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SPIRIT COLECTIV

O FRUMOASĂ PILDĂ

în fiecare an, 
dejde, pentru 
împărfășindu-le 
rintească din 
riență de muncă ! Exemplul
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SE ÎNTÎMPLÂ deseori la meciurile 
de fotbal ca, tocmai atunci cînd

simplă
• fi un 

defec- 
că nu 

întîlnesc 
ca 

bas- 
care pentru

cum ar
o pasă 

seamă
Se i
de fotbal

încordarea celor din tribune ajun
ge la culme, una sau alta din e- 
thipe să rateze o mare ocazie de 
gol fiindcă înaintașul care avea 
ningea nu a pasat coechipierului 
if lat liber în fața porții, ci a pre- 
erat să tragă, deși poziția sa nu 
:ra la fel de bună. Și atunci, 
ipectatoril sînt dezamăgiți, nu nu- 
nai pentru golul ratat ci și pen- 
ru greșeala acelui înaintaș, fie 

TI Ozon, Olaru, Alexandrescu, Ene 
Iau. altul. Să fie oare o 
jreșeală tehnică, 
dop nereușit sau 
uoasă? De bună 
ste numai atît. 
ti echipele noastre
I în cele de handbal, volei, 
het, unii jucători
mbiția lor personală de a marca 
oluri sau de a se remarca, pre- 
idiciază interesele întregii echipe, 
lcestor sportivi le lipsește o tră- 
ătură esențială care trebuie să-1 
aracterizeze pe un sportiv de tip 
ou: spiritul colectiv.
Sportivii sovietici, din a căror 

agată și multilaterală experiență 
portivii noștri mai au atîteadeîn- 
ățat, au făcut în nenumărate 
căzii dovada unui spirit colectiv 
kemplar. Iată de ce printre fac- 
prîi care au contribuit fa reali- 
irea strălucitelor lor succese trebuie 
lențipnată și această îmbinare 
jlectivă a-eforturilor șj dorinței 
e victorie, această contopire a 
iiergiei tuturor îndreptată spre 
belași minunat țel: ridicarea glo- 
iei sportive a patriei. Să ne a- 
ăntim de victoria echipei de ho- 
>ei a Uniunii Sovietice în canipio- 
atele mondiale din acest ari. Ceea 
j a caracterizat jocul echipei 
jvîetice, a fost perfecta el omo- 
enîtate, faptul că a acționat ca 
a colectiv sudat, lucru recunoscut 

' i unanimitate de ziarele și 
jecialiștii din țările unde a 
it această echipă. Excelenții 
țieiști sovietici, printre care
isesc maeștri recunoscuți ai ero
ii, ca Bobrov, și-au subordonat 
i totul acțiunile personale, și-au 
țis întreaga măiestrie și putere 
» luptă în slujba jocului colectiv. 
In mișcarea noastră sportivă, 
Idele bune în această privință 
rrf din ce în ce mai numeroase, 
ictoria echipei noastre de fotbal

J.M.U.V. de la Budapesta, suc- 
<sul echipei secunde în fața re- 
îtabilei reprezentative B a 

■jP.U. s-au datorat, în bună mă- 
ură, omogenității acestor echipe, 
irituluî colectiv care i-a animat 

: toți jucătorii. Tot la Budapesta, 
cadrul J.M UjV., echipa noastră 

minină de volei a dovedit o 
rfectă coeziune, reușind excelen- 
performanță de a nu fi întrecută 

cit de echipa Uniunii Sovietice. 
A fi animat de un adevărat spi

rt colectiv nu înseamnă numai a 
integra în jocul echipei ci de a

e- 
un

de 
ju- 
ho-

se

fi

•pune, alături de colegii de 
țipă, toate eforturile pentru 
zultat bun
Aceasta mai înseamnă și a
icînd gata să-ți ajuți tovarășul 

>. sport, să-i împărtășești din cu- 
■ștințele tale, înțelegînd să, în 
Iul acesta, nu numai el va avea 
î cîștigat ci întreg colectivii!. 
TCîte nu au de învățat sportivii 
ștri din exemplul muncitorilor 
- frunte ai țării, ca Eroii Mun- 
1 Socialiste Constantin Vasila- 
ie, luiiu îlaîdu — ei înșiși iu- 
tori ai sportului, — care cresc,

să-i

roșie 
for- 

ame- 
ani

cadre noi, de nă- 
industria noastră, 

cu dragoste pă- 
bogata lor expe- 

cesta dă roade în mijlocul sporti
vilor. Iată-1, de pildă, pe tînărul 
absolvent al școlii profesionale 
electrotehnice Oscar Hagiescu I EI 
a intrat pentru prima oară în pro
ducție, după terminarea școlii, la 
fabrica Electrofar. Aici șî-a făcut, 
în curînd, noi prieteni. Aceștia 
l-au ajutat nu numai să se des
curce bine la locul său de muncă 
dar l-au îndrumat și pe terenul de 
sport. Azi, Hagiescu joacă baschet 
la „Metalul Energia".

Spiritul colectiv trebuie 
caracterizeze nu numai pe sportivi, 
ci și pe activiștii sportivi. Relațiile 
dintre colectivele sportive, dintre 
asociațiile sportive, trebuie să fie 
relații de colaborare rodnică, de 
ajutor tovărășesc. Socotim demn 
de relevat exemplul colectivelor 
sportive Voința și Flamura 
R. Vîlcea, care, unindu-și 
țele și resursele, au reușit să 
najeze o popicărie lăsată de 
de zile în părăsire șj pe care o 
folosesc -deopotrivă sportivii celor 
două colective.

Sînt străine de atmosfera miș
cării noastre sportive atitudinile 
acelor conduceri de colective sau 
asociații sportive, care, dincolo 
de colectivul sau asociația lor, 
văd ..adversari” șt „concurenți" 
în diferite campionate și nu orga
nizații de sport cu care pot și 
trebuie să conlucreze pentru pro
gresul culturii fizice și sportului 
în țara noastră.

O răspundere deosebită pentru 
cultivarea spiritului colectiv în 
rîndurile sportivilor revine antre
norilor. Omogenitatea, coeziunea 
pe terenul de sport nu se pot ob
ține fără o strînsă împletire a 
procesului de instruire cu munca 
de educare. Un colectiv, fie el 
echipă de fotbal sau baschet, de 
volei sau rugbi, devine cu adevă
rat închegat numai atunci cînd 
între cei ce-1 compun există o 
afinitate de preocupări și năzuințe. 
A depune toate sforțările pentru 
a realiza această legătură, iată o 
sarcină importantă a antrenorilor. 
Totodată, trebuie arătat dă spiri
tul colectiv nu exclude cîtuși de 
puțin folosirea curajoasă a armei 
criticii și autocriticii. Dimpotrivă, 
în focul criticii și autocriticii, co
lectivul se întărește, crește sim
țul răspunderii personale 
membru. Acest lucru a 
Ies de secțiile de fotbal 
dinamovist” și „Flamura 
Bere Grivița" unde critica și auto
critica sînt folosite cu succes. Nu 
se poate spune același lucru și 
despre echipa de baschet „Progre
sul F.B.‘’, care activează în cam
pionatul republican. Aici, antreno. 
rul nu a reușit să asigure coeziu
nea echipei. Ședințele de analiză 
care urmează meciurilor nu sînt 
bine folosite; ele nu contribuie 
la sporirea potențialului de luptă 
al echipei.

Folosind minunata experiență a 
sportului sovietic, să educăm la 
sportivii noștri această frumoasă 
trăsătură — spiritul colectiv — 
factor important pentru obținerea 
de noi succese pe drumul 
carii măiestriei sportive, pe 
mul necontenitei dezvoltări a 
vității de cultură fizică și 
în patria noastră.

a fiecărui 
fost înțe- 

„Tînărul 
roșie —

ridi- 
dru- 
acti- 
sport

Este minunat turismul de iarnă. 
Acest peisaj oferit de o pitorească 
vale din Caucaz 
plin efortul celor 
cărările grele de 
pină aci.

răsplătește din 
care infruntînd 

munte au urcat

Fiu al unor țărani săraci din 
satul Humoreni-Suceava, Constan
tin Tabarcea ai venit, la vlrsta de 
12 ani, în București, unde s-a an; 
gajat ca muncitor la fabrica de 
textile a unui capitalist, astăzi 
întreprinderea „Mătasea Populară", 
în acea fabrică, unde lucra și 
mama lui, G. Tabarcea a cunoscut 
greul și lipsurile vieții.

In puținul timp liber pe care îl 
avea, G. Tabarcea, ca orice tînăr, 
a început sportul, practicînd întîi 
fotbalul. Din 1938 el este atras de 
•atletism, dintre toate probele plă- 
cîndu-i cel mai mult aruncarea 
ciocanului. Cu mari sacrificii per
sonale — pe care tineretul de azi 
nici nu le poate bănui — G. Ta- 
bartea a continuat să se ocupe 
de sportul îndrăgit, aruncarea cio
canului, izbutind să cîștige cam
pionatul de juniori al Bucureștiu- 
lui, iar în anul 1941 să se claseze 
al doilea îp campionatul țării.

Acum 4 ani se prezintă la o 
competiție populară de haltere și... 
obține primul loc. Ștefan Petrescu 
(actualul antrenor de stat) îl sfă
tuiește să 
această disciplină în 
îndrumează primii ] 
proaspătul halterofil, 
mat și muncind cu i 
sează în anul 1953 ;

„lucreze" mai mult în 
i care îi și 
pași. Astfel, 

bine îndru- 
sîrg, se cla- 
al doilea pe 

la categoria semigrea, apoi EMIL IENCEC

Strungarul C. Tabarcea îndrumează cadrele tinere din atelierul meca
nic, în dificilul dar frumosul meșteșug al strungului

Noi recorduri R. P. R. la natatie
Ieri a început la bazinul acope

rit de la Floreasca un concurs de 
natație rezervat juniorilor și ju
nioarelor, concurs dotat cu „Cupa 
de toamnă". In cadrul acestui con
curs tinerii noștri înotători au rea
lizat performanțe, care constituie 
noi recorduri ale R.P.R. Astfel, Mat
ria Both (Progresul Tg. Mureș) a 
parcurs 100 m. spate junioare 
cat II în timpul de l’28“O; la 
100 m. bras juniori cat. U Aurel 
Zahan (Dinamo București) a reali
zat 1’18“2; la 4x100 m. liter ju- 
jilori cat. I Dtoaimo București a 

este selecționat în lotul republican 
pentru întîlnirea R'.P.R.—F.S.G.T. 
Franța»

în munca sa de strungar, la în
treprinderea Mătasea Populară, 
vădește punctualitate, pricepere și 
sîrguință, depășirea normei fiind 
pentru el un lucru obișnuit Nu 
s-a mulțumit însă să fie numai 
un muncitor conștiincios ci, prin 
priceperea și hărnicia lui, a con
tribuit la o serie de inovații și ra
ționalizări. De pildă, a confecțio
nat un arzător pontru cazane cu 
gaz metan, care poate fi folosit 
totodată ca injector pentru păcură. 
A îndrumat și a calificat o serie 
de muncitori 
acestea, el a 
țîat.

Pe lîngă 
binemeritată, 
de a conduce secțiile de haltere 
și atletism din cadrul colectivului 
sportiv al fabricii, muncă în care 
a ridicat o serie de sportivi, prin
tre care și tînărul D. Iacoveanu, 
selecționat în lotul R.P.R. de at-» 
letism.

Strungar destoinic, sportiv va
loros și antrenor, G. Tabarcea 
constituie o frumoasă pildă a tra
ducerii în fapt a lozincii: primii 
în, sport, primii în producție.

tineri. Pentru toate 
fost deseori eviden-

această satisfacție, 
el mai are bucuria

reușit 4’31“2, i>ar Știința București 
1a 4x100 m. mixt junioare cat. II 
a Înregistrat timpul de 6’28“8.

Toarte aceste timpuri constituie 
noi recorduri R.P.R.

In afara concursului, Felix Heitz 
(CCA) a înotat 100 m. bras seniori 
în timpul de 1’15” 3 — nou record 

deR. P. R. Vechiul record era 
1’15’7.

„Cupa de toamnă" continuă 
de la ora 18,30 și mîine de 
ora 9,39.

azi
la

RECORD MONDIAL LA PARA» 
ȘUTISM

VARȘOVIA. — Federația intern 
națională de Aviație (FAI) a trU 
mis o adresă Aeroclubului R. P. 
Polone, prin care îi face cunoscut 
că a fost omologată, ca record 
mondial, performanța realizată da 
parașutiistul polonez Jerzi Kubao 
zewski. La data de 11 iulie para-

.................  Ți a sărit cu 
o înălțime de 600 
o distanță de 1,66 
fix
CAMPIONATUL

șut is tul Kubaczewski 
parașuta de la 
m. aterizînid Ia 
m. de punctul

A ÎNCEPUT
DE HOCHEI IN R. CEHO

SLOVACA
PRAGA. — La 13 noiembrie, a 

fost inaugurat în R. Cehoslovacă 
campionatul de hochei pe gheață 
la care participă 16 echipe împăr
țite în două serii. In seria I-a joa
că echipele: Spartak Praha Mo» 
torlert, Spartak Praha Sokolown 
Slavoj C. Budejovice, Spartak
Plzen, Banik Chomutov, Dynamo 
Karlovy Vary, Spartak Tatra Smi- 
chov, U.D.A. Praga. In seria a doua 
au fost repartizate următoarele 
echipe: Spartak Kralovo Pole. Ba
nițe Ostrava, Kridla Vlasti Olo- 
moue. Ruda Hvezda Brno, Banik 
Vitkovice, Dynamo Pardubice^ 
Tankista Praga, Spartak Bnwj, 
Iată citeva rezultate înregistrate 
în prima etapă: U.D.A. — Spartak 
Tatra Smichov 7-3. Slavoj C. Bu
dejovice — Spartak Plzen 3-6; 
Kridla Vlasti Olomouc Ruda 
Hvezda Brno 5-7. In echipa Ruda 
Hvezda Brno au jucat și interna
ționalii Barton, Vlastimil Bubnik 
și Dânda. Banik Chomutov — Dy-t 
namo Karlovy Vary 9-2. Spartak 
Kralovo Pole — Banik Ostrava 

-3.
CAMPIONATUL DE BOX PE 

ECHIPE AL R. P. UNGARE
BUDAPESTA. — In capitala 

R.P. Ungare s’a terminat de cu-. 
rînid campionatul de box pe echipe. 
Titlul de campioană a fost cuce
rit de echipa asociației Dozsa. Pel 
locurile următoare s-au clasat 
echipele Honved, Vasas și Kinizsi. 
Au retrogradat echipele Dozsa Ka- 
posvar și Vasas Gyori, în locul lor 
califieîndu-se echipele:. Vitros Ix>- 
bogo și Lokomotiv Budapest, (ti 
ultima etapă s-au înregistrat re
zultatele: Honved-Kaiposvari Do®sa 
12-8; Dozsa-Gyori Va--as 15-5 șl 
Kiniszi-Vasas 11-9,
CAMPIONATUL DE BASCHET 

