mura roșie-Știința Cluj-Locomotiva; 
C.G.A.-Metaiul-Știința București. 
Toate aceste meciuri se vor des
fășura pe stadionul Progresul din 
Oradea.

cerile au fost organizate de consi
liul sindical regional. Au partici
pat aproape 30 de alergători. In 
proba feminină, victoria i-a reve
nit ciclistei Sanda Gheorghiu (FI. 
roșie), iar la biciclete de oraș, 
după o luptă strînsă, P. Bogdan 
(Locomotiva) l-a întrecut pe V. 
Stocloza (Progresul) și 1. Cio- 
banu, (Locomotiva). La semicurse, 
ciclistul 1. Leibovici (Progresul) 
i-a întrecut pe P. Popa (Locomo. 
tiva) și E. Moise (Voința).

Cea mai spectaculoasă întrecere 
a fost aceea a cicliștilor avansați, 
în care D. Carațașu (Progresul) 
a obținut o surprinzătoare victorie 
asupra lui Livlu Hermeziu (Știin
ța) și Nicolae Pșait (Locomotiva).

e 34 DE POSESORI de biciclete 
de oraș — ceea ce conslitue un ca
tegorie succes — s-au prezentat la 
startul concursului popular organi. 
zat de colectivul sportiv Voința 
din Ploești. Victoria i-a revenit tî- 
nărului alergător Anghel Teodor 
(Progresul). care a parcurs 20 
km. în 38 minute. Pe tocurile urmă
toare s-au olasat, în ordine Nicolae 
Vasilescu (Voința) și Aurel Mărgă
rit (Flacăra), doi tineri cicliști cu 
frumoase perspective.
• DEOSEBIT de interesantă s-a 

dovedit a fi inițiativa comisiei o- 
rășenești de ciclism din Cluj, de a 
organiza un concurs de coastă, 
primul de acest gen la Oluj. între
cerea s-a desfășurat pe serpentinele 
dealului Feleac. Un public nume
ros a urmărit lupta sportivă a ce
lor 18 participanți. Rezultatele ob
ținute sînt următoarele: fete, Ma
ria Buta (Metalul), a întrecut-o 
pe Etelka Varga (Voința). La 
băieți, Carol Szabo (FI. Roșie) i-a 
depășit pe Ion David și Constan
tin Năzări, amîndoi de la Locomo
tiva. In cursa rezervată începăto
rilor a cîștigat Franeisc Majai 
(FI. roșie), care i-a depășit pe 
Ioan Delbacî și Viorel Almaș, a- 
mîndoi de la Voința.

(după corespondențele primite 
de la I. Szabo, V. Săcăreanu, E. 
Ursu și N. Pșait, C. Scărlătescu și 
subredacția din Cluj).

dunarea participanților la ora 9, 
pe stadionul Constructorul din șo
seaua Olteniței. înscrierile se pri
mesc pînă mîine, ora 14, la se
diul comisiei orășenești de ciclism 
din str. V. Aiecsandri nr. 6.

Astăzi se va face recunoașterea 
traseului. în acest scop, toți par
ticipant» se vor prezenta la ora 15 
pe stadionul Constructorul.

6u meciurile restante disputate 
duminică între echipele G.C.A.— 
Locomotiva Grivița Roșie și Mine
rul Petroșani—Știința București, a 
luat sfîrșit campionatul republican 
de rugbi categoria A. Mecitd de 
pe terenul Progresul F. B. dintre 
echipele Casei Centrale a Armatei 
și Locomotiva Grivița Roșie a con
stituit o simplă formalitate pent.ru 
încheierea campionatului și pentru 
desemnarea echipei campioane pe 
anul 1954. Spunem aceasta, deoa
rece echipa C.C.A. nu putea pierde 
titlul de campioană decît dacă ar 
fi fost învinsă la un scor foarte 
mare, ceea ce, practic, era impo
sibil din cauza valorii apropiate 
dintre cele două formații, iar fe
roviarii, indiferent de rezultatul 
întâlniri' ,își păstrau același loc 3 
în clasamentul definitiv. Deși în- 
tîlnirea a fost viu disputată, pre
sărată, mai ales spre sfirșitul jo
cului, cu faze palpitante, care au 
ridicat „tribunele" în picioare, nu 
a lăsat o impresie tocmai plăcută 
marelui număr de spectatori pre- 
zenți pe stadion, pentru că jucă
torii ambelor echipe, cuprinși de 
o nervozitate excesivă și... nemoti
vată, au recurs la durități, care 
s-au soldat cu eliminarea a trei

Pază din meciul C.C.A.—Locomotiva Grivița Roșie (0—0)

Programul campionatului 
de gimnastică pe echipe 

al R. P. R.
In ultimele sale ședințe, Comisia 

Centrală de gimnastică a luat în 
discuție diferite probleme, printre 
oare clas®carea arbitrilor, campio
natele republicane pe echipe, re
gulamentul campionatelor pe anul 
1955, amendamentele tehnice pentru 
alcătuirea exeroițiilor liber alese ș.a.

In ziua de 16 noiembrie, comisia 
de organizare a campionatelor a 
ținut o ședință în către a anunțat 
programul campionatelor republica
ne pe echipe, care vor avea loc 
la 4—5 decembrie în sala Floreas- 
ca din Capitală. Programul con
cursului este următorul : 4 decem
brie: 9—14,20, exerciții impuse se
ria I-a, băieți și seria I-a fete; în 
aceeași dimineață de la 9—12.20: 
seria a Il-a fete la bară și inele ; 
16—16.30 : festivitatea de deschi
dere; 16.30—20.30: exerciții impu
se băieți și fete. 5 decembrie ; 15— 
19,20: exerciții liber alese băieți 
și fete ; 19.20—20 : demonstrații
gtanatstică-ansamblu; 20—20.30:
premieri și demonstrațiile primilor 
clasați ; 20.30—21 : festivitaitea de 
închidere.

S-a procedat apoi la tragerea la 
sorți a ordinii în care se va lucra I 
la aparate. FETE. Seria I-a (sol, ba- * 
ră, bînnă, paralele, sărituri, inele) 
încep: Avîntiuil-sol, FI. roșie-pana- 
lele, Progresul-bînnă, Voința-bară; 
Seria a Il-a sîmbătă dim. încep: 
Constructorul și Metalul-ineie, 
Știința și Dlnamo-bîrnă ; sîmbătă 
d.a. : (sol, bîrnă, paralele, sărituri): 
Constructorul-paralele, Metalul-bîr- 
nă, Știința-sol, Dimamo-sărituri. 
Duminică d.a. la fel.

BĂIEȚI: Scria I-a (sol, inele, cal, 
sărituri, paralele, bară) încep : A- 
vîntu 1 -pa ralele, Constructorul | -Pro- 
gresul-cal, FI. roșie-sol, Voința- 
inele, Seria a Il-a (sol, inele, cal, 
sărituri, paralele, bară) încep : Me
tri ul-inele, Știința-cal, C.C.A.-bară, 
Dhiamo- paratele, Progresul l Con- 
structorul-sărituri, FI roșieȚ- Avîri
tul |- Voi nțasol. 

jucători de la C.C.A. și doi de la 
Locomotiva.

Și acum, iată cîteva aspecte din 
•desfășurarea meciului. în primele 
zece minute ale întâlnirii, ambele 
echipe practică un joc confuz. Jo
cul în tușă și grămezile ordonate 
de arbitru (din cauza unor exe
cuții tehnice defectuoase) abundă. 
Se remarcă talonajul bun al lui 
Gh. Soculescu (Loc. Gr. Roșie). 
Cîteva minute mai tîrziu, linia de 
treisferturi a echipei militare în
treprinde o acțiune periculoasă în 
terenul feroviar. Penciu (C.C.A.) 
intră în această linie, ca al treilea 
centru, trece printre Caligari și 
Tănăsescu (Loc. Gr. Roșie), dar 
este placat în apropierea buturilor 
de Moraru, care lămurește situa
ția. Ceva mai tîrziu, feroviarii ra
tează de puțin o lovitură de pe
deapsă prin Moraru.

în această repriză se mai re
marcă unele acțiuni timide ale li
niilor de treisferturi ale ambelor 
echipe, precum și jocul foarte bun 
al fundașilor Penciu (G.C.A.) și 
Țenescu (Loc. Gr. Roșie).

Repriza a Il-a este mult mai 
disputată, ambele echipe avînd pe
rioade egale de dominare. In min. 
41, Moraru ratează o nouă ocazie 
de a deschide scorul printr-o lovi-

O

Primele concursuri de micromodele
De cîteva zile, în mai toate ora

șele noastre au loc concursuri în 
vederea unei cît mai juste selec
ționări a participanților la apropia
tul campionat republican de micro- 
modele pe atuul 1954. In București, 
întâlnirea aaromodeliștilor din Ca
pitală, de altfel prima din acest 
sezon, s-a bucurat de participarea 
a 28 de concurenți, care au pre
zentat Ia start 41 modele de felu
rite tipuri. Cea mai bună compor
tare a avut-o recordmanul țării, 
Ionel Georgescu (P.T.T.), care a 
ocupat primul loc cu 1122 pete în 
cadrul categorie' „normale". Ionel 
Georgescu a adus la startul între
cerilor un micromodel de o con
strucție neobișnuită, lucrat cu multă 
finețe, de o eleganță rar întâlnită 
și în greutate de numai 0,75 gr. 
Timpul realizat în cele trei lansări 
a fost deosebit de valoros, iar dacă 
întrecerile nu s-ar fi desfășurat 
într-o sală neadecvată unei aseme
nea competiții (la una din lan
sări, după 4 minute de zbor, mo
delul s-a lovit de perete) cu sigu
ranță că rezultatul final ar fi fost 
cu mult superior.

Din rîndul celorlalți concurenți, 
o bună pregătire tehnică au arătat 
Elvira Purice, Constantin Stere 
(C.C.A.) — normale —, Marin 
Stoican (P.T.T.) — aripă zbură
toare —, Constantin! Ivanovschi, 
Gheorghe Marinescu (Sind. înv.) 
— helicoptere, ș. a. Victoria pe 
echipe a revenit tinerilor din cer
cul de aeromodele al Sindicatului 
Irevățămînt. Aceștia și-au asigurat 
primul loc mai ales prin punc
tajul obținut la helicoptere, unde, 
după cum se știe, se acordă un 
număr de puncte mai mare decît 
la celeilalte categorii. La o dis
tanță de mai puțin de 40 de 
puncte s-au clasat sportivii de la 
P.T.T., iar locul 111 a revenit ae- 
romodeliștilor de la C. C. A.

In ceea ce privește organizarea, 
prima întrecere de cameră a âero- 
modeliștilor din Capitală a con
stituit un început promițător. 
Cele două comisii, organizatorică 

tură de pedeapsă. In min. 46,1 
Penciu contraataca periculos, fen- [ 
tînd cîțiva jucători feroviari și, I 
dacă nu ar fi fost placat .în ul-I. 
tima instanță de Țenescu, ar fi t 
marcat. Urmează apoi o perioadă j 
de dominare teritorială a echipei f 
militare, după care jocul se mută r 
din nou îi centrid terenului. Fe-f 
roviarii ratează alte două lovituri 
de pedeapsă, prin Pîrcălăbescu și l 
Țenescu, acordate în urma unor 
greșeli comise de Chiriac și La- 
zarache. In ultimele minute der 
joc, feroviarii domină cu . autori-| 
tate și reușesc în min. 78 să în-f 
scrie, prin Traian Picu, o încer
care pe care arbitrul nu o acordă. 
Părerea noastră este că încercarea L 
a fost valabdă, deoarece stegulețul 
din marginea liniei de but a căzut 
după ce Picu ciîlcase balonul.

Despre arbitrul Toma Moldovea- 
nu putem spune că a procedat' 
bine atunci cînd i-a eliminat pe 
N. Popescu (C.C.A.) și Tănăsescu 
(Loc. Gr. Roșie) pentru lovire re
ciprocă și pe Chiriac (C.C.A.) ■ 
pentru atitudine nesportivă, dar ai 
greșit eliminîndu-1 cu multă ușu
rință pe Cosmănescu (C.C.A.) și 
Cocor (Loc. Gr. Roșie), care, după 
părerea noastră, nu s-ati făcut vi- 
novați de un joc dur care să la', 
atragă eliminarea de pe teren. De’ 
asemenea, credem că a greșit în 
aprecierea unor faze de joc și a 
unor decizii de penalizare, date, în 
deosebi, în dauna echipei militare.

★
La Petroșani, echipa locală Mi-j 

nerul a cîștigat cu 3—0 prin ne-, 
prezentarea echipei Știința Bucii-: 
rești. în categoria B, Minerul 
București a întrecut Locomotiva 
Buzău cu scorul de 15—0 (6—0).

Iată mai jos și forma definitivă 
a clasamentului campionatului re
publican — categoria A:
1. C.C.A. 16 14 2 0 291:12 46
2. Dinamo Buc. 16 14 1 1 395:33 45
3. Loc. Gr. Roș e 16 10 3 3 314:34 39
4. Constr. Buc. 16 9 2 5 125:70 36
5. Progresul F. B. 16 5 4 7 44:123 30 j

6. Minerul Petroș. 16 4 2 10 29:132 26
7. Progr. Sănătatea 16 4 2 10 39:324 20 .
8. Constr. Or. Stalin 16 3 2 11 37:231 24
9. Știința București 16 o o 16 21:231 15

ION OPRESCU

și tehnică, s-au străduit să asi-i 
gune concursului o bună mobili
zare și e desfășurare tehnică su
perioară, fapt care se poate con-; 
sta|ta dealtfel chiar din rezulta
tele sportive înregistrate. Din 
pairtea concurcnților s-a observat 
însă și de această dată o accent 
tuată lipsă de disciplină, care â 
influențat în mod negativ asupra 
întregii desfășurări a concursului. 
Astfel, deși întâlnirea a fost anun
țată pentru ora 8, totuși majori
tatea participanților au sosit k 
start în jurul orei 10. Fără îndo 
ială că exemplul cel mai cânelui 
demit în această privință îl con-' 
stituie tinerii din cercul de aero
modele al Sindicatului Invățămînt,- 
cărora le-au trebuit aproape dour 
ore pentru a străbate. distanța 
de... 200 m, care îi desipărțeia cl< 
locul unde se desfășurau întrece 
rile. Neprezemtarea la ora fixata 
a avut ca urmare reducerea tim
pului acordat pentru centrarea mc 
ddclor, fapt care a dus la nume 
roase ratări, precum și la prelum 
girea concursului cu mult peste 
ora programată.

B. MARI CA
★

La Cluj, prima întrecere de ca 
meră a tinerilor aeromodeliști dir 
localitate a adus la start 20 di 
participanți. Pentru o cit ma 
bună desfășurare a concursului 
aeromodeliști i au fost împărțiț 
în 2 categorii, pe vîrste: junior 
și seniori. La junior, primeli 
locuri au fost ocupate în ordine d< 
pionierii Nicolae Mczei, Ale? 
Szekely și Rcthy Csaba, iar la se 
nioiri cele mai bune performant,- 
au fost realizate de Gh. Arghiț 
Tiber iu Ratași și Mircea Trîmbi 
țaș. Pe echipe, locurile au fo® 
ocupate în ordine de S.E.A., școa 
la profesiomailă metal și energiț 
electrică și școala elementar, 
nr. 11.

ton Buiu
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Be BidEmiiHle fife ftrtbiBll După desemnarea finalistelor 
campionatului feminin de handbal

Dima Orașul Stalin — Flacăra Ploești 1-0 (0-0)
ORAȘUL STALIN, 17 (prin te

lefon de la subredacția noastră).
Cu toate că timpul rece și terenul 

noroios au îngreunat vizibil desfă
șurarea jocului, totuși meciul din
tre Dinamo Orașul Stalin și Fla
căra Ploești a plăcut celor 6000 
de spectatori prin dinamismul său, 
prin rapiditatea fazelor și prin 
sportivitatea jucătorilor celor do-uă 
echipe. Echipa Dinămo a cîștigat 
pe merit. A dominiat mai mult, a 
luptat cu toată dîrzenia și în mo
mentele în care ataca și în momen
tele in care era înghesuită în pro
priul careu. Flacăra Ploești a lup
tat foarte bine în apărare, dar a- 
tacul său nu a fost periculos de- 
cît în primele 15 minute ale repri
zei secunde, cind extremele Ștefă- 
nescu și Dumitru Nieolae, lansa
te în adîncime, au creat numeroa
se situații de gol, ratate însă de 
Capoianu și Botescu.

Înaintarea dimamovistă, perma
nent alimentată de mijlocași, a 
fost un pericol pentru apărarea 
ploeștenilor încă din primele minu
te de joc. Da«r Crețea (min. 3) 
ratează o bună ocazie de a des
chide scorul, iar mingea șutată 
puternic și prin surprindere de 
Scorțan în min. 7 întîlnește bara și 
revine în teren,, unde nu este ni
meni care s-o reia. In min. 26, la 
capătul unei acțiunii personale, Cre
țea trage puternic, însă mingea în-

CLASAMENTOL CATEGORIEI A DUPĂ JOCUL DE IERI
i. Flamura roșie Arad 25 14 5 6 35:29 33
2. Dinamo București 25 11 9 5 58:36 31
3. C. C. A. 24 12 7 5 32:23 31
4. Locomotiva Timișoara 24 10 8 6 38:18 28
5. Știința Timișoara 24 5 17 2 34:24 27
6. Știința Cluj 25 10 6 9 30:32 26
7. Flacăra Ploești 25 8 8 9 32:28 24
8. Locomotiva Tg. Mureș 25 8 7 10 30:36 23
9. Minerul Petroșani 25 6 11 8 27:34 23

10. Locomotiva București 25 9 4 12 36:42 22
11. Dinamo Orașul Stalin 24 8 5 11 25:27 21
12. Metalul Hunedoara 25 8 5 12 32:50 21
13. Metalul C. Turzii 24 4 11 9 21:30 19
14. Progresul Oradea 24 3 9 12 17:38 15

Avîntul Fălticeni, Metalul 108, locomotiva Galati și Știința Craiova 
au promovat in categoria B la fotbal

Turneul de calificare in ca
tegoria B, la care au partici
pat toate campioanele regio
nale pe anul 1954, a luat sfîr- 
șit, in două din cele trei cen
tre unde a avut loc, respectiv 
la Ploești și Arad.

Din seria de la Ploești au 
promovat, Locomotiva Galați și 
Avîntul Fălticeni, iar la Arad 
Metalul 108 și Știința Craiova. 
La Sibiu, deoarece au fost mai 
multe echipe în serie, mai sini 
de disputat încă două etape, 
una astăzi și una duminică.

lată în continuare citeva as
pecte din desfășurarea turneu
lui, de la Sibiu și de la Plo
ești.

JOCURI ECHILIBRATE 
LA SIBIU

S-au terminat pînă acum cinci 
etape și cu toate acestea nu pot 
fi încă precizate echipele care 
vor ocupa primele două locuri în 
clasament și care astfel vor pro
mova în categoria B. Această si
tuație este cauzată de echilibrul 
de forțe care există între cele mai 
multe dintre echipele participante 
în această serie. Tocmai această 
apropiată valoare între echipe a 
făcut ca majoritatea jocurilor să 
se termine nedecis sau la dife
rențe mici de scor.

Urmărind comportarea fiecărei 
echipe, putem spune că cel mai 
,,tare" început l-a avut echipa 
Metalul A.M.E.F.A. Arad. In eta
pa a Il-a, ea și luase conducerea 
în clasament, dOvedindp-se, prin 
jocul prestat, echipa cea mai în
dreptățită la promovare. Acest 
loc fruntaș îl menține și acum, 
însă în ultimele etape Meta
lul n-a mai lăsat aceeași bu
nă impresie ca la început. A- 
ceasta din cauza îngîrtifării de 
care au fost cuprinși unii din 
jucătorii cei mai buni (Szekelly, 
Feher, Toth), precum și a fap
tului că majoritatea jucători
lor se resimt după eforturile de
puse în primele etape. Deși a a- 
cumulat 8 puncte. Metalul Arad 

tîlnește din nou bara. In repriza 
secundă, ploeștenii intră hotărîți ră 
cîștige, joacă în adîncime, rapid, 
domină permanent 15 minute, în
să nu reușesc să înscrie. In această 
perioadă s-a remarcat Hidișan, ca
re, în postul de stoper, in locul lui 
Filip, care a părăsit terenul fiind 
accidentat, a alcătuit împreună cu 
Frutb un „zid" de netrecut pentru 
înaintașii ploeștenl. încetul cu în
cetul, dinamoviștii se regăsesc, în
cep noi atacuri periculoase și în 
minutul 67 reușesc să înscrie golul 
victoriei prin Radu Tudor, care 
marchează cu capul de la 10 metri. 
In continuare, Scorțan, Radulescu și 
Mihai ratează eîteva ocazii, iar 
ultimele 5 minute de joc, în care 
a dominat Flacăra, nu aduc egalai- 
rea> rezultatului. S-au remarcat: 
Fruth, Hidișan, Cicerone, și Cre
țea de la Dinamo și Neacșu, Pe- 
reț, Ștefănescu de îa Flacăra. A 
arbitrat C. Mitra.n (Buc.) următoa
rele formații :

DINAMO: Munieanu — Fruth, 
Filip (din min. 13 Hidișan), Hidi
șan (din min. 13 Cioboaiă) — Ci
cerone, Florescu — Scorțan, Radu
lescu, Crețea, R. Tudor, Mihai.

FLACARA : Roman — Pahonțu, 
Neacșu, Topșa — Garbeloti, Pereț 
— Ștefănescu, Capoianu, Drăgan 
(di-n min. 46 Anatol), Botescu, D. 
Nieolae.

GRIGORE CH1RITESCU 
NICOLAE DUMITRESCU

O

mai poate pierde primul loc în 
etapele care urmează. Cea de a 
Il-a clasată, Progresul Bistrița, 
are numeroși jucători talentați, 
care au arătat că știu să lupte 
cu dîrzente pentru un rezultat cît 
mai bun. Totuși, comportarea e- 
chipei este inegală, mai cu seamă 
în privința înaintării. In plus, în 
ultima etapă Progresul și'-a 
subestimat adversarul (Metalul 
131), a> jucat fără convingere și 
a pierdut două puncte prețioase 
în clasament. Dinamo Tg. Mu
reș, Metalul 131 și Știința Bucu
rești au reușit o comportare su
perioară în ultimele etape și sînt 
acum încadrate în lupta pentru 
promovare. Flamura roșie Salonta, 
care s-a dovedit o echipă neomo
genă ce-și bazează jocul pe com
portarea individuală a unor ju
cători (Csasar, Sajta, Bondar) și 
Metalul Satu Maire, care în repe
tate rînduri a înțeles să-și su
plinească lipsurile de pregătire 
printr-un joc periculos, nu mai au 
nici o posibilitate să promoveze.