MASCULIN AL R.P. BULGARIA’
SOFIA, — In capitala R. P- 

Bulgaria a început campionatul da 
baschet masculin la care participă 
următoarele 10 echipe: Udarnik, 
Lokomotiv, Spartak, Ț.D.N.A., A- 
kademik, toate din Sofia, Lokomo-i 
tiv Stallno. Akademik Plovdiv, 
Cerveno Zname Trnovo, Akade
mik Sliven șl Cerveno Zname Bla- 
goevgrad. Echipele participante au 
fost împărțite în două serii. Seria 
A cuprinde echipele: Udarnik. 
Ț.D.N.A., Akademik Plovdiv, Ceri 
veno Zname Trnovo, Akademik 
Sliven, fesrtul echipelor figurîmd în 
seria B. Primele rezultate înregis
trate sînt: Udarnik-Akademk Sli- 
ven 86-55; Lokomotiv Sofia-Ceir- 
veno Zname Blagoevgrad 123-33; 
Akademik Plovdiv-Cerveno Zname 
Trnovo 101-56; Akademik Solia -Lo
komotiv Stalino 78-40.



mm WTffi Probleme ale act'vitățîi sportive dm orașul Craiova

Sport la G. A.
Gospodăria agricolă colectivă „1 

Mai“ din comuna Gtiău, regiunea 
Cluj, se poate mîndri cu un co
lectiv sportiv oare are nenumărate 
realizări. Sprijinit îndeaproape de 
organizația de tineret, consiliul co
lectivului a reușit să dubleze numă
rul membrilor colectivului sportiv, 
ajungîndu-se azi la 140 de mem
bri, dintre care 55 sini purtători ai 
insignei G.M.A. Cu sprijinul Sta
tului popular a fost amenajat un 
frumos teren de fotbal pe care ti
nerii sportivi se antrenează. In 
cadrul căminului cultura1, în sala 
bibliotecii, au fost puse mese de 
țah, unde se string adesea șahiș
tii, întrecîndu-se în diferite con 
eursuri. Colectivul sportiv Recolta 
Gîlău numără 9 secții pe ramură 
ide sport, dar secția care se bucură 
de cea mai mare popularitate în 
Ftodluil sportivilor este aceea de 
popice unde activează 120 de po- 
jfcari.

Acest colectiv sportiv a obținut 
fcumoase reziuâitate și ta cadrul 
Bpartachtadei satelor, tm.de a mo- 
Iffl-izait 60 de participant i, dintre 
tore 4 ant dștigat liftul de cam
pioni ratonrfi. ( Viorel Meier, EJi-

Prin comunele din regiunea Baia Mare

întrecerile de volei au devenit dragi țăranilor muncitori din satele pa
triei noastre. In clișeu, o echipă formată din țăranii muncitori din 

regiunea Baia Mare se întrec cu o echipă a regiunii Bacău
și în aceste zAe de ta- 

cep.uit de iarnă poți zări încă 
grupuri d)e tinere și tineri ță
ranii muncitori întrecîndiu-se ia 
cană sau volei, la fotbal sau a- 
ttetism. Despre acești tineri 
sportivi din satele noastre, ne 
scrie și corespondentul nostru 
Vasile Săsăranu, redând crtal- 
peie din viața și activitatea kw, 
frintari din munoa și preocupă
rile kw de zi cu a. Dar să lă
săm corespondentul să poves
tească...

In G.A.C. Băsașii tlin raionul 
Cehul Silvaniei, simt mUlți spor
tivii. Unii fac atletism, alțiii joacă 
vdlei sau popioe, dar cei mai 
mulți fotbal. Și nu e deloc de 
nsarare că țăranii muncitori din 
Băseșli au .îndrăgit sportul și că 
au obținut rezultate atît de fru
moase. Atunci cînd au terminat 
munca, se adună cu toții pe te
renul lor de fot hail, fac antrena
ment sub supravegherea celor 
doi instructori sportivi, Al. 
Pop și Tr. Mărăieș, și ei colec
tiviști de frunte. 25 de țăran-i 
muncitori din gospodăria agri
colă colectivă Băsești au luat 
pante la întrecerile de .atletism 
dm Spartachte da satelor. Ei .au 
azi o echipă de fotbal în cam
pionatul sătesc, iar echipa lor 
de fete stă pe primul loc în 
campiahiațul sătesc de volei. 
Cei 80 de purtători ai insigne
lor F.G.M.A. și G.M.A. dove
desc și ei preocupările sportive 
ale țăranilor muncitori din 
G.A.C. Bisești.

Această vie activitate spor
tivă se datorește și faptului că 
președintele și «ecrcliaFi.il SSatu

C. „1 Mai” 
sabeta Bazsa, — La înălțime, 
Barbara Suveges — la lungime 
și Viorel Meier —i la greutate).

In cadrul căminului cultural, 
sportivii din comuna Gillău, diair 
mai ales tinerii colectiviști, iau parte 
La formele de învătămînt. Acum, 
în preajma iernii, sportivii acestui 
colectiv au început diiin timp să-și 
revizuiască și să-și pregătească e- 
chipamentuil de iarnă, pentru ca în
dată ce va cădea prima zăpadă 
să-și înceapă activitatea. Pe lingă 
aceste frumoase reaJliză.ri alle co- 
fectivuiluii sportiv, trebuite .arătat 
însă că mai- sînt și o serie die lip
suri. Conducerea colectivului sportiv 
nu s-a preocupat în suficientă mă
sură de complexul sportiv G.M.A., 
ncreușind- în acest an să scoată 
nici un purtător de insignă, deși 
peste 30 de aspiranți .aveiau trecute 
75 La sută din probe. Lipsa este 
a tovarășului I. Meiier, care a lu
crat sectar și n-a știut să angre
neze toți membrii consiliului și 
întreg activul obștesc în bătăllia 
pentru trecerea normelor G.M.A.

RADI) F1S-CII 
EMIL BOCOȘ

o---- 

lui popular comunal sînt totdea
una în mijlocul echiipeii, în mij
locul sportivilor, todrumtodu-i, 
aj.utîmdu-i, ba mai mult, făcînd 
parte efectiv din echipă.

• In comuna Ulmeni, (raio
nul Baia Mare)- pe lingă cămi
nul cultural funcționează un co
lectiv sportiv care se bucură de 
tot sprijinul Sfatului popular 
comunal. Președinte al colec
tivului sportiv, un bun fotba
list, este însuși președintele 
Sfatului popular oare dă exem
plu în activitatea lui de zi de 
Zi și celorlalți sportivi. Pe lîngă 
înot și fotbal, ectectivul duce 
o rodnică .activitate ta șah, vo
ted și popice.

e Nu departe de aici, în co- 
muma Mireșul Mare, se află un 
alt colectiv fruntaș, oare se poete 
mîndri cu cei 60 purtători ai in 
signer G.M.A Faptul că anul 
acesta echipamentul pe care-1 
aveau s-a uzat, i-e necăjit mult 
pe sportivii din comună. Dar, ca 
de obicei, cînd .au asemenea 
greutăți, ei s-.au .adresat cil în
credere președintelui Sfatului 
popular comunal, Fnancisc Ba
logh. Ca de multe alte ori, Fran- 
cisc Balogh a găsit o soluție. 
Gu ajutorul echipei culturale, s-.a 
organizat un festival cultural- 
sportiv, care a avut mult succes. 
Și iată că intr-o zi, tovarășul 
președinte s-a întors de la Baia 
Alare încărcat de pachete. Mare 
a fost bucuria țăranilor munci
tori din Mireșul Mare, dar mai 
ales a sport ivii or, cînid au văzut 
că .aceste pachete conțin echi
pamentul atît de necesar lor.

— Cum merge activitatea spor
tivă în colectivul dvs. ?

— Bine 1 Avem o secție de fot- 
bail, una de box...

întrebați asupra acestei ches
tiuni, aproape toți activiștii colec
tivelor sportive din «nașul Craio
va, vor răspunde la fel. Și, In
tr-adevăr, fără să cercetezi preia 
atent activitatea sportivă din acest 
oraș, îți daii totuși seama, repede, 
că cele m.ai populare și mai răs- 
ptadlte sporturi in rîndurile oameni
lor muncii din Craiova, sînt fot
balul și boxul.

Firește, pînă aci, nimic rău. Mai 
ales d.acă ne gîndim că poate, pe 
lîngă aceste două sporturi, în Gra
iova se mai practică și alte disci
pline sportive. Din păcate, realita
tea este că în afară de box și fot
bal, nici unul din colectivele spor
tive craiovene niu preia are cu ce 
se mîndri. Mai mult, și în aceste 
două discipline sportive rezultatele 
nu simit deloc măgulitoare. Este 
suficient să amintim în această 
privință faptul că anul acesta la 
Grai ova au existat două echipe de 
fotbal în categoria B. Una din. ele, 
Constructorul, a retrogradat, ocu
pând ultimul loc în seria I-a, iar 
cealaltă, Locomotiva, a fost și ea 
la un pas de a .retrograda. In pri
vința boxului, este foarte adevărat 
că ta Craiova există multe săili de 
antrenament, amenajate prin posi- 
bitități locale, iar boxerii era roveni 
obțin rezultate bune, dar în acest 
oraș, Mit de mare, nu se află 
nici o sală care să poată găzdui 
o gală de box.

Este clar, deci, că sub aspectul 
ridicării calitative, activitatea spor
tivă din orașul Craiova se află 
încă la un nivel mediocru.

Și totuși...
Șii totuși, în Graiova se desfă

șoară o activitate sportivă. Afir
mația aceasta, pare a contrazice 
cele spuse mai sus, dar vom a- 
răta în continuare despre ce este 
vorba.

In Graiova există foarte multe 
colective sportive, care aiu zeci de 
secții pe ramură de sport, în ca
drul cărora activează un m.are nu
măr de sportivi. Și, în ceea ce pri
vește munca din cajlrul colective
lor sportive craiovene, nimeni nu 
ar putea spune că acestea nu își 
îndeplinesc angajamentele luate. 
Bineînțeles, mai stat încă lipsuri 
mai mici sau mai mari, dar, în 
general, colectivele sportive din 
Graiova își duc munca ta condi- 
țîumi satisfăcătoare.

Spre exemplu, colectivul sportiv 
Flamura roșie are 14 secții pe ra
mură de sport, ta care stat angre
nați peste 300 de sportivi activi. 
De asemenea, colectivele sportive 
Știința Institutul Agrotehnic, Ști
ința I.M.A.E. și Progresul își în
deplinesc permanent sarcinile și 
angajamentele luate. Succesele pe 
care te obțin ta munca lor colec
tivei; sportive dan Craiova nu sînt 
izolate și ele confirmă, miai ales 
în cazul exemplelor date mai sus, 
munca intensă și de muite ori 
plină de roade care se depune aici.

înseamnă deci că. sub aspectul 
sportului de mase, colectivele 
sportive din orașul Graiova au 
importante realizări. In continuare, 
trebuie să adăogătn și faptul că in 
Graiova nu lipsesc antrenorii. 
Dimpotrivă, aproape că nu există 
colectiv sportiv care să nu aibă 
un antrenor sau chiar mai mulți.

Deci, activitate sportivă de mase 
este, antrenori stat, atunci, de ce 
nu crește măiestria sportivilor 
craioveni ? De ce, ta afară de 
cîțiv.a boxeri — ale căror rezul
tate stat dc necontestat — și hi 
afară de alte succese izolate și 
care nu stat pe măsura posibili
tăților acestui mare oraș, Craiova 
nu se poate lăuda preta mult în 
ceeia ce privește sportul de per
formanță ?.

Prea puține baze sportive...
Aceasta ar fi prima cauză, dar 

nu și cea mai importantă. Totuși, 
realitatea este că bazele sportive, 
cel puțin în unele ramuri de spori, 
stat insuficiente, față de necesi
tăți. Putem preciza în acest sens 
că în Craiova există un singur 
bazin de înot, care este, ta ace
lași timp, și ștrandul orașului 
(.vă puteți ușor imagina ce înghe
suială este acolo...) și un singur 
poligon de tir. Trebuie să recu
noaștem că este prea puțin !

In unele colective 
o serie de activiști 
colective mari, cu larg 
nu merge pentrucă

Cînd văd cum vă agitați atita fără rost, sini mindru că stau 
degeaba !...

Aceeași situație există și în 
ceea ce privește terenurile de volei 
și baschet, câteva la număr, oare 
nu pot satisface toate cerințele.

La toate cele de miai sus trebuie

Forma organizatorică nvr este
Analiizînd ta profunzime felul în 

care se desfășoară activitatea 
sportivă din orașul Craiova și cu- 
noscînd realitățile acestei activi
tăți, se poate constata ușor că în 
acest oraș sînt prea multe colec
tive sportive, față de posibilitățile 
existente. Firește, lucrurile trebuie 
ana i iz ale atent. Și tocmai pentru 
acest lucru vom veni cu exemple 
și amănunte care probează evi
dent că, în momentul actual, la 
Craiova stat mu'te colective spor
tive care își risipesc eforturile, 
care, deși au cuprins o masă în
semnată de oameni ai muncii în 
activitatea sportivă, totuși, nu își 
pot duce pînă la capăt munca.

La Craiova stat, spre exemplu, 
nici mai mult nici mai puțin de 
cinci colective sportive Locomo
tiva. De asemenea, Graiova, care 
nu poarte fi numită o „cetate uni
versitară", are, totuși, patru colec
tive Știința; m.ai pot fi etate și 
alte exemple în acest sens. Care 
este activitatea acestor colective 
sportive ? De bine de rău, din 
punct de vedere al realizării an
gajamentelor luate pe linia spor
tului de mase, rezultatele există. 
Dar mai departe ? Mai departe to
tul se termină, pentru că majori
tatea colectivelor sportive craio- 
vene nu au forța organizatorică și 
capacitatea necesară de a duce 
pînă la capăt munca, in sensul ca 
masele de oameni ai muncii an
grenați ta mișcarea sportivă 63 
obțină rezultate din ce ta ce mai 
bune.

Colectivele sportive mici, unde 
oameni inimoși duc o muncă rod

Mai multă colaborare...
In concluzie, pentru viitor, este 

de recomandat colectivelor spor
tive din orașul Crafova o colabo
rare miai strtasă și dusă pe baze 
mai sănătoase, oare să contribute 
efectiv la îmbunătățirea activității 
sportive de performanță și la o 
și mai ad-tacă pătrundere a spor
tului ta rindurile oamenilor muncii.

Dar asta nu este totul. Numă
rul mare de colective sportive care 
există ta momentul de faiță în ora
șul Gra-iova corrstilta'e o piedică 
în calea dezvoltării activității 
sportive din acest oraș. Este dar 
că ta loc de cinci colective Loco
motiva pot fi mai puține. De ase
menea, existența a patru colective 
Știința sau două Metalul nu este 
justificată de necesități reale și 
nici nu rezolvă vreo problemă.

Mai rmdt, noi considerăm că este 

adăogat și faptul că așa puține 
cum stat, bazele sportive ale ora
șului Craiova se găsesc și tafr-o 
stare jalnică. Majoritatea lor stat 
prost întreținute, prost gospodărite 
(Metalul - Electroputere, Locomo
tiva, Constructorul etc.) fapt care, 
bineînțeles, t influențează în mare 
măsură buna desfășurare a activi
tății sportive.

Cu toate acestea, nu lipsa baze
lor sportive este cauza principală 
mici, lipsite de posibilități, muncesc 
foarte băni, în timp ce în unele l 
posibilități de dezvoltare, treaba ' 

activiștii sportivi nu-și fac datoria.

in virtutea căreia activitatea spor-1 
tivă dta orașul Gratova nu a atins 
încă, ta ceea ce privește sportul, 
de performanță, un nivel înaintat 
Ci iată ce:

cea miai bună
nică dar unde rezultatele niu stat 
cefe maii bune din Lipsă de posi
bilități, există multe ta Graiova. 
De asemenea, aci poate fi găsit 
și inversul acestei situații : colec
tive sportive mari, unde lipsesc 
cadrele și unde nu se obțin nici * 
măcar rezultatele pe care te au 
colectivele sportive mai mici.

Un exemplu concludent este ar 
cela al colectivului sportiv Metalul 
Electroputere. La întreprinderea 
Electraputere, 90 la sută din sa- 
Latruați stat tineri sub 25 de ani și, 
totuși, sportul nu a reușit să pă
trundă adtac ta rîndurile maselor 
de muncitori. In schimb, ca’cctîvtM 
«portiv Flamura roșie, tnUlt mal 
mic decît Metalul Eleetroputari^ 
are 14 secții pe ramură de sport, 
nenumărate cercuri sportive, ta 
care se desfășoară o rodnică ac
tivitate. De asemenea, colectivril 
sportiv Locomotiva Direcția Regia, 
nulă, deși are cea mai mare bază 
sportivă dfn oraș, la care se gă
sesc haz inul de tont și poligonul 
de Hr, nu are tn schimb... secție 
de naJație, iar cea de tir, există 
mai mult pe hîrtiie.

In această situație, singura bază 
sportivă mai mane din oraș, aceea 
a colectivului sportiv Locomotiva 
Direcția Regională, este prost fo
losită, colectivele sportive mai . 
mici se zbat ta greutăți, care ar 
putea fi ușor ta^ăiturate, sportivii 
nu își pot face antrenamentele res- 
pectiînri ptartufl propus, iar rezulta
tul este că un oraș destul de mare 
asm este Graiova, nu ie poate mît> 
dri cu o activitate sportivă de per
formanță care să-i facă cinste.

just, față de situația în care, se 
găsește spartul în orașul Graiavia, ' 
să se facă o apropiere maii strînsă 
chiar între colective care nu stat 
din aceeași asociație sportivă.

Comitetul C.F.S. al orașului 
Graiova — președinte Ian Venus 
— are datoria să analizeze pro
fund această problemă de a cărei I 
rezolvare depinde îmbunătățirea 
activității sportive din oraș. In 
ortea caz, forma organizatorică 
nrult ipcea mane, a colccbivetar 
aportlvc dta orașul Graiova, tre
buie adaptată pM»biKățîtor exis
tente. . In acest fel, eforturile nu 
se mai risipesc, ele putînd fi diri
jate spre înlăturarea definitivă a 
lipsurilor existente.

A. CALIN
GH. PALAU

tm.de
ecrcliaFi.il
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Nu sînt un drumeț pe care să-l 
întîlnești prea des pe căile noastre 
de munte. N-am trăit nici odată 
beția înălțimilor, suspendat în 
frînghiî deasupra abisurilor ame
țitoare sub care se rostogolesc, 

, pierdute în adînc, de-abia văzute, 
1 pîraie în spume, n-am gustat din 
] satisfacția rară a celui ce calcă 
' pentru prima oară locuri neatinse 
încă de piciorul omenesc, cum nici 
n-am coborît vreodată, agățat în 
cîrlige, spre fundul peșterilor, la 
mare adîncime subpămînteană. Lu
crurile astea le-a făcut și le face 
un prieten de al meu, împreună 
cu o mînă de oameni curajoși, 
modești și tăcuți. Prietenul meu, 
căruia mai. mult muntele decît arnii,
i-au  albit părul și i-au asprit tră
săturile feții, îmi povestește, ade- 

1 seori, cînd se întoarce din lungile 
și minunatele lui călătorii, întîm- 
plări văzute și trăite de el. Și 
tot el m-a deprins doar cu liostal- 

jgia acestor locuri și întîmplări, cu 
țplăcerea de a privi ore înt-egi co
lecțiile lui nesfîrșite de fotografii, 

.■acasă, în odihna, căldura și sigu
ranța căminului, lăsînd frîu liber 
gîndurilor și imaginației și cu pro
misiunea ce mi-o fac de fiecare 
idată, ca în primăvara ce vine...

Așa s-a întîmolat acum cîteva 
zile. Vîntul rece cu spic-de ză
padă, ce vestea apropiata venire a 

1 iernii, m-a prins gonind după tre- 
■Țburile zilnice de orășean. O rafală 

, puternică m-a înghesuit într-un 
colț mai adăpostit. Am stat, o 
clipă, să răsuflu. Apoi, am simțit 
brusc un val de căldură venind 
dinspre o ușă mare și am privit 
într-acolo. Am clipit din ochi cu 
adîncă mirare. înăuntru, ^esfăcut 

1 după toate regulile artei și instalat 
cu tot dichisul, un cort micuț de 
turiști părea părăsit de locatarii 

“ lui de-abia cu o clipă mai devre
me. Am pășit spre el, atras de cu- 

- riozitate, uitînd treburile ce mă 
minaseră grăbit, cîteva cb’pe mai 
devreme. Am intrat într-un hol 
mare, luminos și cald. Și, deoda
tă, în fața mea, pe tot peretele 
din fundul unei săli și mai mari, 
s-a deschis largă, perspectiva ne- 
sfîrșită a unui lanț de munți cu 

dcrestele înegurate de cețuri și "ii 
poalele înverzite de păduri, cu văi 
adînci și cu pante line. Am înain
tat spre ea, ca spre o realitate 
vie. Și așa m-am trezit, deodată, 
înconjurat de o lume tăcută, dar 
grăitoare, de imagini. Am privit 
in jur și ochii mi-au fugit de la 
un panou la altul. Am întîlnit 
locuri cunoscute și altele pe care I 
le vedeam pentru prima oară, în- ■ 
tr-o diversitate uluitoare. De sub 
luciul sclipitor al hîrtieî fotbgra- I 
lice, mi-a zîmbit o țărancă din I 
Maramureș, în straie naționale,

concursului de fotografii turistice

Premiul 11: Tabără de pionieri
Robicsek

invitîndu-mă parcă să-i admir fru
musețea portului și noblețea chi
pului. De alături, un grup de ex
cursioniști m-au ispitit voioși să-i 
însoțesc la drumeție. O barcă, lo- 
pătînd greu, cu năvoadele încăr
cate, a trecut încet, tulburînd 
unda liniștită a lacului Razelrn, în 
apus. O casă țărăneasca din țara 
Moților, cu căciula stufoasă și 
mare a acoperișului trasă pînă pe 
ochi, m-a chemat să moțăim a- 
mîndoi, sub răcoarea streașioei um
broase.

Am privit dezorientat în jur. Tn 
liniștea sălii pătrundea șters și 
foarte îndepărtat, zgomotul orașu
lui pe care îl uitasem... De lîngă 
mine, o pereche de berze — „tu
riști convinși" — m-au privit mi
rate, dar liniștite, de la înălțimea 
cuibului lor. Le-am răspuns cu un 
zîmbet și m-am hotărît: plec în 
călătorie.

.... Merg pe drumul de pe malul 
sting al Arieșului, sus înspre re
giunea muntoasă. Merg de cîteva 
ceasuri și soarele s-a ridicat bine, 
lovind năpraznic din înălțimi. 
Drumul e uscat, pietros și lat cît 
ar trece o căruță. Alături de mine, 
coborînd grăbit, Arieșul sclipește 
ea o cingătoare de argint. De 
după o cotitură a drumului apare 
o căruță cu coviltir. Doi cai, unul 
alb și altul negru, moțăie din cap, 
obosiți și plictisiți de drum. Ală
turi de ei, spre apă și ceva mai 
înainte, țăranul merge grăbit șfi- 
chiuind cu biciul în pietrișul dru
mului. Tși saltă pălăria pleoștită 
și spartă în fund, să mă salute. 
Cind trec pe lîngă căruță privesc 
adînc în umbra răcoroasă de sub 
coviltir. O aromă de pere coapte 
răzbește de acolo piuă la mine. 
Și trec mai departe...

... Sînt în drum spre Paring. 
Drum îngust cît ai pune piciorul. 
In stînga, un masiv, din care bu

ia Steierdorf — Anina de Em. 
(Timișoara)

căți mici, sfărîmate, s-au prăvălit 
pînă în pasul trecătorului. Tn 
dreapta, prăpastie cît vezi cu 
ochii. Și drumul cotcște mereu, 

I încolăcindu-se ca un șarpe în ju
rul masivului. Ajung din urmă un

- șir de măgăruși împovărați cu 
niște desagi grei, uriași, pentru 
statura lor miniaturală. Sînt în
soțiți de doi oamerH: în frunte, 
un țăran bătrîn vorbește neîncetat, 
singur sau cu animalele de lîngă 
el, nu se aude bine ce. In urmă, 
încheind coloana, un copil în opin- 
cuțe, ridică mereu pietre din drum 
și le dă drumul în vale... Urcăm 
mereu. Am intrat intr-o destrămă- 
tură de nori fumurii. O clipă pierd 
din ochi copilul, care e totuși nu
mai la cîțiva pași de mine. Apoi, 
îl văd din nou, plutind ca pe o 
mare de aburi. Și iarăși dispare. 
Pare că se joacă cu mine. Și așa- 
urcăm neîncetat...

... Intrarea în tunelul Bicaz. Te 
uiți înăuntru și vezi marginile 
zimțate ale gabaritului cuprinzând 
exteriorul înfr-tin chenar neregulat. 
E o răcoare plăcută. Mai ales că 
afară soarele strălucește orbitor. 
Vine o țărancă bătrînă cu un- car 
cu boi. Animalele au coamele înal
te. Frunțile lor, pete albe de lumi
nă, și ochii calzi, lăcrămași, îți a- 
mintesc de tablourile lui Grigonescu. 
Trec așa pe lîngă tine tăcuți, ne- j 
păsători, însoțiți de scîrțîitnl mol
com al osiilor... Parcă- vin dintr-o 
lume de demult și trec tot așa 
spre o alta de totdeauna, fanto
matici...

Am obosit de atîta umblet. Sînt 
însetat șî prilejul e minunat pen
tru aceasta. Tngenunchiez lîngă 
pîrîu și-mi îngrop fața cu lăco
mie în unda răcoroasă. M-a săge
tat răceala ei. Mă ridic fără răsu
flare. Privesc în sus către stînca 
de unde țîșnește izvorul viu ..

D. MANOILEANU

Rugbi
Campionatul republican de rugbi 

a luat sfîrșit. In urma definitivării 
clasamentelor, diin categoria A re
trogradează două echiye. Con-- 
s tractorul Ora șui Stata și Știința 
București, cele două locuri vacante 
fiind ocupate de campioanele celor 
două serii: Știința Timișoara și Di
namo IX București. Deoarece în a- 
nul 1955 categoria A va cuprinde 
zece echipe (anul acesta au fost 9) 
Comisia Centrală de rugbi a ho
tărât oa între 21—28 noiembrie să 
se desfășoare la București un baraj 
la care vor participa trei echipe: 
Constructorul Orașul Staltn clasată 
ipe locul 8 în prima categorie, 
ȘtMmța Cluj și Metalul București, 
clasate fiecare pe locul II în cele 
două serii ale categoriei B. Cîști- 
gătoainea barajului va promova în 
prima categorie.

Comisia Centrală și subcomisia 
de juniori au analizat problema ju
niorilor, consta tind că unele colec
tive au înțeles aare este rostul for
mării echipelor de juniori, (Loco
motiva Gri vi ța Roșie, Tânărul Di- 
namovist, Progresul Finanțe Bănci), 
iar altele nu au făcut nimic în 
această direcție (Minerul, Construc
torul, Știința). Pentru îmbunătăți
rea situației s-au luat o serie de 
măsuri. ,

Comisia Centrală și subcomisia 
de juniori au hotărît ca în 1955 în 
orașele mari (Timișoara, Orașul 
Stalin, Cluj, Galați și în Capitală) 
să se desfășoare campionate orășe
nești. Prima clasată în orașele de 
provincie și primele două din fie
care serie din București se vor tn- 
tîlni în toamnă în Capitală, pen
tru a desemna echipa campioană a 
țării.

Colegiul de antrenori și subcomi
sia de juniori atu definitivat regu
lamentele campionatelor din anul 
1955. Colegiul de arbitri se ocupă 
în momentul de față de planul de 
studiu pentru anul viitor și de mo
dificările aduse jocului de rugbi de 

către federația interna ți anală de 
rug-bd, modificări care vor fi in
troduse și în regulamentul nostru.«

Volei
Pentru menținerea pe linia . de 

progres pe care merge voleiul din 
țaira noastră, comisia centrală a 
considerat că este necesară lărgi
rea cadrelor tinere care să întăreas
că echipeile fruntașe și să împros
păteze echipele reprezentative. Pen
tru realizarea acestor sarcini, în 
acest an au fost organizate urmă
toarele acțfiuni :

au fost organizate tabere de ju
niori și junioare la Piatra Neamț 
(25 Iulie—31 august);

au fost organizate cinci centre de 
antrenament în țară;

au fost organizate trei centre 
permanente de antrenament în Ca
pitală, în cadrul asociațiilor Dina
mo, Progresul și Locomotiva ;

toate echipele de categoria A au 
fost obligate să participe cu echipe 
de juniori în campionatul orășe
nesc respectiv;

fazele de zonă ale campionatelor 
de cia.li:licăre au fost urmărite de 
observatori ai comisiei centrale, 
pentru alcătuirea unei evidențe a 
celor mai bune elemente tinere;

au fost numiți delegați în fie
care regiune a țării, pentru contro
lul și evidența elementelor tinere.

Datorită acestor acțiuni a.u fost 
selecționați în laturile reprezenta
tive o serie de tineri și tinere oa : 
Ede Derzsei, Gabriel Chcnebețiu,- 
Nicolae Pelin, Nadina Drăucoanu. 
Felicia Bogorin, etc.

Mergînd pe linia dezvoltării can
titative și calitative a voleiului, 
s-a luat hotărârea ca în anul 1955 
să se organizeze campionatul repu- 
bfcain de juniori și junicare. In a- 
cclași scop vor fi constituite loturi1 
de juniori și junioare.