Un element care influențează 
în mod direct jocul echipelor în 
această serie, este starea aproa
pe impracticabilă â terenului Me
talul Independența, unde se des
fășoară acest turneu. De altfel, 
spre deosebire de celelalte 2 serii 
de calificare, la Sibiu organizarea 
turneului lasă mult de dorit. 
Printre alte lipsuri, trebuie sem
nalată inexistența asistenței me
dicale în timpul jocurilor, precum 
și . unele arbitraje necorespunză
toare (S. Lupu la meciul Pro
gresul Bistrița-Metalul S. Mare și 
arbitrul de tușă P. Moteanu la 
meciul Metalul A.M.E.F.A.-Știința 
București).

Astăzi este programată penulti
ma etapă, cuprinzînd următoarele 
jocuri: Știința București-Metalul 
S. Mare, FI. roșie Salonta-Pro- 
gresul Bistrița și Dinamo Tg. 
Mureș-Metalul 131.

(de Ia subredacția noastră)

TURNEUL DE CALIFICARE 
DE LA PLOEȘTI

Turneul de la Ploești s-a în
cheiat cu o frumoasă victorie a

Clasamentul definitiv al seriei l-a 
din categoria B la fotbal

După disputarea meciului res
tant Progresul S’biu-Voința Bucu
rești, cîștigat de Voința cu scorul 
de 2-1 (1-1), clasamentul primei 
serii a categoriei B la fotbal are 
următoarea înfățișare:

24 15 7 2 50:18 37
2. Progresul Sitiu 24 12 6 6 34:22 30

1. Frogresul F.B. Buc.

3. Voința Buc. 24 9 12 3 32:25 30
4. Metalul St'. R

Orașul Stalin 24 IC 9 5 46:34 29
5. FI. roșie Sf.
Gheorghe 24 10 7 7 31:25 27
6. Flacăra Moreni

24 7 11 6 31:33 25
7. Metalul uz. tr.

Orașul Stalin 24 9 6 9 31:33 24
8. Metal. Cîmplna 24 9 5 10 39:39 23
9. Metalul Buc. 24 7 6 11 35:35 20
10. Loc. Craiova 24 7 5 12 29:35 19

11. Loc. Tr. Sever. 24 5 9 10 32:43 19
12. Flacăra Pit. 24 5 8 11 20:30 18
13. Const. Craiova 24 2 7 15 18:56 11

—o—
Djurgarden in R. P. Bulgaria

Cu jocul de ieri, echipa suedeză 
Djurgarden și-ia încheiat turneul în 
țara noastră.

Excelenții fotbaliști suedezi plea
că din țara noastră în R.P. Bulga
ria, unde vor susține un meci. Ei 
vor juca duminică ila Sofia, proba
bil cu echipa locală Udamik.

*

Odată cu echipa Djurganden va 
face deplasarea și arbitrul! austriac 
Franz Grill, care va conduce par
tida de duminică.

★

La sfirși'tul jocului de ieri, Djur- 
ganden — Dinamo, delegația sindi
cală suedeză care vizitează în pre
zent țara noastră a oferit echipei 
Dinamo 6 statuetă.

echipei Avîntul Fălt'ceni, care a 
totalizat 8 puncte din 10 posibile. 
Succesul obținut de fotbaliștii din 
Fălticeni se datorește în mare 
parte eficacității liniei de atac 
care a știut să fructifice majori
tatea ocaz'ilor ivite. Comportarea 
acestora a fost cu atît mai bună 
cu cît punctul forte al celor 6 
echipe care au pornit la lupia 
pentru calificare, a fost comparti
mentul apărării, prompt și hotărît 
în acțiuni'.

Avîntul Fălticeni practică un 
joc în forță, cu pase în adîncime, 
iar linia de mijlocași (Gh. Vas<- 
liu, Chioreanu, Stoica) alimen
tează în permanență cu pase uti
lizabile înaintarea (Csegezi, Szasz, 
Soneru) care posedă forță și pre
cizie în loviturile la poartă; ma
joritatea golurilor au fost marcate 
din afara careului de 16 m.

Locomotiva Galați, care nu a 
pierdut nici un meci (3 jocuri cîș- 
tigate și 2 nule) a făcut o fru
moasă impresie, remareîndu-se 
prin legătura dintre compartimen
te. Feroviarii au prezentat un lot 
de jucători talentați, care, bine 

pregătiți, vor face față cu succes 
jocurilor din categoria B. Echipa 
feroviară a utilizat de-a lungul 
competiției următorul lot de jucă
tori: Manele, Tănase, Mogoș, Po
tolea, Tudorache, Bogdan, Duca, 
Simionescu, Zapis I, MTiăilescu, 
Păun, Pavel.

Flacăra Moinești, după un în
ceput promițător, n-a mai putut 
rezista în ultimele jocuri, care 
s-au caracterizat printr-o înverșu
nată luptă. Cauza principală a in
succesului suferit de echipa din 
Moinești se explică prin faptul 
că înaintarea a abuzat de combi
nații inutile, a jucat mai mult 
lateral, iar apărarea a lăsat 
de multe ori nemarcați înaintașii 
adverși.

Flamura roșie Constanța, Dina
mo Tecuci și Flamura roșie Iași 
au un joc bazat mai mult pe ac
țiuni individuale. In ultimele 
două etape, aceste echipe au avut 
o revenire de formă, ceea ce le-a 
adus o oarecare îmbunătățire a 
situației în clasament.

TR. IOAN1ȚESCU

După șase săptămîni de între
cere, se cunosc cele două echipe 
care-și. vor disputa finala campio
natului republican de handbal fe
minin : Progresul Tg. Mureș și 
Progresul Orașul Stalin. Aceste e- 
chipe au terminat pe primul loc 
al seriilor respective și duminică, 
la București, le vom urmări în 
întrecerea care va aduce jucătoa
relor uneia sau celeilalte echipe 
tricourile de campioane...

In prima serie, întrecerea pentru 
desemnarea ocupantei primului loc 
s-a dus pînă în ultimul minut al 
ultimului joc, cel disputat dumi
nică la Tg. Mureș între Progresul 
din_ localitate și Știința Timișoara, 
înaintea acestui meci, cele două 
echipe aveau același număr de 
puncte (7), dar mureșencele erau 
de puțin avantajate de golaveraj. 
Disputată cu o îndîrjire extremă, 
partida s-a terminat la egalitate: 
1 — 1. De remarcat că și jocul de 
la Timișoara, din tur, s-a termi
nat tot egal, așa că se poate spu
ne (în ciuda faptului că mureșen
cele au terminat pe primul loc) 
că problema rivalității lor sportive 
cu Știința Timișoara rămîne și mai 
departe nerezolvată... In acest fel, 
cinstea de a juca în finala campio
natului i-a revenit echipei Progre
sul Tg. Mureș în urma unei su
periorități de... 4 sutimi la gola
veraje: 1,54 față de 1,501 Iată, 
de altfel, cum se prezintă clasa
mentul definitiv al serici;

1. Progr. Tg- Mureș 6 3 2 1 17:11=3 
Știintp Timiș. 692 1 16:5(0=8

3. Știința învăț. Buc. 6 3 6 3 16:20 =0
4. Avîntul Codlea 6 10 5 14:21=2

In afara primelor două clasate, 
este de remarcat comportarea e- 
chipei bucureștene Știința Invăță- 
mînt, care a repurtat o victorie a- 
supra Științei Timișoara. Ultima 
clasată, Avîntul Codlea, a fost în 
general, de valoare apropiată celor
lalte echipe ale seriei. Este semni
ficativă, de altfel, victoria aces

---- o
Noi performanțe de valoare obținute în concursul 

ioidlui republican de calați©
Și ai doilea concurs de verifi

care a înotătorilor din lotul re
publican a cunoscut un succes 
deosebit. La alte cinci probe (cu 
o săptămînă în urmă au fost do- 
borîte 11 recorduri), tabela recor
durilor republicane a suferit mo
dificări esențiale. Bucuria unui 
mare rezultat ne-a produs-o din 
nou înotătorul Alexandru Popescu 
(Constructorul). După ce a dobo- 
rît, cu ocazia primului concurs, 
recordul la 200 m. fluture, el a 
reușit sîmbătă să-și corecteze pro
priul record pe 100 m. Timpurile 
realizate sînt foarte bune: 2:44 9 
(200 m.) și 1:08,6 (100 m.). Dife
rența maire de secunde ce separă 
performanțele înotătorilor care u- 
tilizează stilul delfin (pe care-1 

practică și Popescu) de cei care 
„merg" fluture clasic are o sin
gură explicație; stilul delfin re
prezintă noutatea tehnică — ex
perimentată de specialiști — și 
poate asigura un sensibil progres. 
Maghiarul Gyorgy Tumpek a adus 
recordul mondiali aproape de 1 

minut și 2 secunde înotînd în stil 
delfini și a pus astfel capăt neîn
crederii cu care era privită „ino
vația". Caracteristica acestui stil 
constă în bătaia picioarelor Ele 
lovesc apa printr-o mișcare simul
tană, cu o îndoire de lia genunchi 
în legătură cu mișcările ondulatorii 
ale capului și corpului. La stilul 
fluture clasic mișcarea picioarelor 
are două faze: de pregătire și de 
propulsie. Această fază de pregă
tire, un moment de frînă de alt
fel .lipsește stilului delfin. Ten
dința de dinamizare e pe căle să 
cuprindă și celelalte stiluri (bras, 
spate).

Trecînd la celelalte recorduri, 
în ordine valorică, vom pomeni de 
cel obținut în proba 100 m. bras. 
Maestrul sportului Felix Heitz a 
reușit să coboare cu trei zecimi 
de secundă sub 1 minut și 16 se
cunde, îndreptățindu-ne să sperăm 
că și la bras, unde deocamdată 
nu stăm prea bine, lupta celor 
mai buni înotători ai noștri va 
duce la ameliorarea recordului șt 
în acest stil. La capătul unei curse 
palpitante (100 m. liber), Marga
reta Wittgenstein (Știința) a a- 
dus țării un nou record de juni
oare categoria a doua, mai bun 

tei echipe în partida din retur cu 
Progresul Tg. Mureș (3—1).