Comisia centrată de volei face 
un apel către comisiile regionale, 
raionale și orășenești- de volei pen
tru a contribui din toate puterile 
la îndeplinirea sarcinilor propuse, 
care au drept scop ridicarea conti
nuii a valorii jocului de volei.

O

CULTURRLt^^W^
sportiv" de E. Koflcr, „Valsul tu
riștilor” de G. Stîngaciu, „In ex
cursie” de Fl. Delmar.

FILME
® Incepînd de astăzi, la cinema^ 

tografele „Timpuri noi” și „Ele
na Pavel" va rula documentarul 
de lung metraj „Campionatele 
mondiale de fotbal-EIveîia 1954’* *.

EMISIUNI RADIOFONICE
• Lttni 22 noiembrie la orele 20,45 

(pe programul II) în cadrul unei 
emisiuni de cîntece interpretate de 
trio Grigo'riu pot fi ascultate me
lodiile : „La cabana Trei brazi" de 
F. Delmar, „Sburăm voioși" de 
N. Kirculescu și „Sus, într-o ca
bană" de A. lonescu.
• Joi 25 noiembrie, la orele 7510 

dim. (pe programul J): „Șapte ima
gini sportive’’ de Edgar Cosma.

• Sâmbătă 27 noiembrie, pe pro
gramul I, la orele 10.15: „Marș

EXPOZIȚII
® In sala Centrocoop din calea 

Victoriei no. 26. poate fi vizitată 
între orele 9—21 „Expoziția de 
fotografii turistice".

...b.OOO de baze sportivei... 200.000 
ioncurenți la „Cupa Satelor"!.. 
Peste 500.000 participant la cele 

- iouă ediții ale „Spartachiadei sa- 
clor" /... Sint nenumărate aseme- 
lea cifre și date, mărturii puterni
ce, file prinse cu trăinicie in cur
ea tinerei istorii a sportului 
sătesc.

Sportivii satelor noastre 
treaptă cu drag pașii către 

)ecile C“

nostru

tși în- 
biblio- 

\etile Căminelor Culturale și nes
tăvilită le este bucuria d'unci cind, 
jn rafturile pline de sute de vo- 
ume, găsesc și cărți din paginile 
ărora pot cunoaște mai 
lastica, voleiul, fotbalul 
is mul. Acum insă, cind

bine gim- 
sau atle- 
iarna șra

i

Recenzie —
—O—

trimis — ici,
— primii 
privirile lor 
tă cu nesaț 

care să vorbească despre sporturile 
de iarnă, despre patinaj, schi... O 
carte, din cuprinsul căreia să în
vețe și cel care practică spbrtul de 
mai multă vreme dar și cel care 
n-a deprins. încă ..meșteșugul" a- 
cesta. Să învețe despre contri
buția sportului la formarea omului 
de tip nou, la întărirea sănătății.

O asemenea carte — răspuns tu
turor acestor dorințe — se dovedeș
te^ a fi broșura „Sporturile de iar
nă", editată de Comitetul pentru 
Așezămintele Culturale. La pri
ma înfățișare, trecind cu pri
virea peste „cuprinsul" broșurii, iți 
pui. pentru cîteva clipe, întrebarea : 
„Nu este însă pr-a științific tra'a- 
tă problema sporturilor de iarnă"?

- Răspunsul îl găsești în lectura fie
cărui capitol, în rîndurile in care îți 
transmit și țic cititorule — membru 
al colectivului sportiv sătesc, di
rector al Căminului Cultural, in
structor sportiv sau tînăr țăran 
muncitor care n-ai cunoscut încă 
prietenia sportului — îndemnul pu-

antrenamente, 
de schi.
satele noastre, 
ani, patinajul 
drag fiecărui

ternic de a porni 
împreună la prime, 
le întreceri spor
tive de iarnă.

Broșura „Sporturile de iarnă" cu
prinde cele mai semnificative as
pecte din munca secției de schi, 
probleme de echipament și ma
terial sportiv și tot aiitea variate 
aspecte din tehnica schiului (mer
surile, trecerea obstacolelor. ‘întoar
cerile, urcările, coborîrile, frinările, 
ocolirile, săriturile etc.) precum și 
planuri-model pentru lecțiile de 
schi, capitole despre "*  
jocuri și concursuri

Foarte răspîndit in 
îndeosebi în ultima 
a devenit un sport 
tînăr. Capitolele despre patinaj, 
cuprinse în broșura „Sporturile de 
iarnă", sint un prețios ajutor pen
tru cei care fac primii nași în a- 
cest frumos sport ca si pentru cei 
care au pornit de acum pe drumul 
măiestriei.

Trebuie subliniată aici lăudabila 
preocupare pentru tratarea uneia 
dintre cele mai importante proble
me ■ patina'ul în complexul GA1 1

Broșura mai cuprinde în pagi
nile sale descrieri și îndrumări pen

tru practicarea unui alt sport care 
a cunoscut, în ultima vreme, o 
puternică dezvoltare în satele pa
triei noastre: săniușul. Practicat 
de mii și mii de tineri din satele 
pitite la poalele munților sau rîn- 
duite pe malurile apelor, pretutin
deni, săniușul a devenit sportul ne
lipsit al tineretului de la sate. 
Din lectura broșurii, cititorul în
vață însă și cum trebuie amena
jată pirtia de săniuș, cum trebuie 
organizate concursurile etc.

Un capitol special trebuie rezer
vai aprecierilor care nu pot fi de
ed laudative pentru prezentarea 
grafică a broșurii, bogată în ilus
trații, schițe, desene explicative 
care completează textul In mod fe
ricit O mențiune deosebită și pen
tru felul în care Cabinetul Central 
Metodic și Știinfițic a știut să 
sistematizeze și să dea un conținut 
tehnic problemelor legate de învă
țarea diferitelor sporturi de iarnă.

Editarea acestei broșuri și difu
zarea ei gratuită în satele patriei 
noastre dovedește o sănătoasă preo
cupare a Comitetului pentru Așeză
mintele Culturale, un serios pas 
înainte pe drumul dezvoltării ne
contenite a sportului nostru sătesc, 
o contribuție din cele mai impor
tante.

Nu este mai puțin adevărat, în
să, că broșura „Sporturile de iarnă" 
tși are lipsurile ei și ele trebuiesc 
amintite, cu atît mai mult cu cît 
există convingerea că această lucra
re nu va fi ultima si cele cît"va 
observații tși vor găti, noate, utili
tatea lor in viitor. Iată, de pildă, 

dacă cititorul răsfoiește cu viu in
teres paginile despre săniuș, el ră- 
mtne totuși dezamăgit, neîntîltiind 
nici măcar cîteva rlnduri despre 
formele noi, interesante, de orga
nizare a concursurilor de săniuțe cu 
cai, foarte răsplndite în satele Uni
unii Sovietice. Descrierea schiului 
sub multiplele lui aspecte lasă, to
tuși, nerezolvată principala proble
mă a amenajării și cunoașterii 
pirtiilor. Poate și disproporția din
tre tratarea schiului (50 de pagini)' 
și celelalte două sporturi: patinaj 
(10 pagini) și săniuș (3 pagini) ar 
fi trebuit evitată, aceasta cu atît 
mai mult cu cît sînt încă multe 
sate unde schiul nu cunoaște dez
voltarea pe care o cunoaște de 
exemplu, săniușul, sport care chiar 
dacă nu ridică atitea probleme teh. 
nice ca schiul, are încă nevoie de 
multă îndrumare spre formele cele 
mai organizate, spre forme noi de 
concursuri etc.

Sînt însă lipsuri care nu scad 
cu nimic din importanța acestei lu
crări, din marele ei merit de a fi 
rezolvat o sumedenie de probleme 
ridicate de activitatea sportivă de 
iarnă în satele patriei noastre, me
ritul de a fi deschis- un drum nou 
pe care însă trebuie mers înainte 
cu mai multă hotărîre, cu mai mult 
curaj.

DAN GÎRLEȘTEANU
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O problema ivită in concursuiiie de micrcmodeîe
*i La primele concursuri de micro, 
'modele desfășurate în Capitală, ca 
țj în alte localități, nenumărați 
concurenți au prezentat la •startul 
întrecerilor modele lucrate cu mul
tă pricepere. Cu toate .acestea, re
zultatele obținute nu le-au asigurat 
afci măcar un loc în partea de 
țnijloc a clasamentului. Acest lucru 
• fost totuși posibil, deoarece aero. 
modeliitii respectivi nu cunosc 
încă în mod temeinic problema lu- 
jprării corecte, calculate, a mode
lului, problema centrării și a lan
sării. De multe ori, necunoașterea 
'Centrajuhii sau a lansării este 
mascată de o victorie întîmplătoa- 

condiționată de unii factori ne- 
(■bservați la timp de către aeromo. 
iteliști, cum ar fi mai ales, mișcă
rile de curenți ascendenți, de 
altfel foarte frecvenți în încăperi 
^ecorespunzătoare. iată însă că în 
momentul aînd întrecerile se des
fășoară într-o sală convenabilă 
pentru asemenea competiții spor
tive, factorul „întîmplare” liip- 
aește eu desăvîrșire și tînărul res
pectiv se trezește la realitate. Cei 
care obțin de astădatâ succese sînt 
frxanai acei aeromodeliști care au 
«Ies cu grijă forma și dimensiu
nile aeromode!uliii, cei care l-au 
centrat în prealabil în mod temei
nic. Astfel se explică și compor
tarea în concursul! desfășurat du- 
■nnică la București a umor tineri 
«nai puțin cunoscuți, cum ar fi Ma
rin Stoican (P.T.T.), Mihail Ma
rinescu și Constantin Ivanovschi 
(Sind. înv.), care, la unele cate
gorii. au ocupat primele locuri.

Progresul Orașul Stalin și Progresul Tg. Mureș 
se întîlnesc în finala campionatului repuNicao 

de handbal feminin
r Mîine se va desemna echipa 
eampioană a țării la handbal fe
minin. Două formații ale asocia
ției Progresul (Progresul Orașul 
Stalin și Progresul Tg. Mureș) 
•-au calificat pentru disputarea fi
nalei, la care vom asista înce- 
pînd de la orele 11.45 pe stadionul 
Progresul Finanțe Bănci.

Cele două echipe sînt cunoscute 
pudicului bucureștcan din jocurile 
susținute cu echipele din Capitală, 
în cadrul turneului în urma căruia 
•-au calificat în finală

Progresul Orașul Stalin (antre
nor Popescu-Coliibăși) s-a califi
cat cu 5 victorii și o singură în- 
frîngere. Meritul echipei din Ora
șul Stailin este cu atît mai mare, 
cu cit ea a avut ca principal con
curent redutabila formație a Știin
ței I.C.F. Lotul din care va fi al
cătuită echipa în jocul de mîine 
este următorul' Ana Stark, Ger
trude Reip, Ililde Theiss, Inge 
Klutsch, Iobaita Teutsch, Ariel io sc 
Roth, Aneliese Baci, AneFese Ei
sen, Maria Scheip, Anemarte 
Bosch, Mona Windt. Iuliana Va- 
siile, Ana Balint, Szenta Windt, 
Crista Sbîrcea

• Students Institutului Agronomic din lași
doresc să

-1 La Institutul Agronomic din 
Iași sînt numeroși studenți în
scriși în colectivul sportiv Știin
ța Agronomia. Ei nu se bucură 
însă de un sprijin temeinic, 
care să le asigure cel puțin 
condiții minime de practicare a 
sportului. Cauzele pot fi lesne 
de aflat, dacă vom face o scurtă 
analiză, începînd, — cum e nor
mal, — cu însăși conducerea 
colectivului sportiv. Aceasta este 

1 reprezentată doar prin preșe-
‘ dintele colectivului — Victor

Cireașă — care, fiind angrenat 
intens în munca didactică, nu 
poate organiza și îndruma acti
vitatea colectivului sportiv. Co. 

î mitetul de instituție nu a ajutat 
colectivul în formarea unui con
siliu de conducere, ceea ce a 

; ’ dus la o activitate formală. Bi
roul organizației U.T.M., nu a 
dus în mod susținut munca de 
agitație și propagandă. Respon. 
sabilii U-T.M. pe facultăți sînt 
des schimbați, nereiișindii-s? să 
se aleagă elemente care să 
sprijine în mod serios activita
tea sportivă.

Din cauza acestei munci de- • 
zorganizate, s-au produs o series | 
de grave deficiențe în activita
tea sportivă a i-nsffliuMui A- 
gronomic din Iași.

La faza pe oraș a campiona
tului de cros ..Să întîmpinăm 7

Uneori, întilnim numerose tineri, 
care, chiar după o activitate de 
scurtă durată, construiesc cu pri. 
cepere cele mai felurite tipuri de 
micromodele. Dar aceasta nu în
seamnă că acești tineri se pot numi 
de pe acum aeromodeliști, în ade
văratul înțeles al cuvintaluii. La
tura ceala'ltă, aceea de a obține 
performanțe sportive cu modelul 
respectiv, de a-ți vedea încununat 
de succes rodul străduințelor tale 
este cu mult mai greu de înfăp
tuit.

Nu e, desigur, nevoie să arătăm 
felul în care se face centrarea și 
lansarea modelelor, întrucît a- 
ceasta este o sarcină care revine, 
în primul rînd, instructorului cer
cului de aeromodele. Insistăm însă 
asupra importanței ei, pentru că de 
însușirea aaestei probleme de către 
masele de aeromodeîiști depinde 
obținerea performanțelor de va
loare.

In momentul de față, tinerii con
structori de aeromodele desfășoară 
o susținută activitate de cameră. 
Paralel cu munca de instruire teo
retică și tehnică, are loc o bogată 
activitate competițională și, peste 
cîteva zile, vom asista la întrece
rea celor mai buni aeromodeliști 
din țară în concursul republican 
de micromodefe pe anul 1954. Toc
mai deaceea insistăm asupra a- 
cestei probleme întrucît rezolvarea 
ei ar duce nemijlocit la scăderea 
numărului de lansări ratate, la 
creșterea numărului performanțelor 
sportive de valoare.

B. MARICA

Echipa din Tg. Mureș s-a cali
ficat întreeînd-o la golaveraj pe 
campioana de anul trecut (Știința 
Timișoara). Progresul Tg. Mureș 
(antrenor A. Camenițchi) își va al
cătui echipa pentru finală, din 
următorul lot: Irina Naghi, Maria 
Dorsital, Elisabeta Istvan, Maria 
Turcea, Eva Solimosi, Aurelia Să- 

. lăgeanu, Sofia Bajnia, Miiana 
Neamțu, Marfa Popa, Clotilda 
Conț, Viorica Toader, Mariana O- 
prea, Ecaterina Keller, Iolanda 
Simon.

Tat mîine, pe stadionul Progre
sul" F.B., de la ora 9, Se întîlnesc 
(pentru locurile 3-4) Știința I.C.F. 
București și Știința Timișoara, 
campioane în 1952 și — respectiv 
— 1953.

Intre cele două jocuri feminine! 
se dispută jocul masculin 6.C.A- 
Metalul Timișoara (ultima etapă 
din categoria A).

După aceste jocuri se va face 
premierea echipelor campioane și 

*a primelor clasate, atît la fete cît 
și la băieți.'

facă sport
Noiembrie’* colectivul Știința A- 
gronomia nu a participat. In 
activitatea G.M.A. angajamentele 
nu sînt înideipl'iinite dealt în pro
cent de 10 la sută, deoarece co
misia de pregătire și examinare 
(președinte G. Pecilă) nu-și 
face datoria. Deși în cadrul co
locviului la Educație Fizică 
s-au dat 150 de probe, acestea 
nu au fost trecute în carnete. 
In plus, aspiranții G.M.A. mici 
nu au, făcut vizita medicală.

Sala de gimnastică nu poate 
fi folosită decît pentru orele di
dactice, deoarece . antrenamen
tele sînt interzise de inginerul 
agronom Siminel, dirigintele de 
șantier al institutului.

Situația existentă dăupează 
desfășurării activității sportive. 
Ea poate și trebuie să fie în
lăturată, în primul rînd, prin 
alegerea consi'limitai de condu
cere a« colectivului sportiv. In 
această privință; comitetul de 
instituție și organizația de bază 
IJ.T.M. au principalul rol de a 
selecționa elementele cele mai 
capabile, care au dragoste de 
sport și doresc să activeze pen
tru obținerea unor succese te- 
mpinice în munca sportivă drn 
Institut.

Richard Untu 
corespondent

Amenajarea patinoarelor 
pentru patinajul de

și pistelor
viteză
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O pistă ideailă de gheață pentru 
patinajul de viteză s>au un teren 
ideail pentru patina jiul artistic, pot 
fi cel mai bine amenajate pe un 
lac. O astfel de pistă pentru pati
naj viteză rezistă man bine .atonei 
CÎnid tempenatoa, în mod inciden
tal, începe să crească. Cai caire a- 
menajează astfel die piste și tere
nuri pe lac vor trebuii însă să nu 
dea în folosință tiimeretalui respec
tivele baze sportive ptoă nu a fost 
oonitroilată grosimea gheții, care 
trebuie să fie die cel puțin 5 cen
timetri. Pentru verificarea continuă 
a grosimii gheții, se va practica 
înitr-o parte mai ferită a lacului 
o gaură, care, fiind permanent 
deschisă, va putea permite măsura
rea crustei de gheață în fiecare zi.

Niu totdeauna însă ©ei care vor 
să amenajeze patinoare sau piste 
pentru paitiniajul de viteză, au la 
dispoziția tor un lac. In acest caz, 
patino-urcte și pistele de gheață 
vor putea fi amenajate pe terenul 
de tenis, de volei,. de fotbal și pe 
pistele de atletism ale stiariioane
lor.

Pistele ide atletism,, indiferent 
că măsoară 400 sau 333 metri, deci 
dimensiunile regulamentare pentru 
o pistă de gheață, pentru a putea 
fi foflosite de patinatorii viteziști, 
vor trebui să suporte cîteva mici 
modlificări. Pista pentru patinajul 
viteză are raza tur mante! or mai re
dusă; iar în parte.a lor exterioară 
nu sînt înălțate. In oe privește cu
loarele, pistele pentru patinajiull vi-

„CUPA DE IARNĂ”
LA TIR

Ieri au început pe poligonul Tu
nari din Capitală întrecerile de tir 
din cadrul „Cupei de iarnă”, or
ganizată de Comitetul C.F.S. oră
șenesc București. In cadrul iprimei 
rtle de concurs s-au disputat pro
bele de pistol liber calibru redus 
(60 focuri) masculin și armă li
beră combinată (30 focuri 50 m.+ 
30 focuri 100 m.) masculin și fe
minin. Iată rez-uitatel-e înregistrate: 
pistol liber-, 1. Titus Manicatide 
(Progresul) 525 ipct.; 2. Gh. Cor- 
bescu (C.C.A.) 520 pct.: 3. lulius 
Piepten (Dinamo) 517 pct.; 4. Ili-e 
Eleft-erescu (Metalul) 508 pct.; 5. 
Sorin Cantili (C.C.A.) 507 pct.

Armă liberă combinată (mascu
lin): 1. H, Herșc-ovici (Dina-mo) 
593 pct.; 2. P. Cișmigiu (Metalul) 
591 pct.; 3. V. Panțuru (Dinamo) 
587-pct.; 4. A. Neagu (Dimaimo) 582 
pct; 5. C. Dabiija (C.C.A.) 579
pct. feminin: 1. Marieta Juverdea- 
nu (Metalul) 585 pct.; 2. Lia Sîr- 
bu (Progresul) 579 pct.; 3. Elisabeta 
Miironescu (Co-nstr-uctoru’) 576 
pct.; 4. Ana Mânu (Flamura roșie) 
567 pct.; 5. Ioana Postetaicu (Fla
mura roșie) 563 pct.

I-ntrecertl-e continuă asttăzi și 
mîine. după următor-ul program: 
sîmbătă ora 10: armă liberă pozi
ția culcat (40 focuri) masculin și 
feminin; ora 10: pistol viteză (man
șa I-a); ora 12: armă liberă pozi
ția genunchi (40 focuri) masculin 

> și feminin; duminică: oria 9: ta
lere (100 ibucăți); ora 10: pistol 
viteză (manșa Il-a); ara 10: armă 
liberă poziția picioare (40 focuri) 
mascul» și feminin. 

feză prezintă eter două spații (cu
loare) de cite 4 metri lățime. De
limitarea spațiilor culoarelor pistei 
de viteză se va face ori prin coame 
de zăpadă de 15 cm. înălțime, ori 
prin cuiburi de lemn de 6x6 cm. 
așezate din 10 in 10 metri, pe linie 
dreaptă, și din 5 în 5 metri pe tur. 
mantă.

Alte demarcații ale unei piste de 
gheață sînt liniile de start și de 
sosire. Acestea vor fi marcate prin 
linii colonate cu albastru sau roșu, 
avînd o lățime de 5 centimetri. 
Acestea voir fi trasate astfel îneît 
să cad'ă perpendicular pe liniile de 
demarcație a culoarelor. Pe partea 
opusă pistei, unde se înregistrează 
sosirile, pe linia dreaptă, se va 
lăsa un spațiu nemarciat de 60-70 
metri pentru încrucișare (schimbul 
culoarelor). Măsurarea pistei de 
gheață trebuie făcute numai pe 
partea interioară, pornind de la o 
distanță de 50 cm. de la bordură. 
Este indicat ca măsurarea pistei să 
fie efectuată cu o ruletă de metal. 

‘Se va pomi de la ’inia de sosire 
pe linia directă, apoi pe turnanta 
interioară, linia direct opusă liniei 
de sosire, pînă la începerea turnan
tei a doua, la care se adaogă di
ferența de încrucișare de 0,18 m. 
După aceasta, se va trece la mă
surarea turnantei exterioare și a 
porțiunii de linte dreaptă care mer
ge spre linia de sosire. Nu trebuie 
nitait să se adaoge 3,14 m„ distan
ță cu care se lungește cursia prin 
trecerea liniei de încrucișare.

Dm raportul unui activist s

19 concursuri de gtastică in regiunea Arad
Pentru a avea o evidență a acti-

vității comisiilor regionale de spe
cialitate, Inspecția de gimnastică 
dim C.C.F.S. a cerut acestora 
scurte dări de seamă privind rea
lizările și lipsurile lor în res
pectiva ramură de sport. Redăm 
mai jos fragmente din dare-a de 
seamă trimisă de tov. L. Waiike-rs- 
dorfer din Arad, membru al Comi
siei centrale de gimnastică.

Pi-nii Ia 1 noiembrie, comisia re
gională de gimnastică și .colectivele 
sportive au organizat 11 concursuri 
prevăzute în calendarul intern și 
cel al regiunii, precum și 8 con
cursuri peste prevederile calenda
rului. La acest total de 19 con
cursuri au participat 1589 sportivi 
și 846 sportive. Dintre aceste con
cursuri remarcăm unele cu caracter 
de masă ca Spartachiada pionfe- 
rilor cu 208 participant (dintre ca
re 176 fete), Spartachiada sindicală 
cu 342 participant (dintre care 
85 fete), Spartachiada satelor cu 
898 participant (dintre care 210 
fete) și concursurile speciale 
G.M.A. organizate fn cinstea zilei 
de 7 Noiembrie, cu un număr de 
343 participant (60 fete). De ase
menea, au fost organizate con
cursuri de clasificare în cadrul că
rora și-au confirmat clasificarea 
124 sportivi de cat. I-a, a Ii-a, a 
IlI-a și juniori.

Dintre concursurile care au con
tribuit la creșterea nivelului teh
nic al gimnaștilor noștri trebuiesc 
menționate meciuinite inter-orașe 
Reșița—Arad, Oradea—Anad și 
B.-’.ia Mare—Arad. De subliniat, de 
asemenea, concursul de piramide 
■pentru copii desfășurat în organi
zarea comisiei raiorele I.inova.

Pentru populari zarea gimnasticii 
■în orașul Anad și la sate, comisia 
și colectivele sportive au organizat

Măsurarea trebuie efectuată și îr 
direcție opusă, aceasta pentru t 
scoate media ambelor măsurători 
care dă lungimea oficială a pistei 
Amenajarea unei piste pentru pa
tinajul de viteză este bine să în 
ceapă încă înainte de a da îth 
ghețuil. Astfel, viitoarea pistă dd- 
gheață va putea fj marcată, prii] 
țăruși, care, atunci cînd -pista în] 
cepe să fie stropită, pot fi scoși 
și întocmiți prin marcajul de cans 
am vorbit mai sus.

Primul strat de gheață va trebui 
dat ciu ajutorul unui furtun-, la ca 
patul căruia trebuie instalat un dis'. 
pozitiv care să isiprăștie apa sul 
forma picăturilor da ploaie. Strof 
pitul pistei cu apă este bine să st 
facă raționai. Dînd pe pistă pre] 
multă apă, se poate ca deasuprj 
să înghețe, iar dedesubtul prime 
cruste apa să se infiltreze în pă 
mint, form-îndu-se astfel goluri cari 
nu se pot rc-para decît prin spar, 
gerea crustei superficiale. Odat 
primul strat de gheață format, tre 
bule verificat cu atenție dacă î: 
anumite porțiuni nu s-au forms 
totuși goluri.. Dacă găsim .asem-e 
nea goluri, (se cunosc datorită cȚ 
lorii mai deschise a gheții), elț 
trebuie sparte, umplute cu gheațf! 
sfărîim-ată și stropite din nou cr 
apă. După înghețare, porniim lt 
adăugarea pe pistă a încă unt 
strat de gheață și tot astfel pîn 
realizăm o gheață de 4,5 cm. L 
stropitul gheții, în lipsa uinui fu: 
tun, putem întrebuința chiar și 
stropitoare obișnuită. După ce, c 
ajutorul stropitoarei, am format u, 
strat de gheață die un cenifâmetr< 
putem continua adăugarea strati 
rilor -de gheață cu ajutorul! butoii..; 
lui purtat de săniuță. Butoiul, t 
50-100 litri, are atașat în locul o. 
pului, un tub de tablă, la ca-pătț , 
căruia, perpendicular și orizontal 
este prevăzut un alt tub, de 20-te 
cm., astupat la capete și prevri 
zut pe toată lungimea lui cu mi!. 
găurele care să lase apa din but 
să curgă spre gheață. In spate! 
săniuței se ma.i prinde o pînză < 
sac de 2 metri lățime și 1-2 r\ 
lungime, care este lăsată să alun . 
ce pe gheață și este stropită 
permanență s-au după dorința cel 
care trage săniuța de a,pa care vh- 
prin tubul d-e tablă găurit.

Furtiginul, butoiul de apă instal 
pe săniuță, râzătoarele (cu ajutor 
căror,a se curăță gheața de zgnu'R 
tu-ii) măturile, cu cozile lungi 
lărgite de împingere a zăpezii pe
tru ctvățirea piste^șinit uneltele ■' 
aiutorul' cărora gheața po-at®. fi î 
Deținută în cond-ițiuni bun-a.

35 demonstrații, dintre care 11 
mediul sătesc. S-au remarcat, 
aceasta activitate, colectivele 
roșie-UTA, Metalul FI. roșie, H 
tatal-Iosif Rangheț și Voința. ‘ 
oraș a adus un aport însemnat „E 
trada sportului**,  organizată In f 
laborare cu Teatrul de Stat d 
Arad.

Complexul G.M.A. a constituit 
preocupare permanentă a comis» 
Astfel, au fost trimiși tehnicieni] 
concursurile speciale GMA și 
fost controlat modul în care ari. 
n-amentele secțiilor sînt axate : 
complexul GMA.

Referitor la munca dc instruire 
secții, trebuie arătat că, față 
■anul trecut, antrenorii au eres, 
un număr remarcabil de gimtașl 
și gimnaste cu perspective de, 
ajunge în loturile P.P.P. Prin 
aceste elemente se află : Elena J 
pa, Agneta Stern, Al. Bugariti
I. Vacz (FI. roșie-UTA), Cornu 
Anghet, Emilia Kro-csa, Maria L^ 
tar, Aurora Dekany (Metalul ' 
Rangheț), C. Cemtișc.a, T. Dnuiml 
C. Rus-an (Metalul FI. roșie), / 
Hidyed, T. Takacs, ’Mari.a KTci! 
Iolanda Varga , Erika .SchneiB 
(Voința). Aceste bune rezultate j 
ținute în munca de instruite 
datoresc străduințelor depuse del 
tremorii Gh. Dema, G. Weinci 
Z. Nagy și M. Vlaico-v. Dac d. 
in cadrul colectivelor an muncit 
rîvnă. î-n schimb ei nu au sprij-f. 
activitatea școlii sportive de ti 
-ret, deși comisia le-a atras ater 
asupra importanței acestei școb

Cefire și faipte. Desigur și u.n 
liipsuri. Dar, în general, o mu» 
rodnică pentru dezvoltarea girnn 
ticii. Comisia regională are o bl 
parte de merit



Al Vll-lea campionat de șah a! R.P.R. 
un turneu al tmer ior

Despre turneul echipei suedeze Djurgarden
Vizita în țara noastră a echipei 

suedeze de fotbal Djurgarden a 
prilejuit specialiștilor noștri și 
mai ales nouă, antrenorilor, cons
tatări utite asupra unor probleme 
de ordin fizic, tehnic și tactic, re
flectate în pregătirea și concepția 
de joc a fotbaliștilor suedezi. Toc
mai datorită acestor elemente, e- 
chsp.1 ccspe a lăsat o impresie 
bună.

Sînt lucruri interesante de reți
nut în jocul fotbaliștilor suedezi, 
care, în multe situații, rne-au amin
tit de fotbalul sovietic. Dintre ele, 
ne vom opri asupra celor mai sem
nificative.