In seria a doua, Progresul Ora
șul Stalin a luat „din start" un 
avantaj, asupra Științei ICF Bucu
rești și, pînă la urmă, a rămas 
cu un punct avantaj față de bucu- 
reștence, cal'ificîndu-se astfel pen
tru finală. Echipa din Orașul 
Stalin s-a impus printre cele mai 
bune echipe ale noastre. Este o 
formație care practică un joc mo
dern, rapid, în forță. Practică 
bine apărarea „om la om" și este 
alcătuită din jucătoare cu remar
cabile calități fizice. A doua cla
sată, Știința I6F, a pierdut locul 
prim numai din cauza pregătirii 
insuficiente pentru campionat. Intr- 
adevăr, în primele două etape, 
„icefistele’’ au pierdut 3 puncte: 
au cedat cu 0 — 1 Progresului la 
Orașul Stalin și au făcut 5—5 la 
București cu Metalul Reșița. Ce 
folos că ele și-au revenit „pe 
parcurs’’ și, în retur, au infirmat 
aceste rezultate, dispunînd la scor 
(5—2 și 5—1 I) de ambele eclrpe 
la care au pierdut puncte... Punc
tele pierdute la început au cîntărit 
greu 1 Și, deși — după părerea 
noastră — Știința ICF merita 
oricum un loc în finală, studen
tele bucureștene trebuie să se 
mulțumească, duminică, să-și dis
pute numai locul al treilea în ie
rarhia' echipelor feminine pe acest 
an, întîlnindu-se cu Știința Timi
șoara. clasată pe locul al doilea în 
cealaltă serie. Clasamentul seriei 
a doua este următorul :
1. Progr. Or. Stalin 6 5 0 1 36: 1=10
2. Știința I.C.F. Buc. 6 4 1 1 36:11=9
3. Metalul Reșița 6 2 1 3 26:22 =5
.4 Flam, roșie Buhuși 6 0 0 6 2:03=8

După cum se vede, această se
rie a fost mai dezechilibrată decît 

prima în ceea ce privește valoarea 
echipelor. Și într-adevăr, Flamura 
roșie Buhuși n-a constituit un ad
versar periculos pentru nici una 
din colbăite formații

R.U.

cu o secundă și două zecimi decît 
vechiul record deținut de Alice 
Justin (C.C.A.). Recordul Marga
retei Wittgenstein este de 1:20,4.

Al patrulea record al concursu
lui l-a realizat C. Marinescu 
(Știința) în proba de 50 m. flu
ture. „Mergînd" tot delfin, el a 
reuș't un timp valoros: 0:33.5. 
Componenței ștafetei 4x100 m. li
ber (Vladimir Marchițiu 1:01,2, 
Zoltan Hospodar 1:01,5, Gavrilă 
Nagy 1:02,2, Iosif Novac 0:59,6) 
toți de la C.C.A. au obținut, ia 
capătul celor patru schimburi, un 
nou record republican: 4:04,5 su
perb:.- cu 4 sec. 5 zecimi vechiu
lui record

Din ce >n ce sînt mai mulți 
înotătorii care, reușesc recorduri 
personale. Astfel. Gavril Blajek 
(Știința), în vîrstă de 15 ani, a 
reușit 1:04,0 (100 m. liber), Ni- 
colae Rujinski (Dinamo) 5:12,6 
(400 m. liber), Mircea (Jlaru și 
Andrei Bank amîndoi de la Di
namo au obținut 1:14,1 și respec
tiv 1:16,6 la 100 m. fluture. De 
remarcat că A Bank, este junior 
de categoria doua. Promițătoare 
este reintrarea lui Hospodar. Mer
gînd 5:00,2 la 400 m,- liber, el a 
reușit cel mai bun timp al anului' 
la această probă.

Ș.i acest concurs a cuprins în 
programul lw probe pentru copii. 
Participarea lor numeroasă și cu
noștințele arătate dovedesc că în 
cadrul centrului de antrenament, 
al școlilor sportive de tineret și 
de elevi, munca antrenorilor înce
pe să dea rezultate.

Iată superioritatea unei activi
tăți organizate. Respectarea pla
nului general de antrenament, îm
părțit pe etape, îșj, găsește con
cretizarea în concursurile oficiale. 
Este necesar ca toți antrenorii 
noștri să fie conștienți de impor
tanța muncii planificate, urmă
rind un progres continuu, pentru 
realizarea căruia teama de a im
pune un efort susținut în antrena
mente ar fi la fel de dăunătoare 
ca și goana după rezultate ime
diate.

GH. NICOLAESCU
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FINALELE CAMPIONATULUI DE HALTERE PE ECHIPE
i In fiecare an, finalele campio
natului de haltere pe echipe au 
marcat noi succese în dezvoltarea 
acestuli sport. Numeroase recor
duri ale țării au fost depășite in 
aceste întreceri și o serie de tinere 
elemente s-au evidențiat prin re
zultatele bune pe care le-au ob
ținut. Anul trecut, finalele acestei 
clompetiții au avut loc la Cra
iova, titlul de campion revenind 
echipei C.C.A., pe locul al doilea 
clasîndu-se echipa Dinamo. Cu 
acest prilej, o serie de halterofili 
au obținut rezultate bune: Silviu

Spada este tot atit de importantă ca floreta și sabia
In luna august a acestui an, I. 

Dunay, fostul campion mondial de 
spadă, urmărind comportarea tră
gătorilor romîni la JMUV dc la 
Budapesta a declarat următoarele: 
„Rominii au făcut remarcabile pro
grese la floretă și la sabie, in 
schimb la spadă stau mult mai 
slab".

Intr-adevăr, la floretă și la sa
bie trăgătorii noștri au realizat în 
ultimii ani un deosebit salt calita
tiv față de nivelul mondial al aces
tor arme, dar la spadă au rămas 
la un nivel foarte scăzut. Afirma
ția aceasta nu este valabilă numai 
pe plan internațional, ci și pe plan 
intern, unde spada a rămas mult 
în urma floretei și săbiei. Anali- 
zînd această rămînere în urmă, vom 
constata că ea se datorește urmă
toarelor cauze, ' luate în ordinea 
importanței lor:

a) numărul redus al celor care 
practică spada; b) tehnica înve
chită folosită de cei cițiva spada
sini; c) lipsa de cunoștin(e tactice 
moderne a acestora ; d) pregătirea 
fizică necorespunzătoare.

Bineînțeles că toate aceste defi
ciențe se leagă între ele și se in
fluențează reciproc. ‘ Discutînd des
pre aceste lipsuri, este cazul să a- 
nalizăm, în același timp, și cauze
le care determină'existența lor.

Considerăm că motivul cel mai 
important care frînează dezvoltarea 
sportului cu spada la noi este lip
sa unei ba,ze materiale cel puțin 
satisfăcătoare. Și cînd spunem a- 
ceasta nu ne referim la lipsa să
lilor de antrenament, ci pur și 
simplu la inexistența echipamentu
lui și materialelor specifice. Este 
drept că la spadă, din cauza apa- 
ratajului electric, materialele sînt 
mai numeroase și mai costisitoare, 
dar aceasta nu poate justifica ine
xistența lor în cantitățile strict ne
cesare. Or, costume de spadă nu 
există decît 5 în magazia lo
tului republican și aproximativ în
că atîtea la colectivele din Bucu
rești. In provincie nu există nici 
un costum. Este inadmisibil ca la 
faza finală a campionatului RPR. 
unde participă aproximativ nu
mai 12 trăgători, concurenții să 
fie nevoiți să fugă de la o 
serie la alta in vestiar pen
tru a-și schimba costumele în

■ FOTBAL. — In faza finală a 
campionatului regional rezervat 
echipelor <fc tineret vor avea loc 
în această săptămînă următoarele 
jocuri: joi, 18 noiembrie: teren 
Giulești I: Locomotiva — Meta
lul I; teren Progresul F. B.: Pro
gresul — Vomța; teren Flamura 
roșie F.R.B.: FI. roșie — Recolta; 
teren Constructorul I: Rezervele 
de muncă — Flacăra. Vineri, 19 
noiembrie-, teren Constructorul I: 
Constructorul — Avîntul. Toate 
aceste jocuri încep la ora 14,30. 
Dacă după timpul regulamentar 
rezultatul este egal, jocul va fi 
prelungit cu 2 reprize a 15 minute.

— In „Cupa Tinărul dinamovist", 
rezervată echipelor de pitici, etapa 
a IV-a, s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Tînărul dinamovist 
— Rezervele de muncă 3-3. Avîn
tul — Flamura roșie 3-1, Loco
motiva — Progresul 6-0. ’ Pînă 
acum, clasamentul are următoarea 
înfățișare: 1, Locomotiva — 8 p.,
2. T. dinamovist — 6 p., 3. Rez. 
de muncă—4 p., 4. Avîntul—4 p. 
5. FI. roșie — 2 p., 6. Progresul — 
0 p. In etapa a V-a care va avea 
loc pe terenul Dinamo II sînt pro
gramate duminică următoarele 
jocurh ora 9: FI. roșie — Rez. de 
muncă, ora 10.15: Progresul — 
Avîntul, ora 11,30: T. dinamovist— 
Locomotiva.

— Toate meciurile de categorie A 
din campionatul republican vor 
începe duminică în întreaga țară 
la ora 14.

— Finala campionatului orășe
nesc organizat de C.C.S. și deschis 
echipelor de tineret va avea loc în
tre Metalul II și Șriința, duminică
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Cazan (C.C.A.) 370 kg. la cat
grea, Ilie Dancea (C.C.A.) 345 la 
cat. mijlocie, Gh. Mănăilescu (Di
namo) 265 kg. la cat. semiușoară 
și Alexandru Cosma (Dinamo) 
255 kg. la cat. cea mai ușoară. 
Rezultatele de mat sus au fost 
cele mai bune obținute anul tre
cut de acești halterofili.

Anul acesta, finalele campiona
telor republicane pe echipe — 
care se dispută sîmbătă și dumi
nică în sala Dinamo — vor reuni 
din nou pe cei mai buni hatterofiii 
la cele 7 categorii. Un număr de 

tre ei. Această situație • este 
dăunătoare și lotului RPR, care 
este obligat să-și desfășoare antre
namentele în funcție de pregătirea lo
tului de pentatlon modern. Aceasta 
pentru că cele 5 costume din ma
gazia lotului sînt necesare în ace
lași timp și scrimerilor și pen- 
tationiștilor. La fel se prezintă 
și situația spadelor și a aparatelor 
electrice, care, dacă in magazia 
lotului se găsesc în cantitate satis
făcătoare, la colective — cu ex
cepția CCA — nu se găsesc deloc. 
In aceste condițiuni este imposibil 
să se lărgească numărul trăgători
lor la această armă. Pentru a se 
realiza acest lucru, este absolut 
obligatoriu ca la colectivele unde 
se hotărăște înființarea unor aseme
nea secții să existe cel puțin 2 cos
tume, 10—12 spade și un aparat e- 
lectric.

Un alt motiv foarte important ca
re împiedică dezvoltarea acestei ar
me este lipsa concursurilor. La noi 
în țară nu există decît un singur 
concurs pe an: campionatul repu
blican. Din cînd în cînd, comisia 
centrală mai prevede cite un con
curs in sarcina colectivelor (de 
ex.: de 2 ani Progresul FB are 
această sarcină), dar niciodată 
aceasta nu este realizată. De ase
menea, este o mare lipsă aceea 
că în campionatul pe echipe de 
scrimă nu este prevăzută și proba 
de spadă, deși se știe că acest lu
cru ar determina direct dezvoltarea 
acestei ramuri.

Din aceste motive a scăzut și in
teresul antrenorilor și trăgătorilor. 
Antrenorii se ocupă numai de flo
retă și sabie, pentru că știu că la 
aceste arme au competiție regulată, 
iar trăgătorii, tot lovindu-se de ase
menea greutăți, au renunțat la pro
ba de spadă și au trecut cu toții 
la specializarea in sabie sau floretă.

Considerăm că răspunderea pen
tru aceste lipsuri cade în totalitatea 
ei asupra comisiei centrale de scri
mă și inspecției de scrimă, care nu 
s au preocupat îndeajuns nici de 
aducerea și de difuzarea materia
lelor strict necesare și nici de or
ganizarea „cu ce există" a cit mai 
multor competiții pentru cei care 
au dat un minim de randament în 
aoest sport.

Tot a>id trebuie să vorbim și des

după-amiază în deschiderea meciu
lui CCA — Metalul Gîmpia Turaii, 
de categoria A.

■ TIR. — Vineri, sîmbătă și du
minică, poligonul Tunari găzdu
iește o nouă competiție sportivă de 
tir. Comitetul C.F.S. orășenesc 
București organizează concursul de 
tir „Cupa de iarnă", care se va 
desfășura la probele clasice.

Iată programul întrecerilor: vi
neri, ora 10: pistol liber (60 focuri) ■’ 
ora 13: armă liberă combinată (30 
focuri 50 m. + 30 focuri 100 m.) 
masculin și feminin, sîmbătă, ora 
10: armă liberă poziția culcat (40 
focuri) masculin și feminin, ora 
10: pistol viteză (manșa l-a), ora 
12: armă liberă poziția genunchi 
(40 focuri) masculin și feminin, 
duminică, ora 9: talere 100 bucăți, 
ora 10: pistol viteză (manșa a 
Il-a), ora 10: armă liberă poziția 
picioare (40 focuri) masculin și fe
minin.
_■ LUPTE. — Duminică se des

fășoară a IX-a etapă a campiona
tului republican pe echipe, după 
următorul program: Flamura roșie 
Cluj — Constructorul București, 
Progresul Oradea — C.C.A , Pro
gresul Lugoj — Metalul Reșița, 
Metalul Baia Mare — Flamura ro
șie Arad, Dinamo București — Lo
comotiva Timișoara Constructorul 
Ploești — Dinamo Orașul Stalin. 
Primele echipe sînt gazde.

■ NATAȚIE — Mîine încep la 
bazinul acoperit Floreasca între
cerile din cadrul „Cupei de toam- 

7 echipe — reprezentind Casa 
Centrală a Armatei, Dinamo, Pro
gresul, Știința, Flamura roșie, 
Metalul și Locomotiva — și-au 
anunțat participarea, la această 
importantă competiție. Printre cei 
înscriși se află campioni și re
cordmani ai țării.

In vederea acestor întreceri, hal
terofilii s-au pregătit cu o deo
sebită atenție, astfel că în cadrul 
rettniunilor de sîmbătă și duminică 
vor putea fi obținute rezultate de 
valoare.

pre pregătirea sumară care se face 
în cadrul lotului RPR la această 
armă. Niciodată, nici măcar în ul
timele momente de pregătire ale 
echipei RPR pentru diverse întîl- 
niri .internaționale, nu au existat 
toate condițiile și toată grija pen
tru antrenamentul spadasinilor. Cel 
mai elocvent exemplu este acela că 
nici la lot n-au existat costume de 
spadă, acestea fiind împrumutate 
lotului de pentatlon modern.

Din analiza acestor lipsuri tre
buie să tragem, în sfîrșit, concluzia 
că remedierea lor este necesară, și 
încă de urgență. La spadă nu se 
poate renunța atîta vreme cit men
ținem scrima ca sport, intrucît 
toate întîlnirile internaționale de 
scrimă prevăd alături de floretă și 
sabie și întreceri de spadă.

Totodată trebuie ținut seama și 
de faptul că dintre cele trei arme, 
aceea cu caracterul cel mai apli
cativ esfe spada, motiv pentru care 
de altfel a fost introdusă și prin
tre probele pentatlonului modem. 
De aceea, trebuie făcut totul pen
tru a se ridica și această armă.

Ținînd seama de faptul că s-au 
modificat butoanele de oprire, 
costumele de spadă — cea mai im
portantă problemă la noi în țară — 
pot fi de acum realizate.

De asemeneai, antrenorii nu tre
buite să se limiteze la interesele 
strimte de colectiv, pregătind numai 
floretiști și sabrori, ci trebuie să 
se îngrijească și de creșterea tră
gătorilor de spadă. Colegiul de 
antrenori și antrenorii, care au a- 
vut ocazia să vadă în diverse, con
cursuri internaționale tehnica mo
dernă a acestei arme, au datoria să 
se îngrijească și de creșterea trăgă
torilor. In sfîrșit, trebuie organiza
te cît mai multe concursuri. Ținînd 
seama de stadiul actual, nu gre
șim dacă spunem că este necesar 
să se organizeze ^nai multe con
cursuri pentru spadă decît pentru 
celelalte arme, bineînțeles fără a le 
neglija pe celelalte. Toate acestea la 
un loc vor determina creșterea inte
resului pentru spadă, atît în no
durile trăgătorilor și antrenorilor 
cît și in rîndul colectivelor sporti
ve și spectatorilor.

CORNEL GEORGESCU 
din lotul de spadă a<l R.P.R.

nă” a juniorilor la care participă 
cei mai buni înotători juniori din 
București și din țară. Concursul 
începe la ora 18,30 și va continua 
sîmbătă și duminică.

■ HANDBAL. — Programul me
ciurilor de handbal programate 
pentru duminică în Caipitală, pe 
stadionul Progresul F.B.. este ur
mătorul: -ora 9: Știința l.C.F. — 
Știința Timișoara (feminin, pentru 
locurile 3-4); ora 10,15: C.C.A. — 
Metalul Timișoara (camp. rep. 
mascubn); ora 11,30: Progresul 
Orașul Stalin — Progresul Tg. 
Mureș (finala campionatului repu
blican feminin).

— Următoarele meciuri din ulti
ma etapă a campionatului cat. A 
se dispută sîmbătă: Periam: Recol
ta —; Dinamo Or. Stalin, Cluj: 
Știința — Flamura roșie Jiimbolia 
și București: Dinamo — Flacăra 
Ploești.

■ BASCHET. — Marți seara s-a 
disputat în sala Giulești întîlniirea 
feminină de baschet dintre Loco
motiva București și Progresul 
Arad, contînd pentru campionatul 
categoriei A. Bucureștencele au 
cîștigat cu scorul final de 60-41 
(26-17). Au jucat următoarele for
mații:

LOCOMOTIVA Niculescu (13), 
Aczel (4), Magdin (6), Poenaru 
(12). Corbeanu (9), Vasilescu (13), 
Voicu (2). Pirtea (1) și Leon.

PROGRESUL: Szepesi (10).
Kovalcsik (10), Bauer (10), Wesz 
(4), Kocsik (4), Petrescu (3) și 
Angele.

S-au remarcat: Corbeanu. Vasi
lescu și Magdin (Locomotiva) și 
Kocsik. Szepesi, Bauer (Progre
sul).

V. Dumitru, corespondent

«w/tWfafer coțțtfciilg» cenlpale
Hochs! pe gheață

Intr-una din ultimele sale ședin
țe, Biroul comisiei centrale de ho
chei și patinaj a aprobat regula
mentul de desfășurare a campiona
tului republican de hochei pe gheață 
pe anul 1955.

Organizarea acestui campionat 
va fi asigurată de CCFS.

Campionatul pe 1955 se va dis
puta pe două categorii : A și B.

La CATEGORIA A vor lua parte 
primele șase echipe clasate în tur
neul final al campionatului pe 
1954, și anume: Știința Cluj, CCA. 
Avîntul Miercurea Ciuc, Metalul 
Steagul Roșu Orașul Stalin, Dina
mo Tg. Mureș și Voința București. 
Campionatul se va disputa sistem 
turneu, tur-retur, între 21 ianuarie 
și 6 februarie, la București și 
Orașul Stalin.

La CATEGORIA B vor putea 
participa toate echipele de colectiv 
din țară care își vor trimite înscrie
rea pînă la data de 15 decembrie 
1954. Campionatul categoriei B se 
va desfășura în 4 centre, și anume: 
Cluj, Miercurea Ciuc, Tg. Mu
reș și Orașul Stalin, între 9 ianua
rie și 16 ianuarie 1955, sistem 
turneu.

Echipete care se vor clasa pe 
primul loc în cele 4 serii de centru 
se vor întîlni într-un turneu de ca
lificare pentru categoria A. Acest 
turneu se Va disputa la Cluj, între 
5 și 10 februarie, iar primele două 
clasate vor promova în categoria A 
în anul următor.

In afara acestor probleme, pri
vind formula de desfășurare a cam

INFORMAȚII onosport
în urma trierii și omologării bu

letinelor depuse la concursul PRO
NOSPORT Nr. 32 (etapa din 14 
noiembrie 1954), s-au stabilit ur
mătoarele rezultate :

Buletine depuse 982.265.
Premiul I l buletin cu 12 re

zultate exacte a 245.566 lei.
Premiul II, 72 buletine cu 11

CLASAMENTE
ale echipelor programate în conc ursul nr. 33 (etapa din 21

I. C. C. A. (acasă) 11 7 3 1 18: 10
Met. C. Turzii (depl.) 12 0 5 7 4: 17

II. Pnog. Oradea (acasă) 
Loc. Tim. (depl.)

11
11

2
1

5
4

4
6

8:
6:

11
15

III. Știința Tim. (acasă) 13 4 8 1 16: 71 *7Dinamo Orașul Stalin 11 1 3 7 10: 1 /
(depl.)

8VL Honved (acasă) 9 8 1 0 38:
Vasas Bp. (acasă) 11 8 1 2 27- 16

VIL Vasas Izzo (acasă) 10 4 5 1 15 :12
Dorogi Bânyăsz (depl.) 9 0 3 6 8: 25

VIII. Szombathelyi Lok (acasă) 8 3 4 1 11: 9
Gyori Vasas (depl.) 10 1 4 5 11. 27

IX. Salgotarjănii B (acasă) 9 5 3 1 13: 6
Szegedi Haladăs (depl.) 10 1 3 6 9: 34

X. Diosgyori (acasă) 9 6 2 1 26: 10
Sztălin V. Epitok (depl.) 10 1 1 8 7: 20

XI. Bordeaux (acasă) 7 6 1 0 25: 8
Lille (deplasare) 8 2 0 6 8: 14

XII. Racing (acasă) 8 6 2 0 23: 4
Monaco (depl.) 8 0 1 7 5: 19

A. Metalul Reșița (acasă) 12 9 0 3 116: 70
Știința Iași (depl.) 11 4 0 7 74L107

B. Voința Sibiu (acasăl 11 9 2 0 105: 53
Știința l.C.F. (depl.) 14 4 1 9 72: î106

C. Știința Tim. (acasă) 12 8 0 4 100: 81
FI. roșie Cisnădie (depl.) 10 ■ 1 1 8 64- 98

D. Dinamo Buc. (acasă) 12 7 3 2 91: 8
Flacăra Ploești (depl.) 11 4 0 7 52: 71

ÎNAINTEA ETAPEI DE DUMI
NICĂ A CAMPIONATULUI 

MAGHIAR

In concursul Pronosport Nr. 33 
figurează cinci meciuri din cam
pionatul maghiar. Cel mai impor
tant meci se desfășoară între Hon- 
ved Budapesta și Vasas Budapesta. 
Fără îndoială că prima șansă o are 
echipa militară care, în lur, a în
vins cu 6—1. Acum însă Homed 
are multe indisponibilități (Puskas, 
Bozsik și eventual Loranit).

Iată poziția în clasament, a celor 
două echipe:

2 Homed 16 13 1 2 59:18 27
4 Vasas 20 9 6 5 37:34 24

Vasas Izzo a învins în tur, în 
deplasare cu 2—1 pe Dorogy Ba- 
nyasz avînd și acum prima șansă. 
6 Vasas Izzo 19 6 7 6 23:30 19
9 Dorogi Banyasz

20 5 7 8 28:36 17

pionatului, au fost stabilite și cri
teriile de alcătuire a clasamentelor. 
Astfel: pentru victorie se acordă 2 
puncte, pentru meci egal un punct, 
iair pentru joc pierdut 0 puncte. 
In caz că două echipe se află la e- 
ga li ta te de puncte, se va lua 
drept criteriu de clasificare re-: 
zultatul direct dintre cele două e- 
chipe. Dacă rezultatul dintre ele a 
fost un joc egal, se va lua ca bază 
de clasificare golaverajul.