In primul rînid, am reținut pre
gătirea fizică excepțională a jucă
torilor suedezi. Dovadă este faptul 
că în șase zile ei au susținut trei 
meciuri. Or, un asemenea efort 
nu este cu putință decât numai cu 
o pregătire fizică corespunzătoare. 
Calitățile fizice principale au fost 
rezistența, forța și mobilitatea. 
Datorită faptului că jucătorii pot 
și știu să-și dozeze efortul, e- 
chipa nu are „punct mort" -și este 
capabilă — așa cum a dovedit mai 
ales în jocul cu Dinamo București 
— să joace în același ritm susți
nut 90 de minute sau mai mult. 
Această pregătire fizică excelentă 
constituie baza unui joc colectiv 
dezvoltat și a aplicării principiilor 
moderne de joc.

Din punct de vedere tehnic, fot
baliștii suedezi au impresionat în 
mod deosebit prin pregătirea lor 
individualiă, care presupune miult 
antrenament și multă conștifncio- 
zitate. Ei jonglează cu balonul, îl 
joacă în orice condițiuni, ou orice 
parte a corpului, la orice înălțime 
și în orice direcție. Lovirea mingii 
se face cu corectitudine, precizie și 
multă ușurință. Subliniez acest lu
cru : toate execuțiile tehnice simt 
efectuate relaxat. Ceea ce -dove
dește că fotbaliștii ide la Djugiar- 
den și-au însușit - la înalt nivel 
tehnica indteidluală, execuțiile de
venind deprinderi. In cele trei me
ciuri, jucătorii suedezi au impre
sionat cel mai mult din acest 
punct de vedere. Mijlocașul Par-

Su.ru a pătruns in careu, dar K. A. Anderson a intervenit, respin- 
gînd balonul. Fază din meciul Dinamo București — Djurgarden

Mîiiw trei jocuri restantă 
in campionatul categoriei A la fotbal

Pentru ca jocurile campionatului 
categoriei A la fotbal să ajunga 
„la zi", adică la desfășurarea Ul
timei etape, mai sînt de disputat 
trei restanțe. Ele au loc mîine, ast
fel ca miercuri cînd se termină în
trecerea celor mai bune echipe ale 
noastre, fiecare dintre ele să aibă 
25 de partide disputate.

Partida C.C.A.-Metalul Cîmpia 
Turzii, care se dispută mîine, în- 
cepînd de la ora 14 pe stadionul 
„23 August", aduce față în față două 
echipe cu obiective opuse: C.C.A., 
angajată în lupta pentru cîștigarea 
titlului de campioană, și Metalul 
C. Turzii, care încearcă să scape de 
retrogradare. Firește că dintr-o 
asemenea întrecere poate ieși un 
joc de calitate.

A doua partidă se desfășoară la 
Timișoara, unde Știința primește 

t vizita dinainoviștilor din Orașul 

ling, interul Eklund, fundașul 
Steniman sau stoperul K. E. An
dersson, de pildă, au controlat ba
lonul in mod exemplar, în cele 
mai dificile situații și chiar pe 
teren greu, cum a fost în ultimul 
joc.

Datorită unor asemenea execu
ții teftnâce jucătorii suedezi desfă
șoară un joc colectiv spectaculos 
și execută teme tactice variate. In 
ceile mai multe caizuri, pasele di
recte sau preluările sînt-efectuate 
după cum impune , jocul. La aces
tea, ei adaugă, în scopul unui ran
dament mai mare în joc și nu 
pentru efecte spectaculare, o serie 
de fineți tehnice, ca fentele sau 
driblingurile, precum și un foarte 
corect atac la bail-orr. Jocuil băr
bătesc este o armă principală în 
jocul suedezilor și ei îl folosesc 
din plin, cu corectitudine. In .a- 
celași timp, suedezii execută per
fect acțiunea de protejare a ba
lonului care se află în posesia lor.

In asemenea condițiuni, cu o 
pregătire fizică excepțională și cu 
o excelentă tehnică individuală,, la 
care se adaugă capacitatea carac
teristică a fiecărui jucător, fotba
liștii echipei Djwgarden pot dez
volta un joc bun din punct de ve
dere tactic. In primul rînd, ei do
vedesc — așa cum ne-au arătat 
mai de -mult, cu prisosință, fotba
liștii sovietici — că principiile sis
temului WM nu au o aplicare ri
gidă. Ei le pun în practică foarte 
elastic, îmbinând în apărare marca
jul la am cu apărarea pe zonă și 
creindu-și superioritatea numerică 
în acțiunile ofensive, direct și prin 
neutralizarea superiorității nume
rice a adversarului. Trecerea din 
atac în apărare și invers se face 
rapid și cu mare ușurință. Miercuri, 
în jocul cu Dinamo, la situația de 
1-2 și 2-2, ei au executat această 
trecere cu o dexteritate care a 
subliniat valoarea echipei ca a- 
tare. Masați în propria lor jumă
tate de teren, ei au pornit to atac 
— și aici este de remarcat o altă 
calitate a jocului lor și a capaci
tății tactice —■ pregătind ofensiva 
din apărare, însă nu la întâmplare

Stiail'to, care se găsesc și ei în plu
tonul codaș. Amîndouă echipele 
au.jucat, în general, bine în ulti
mele etape și de aceea putem pre
vedea și aici un meci disputat.

La Oradea, Progresul joacă cu 
Locomotiva Timișoara. Totdeauna 
întâlnirile dintre aceste echipe au 
fost echilibrate. Lucrul acesta se 
pare că se va repeta și acum, mai 
ales că Progresul Oradea, deși cla
sată pe ultimul loc, a arătat o 
pregătire bună în etapele d'in urmă, 
în timp ce Locomotiva--- Timișoara 
figurează la loc de cinste în clasa
mentul returului, cînd a fost una 
dintre cele mai constanta și valo
roase formații.

Rezultatele din primăvară: Me
talul Cîmpia Turzii-C.C.A. 1-4; Di
namo Orașul Stalin-Știința Timi
șoara 1-1; Locomotiva Tiinișoara- 
Progresul Oradea 5-0. 

și nici prin degajări lungi. Sue
dezii au trecut de jucătorii dina- 
moviști prim combinații precise pe 
centrul terenului, cîștigînd teren 
cu fiecare pasă, și desfășurând jo
cuil pe măsură ce se apropiau de 
centrul terenului, sub formă de 
pâlnie. Dezvoltând astfel acțiunea 
de atac, riscul de a greși a fost 
minim, în schimb .apărarea adver
să a putut fi desfăcută, mărind 
intervalele dintre jucători pentru 
pătrunderi. Așa au egalat (2-2) 
și dintr-un contraatac desfășurat 
de această manieră au ajuns în 
situația de a înscrie golul vic
toriei.

La aceste calități de ordin fi
zic, tehnic și tactic mai este de 
adăugat modul în care colabo
rează jucătorii și compartimentele 
între ele, faptul că jucătorii sue
dezi știu să urmărească cu cea 
mai mare dârzenie orice minge 
pierdută, jenând în permanență 
adversarii care au intrat în pose
sia ei, făiră să-și piardă însă cal
mul și fără să facă, în mod inutili, 
risipă de efort și energie. Toate 
cele arătate duc la desfășurarea 
unui joc colectiv eficace și spec
taculos.

Nu putem încheia aceste rîniduri 
fără a sublinia calitatea arbitraju
lui lui Fr. Griill, aare, în cele, trei 
jocuri, a arătat arbitrilor noștri 
cit de importantă este mai ales 
pregătirea fizică a arbitrilor. El 
s-a deplasat cu multă ușurință, în 
raport cu schimbările survenite în 
joc, fiind în majoritatea cazurilor 
în apropierea imediată a fazei. El 
a intervenit puțini în joc, apreciind 
corect folosirea corpului ta lupta 
pentru baton ta condițiuni permise 
(uimăr la umăr, cu pieptul diin față, 
fără utilizarea mîinilor etc.).

Arbitrul Grill nu a sancționat, 
ta mod just, blocarea balonului 
(punerea piciorului înaintea min
gii) ta momentul degajării sau a 
pasării și nici disputarea mingii, 
ta conidițtani egale, cu picioarele 
ridicate.

GH. POPESCU 
antrenor de stat

Turneul de calif care 
pentru categoria B 

la fotbal
SIBIU 18 (prin telefon de la 

subredacția noastră). Joi au con
tinuat jocurile din cadrul turneului 
de calificare pentru categoria B 
prin disputarea etapei a șasea. Iată 
rezultatele:

FLAMURA ROȘIE SALONTA- 
PROGRESUL BISTRIȚA 2-1 (1-1).

Au marcat Ungvari (mân. 27 și 90) 
pentru învingători și Molilovan 
(min. 32) pentru învinși. Sajte 
Fllamuna roșie Sialonta a fost eli
minat pentru repetate proteste la 
deciziile arbitrului. A condus A. 
Iftimie (Orașul Stalin).

STIINTA BUCUREȘTI—META. 
LUL SATU MARE 2-1 (0-0). Au 
înscris: Semenescu (min. 48 șj 61) 
pentru Știința și Kuki (min. 64) 
pentru Metalul. Pentru lovire reci
procă au fost eliminați de pe teren 
Mandi (Metalul) și Holhoș (Știin
ța). Arbitru: Sspdnicek (Sibiu).

METALUL 131—DINAMO TG. 
MUREȘ 4-1 (3-0). Au înscris : 
Greiere (min. 6,9,12,88) pentru 
Metalul șj Baciu (min. 56) pentru 
Dinamo. Au fost eliminați din joc 
Muska și Simon (Dinamo) pentru 
lovirea adversarului. A arbitrat Cr. 
Popescu (București).

Terenul desfundat a influențat 
mult desfășurarea partidelor. Iată 
clasamentul după desfășurarea 
jocurilor de mai sus:

1. MET. AMEFA Arad 5-3-2-08:2 8
2. METALUL 131 5-3-0-2-7:6 6
3. PROGR. BISTRIȚA 6-2-2-2-4:4 6
4. ȘTIINȚA BUC. 5-2-l-2-5:5 5
5. FL. R. SALONTA 5-2-1-2-7:7 5
6. DINAMO Tg. M. 5-1-2 2-4:8 4
7. MET. S. MARE 5-1-0-4-5:8 2

Poate niciodată n a fost așteptată 
cu atîta interes finala campiona
tului republican de șah, ca in a- 
cest an. Lucru explicabil, fiindcă 
in ultima etapă a supremei noas
tre competiții șahiste au Mitral o 
serie întreagă de jucători proas
păt abonați, care i-au întrecut in 
mod surprinzător în semifinale pe 
consacrați. Pentru prima oară vor 
juca în finala campionat ului țării 
studentul timișorean C. Partos, 
campionul Clujului C. Radovici, 
candidatul de maestru E. Nacht 
campionul Armatei, tânărul șa hist 
bucureștean T, Ghițescu și, în sfîr-

CAMP2ONH DE ȘAH 
Ai R. P. R.

1948: Toma Popa (C.F.R. 
București)

1949: Ștefan Erdely (Metalul 
Reșița)

1950: Ion Bălanei (Dinamo 
București)

1951: G._Alexanilrescu (Meta
lul București) și Tudor Flondor 
(Progresul București) .

1952: Victor Ciocîltea (Con
structorul București)

1953: Ion Bălanei (Diniamo 
București)

șit, un nume complet necunoscut 
pînă acum, ieșeanul O. Weisman.

Dacă la acești „debutanți" adău
găm pe ceilalți finaliști tineri, 
cu state de activitate ceva mai 
vechi, I. Szabo, B. Soos, Gh. Mi
titeii!, D. Drimer, M. Suita^ apoi 
însuși deținătorul titlului, maestrul

Miine începe sezonul de ciclocros
Mîine se desfășoară primele în

treceri de ciclocros ale sezonului 
de toamnă. Organizarea lor revine 
colectivului sportiv Constructorul 
M.A.S., care a luat o serie de mă
suri menite să asigure întrecerilor 
condițiuni optime de desfășurare. 
TTaseul alergărilor, care străbate 
groapa Cocioc din spatele cimiti
rului Belii, va supune pe concu- 
renți unui examen deosebit, dato

Cîteva metode de pregătire ale schiorilor săritori
Cred că este interesant să îm

părtășesc din metodele de antre
nament pe care le folosesc schio
rii dtaamoviști care participă la. 
proba de sărituri. In perioadă de 
vară am încercat cîteva metode 
noi și șocat că ele pot fi de folos 
și ceforlalți schiori săritori.

Ne-am alcătuit un plan de pre
gătire pe o perioadă mai lungă: 
1950—1955. In 1950, ta vară, să
ritorii din colectivul pe care îl 
antrenez, au făcut planorism. A- 
celași lucru l-au făcut și în anii 
următori, 1951 și 1952. In. 1953, 
planul posta de antrenament in
dica pentru perioada de vară alpi
nismul și parașutismul. In 1953 
am făcut, împreună cu schiorii, 
zbor fără motor. Planorismul a 
dat săritorilor senzația de zbor, o 
senzație asemănătoare cu cea a 
zborului de pe trambulină și i-a 
obișnuiit cu despriniderile de pepă- 
mînit, cu echilibrul în aer, cu înăl
țimea și viteza, dezvoltîmdu-le cu
rajul, infern îna.rea și în mod deo
sebit reflexele.

Alpinismul și parașutismul au 
însemnat o treaptă superioară în 
îmbunătățirea calităților acestor 
sportivi. Acestea le-an cernit o 
pregătire fizică dintre cele mai 
bune, hotărîre și îndrăzneală. Mai 
rămînea un aspect, acela al co
ordonării între hotărîre, mișcare, 
acea „gândire în aer".

In decursul sezonului de schi 
am observat că mulți săritori, deși 
au o tehnică bună, de îndată ce 
se desprind de pe trăim bulină, se 
controlează mai puțin și se preo
cupă prea mult, prea din timp, de 
aterizare. Am remarcat aceasta la 
săritorul dinaniovist Marinescu și 
chiar la campionul țării, Cornel 
Crăciun. Este, fără îndoială, foarte 
important ca schiorul să aibă în 
tot timpul zborului un control 
perfect asupra poziției corpului. Or, 
cei care au urmărit concursurile 
de sărituri și-au dat seama că 
Bîriă are l’n'ul îrraKniat exagerat 
de mult intânte, pe cînd Mun
tean u, die pildă, îl iăre insuficient 
molima t înainte. Ei nu not obține 
nici o detentă suficientă, au un 
stil incorect, iar aterizarea are și 
ea deficiențele ei.

Pe de altă parte, în pregătirea 
schiorilor săritori eu socot că un 
rol extrem de important îl au vn- 
mța, hotărfrea și curajul. Tocmai 
de aceea, ta acest an, în pregăti

siiortului -I. Bălănel, și fostul cam
pion C. Olociltea, atunci concluzia 
care se impune imediat este că 
anul acesta avem o finală de cam
pionat care stă sub semnul tine
reții.

Fără~ îndoială că această carac
teristică se va face simțită direct 
în calitatea disputelor, care pro
mit a fr extrem de vii, pline de 
avînt. La acest ritm, sarcina celor
lalți participanți la finală, O. 
Troianescu, G. Alexandrescu, M. 
Radulescu, P. Seimeanu, I. Halic.
S. Samarian, E. Costea și L. Ka- 
racsonyi, care posedă experiența a- 
nilor de șah, este totuși deosebit 
de grea.