Colectivele care doresc să parti
cipe la campionatul republican de 
hochei pe gheață pe 1955 își vor 
trimite înscrierile la Comisia cen
trală pjriă la data de 15 decembrie 
1954. Primele șase echipe clasate în 
turneul final al ultimului campio
nat vor fi înscrise din oficiu în 
categoria A, dar ele vor trebui să-și 
confirme în scris participarea tot 
pînă la data de 15 decembrie 1954.

• In ședința sa de luni 15 
noiembrie, Biroul comisiei centrale 
a luat în discuție pregătirea con
ferinței pe țară a Comisiei centrale 
de hochei și patinai. Această con
ferință se va ține la București, In 
zilele de 20—21—22 decembrie.

• Luîndu-se în discuție o serie 
de cereri de transferare, s-a dat 
drept de joc pentru anul 1955 ur
mătorilor jucători : Kari Arcadie, de 
la Dinamo Tg. Nțureș la Progresul 
Gheorgheni, Camtli Herman de la 
Metalul Steagul Roșu Orașul Sta
lin la Flamura roșie Sighișoara șl 
Ferenczi Ioan, de la CCA la A- 
vîntul Miercurea Ciuc.

o—

rezultate exacte a cite 4.092 lei fie
care.

Premiul III, 864 buletine cu 10 
rezultate exacte a cîte 511 lei fie
care.

Premiul I a fost obținut de 
Toma Popa din București, str. 
Roma nr. 13.

n-brie)

17
5
9
6

16
5

17
17
13

3
10
6

13
5

14
3

13
4

14
1

18
8

20
9

16
3

17
8

Szombathely Lokomotiv a fost în
vinsă în tur cu 4—2 de Vasas 
Gyor. Echipa gazdă, luptă acum 
penft.ru evitarea retrogradării.

12. Szombatbely 20 5 6 9 23:40 16
8. Vasas Gyor 19 6 6 7 27:37 18

Salgotarjani Banyasz a obținut 
rezultate bune în retur și păstrează 
prima șansă în meciul cu Szegedy 
HaHadas pe care a învins-o în tur 
cu 2—1.

10. Salgotorjan 20 6 4 10 20:30 16
13. Szeged 20 5 5 10 28:52 15

Diosgyori Vasas are șanse mai 
mari în meciul cu Stalinvarosi Va
sas, pe care a învins-o în tur cu 
3—2. Echipa oaspe va lupta pentru 
a scăpa de ultimul loc dar Dios
gyori Vasas este greu de învins pe 
teren propriu.

7 Diosgyori 19 8 2 9 38:43 18
14. Stafinvaros 20 5 3 12 26:37 13

penft.ru


Au început campionatele mondiale de tir 4

Macheta stadionului care se construiește in R. P. Polonă

Lucrările la Stadionul Festivalului de la Varșovia 
sint in plină desfășurare

— Sportivii sovietici au debutat cu succes —

De cîteva luni, în capitala | 
R.P. Polone a început construe- I 
ția noului stadion, pe care se I 
vor desfășura Jocurile Priete
nești ale Tineretului, în cadrul 
celei de a V-a ediții a Festiva
lului Mondial al Tineretului și 

' Studenților.
Mulți dintre locuitorii Varșoviei 

au avut prilejul să cunoască a- 
ceastă construcție și din „inte
rior", deoarece au lucrat volun
tar la muncile de amenajare pe 
care le cere o asemenea con
strucție grandioasă. Construcția 
stadionului este eșalonată în două 
faze. în prima fază, stadionul va 
fi dat în exploatare în maximum I 
8 luni, astfel că va putea găzdui 
întrecerile sportive din cadrul Fe
stivalului. In faza a doua, în de
curs de 2—3 ani, stadionul va fi 

' ’ înzestrat cu toate amenajările a- 
nexe, indispensabile unei aseme
nea baze sportive. Lucrările de fi
nisaj vor fi făcute atunci cînd tot 
pămîntul adus aci se va așeza 
și nu vor mai exista posibilități 
de eventuale deplasări ale sohilni.

AMINTIRI SPORTIVE DIN DOUĂ VEACURI
... E ca intr-uri muzeu în mi

niatură : multe cărți, însemnări, 
medalii, cupe, vaze, fotografii, di
plome, trofee ale succeselor vechi 
și noi repurtate de sportul ma
ghiar Și, tofuși, nu este un mu
zeu, ci doar o simplă locuință. 
Este casa fostului campion olim
pic dr. Mezo Ferenc, cunoscutul 
om de știință în domeniul sportu
lui, membru în Comitetul Olimpic 
Internațional. De la uși te întîm- 
pină chiar dr. Ferenc în persoană, 
însoțit de fiica sa, Olimpia. Vă 
interesează poate de ce o cheamă 
Olimpia ? Acest nume este legat 
de o etapă interesantă a istoriei 
sportului maghiar. In 1928, la O- 
limpiada de la Amsterdam, cînd 
privirile întregii lumi erau ațintite 
asupra scrimarilor și jucătorilor 
de polo, Ungaria a repurtat o vic
torie neașteptată la.. „olimpiada 
literară". Concursul de epică a! 
olimpiadei Fterare a fost ciști- 
g.it de profesorul maghiar de 
.școală secundară (specialitate 
greacă și latină) Mezo Ferenc. O 
lume întreagă a citit cu atenție 
spera premiată : lucrarea „Istoria 
jocurilor olimpice".

Olandezii au avut un deosebit 
respect pentru această probă, con
sidering o de valoare egală cu ce
lelalte întreceri olimpice. Profeso
rul a primit aceeași medalie de 
laur și diplomă ca și ceilalți cîști- 
gători. Trei ani mai tîrziu, s-a 
născut fetița lui Mezo Ferenc și, 
in cinstea olimoiadelor, ea a pri
mit numele de Olimpia.

Baschetbalistele cehoslovace
Praga. — Cele mai bune baschet

baliste din R. Cehoslovacă se află 
in cartoniamcint de eiitvia timp 
in vederea tradiționalei competiții 
LMarele Premiu al orașului Pra
ga’’. Această întrecere, care, prin 
amp’o.irea sa, se situează imediat 
jitipă campionat/le europene femi
nine de baschet, va reuni anul a- 
resta la start numeroase echipe 
străine. Dintre echipele străine și-au 
anunțat de pe acu n p irtii inarea 
reprezentativele Moscovei, Sofiei, 

In primul rînd, vor fi construite , 
terenul de fotbal și sectoarele de ' 
atletism. In special, sectoarele de 
atletism vor fi amenajate în așa 
fel ca vîntul și lumina să nu in- 
fluiențeze asupra rezuitatolor con- 
curenților. Alături de stadion vor 
fi amenajate un teren de fotbal 
și sectoarele de atletism necesare 
pentru încălzirea sportivilor îna
inte de concurs. Tot aici se ya 
ridica o clădire care va putea a- 
dăposti în cele mai bune condi- 
țiuni 250—400 de sportivi. In a- 
cest pavilion vor fi instalate ca
bine, băi, cabinete medicale, un 
bazin de natație de dimensiuni 
reduse, camere pentru masaj etc 
Interiorul acestui pavilion va fi 
terminat pînă la Festival, urmînd 
ca lucrările exterioare să fie în
cheiate mai tîrziu. In ceea ce pri
vește stadionul propritt-zis, aeesth 
va fi amenajat cu numeroasa ca
bine pentru trasmisii radiofonice 
și telefonice. Vor fi efectuate lu
crările pentru fixarea reflectoare
lor, care vor permite desfășurarea 
diferitelor manifestații sportive în

de PATAK.1 KAROLY 
redactor Ia ziarul 

„Szabad Ifjusăg"

Una din piesele interesante ale 
„Muzeului sportiv" este colecția 
de autografe. într-o carte mică 
sînt păstrate semnăturile a 600 de 
campioni' olimpici și premiați ai 
olimpiadelor. In prima pagină ve
dem numele Ini Louîs, campion 
olimpic la maraton în anul 1896. 
Alături de autograf, o mică isto
rioară despre Louis: el a fost cu
rier poștal și-și făcea antrenamen
tul alergînd dintr-un sat intr-al
tul. Mulțumită acestei metode, ■ el 
a cîștigat m raionul la prima o- 
limoiadă modernă. în cartea de 
autografe găsim numele tuturor 
acelora care, de la 1928 încoace, 
au participat la olimpiade, pe te
ren sau în jurul „mesei verzi", 
contribuind la dezvoltarea idealu
lui olimpie..

Dr. Mezo ia în mină o gazetă 
și spune :

— Aceasta a fost prima gazetă 
maghiară de sport, care avea ti
tlul „Sport" și a apărut în țairă.

Alături, o carte care a văzut 
lumina tiparului în 1716 la Viena 
cu prilejul unui turneu internațio
nal de tir. La concurs au cîștigat 
premii și cîțiva meserași maghiari. 
O dată interesantă din istoria spor
tului: după cercetările istoricilor 
sportului, la Budapesta s-a desfă
șurat primul concurs maghiar de 
gimnastică și atleFsm. Buletinul 
județului Zala-Somogy din 17 sep-

se pregătesc pentru „Marele
Budapestei, Varșoviei și Paris 
F.S.G.T.

Baschetbalistele cehoslovace vor 
participa la turneu cu două echipe : 
reprezentativa orașului Praga și re
prezentativa de jtmioare a orașului 
Praga. Echipa pragheză va fi for
mată din următorul lot de jucătoa
re : Htibalkova D-, .Hubalkova S., 
Dobiașova, Cechova, Moutelikova, 
Ezrova, Ș'tepanova, Mazlova, Holu. 
bova, Ștaudova, Grubrova, ZezuJova, 

nocturnă. Megafoanelq vor fi in
stalate de jur împrejurul pistei de 
alergări, însă în așa fel' ca să nu 
stînjenească vizibilitatea.

Stadionul va avea o capacitate 
de 70.000 de locuri pe bănci. Tri
buna oficială va fi acoperită, dea
supra ei aflîndti-se cabinele radio
fonice și telefonice. Fiecare sector 
al stadionului va avea intrări se
parate prin scări așezate pe par
tea exterioară a stadionului. Spor
tivii vor pătrunde pe stadion prin 
două tuneluri mari.

Actualmente, an luat sfîrșit lu
crările de așezare a pămîntului, 
la o înălțime de 19 m. de la ni
velul solului. In primăvara viitoa
re vor începe lucrările de așezare 
a gradenelor.

In felul acesta, în vara anului 
viitor, Varșovia se va putea mîn- 
dri cu o nouă construcție sportivă 
de mare amploare și va putea 
primi pe pista și terenul de joc 
sportivi din lumea întreagă, care 
vor veni la întrecerile din cadrul 
Jocurilor Sportive ale Tineretului.

tembrie 1870 scrie despre o com
petiție de gimnastică la care au 
participat atleți și gimnaști. In 
„Muzeul sportiv" al dr. Mezo gă
sim date și despre prima sală ma
ghiară de gimnastică, la întretăie
rea străzilor Ptrșkin și Tref'ort de 
astăzi. Sala de gimnastică a fost 
construită din trei grajduri ale 
fostei gospodării și ale hanului 
Kirpâl. Curînd ea s-a dovedit a 
fi neîncăpătoare și atunci s-a lio- 
tărît să se clădească una mai ma
re. S-a cumpărat un teren viran, 
iar pentru construcție a fost insti
tuită o colectă. Saia națională de 
gimnastică a fost inaugurată la 4 
septembrie 1870.

în anul 1911 a avut loc la Bu
dapesta o sesiune a Comitetului 
Olimpic Internațional, la care au 
participat 20 de membri ai comi
tetului, îa frunte cu inițiatorul o- 
limpiadelor moderne, Pierre de 
Coubertin. Acesta a promis că îp 
scurt timp Budapesta va primi 
dreptul de organizare a olimpia
dei.

De atunci sportivii ntighiari au 
cîștigat zeci de medalii olimpice 
de aur, iar anul trecut, cînd A. 
Brundage, președintele C.I.O., a 
fost la Budapesta, a recunoscut 
și el dreptul R.P. Ungare de a 
organiza olimpiada Atunci cînd 
Brundage a trecut în revistă do
cumentele din „Muzeul" lui Mezo 
Ferenc, a declarat că n-a mai în- 
tîlnit un asemenea cercetător al 
sportului ca acest prodigios profe
sor maghiar.

premiu al orașului Praga”
Svobodovn, Blahoutova, Bartova, 
Meszarosova, Suchaniova, Baroșo- 
va, Lundakova, Koparicoval) Trojko- 
va, Șuchrdlova, Caganova, Zivrova, 
Sukana și Vran.Tova.

Lotul este condus de antrenorii 
Sv. Mrazek, Adamira, K. Uberal și 
dr. Kriz. Antrenamentele în cadrul 
cantonamentului au început la 15 
noiembrie, tirinînd să ia sfîrșit la 
28 noiembrie, cînd se va alcătui e- 
chipa definitivă.

Caracas (Agerpres). — TASS 
transmite-

La 14 noiembrie a avut loc Ia 
Caracas (Venezuela), pe poligo
nul „Concjo Blanco" (Iepurele 
alb) deschiderea oficială a celui 
de al 36-lea campionat mondial de 
tir. La această competiție iau parte 
trăgători din 31 de țări, printre 
care Venezuela, Elveția, U.R.S.S., 
R.P.R., S.U.A., Suedia, Norvegia, 
Finlanda și altele

Întrecerile au fost deschise de 
președintele Venezuclei, Jimenez.

Programul campionatelor cu
prinde 15 probe individuale și pe 
echipe, printre care armă calibru 
redus poziția culcat de la 50 m. 
și 100 m. cîte 30 focuri pentru fie
care distanță (așa numitul mec* 
englez), armă calibru redus 50 m.. 
pozițiile culcat, în genunchi și în 
picioare, cîte 40 focuri pentru fie
care poziție, armă militară la 300 
m, diferite probe de pistol, armă 
militară d.im Venezuela și armă de 
vînătoarc.

Atît probele individuale cît și 
cele pe echipe vor începe la 17 
noiembrie.

Programul campionatelor cu
prinde de asemenea probe indivi
duale de clasificare pentru meda
liile de aur, argint și bronz, probe 
care au început la 13 no:embrie. 
Nouă trăgători sovietici au ob
ținut rezultate bune în toate pro
bele la care au luat parte în pri
ma zi de întreceri, eîștigînd 13 
medalii de aur șl două de argint 
Maestrul sportului M. Itkis a e- 
galat recordul U.R.S.S. în proba 
engleză realizînd 597 puncte din 
600 posibile. Acest rezultat este

Activitatea șahistă in U. R. S. S.
K început finala campionatului feminin — întreceri interesante 

to cadrul semifinalelor campionatului masculin
Krasnodar (Agerpres). — TASS 

transmite:
La 13 noiembrie a început la 

Krasnodar finala celui de al 16-lea 
campionat unional feminin de șah. 
Steagul totrecerilor a fost ridi
cat de campioana U.R.S.S., Kira 
Zvorîkina.

La această competiție participă 
cele mai bune șahiste din Uniu
nea Soviet’că. care s-au calificat 
în urma unei lupte dîrze dată în 
semifinale.

Anul acesta, din aprilie pînă în 
iulie, in orașele Moscova, Riga, 
Lvov, Tbilisi, Saratov. 70 dintre 
cele ma’ bune șahiste din țară 
și-au disputat dreptul de a par
ticipa la finala campionatului. M 
13 noiembrie, cele 20 de învin
gătoare din semifinale au început 
întrecerile pentru titlul de cea 
mai bună șahistă a Uniunii So
vietice. La competiție participă 
campioana mondială EFsabeta Bî- 
kova (Moscova), campioana unio
nală Kira Zvorîkina (Minsk), fosta 
campioană mondială Ludmila Ru
denko (Leningrad), maestra eme
rită a sportului Olga Rubțova 
(Moscova). maestrele sportului 
Olga Ignatieva (Moscova), N. 
Voteik (Moscova), șahiste'e O. 
Kahova, T. Strandstern. V. Ciu-

Campionatul de hochei al U.R,S.S.
Moscova (Agerpres). — TASS 

transmite:
La 28 noiembrie, în orașul No

vosibirsk, va fi rid'cat steagul 
campionatului unional de hochei 
cu puc. Niciodată nu a început 
atît de devreme competiția unio- ■ 
nală a hocheiștiilor. Titlul de cam
pioană a U.R.S.S. la hochei cu 
puc va fi disputat anul acesta de 
10 echipe. Dintre acestea, trei 
echipe sînt din Moscova, și anume: 
Dinamo, campioana unională în 
sezonul trecut, Ț D.S.A. câștigă
toarea Cupe> U.R.S.S. și Aripile 
Sovietelor. Este interesant de re
marcat faptul că din echipa selec
ționată a UÎR.S.S., care a cîști
gat campionatul mondial, au fă
cut parte numai jucători din a- 
ceste trei colective. Orașul Lenin>- 
grad este reprezentat la campio
nat prin echipele Avangard și Casa 
Ofițerilor. Celelalte echipe parti
cipante sînt Daugava Riga. Di
namo Novosibirsk, Torpedo Gorki, 
Avangard Celiabinsk și echipa O- 
rașului Electrostal. 

superior cu 2 puncte recordului 
mondial oficial al probei.

Maestrul emerit al sportului A. 
Bogdanov a realizat 382 puncte 
din 400 posibile la proba de armă 
calibru redus, poziția în picioare, 
de la distanța de 50 m. Această 
performanță egalează recordul 
mondial al probe'.

Trebuie remarcat faptul că, după 
regulamentul campionatelor, recor
durile mondiale pot fi omologate 
numai în cazul cînd sînt obținute 
în cadrul probelor individuale și 
pe echipe disputate în cadrul cam
pionatelor mondiale.

Ziarele dm Venezuela acordă 
calificative înalte măiestriei tră
gătorilor sovietici, dovedită în pri
mele probe la came a luat parte.

★
Caracas (Agerpres). — TASS 

transmite:
Cel de al 36-lea campionat mon

dial de tir care se desfășoară la Ca
racas (Venezuela) a continuat la 
15 noiembrie cu disputarea probe
lor individuale de clasificare pen
tru medalii. Cef 16 trăgători sovie
tici care au luat parte la probe au 
demonstrat dm nou o înaltă mă
iestrie, cucerind 24 medalii de aur 
și două medalii de bronz.

Maestrul sportului V. Borisov a 
obținut în proba de armă calibru 
redus, poziția culcat, de la 50 m.. 
numărul maxim de puncte, adică 
400 din tot atîtea posibile.

Maestrul emerit al sportului B. 
Pereberin a realizat la proba de 
armă calibru redus, poziția în ge
nunchi, de la 50 m. 397 puncte din 
400 posibile, performanță care este 
superioară cu patru puncte recor
dului mondial oficial.

dova, E. Biglova, L. Volport și 
altele.

★
Moscova (Agerpres). — T. SS 

transmite:
Semifinalele campionatului de 

șah al U.R.S.S. au ajuns la cea 
de a 10-a rundă. La ' întreceri 
participă peste 60 de șalrști prin
tre care marii maeștri Alexandr 
Kotov, Mark Ta manov, Efim Ghel- 
ler, Issak Boleslavski, Igor Bon- 
darevski și Viaceslav Ragozin.

Competiția se desfășoară în trei 
oiașe: Leningrad, Erevan și Gorki.

In grupa de la Leningrad, după 
prima jumătate a turneului, in 
fruntea clasamentului se găsesc 
Mark Taimanov (Leningrad) și 
studentul dm Moscova Vitalii Scer- 
bakov, ambii cu cîte 7 puncte din
9 posibile și cu o partidă între
ruptă. La Erevan, în clasament 
conduc maeștrii Alexei Sokolski 
din Minsk și Georghii Ilivițki dm 
Sverdlovsk. După desfășurarea a
10 runde ei au obținut cîte 7 
puncte. In această grupă, marele 
maestru Alexandr Kotov are 6 
puncte din 8 pos:b''le.

In fruntea clasamentului în 
turneul de la Gorki se găsește 
maestrul Efim Gheller, cu 8 puncte 
din 9 posibile.

Campionatul echipelor de ca
tegoria A se va desfășura tur și 
retur. Va avea de asemenea loc 
campionatul pentru echipele de 
categoria B, la care participă 11 
echipe.

Ca și în alți ani, în Uniunea 
Sovietică vor începe și jocurile de 
hochei cu mingea (hochei bandy). 
Campionatul unional de hochei cu 
mingea va începe la 16 decembrie 
și se va desfășura tur și retur. 
La el participă de asemenea 10 
echipe din Moscova, Leningrad, 
Petrozavodsk, Alma-Ata și din" 
alte orașe ale țării. In noul se
zon, întîlnirile de hochei cu min« 
gea se vor desfășura după reguW 
puțin schimbate.

Pentru prima dată, medaliile de 
aur de campioni unionali vor îî 
acordate nu numai echipelor de! 
hochei cu puc, ci și celor dc ho
chei cu mingea.
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Djurgarden—Dinamo București
3-2 (1-2)

Vântul rece și vremea închisă nu 
i-au împiedicat pe bucureșteainul iu
bitor de fotbal să fie prezent ieri 
jdaipă amiază, In tribunele stadi
onului „23 August", la cel de-al trei
lea joc al echipei suedeze Djur
garden. Cei peste 40.000 de specta
tori au venit la meciul Dinamo 
București—Djurgarden Stockholm 
atrași de dorința de a aplauda un 
rezultat bun al reprezentanților 
noștri și de perspectiva unui joc 
de calitate ,pe care-1 promiteau atît 
forma dinamoviștifer ctt și evoluția 
anterioară a oaspeților.

Dacă spectatorii n-au Avut — 
pînă la urmă — satisfacția unei 
victorii a echipei bucureștene, în 
schimb ei au fost răsplătiți prin 
însăși calitatea și spectaculozitatea 
fotbalului pe care l-au urmărit. 
Jocul Djurgarden—Dinamo Bucu-

Goluri...

Min. 23: Neagu îl deschide 
pe Ozon care trimite la Suru. 
Acesta pasează scurt în fața 
porții lui ENE, care, din că
dere, reia cu piciorul sting, în 
plasă: 1—0.

Alin. 27- La o acț:une pe a- 
ripa stingă a lui Parling, Bir- 
tașu, Călino’u și Băcuț II e- 
zită, Szoko lovește defectuos 
balonul și ERIKSSON trimite 
în poartă: 1—1.