Vom asista deci la o întrecere 
foarte interesantă și este de pre
văzut că de la înseși primele par
tide se vor înregistra rezultate sur
prinzătoare. De asemenea, intr-un 
concurs cu atâția participanți tineri, 
dornici să se afirme, problema în
vingătorului poate rămine deschisă 
pînă la ultimele runde.

„Cea mai tânără finală de șah" 
va avea un cadru deosebit. întrece
rile sînt programate în aula Bi
bliotecii Centrale Universitare din 
Piața Republicii, locul de desfășu
rare al atâtor competiții șahiste de 
succes.

Astăzi după-amiază se face tra
gerea la sorți. Cei 20 de particî- 
panți vor lua loc pe... tabela de 
concurs, iar mîine la mesele de 
joc, în primă rundă a turneului 
care desemnează pe cel mai bun 
șahist al țării. începerea este fi
xată pentru mîine la ora 17.

rită dificultăților terenului: poteci 
întortocliiate, dîmburi, porțiuni 
mlăștinoase, șanțuri și urcușuri 
pieptișe. In afară de „Cupa Con
structorul M.A.S.", se vor mai disa 
tribul plachete, diplome și nume- 
roase premii constând din mate
riale sportive.

Adunarea panticiipamțiilor, la otra 9, 
pe stadionul Constructorul din șo
seaua Olteniței.

rea de vară am introdus zborul 
cu motor. Vă veți pune,' desigur, 
întrebarea: care e diferența între 
planorism, parașutism, alpinism și 
zborul cu motor și care dintre a- 
eestea are cel mai bun efect în 
pregătirea schiorului săritor ? Eu 
socot că în zborul cu motor care 
se face la înă’țimi dintre cele mai 
mari, timpul de lucru în aer este 
lung, iar pregătirea și comporta
rea omului este din cele mai pre
tențioase. Tocmai de aceea noi am 
trecut la pilotaj de-abia în anul 
al patrulea. In pilotaj se ajunge 
la înălțimi mai mari decît cele din 
planorism, care sînt, de obicei, în
tre 400—600 m., se depășesc înăl
țimile săriturilor cu parașuta de la 
800 m. sau a cățărării pe stânci, 
caire nu stat efectuate mai sus da 
200 m. In pilotaj se lucrează la 
înălțimi între 1.500 și 3.000 m.

Am făcut o serie de observații 
asupra felului în oare s-a desfășu
rat cursul de zbor cu motor, la 
care au participat schiorii dinamo- 
viști. După numai 30—40 de zbo
ruri în dublă comandă, sportivii 
noștri au trecut la zboruri în sim
plă comandă, spre surprinderea in
structorului de -zbor și a directo
rului școlii. Dar ei nu au trecut 
toți în același timp '.a zborul în 
simplă comandă. Cel dinții a fost 
Nicolaie Tănese, nipon' Ion Mari
nescu și, ta sfîrșît, Constantin Du- 
cairu.. Este interesant de văzut 
dacă la săriturile de pe trambu
lină se va păstra aceeași ordine a 
valorii. In schimb, cel mai bun 
săritor din cotectivuil nostru, Mun- 
teanu, a fost ultimul care a trecut 
la zborul în simplă comandă.

In general, s-a observat la toți 
sportivii noștri că ei au făcut pro
grese repezi și că s-au pregătit cu 
toată tragerea de inimă, cenștiemți 
că acest program de pregătire din 
timpul verii îi. va ajuta la obți- 

■ nerea de performanțe superioare în 
concursurile din iarnă.

Aștept de la ceilalți antrenori 
și sportivi sugestii în legătură- cu 
aceste metode de antrenament și, 
bineînțeles, aștept cu nerăibJaire 
să văd care sînt rezultatele aces
tei munci intense.

LAD1SLAU KOVACS 
antreaor de 6chi
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Handbal
Azi și mîtae se dispută jocurile 

celei de a 26-ai etape a campiona
tului categoriei A la handbal măs
cuita. Indiferent de rezultatele 
jocurilor, ordinea primelor trei 
jocuri nu mai poate fi modificată, 
C.C.A., Dinamo Orașul Stalin și 
Flamura roșie Jiimbo-lia terminând 
ta această ordine.

AZI stat programate jocurile: 
Periam : Recolta—Dinamo Orașul

1. C.C.A.
2. Dinamo Orașul Stalin
3. FI. roșie Jimbolia
4. Metalul Timișoara
5. Voinfa Sibiu
6. Metalul Reșița
7. Dinamo București
8. Știința Iași
9. Știința I.C.F.

10. Știința Timișoara
11 Flacăra PIoești
12. FI. roșie Cisnădie
13. Recolta Varias
14. Știința Cluj
Jocurile Știința Iași — Știința 

Cluj și Știința Cluj — Dinamo 
București au fost omologate cu

Baschet
Programul etapei:
MASCULIN : BUCUREȘTI: Lo-' 

comotiva P.T.T. — Dinatno Bucu
rești; Progresul C.P.C.S. — C.C.A.; 
Progresul F.B. — Progresul Tg. 
Mureș. TIMIȘOARA : Știința — 
Progresuf Orașul Stalin.’ GALAȚI: 
Știința Iași — Dinamo Oradea. 
CLUJ: Flamura roșie — Știința
I.C.F.  FEMININ: ORADEA: Pro-

- FEMININ:
1. Știința Cluj
2. Știința I.C.F.
3. Locomotiva București
4. Progresul Oradea
5. Progresul Tg. Mureș
6. Constructorul Buc.
7. Flamura roșie Oradea
8. Progresul Arad
9. Știința Iași

10. Știința Galați
Echipa Știința Galați are mai | 

puțin două puncte deoarece a pier- |
MASCULIN :

1. Dinamo București
2. G.C.A.
3. Locomotiva P.T.T
4. Știința I.C.F.
5. Progresul C.P.C.S.
6. Progresul F.B.
7. FI. roșie Cluj
8. Progresul Tg. Mureș
9. Știința Timișoara

10. Dinamo Oradea
11. Progresul Orașul Stalin
12. Știința Iași
Echipei Știința Iași i s-a scăzut 

un punct deoarece nu s-a prezen-
Volei

Campionatul masculin de volei 
la categoria A programează pen
tru mîine următoarele taitilniri: 
CLUJ : Știința — C.C.A.; PLO- 
EȘTI: Metalul — Progresul Bucu
rești; TIMIȘOARA: Știința — Lo-

1. Știința Cluj
2. C.C.A.
3. Locomotiva București
4. Știința Arad
5. Dinamo București
6. Metalul Orașul Stalin
7. Progresul București
8. Știința Timișoara
9. Știința Iași

10. Metalul PIoești
Echipei Știință Iași i s-a scăzut 

un punct deoarece a pierdut un
Lupte

In etapa de mîtae se desfășoară 
cîteva meciuri echilibrate și deose
bit de importante pentru configu
rația definitivă a clasamentului. 
Astfel, de rezultatele tat Unirilor 
de la Lugoj (Progresul — Meta
lul Reșița) și Baia Mare (Meta
lul — Flamura roșie Arad) va de
pinde desemnarea echipei către va 
ocupa locul 11 și-l va păstra — 
poate — ptaă Ia sfîrșit. Intere
sant se anunță meoiuil de la PIo
ești, dintre Constructorul și Di
namo Orașul Stalin, finind seama.

Atletism
Astăzi și mîine se desfășoară pe 

stadionul Progresul din Oradea 
ultimele meciuri în cadrul etapei 
a opta din campionatul republican 
de atletism pe echipe. Este vorba 
de meciurile: Dinamo-Progresul- 
Știința S.M.T.C.F.-ț- Voința; Con
structorul -ț- Flamura roșie- Știința 
Cluj-Locomotiva; G.G.A_-Me talul - 
Știința București. Dintre aceste
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Stalin, Cluj: Știința — Flamura 
roșie Jimbolia, București: Dinamo 
— Fl»căra PIoești.

MIINE se dispută partidele:
Sibiu: Voința—Știința I.C.F. Bucu-
rești, Timișoara : Știința — Fia-
mura roșie Cisnădie, Reșița: Meta-
Iul — Știința Iași, București:
C.C.A. — Metalul Timișoara.

înaintea aGestei ultime eta.pe, cla-
sa meniul se prezintă astfel:
25 24 1 0 280:122 49
25 19 1 5 250:150 39
25 17 1 7 217:153 35
25 12 4 9 197:182 28
25 12 3 10 191:165 27
25 11 3 11 216:200 25
25 9 6 10 180:181 24
25 11 1 13 175:206 23
25 11 1 13 165:198 23
25 11 0 14 178:185 22
25 11 0 14 156:175 22
25 8 4 13 169:190 20
25 3 2 20 144:228 8
25 2 1 22 '• 97:277 5
6—0 pentru Știința Iași și Dina
mo București.

gresul — Flamura roșie Oradea. 
CLUJ: Știința — Știința I.C.F. 
TIMIȘOARA: Progresul Arad — 
Știința Iași. TG. MUREȘ : Pro
gresul — Locomotiva București. 
BUCUREȘTI: Constructorul ’ — 
Știința Galați.

înaintea jocurilor anunțate mal 
sus clasamentele se prezintă ast
fel: 

tat la un meci.

14 14 0 652:400 28
13 12 1 844:365 25
14 10 4 799:528 24
13 8 5 679:519 21
13 8 5 570:460 21
13 7 6 573:458 20
13 4 9 526:517 17
14 3 11 463:792 17
14 1 13 283:981 15
13 0 13 312:681 11

dut 
tare.

două meciuri prin -neprezen-

17 16 1 1152: 919 33
17 14 3 1253: 988 31
17 14 3 1055: 956 31
17 12 5 1321:1009 29
17 9 & 1068:1060 26
17 7 10 1136:1178 24
17 6 11 948:1027 23
7 6 11 1126:1171 23
7 6 11 820:1008 23

17 5 12 1057:1195 22
17 4 13 879:1086 21
17 3 14 709: 927 19

comotiva ; BUCUREȘTI : Dinamo 
— Știința Iași. Meciul din Capi- 
tailă se dispută la ora 10, te sala 
Floreasca.

Clasamentul este următorul:
17 7 10 32—40 24
12 11 1 35—10 23
12 11 1 35—10 23
16 7 9 29—32 23
12 10 2 34—12 22
17 5 12 25—40 22
12 8 4 29—21 20
15 5 10 27—35 20
17 4 13 19—45 20
14 4 10 17—37 18

meci prin Reprezentare.

maii ales, de comportarea generală 
foarte bună a unora dintre luptăto
rii ploeșteni. Un meci echilibrat 
se va desfășuna, de asemenea, la 
Cluj, între Flamura roșie și Con
structorul București. La Oradea, 
Progresul va încerca să confirme 
ta fața echipei C.C.A. buna com
portare avută în etapa precedentă. 
In sfîrșit, la București, Dinatno 
(fruntașa clasamentului) va înfîlni 
formația timișoreană, Locomotiva, 
întrecerea va avea loc duminică, 
începînd de la ora 17, în sala 
Dtaamo.

trei întîlniri, fără îndoială, cea 
mai importantă este aceea care 
opune echipele Constructorul-ț-Fla. 
mura roșie-Știința Cluj-Locomo
tiva, deoarece pe baza punctajului 
pe . care-1 vor realiza cei de la 
Constructorul ca și cei de la Lo
comotiva, se va stabili care din 
aceste_,echipe va ocupa locul trei în 
clasamentul general al competiției. 
Pentru aceste meciuri comisia cen.
trală de atletism a delegat urmă
torii arbitri principali: George Bă- 
leanu, Ervin Rona și Ion lonescu-

Azi și miine se desfășoară
Finalele campionatului republican de haltere pe echipe

INFORMAȚII
Azi și mîine, se vor desfășura 

în sala Dinamo finalele campio- 
( natelor de haltere pe echipe de a- 

sociații. La această întrecere par
ticipă 7 echipe. Printre concurenți 
se numără maeștri ai sportului, 
campioni republicani și un mare 
număr de halterofili fruntași. Din 
echipa G.C.A. fac parte Silviu Ca
zan, Ilie Dancea, Tiberiu Roman, 
Eremia Delcă, Vasile Becteraș, 
Atilla Vasarhely, Romory Ștefan, 
care, alături de componenții echi
pei Dinamo — Al. Cosma, Mănăi- 
lescu, Segal, Purcărea, Nestorov, 
Hnidei și Piticaru, vor concura 
pentru primul loc. Dintre ceilalți 
halterofili remarcăm pe cei de la 
Știința (Băilmău, Andonovici, Bul- 
garu) care au avut o compor
tare frumoasă în fiecare an. Un 
lot omogen prezintă și echipa 
Progresul (Angliei Lucian, C. Tă- 
bîrcea, Gh. Apostol) care, alături 
de Fi. roșie, sub culorile căreia

Eremia Delcă (C.C.A.) a înregistrat frumoase progrese In ult.ma 
r vreme. In cadrul campionatelor, Delcă va participa miine la cate

goria semi-grea

SPORT
• FOTBAL. — Finala campio

natului de tineret al orașului 
București, organizat de O. S. R. 
București, se dispută mîine, la ora 
11, pe terenul Progresul I.T.B., 
între Știința și Metalul II.

— Reprezentativa de tineret a 
orașului București joacă mîine la 
Oradea, cu selecționata orașului, 
ta deschidere la meciul Progresul 
Oradea—Locomotiva Timișoara. 
Asemenea întîlniri de tineret inter- 
orașe s-au mai disputat. Chiar 
duminica trecută, București I a 
învins Timișoara la Timișoara cu
2—1 (1—0), iar București II a
întrecut Constanța cu 3—2 (1—2) 
la București.

— Biletele pentru meciul C.C.A. 
— Metalul Cîmpia Ttirzii, care se 
dispută mîine pe stadionul 23 Au
gust, s-au pus în vînzare la agen
țiile : Dinamo, Pronosport (str. 
Ar. Briand), la casa din fața 
Fundației Dalles, în B-dul 6 Mar
tie nr. 17 și la casele stadionului 
23 August din B-dul Muncii și 
șos. Iancului.

O RUG 31. — Pentru desemna
rea echipei care va ocupa locul 
al zecelea în prima categorie de 
rugbi, comisia centrală de rugb

UNDE MERGE\
AZI

HANDBAL. — Teren Progre
sul ITB, ora 15 : Dinamo Bucu
rești—Flacăra PIoești (catego
ria A).

NATAȚIE. — Sala Floreasca, 
ora 18,30: Cupa de toamnă a 
juniorilor.

HALTERE. — Sala Dinamo, 
ora 16: finalele campionatului 
R.P.R pe echipe.

MÎINE

FOTBAL. — Stadionul 23 
August, ora 14 : CCA—Metalul 
C. Turzii (categoria A).