Alin. 32: Călinoiu pasează lui 
Nicușor care-1 lansează pe 
OZON. Acesta, deși urmărit de 
K. E. Andersson, pătrunde în 
careu și înscre plasat: 2—1.

Alin 65: Larsson execută o 
lovitură liberă de la 30 metri, 
Băcuț II respinge cu capul în 
careu și EKLUND reia, sus, la 
colț: 2—2.

Alin. 80: Eklund trage în 
bară, nrngea ricoșează, nici un 
apărător de la Dinamo nu inter
vine, H. TVILLING oprește și 
trage sec, sus la „păianjen": 
3—2.

Formații...

DJURGARDEN: Arvidsson-
Olsson, K. Andersson. Stenman- 
Larsson, Parling-B Andersson 
(S. Tvilling), H. Tvilling, Eriks
son, Eklund, Sandberg.

DINAMO: Birtașu-Băcuț I, 
Băcuț II, Szokd-Călinoiu, blea
ga Barta, Nicușor, Ene. Ozon, 
Suru.

Arbitri...

Austriacul FR. GRILL a con
dus foarte bine. E-au ajutat la 
tușe Șt. Tașula și D. Dimu- 
lescu.

Raport de cornere...
Dinamo București: 10, Djur

garden Stockholm: 2. 

rești a avut tot ceea ce place spec
tatorului de fotbal: luptă pentru re
zultat, evoluție pasionantă de scor, 
numeroase combinații executate cu 
măiestrie, faze dinamioe la poartă, 
execuții tehnice individuale demne 
de o demonstrație și... cinci goluril 
Menitul celor 23 de fotbaliști este 
cu atît mii mare cu cit speotaco- 
ltl lor s-a desfășurat pe o „scenă" 
care nu i-a ajutat; terenul — alu-- 
necos și noroios — a fost mereu 
un adversar în plus! Ga și yîntul, 
care s-a amuzat adesea cu mingile 
înalte, dîndu-le traiectorii curioase...-

La capătul celor 90 de tntaute 
a cîștigat Djurgarden, tot așa de 
bine cum putea cîștiga însă și Di
na mo. Jocul a oferit diriamoviștiilor, 
în repriza a doua, situații de gol 
aproape sigure, oare le-ar fi permis 
să conducă chiar cu 4-1. Dar, cutn 
în fotbal nu se joacă pe număr de 
situații de gol ci pe goluri marca
te, echipa Djurgarden a demonstrat 
că — în acostă privință — a fost 
mai bună. Fotbaliștii suedezi au 
transformat în goluri imparabile 
două din cele 3 situații favorabile 
din repriza a doua și au Întors în 
favoarea lor rezultatul meciului.

Despre jocul echipei Djurgarden 
nu putem aveai decit cuvinte de 
laudă. Intr-adevăr, echipa care con
duce actualmente cu autoritate în 
campionatul Suediei, s-a arătat a fi 
una din cele mai bune formații 
care ne-au vizitat în ultimul timp. 
Și în meciul de ieri, Djurgarden a 
îmbinat puterea de luptă a unei 
echipe care vrea să cîștige și in
sistă ca să marcheze goluri, cu 
execuții tehnice fine, rapide, spec
taculoase, cu combinații tactice va
riate și lejere. Oaspeții au dat o 
adevărată lecție mai ales în pri
vința jocului cu corpul: atît apă
rătorii — care intervin în dueluri 
cu toată forța — cît și înaintașii 
ciștigă multe mingi utilizînd corect 
posibilitățile lor fizice. Și, fiindcă 
sîntem la acest capitol, mai trebuie 
să remarcăm faptul că fotbaliștii 
suedezi au o rezistență deosebită și 
trec cu mare ușurință din apărare 
în atac. Se spune că terenurile no
roioase sunt un mai mare handicap 
pentru jucătorii înalți și masivi. 
Djurgarden ne-a dovedit că, prin- 
tr-un „suflu" bun și cu o tehnică 
adecvată a paselor (lovirea curată 
și cu forță a balonului, la seml- 
înălțime) se poate anula acest in
convenient al terenului. Mulțumită 
pc’eloT „la milimetru" pe care le-au 
dat, suedezii au stăpînit multă vre
me balonul, și-au putut pregăti 
„pătrunderile" și-au făcut deosebit 
de riscante intervențiile apărătorilor 
adverși. La jucătorii lui Djurgarden 
am remarcat în special plasamentul 
și calmul portarului Arvidsson, 
„acroșajul" excelent al fundașului 
Stenman, permanentul „dute-vino" 
creator sau destructiv, după cum o 
cerea situația, al mijlocașilor „na-

Prtmul gol al Iul Djurgarden: Szoko și Băcuț II s-au ciocnit, mingea a ajuns la Eriksson țl 
acesta a înscris: 1-1

ționaiei" suedeze, Larsson și Par- 
ling, ca și pătrunderea și „șutul" 
inaiintașiloir Eklund și Sandberg.

Dinamo București n-a făcut par
tida pe care o așteptam, dar a fost 
•— așa cum arătam — la un pas 
de obținerea victoriei, fiind în 
permanență un adversar periculos 
al oaspeților. In prima repriză. 
Dinamo a dominat mai mult, a 
fost mereu în apropierea porții 
suedezilor și a și condus cu 1—8 
și 2—1, datorită ocaziilor clare de 
rnarcare pe care și le-a creat. E- 
chipa a avut însă un „punct mort“ 
la începutul reprizei a doua, cînd 
a fost dominată 20 de minute. A 
urmat o puternică revenire a lui 
Dinamo, în care Ene și Ozon au 
ratat două mari ocazii de a în
scrie și de a decide victoria în fa
voarea echipei lor. Cînd nimeni 
nu se mai aștepta. Djurganden a 
atacat din nou cu o energie nebă- 
ruui-tă, a egalat și a obținut vic
toria. In perioadele cînd a acțio
nat cu mai multă hotărîre și calm, 
Dinamo a construit faze de fotbal 
bun și a reușit să surprindă apă
rarea adversă. Dar, ceea ce a ca
racterizat jocul lui Dinamo de ieri 
a fost tocmai inconstanța de la 
fază la fază, generată de dife
rența de randament dintre cei 5 
componenți ai înaintării. D'ntre a- 
tacanți, numai Barta și —oarecum 
— Ene au jucat la valoarea lor 
normală. Apărarea dinamovistă a 
mers în general bine. A făcut însă 
greșeli hotărîtoare tocmai în fi
nalul meciului, cînd a contribuit 
Ia marcarea golurilor oaspeților. 
Cei ma> buni din apărare au fost: 
Călinoiu, Neagu (repriza I), Bă
cuț II și Băcuț I.

RADU URZ1CEANU 
EFTIMIE IONESCU

Știri e
• MOSCOVA (Agerpres). — 

TASS trainsmite:
La 16 noiembrie a părăsit Mos

cova, plocind la Stockholm, pentru 
a participa la ședința Comitetului 
executiv al Federației internaționale 
de fotbal, președintele Secției unio
nale de fotbal, Valentin Granatkin; 
vicepreședinte al Federației inter
naționale de fotbal.

V. Granatkiin va lua parte de 
asemenea la sărbătorirea a 50 de 
ană de la înființarea federației sue
deze de fotbal.

VARȘOVIA—Antd acesta, sezonul 
de hochei pe gheață va fi foarte bo
gat în R. P. Polonă. După turneul 
întreprins de echipa selecționată 
de tineret a Uniunii Sovietice în 
R. P. Polonă și după turneul echi
pei C.W-K-S. în R. Cehoslovacă, la 
19 noiembrie va avea loc la Stalino- 
grod întîlnirea dintre selecționata 
de tineret a R. P. Polone și echipa 
suedeză Soesertalie S, K. din Stock
holm. La 21 noiembrie, hocheiștii 
suedezi vor juca cu echipa selec
ționată a asociației Gornik.

WOLWERHAMPTON 17 (Ager- 
pros). —

La 16 noiembrie a avut loc în 
orașul Wolwerhaimpton, în noctur
nă, înitîlniireia de fotbal dintre echipa 
Wolwerhaimipton Wanderers, campi- 
oawa Angliei, și echipa „Spartak" 
Moscova.

întîlnirea s-a terminat cu rezul
tatul die 4—0 (0—0) în favoamea e- 
chiipei engleze. Pînă în minutul 84 
scorul a fost de 1—0

WOLWERHAMPTON 17 (Ager, 
preș). — TASS transmite:

La 16 noiembrie, clubul de fotbal 
Wolwerhampton a oferit un prînz 
în cinstea echipei de fotbal Spartak 
Moscova. La prînz au participat ju
cătorii celor două echipe, conducă
torii delegației sportive sovietice și 
reprezentanții clubului de fotbal 
Wolwerhampton.

xterne
Fotbaliștii sovietici au fost sălii" 

tați de președintele clubului de fot" . 
bail Wolwerbampton J. S. B-ak-er. In 
numele clubului de fotbal Wolwer
hampton, Baker a oferit echipei 
Spartak un vas confecționat din 
faianță și a îmnînat de asemenea 
daruri tuturor jucătorilor și condu
cătorilor echipei Spartak.

Primarul orașului Wolwerhampw 
ton, L. Woolridge, a salutat de a- 
semenea pe sportivii sovietici. Ini 
cuvîntarea sa, el a spus că întîlni- 
ri'le sportive asemănătoare celei 
care a avut loc marți seara la 
Wolwerhampton slujesc întăririi 
prieteniei între popoare. In aplau" 
zele celor prezenți, Woolridge a 
spus că întărirea legăturilor deprie" 
tenie între popoare răspunde dorin
ței tuturor englezilor.

In numele sportivilor sovietici cu- 
vîntul de răspuns a fost rostit de 
Valentin Antipenok. El a mulțumit 
pentru primirea condială făcută e- 
chipei Spartak de către populația 
orașului Wolwerhampton. Antipenok 
a felicitat pe fotbaliștii echipei Wol
werhaimpton pentru victoria lor re
marcabilă Cu numeroase aplauze 
au fost întimpinate cuvintele safe 
că speră ca întîlnirea desfășurată 
la 16 noiembrie să fie numai înce-ț 
putui unor alte întîlniri. Antipenok! 
a înmînat ddruri conducătorilor șir- 
jucătorilor clubului de fotbal Woi-i 
werha-mpton în semn die prietenie 
dim pairtea fotbaliștilor sovietici.

PRAGA.—Pentru prima oară după ‘ ■ 
terminarea războiului, echipa ceho- 
slovacă de hochei pe gheață Spar
tak Praga va juca în Germania 
occidentală. La 11 decembrie va 
avea loc primul meci din cadrul 
turneului în care hocheiștii ceho
slovaci vor evolua în orașul Dues- 
seldorf, întîlnind echipa F. H. O 
Duesseldorf. O zi mai tîrziu, ho- 
cheiștii cehoslovaci vor juca 1; 
Kreffeld, unde vor întîlni echipa 
E. V. Kreffeld.

Desen de MAT1.Y după
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I.D.M.S.-Galați a repartizat în localitate mese pen
tru tenis necorespunzătoare: cele două părți 
împreunau perfect iar înălțimea lor era cu 
peste cea reglementară.

Gh. Vrabie, directorul liceului 
de băieți din Galați pedepsește 
cu amendă (10 lei) și cu confis
carea mingii pe cei ce 
bal pe terenul școlii.

joacă fot-
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