HANDBAL. — Stadionul Pro
gresul FB, ora 9 : Știința ICF— 
Știința Timișoara (campionat fe
minin) ; ora 10 : CCA—Metalul 
Timișoara (categoria A) . ora 
11.15: Progresul Orașul Stalin 
—Progresul Tg, Mureș (finala 
campionatului feminini.

VOLEI. — Sala Floreasca, ora 
10: Dinamo—Știința Iași (ca
tegoria A).

BASCHET. — Sala Floreasca. 

participă și frații Ienciu, va lupta 
pentru un loc fruntaș. O echipă 
bine pregătită’ în edițiile preceden
te ale campionatului s-a dovedit 
și Metalul, (printre componenții 
căreia se află și recordmanul țării 
Ion Birău). Locomotiva prezintă 
o echipă tînără, alcătuită din: 
Lote Arpad, Iakob Gheorghe, Si
nai Arpad, Petru Bazas, loan Că- 
tănioi, Hollo Wilhelm și Pall Iosif.

Clasamentul pe echipe se ya face 
prin totalizarea rezultatelor obți
nute de componenții unei echipe. 
Acesta este, de altfel, punctajul 
cel mai echitabil care va stabili 
ordinea în clasament.

întrecerile încep azi Ia ora 16 
și continuă miliine la ora. 10. 
în prima zi se vor desfășura în
trecerile la categoriile cea mai u- 
șoară, sfemiușoară și ușoară iar în 
cea de a doua zi, se vor întrece 
concurenții de la categoriile senii- 
mijlocie, mijlocie, semigrea și grea.

o-----
LA ZI

a luat h'otărîrea ca între 21—28 
noiembrie să se desfășoare un ba
raj la care vor participa trei e- 
chipe: Constructorul Or. Stalin, 
Metalul București și Știința Cluj. 
Mîine, 21 noiembrie, la orele 11, 
pe stadionul Locomotiva P.T.T. se 
va desfășura primul joc: Metalul 
București—Constructorul Orașul 
Stalin
• BOX — Mîine dimineață, ta 

sala fabricii Elcctnomagnetica din 
Capitală, cu începere de la ora 
10, se va desfășura o reuniune de 
box cu participarea pugiliștilor din 
Roșiorii de Vede și din colectivul 
Metalul Electroimagn«ti’Cta.
• ȘAH, — Șahistele fruntașe 

bucureșteme se întrec mîtae dimi
neața intr-uni turneu fulger. Com
petiția începe la ora 10, la Casa de 
Cultură a Sindicatelor (bd. 6 Mar
tie 25)

• Astăzi, cu începere de la orele 
16, și mîtae toată ziua, se vor des
fășura întrecerile finale din cadrul 
competițiilor organizate de asocia
ția Știința în cinstea săptămînii in
ternaționale a studenților. Concursu
rile au loc în sala 303 (Cotroceni)

1 si la Facilii tatea Muncitorească (Bd. 
Tolbukin).

ora 12: Constructorul—Știința 
Galați (feminin) ; ora 17 : Pro
gresul CPCS—CCA (masculin) ; 
ora 18.30 : Progresul FB.—Pro
gresul Tg. Mureș (masculin) ; 

ora 20: Locomotiva PTT—Dina
mo București (masculin).

C1CLOCROS. - Terenul Con. 
structorul (sos. Olteniței), ora 
9 : ciclocros.

TIR. — Poligonul Tunari, ora 
9 • Cupa de iarnă.

RUGBI. — Teren Locomotiva 
PTT. ora 11 : Metalul București 
—Constructorul Orașul Stalin 
(barai)

NATAȚIE. — Sala Floreasca 
ora 9 : Cupa de toamnă a junio
rilor.

HALTERE. — Sala Dinamo, 
ora 9 ■ finalele campionatului 
RPR n? echipe.

LUPTE. — Sa'a Dinamo ora 
17 : Dinamo—Locomotiva Timi
șoara (categoria A).

ȘAH. — Au'a bibltotedii uni
versitare, ora 17 : prima rundă 
a finalei campionatului republi
can.

onosport
Concursul nr. 33 (etapa din 21 

noiembrie)

I. C.C.A. — Metalul C. Turzii (4-1)
II. Progresul Oradea — Locomo

tiva Timișoara (0-5)
m. Știința Timișoara — Dinamo 

Orașul Stalin (1-1)
IV. Metalul S. Mare — Metalul 131 

(calif, cat. B)
V. Dinamo Tg. Mureș — Metalul

A.M.E.F.A.  (calif, cat. B)
VI. Honved — Vasas Bp. (R.P.U.) 

(6-1)
VII. Vasas Izzo — Dorogi Banyasz 

(R.P.U.) (2-1)
VIII. Szombathely Lok. — Gyorl 

Vasas (R.P.U.) (2-4)
IX. Salgotarjani — Szegedi Haladas 

(R.P.U.) (2-1)
X. Diosgyori — Sztalin V. Epitok

(R.P.U.) (3-2)
XI. Bordeaux — Lille

XII. Racing — Monaco

MECIURI DE REZERVA

A. Metalul Reșița — Știința Iași 
(handbal) (9-10)

B. Voința Sibiu — Știința I.C.F. 
(handbal) (6-8)

C. Știința Timișoara — FI. roșie Cis
nădie (handbal) (6-9)

D. Dinamo Buc. — Flacăra PIoești 
(handbal) (5-7)

In paranteză sînt trecute rezulta
tele din tur. In campionatul de cali
ficare cat. B (seria III de la Sibiu) 
echipele programate în acest con
curs au obținut următoarele rezul
tate:

Metalul Satu Mare cu: Dinamo Tg. 
Mureș 2-0, Progresul Bistrița 1-2, 
Metalul A.M.E.F.A. 1-2, FI. roșie Sa- 
lonta 1-2, Știința Buc. 1-2.

Metalul 131 cu: FI. roșie Salonta 
2-1. Metalul A.M.E.F.A. 0-3, Știința 
Buc. 0-1, Progresul Bistrița 1-0, Di
namo Tg. Mureș 4-1.

Dinamo Tg. Mureș cu: FI. roșie 
Salonta 2-1, știința Buc. 1-1, Metalul 
Satu Mare 0-2, Progresul Bistrița 
0-0, Metalul 131: 1-4.

Metalul A.M.E.F.A. cu: Metalul 
131 3-0, Metalul S. Mare 2-0, Progre
sul Bistrița 0-0, FI. roșie Salonta 
1-1, Știința Buc. 2-1.

Echipele franceze dispută jocurile 
din tur. înainte de etapa de mîine 
ele au următoarea situație:

5. Bordeaux
12. Lille
6. Racing

17. Monaco

14 6 3 5 30:21 15
14 6 1 7 23:24 13
14 6 2 6 29:?4 14
14 4 3 7 16:21 11

Programul concursului nr. 34 (etapa 
din 28 noiembrie)

I. Flacăra PIoești — Flamura Roșie 
Arad (pronostic final)

II. Flacăra PIoești — Flamura Roșie 
Arad (pronostic la pauză)

III. Locomotiva București — C.C.A.
(pronostic final)

IV. Locomotiva București — C.C.A. 
(pronostic la pauză)

V. Metalul Reșița — Locomotiva Ti
mișoara (pronostic fir.al)

VI. Metalul Reșița — Locomotiva 
Timișoara (pronostic la pauză)

VII. Dinamo București — Flamura 
roșie Sf. Gh. (pronostic final)

VIII. Dinamo București — Flamura 
roșie Sf. Gh. (pron. la pauză)

IX. C.C.A. — Știința Timișoara
(baschet mase.)

X. Progresul F.B. — Locom. P.T.T, 
(baschet mase.)

XI. Progresul Tg. Mureș — Flamura 
roșie Cluj (baschet mase.)

XII. " Progresul București — Știința
Timișoara (volei mase.)

MECIURI DE REZERVĂ

A. Dinamo Oradea — Progresul C.S. 
(baschet mase.)

B. Dinamo București — Metalul PIo
ești (volei mase.)

C. C.C.A. — Metalul Orașul Stalln 
(volei mase.)

D. Locomotiva București — știlnta 
Arad (volei mase.)

Meciul I—VIII (cu pronostic final 
șl la pauză) sînt din Cupa R.P.R. 
la fotbal, meciurile IX, X, XI șl A 
(rezervă) sînt din campionatul repu
blican de baschet, iar celelalte din 
campionatul republican de volei.

*

In conformitate cu art. 7 cin re
gulamentul concursului, Ia meciurile 
de cupă rezultatul final este socotit 
după prelungiri, în eventualitatea 
că se termină nedecis după 90 mi
nute.



NOUL
Mișcarea de cultură fizică și 

sport din U.R.S.S. a cunoscut zilele 
acestea un eveniment de seamă: 
prlnir-o hotărîre a Comitetului de 
cultură fizică și sport de pe Ungă 
Consiliul de Miniștri al Uniunii So
vietice a fost introdus un nou com
plex G.T.O.

In legătură cu acest fapt de ma
re importantă în istoria sportului 
din țara sovietică,, ziarul „Soviețki 
sport" publică în numărul său din 
13 noiembrie un articol de fond pe 
fare-l reproducem în întregime.

„In țara noastră — scrie ziarul— 
se acordă o mare importanță dez
voltări» culturii fizice și sportului. 
Partidul comunist, guvernul sovie
tic privesc cultura fizică și sportul 
ca pe unul din mijloacele impor
tante ale educației comuniste a oa
menilor sovietici, ale îmbunătățirii 
sănătății lor și pregătirii poporului 
pentru muncă și apărarea patriei. 
Statul socialist alocă anual sume 
mari pentru dezvoltarea culturii fi
zice și ocrotirea sănătății, creează 
condițiile necesare pentru atrage
rea sistematică, pe bază de mase, 
spre practicarea sportului a oameni
lor muncii de la orașe și sate. 
Exercițiile sportive care contribuie 
la educarea armonioasă a tinerii 
generații au fost introduse în pro
gramele analitice ale școlilor ele
mentare, medii, superioare.

Baza sistemului sovietic de edu
cație fizică o constituie complexul 
unional sportiv „Gata pentru muncă 
și apărarea U.R.S.S." (G.T.O.), in
trodus în anul 1931 din inițiativa 
6omsomohilui. In cei 23 de ani de 
existență, complexul G.T.O. și-a de
monstrat pe deplin viabilitatea, a 
jucat și continuă să joace un rol 
important în dezvoltarea mișcării 
de cultură fizică de mase în ridi- 

* carea măiestriei sportivilor sovietici. 
In perioada care a trecut, normele 
G.T.O. au fost supuse adeseori mo- 

, dificărilor, cerute de creșterea gene
rală a mișcării noastre de cultură 
fizică, de problemele practice le
gate de îmbunătățirea muncii spor- 
thre de mase în mijlocul populației. 
Dar aceste modificări nu au purtat 
un caracter fundamental.

Acum, în legătură cu modificările 
adinei petrecute în viața economică 
și culturală a țării. în legătură cu 
ridicarea oondițiilor materiale ale 
«aaneni'lor nrancii și cu nivelul supe
rior atins în dezvoltarea culturii fi
zice și a sportului a apărut necesi
tatea de a se perfecționa în mod 
serios complexul G.T.O., de a se 
Mări rolul și importanța lui ca bază 
a sistemului de educație fizică a 
•ctățen iilor sovietici".

După ce arată că noul complex

HoeheiștH sovietici învingători pe gheata patinoarului Werner Seelenhinder-HaHe din Berlin

La sfîrșitul lunii trecute, reprezentativa de hochei 
pe gheață a orașului Moscova a susținut la Berlin 
cîteva întBniri, care ău însemnat tot atîtea victorii. 
Sub uriașa cupolă a sălii de sport Werner Seelen- 
binder-Halle au răsunat aplauzele spectatorilor ber- 
linezi, entuziasmați de măiestria hocheiștilor care 
au cucerit astă-iarnă la Stockholm titlul de cam
pioni mondiali, f otografia alăturată înfățișează 
momente ale întâlnirii cu puternica echipă Kre- 
felder Eiss-Verein din Germania Occidentală, care 
a fost învinsă cu categoricul scor de 6—0. La acușt

meci au asistat președintele R.D. Germane, Wilhelm 
Pieck, președintele consiliului de miniștri al R. D. 
Germane, Otto Grotewohl și vicepreședintele consi
liului de miniștri al R. D. Germane, Walter Utbricht. 
De asemenea a fost de față ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al U.R.S.S. în R. D. Ger
mană, G. M. Pușkin.
In clișeu: Kuzin țicnește printre doi echipieri ai lui 

Krefeld — Eckstein și Guttowski — care încearcă 
zadar nic să-l oprească în iureșul său spre poartă,

COMPLEX G. T. O.
G.T.O. intră în vigoare la 1 ianua- 
rei 1955, ziarul continuă:

„Păstrînd nemodificată orienta
rea ideologică și trăsăturile de bază 
ale complexului, noul complex 
G.T.O. a fost prelucrat, ținîndu-se 
seama de experiența bogată aduna
tă de organizațiile de cultură fizi
că și, prin normativele sale, co
respunde nivelului ridicat de pre
gătire fizică a tineretului și cu 
clasificarea unională acum în vi
goare.

Important în activitatea noului 
complex G.T.O. — ca sistam al 
dezvoltării multilaterale a posibi
lităților fizice — scrie ziarul — 
este sistemul, planificării riguroase 
a activității de instruire și antrena
ment. Trecerea normelor trebuie 
privită ca rezultatul și concluzia a- 
cestuia. Intre altele, în regulamen
tul complexului G.T.O. în funcțiu
ne, nu sînt exprimate suficient de 
clar necesitățile pregătirii fizice 
sistematice a celor care trec nor
mele, ceea ce scade calitatea muncii 
de instruire și antrenament și, fi
rește, nivelul de pregătire a pur
tătorilor insignei. O cerință obliga
torie a noului complex G.T.O. este 
trecerea normelor în toate sporturi
le prevăzute numaj în cadrul con
cursurilor, ceea ce va duce, fără 
îndoială, la dezvoltarea viitoare a 
caracterului de mase al sportului, la 
îmbunătățirea muncii de instruire 
și antrenament în cadrul secțiilor 
colectivelor sportive, la ridicarea 
nivelului de pregătire a purtători
lor.

Trecerea normelor complexului 
G.T.O. reprezintă primull pas al 
fiecărui tînăr pe drumul spre prac
ticarea regulată a sportului în sec
ții și echipe, pe drumul spre măie
stria sportivă. Viața ne arată că a- 
cum obținerea unor rezultate teh
nice înalte se poate face doar pe 
baza' unei pregătiri fizice generale 
superioare. Noul complex G.T.O. in
troduce normele necesare pregătirii 
fizice mult’laterale a omului. O im
portanță deosebită în asigurarea 
creșterii viitoare a realizărilor spor
tivilor sovietici și a completării rîn- 
durilor de sportivi clasificați și 
maeștri ai sportului, prezintă și 
munca de pregătire a purtătorilor 
insignei G.T.O. gr. II, care trebuie 
să capete un caracter de mase mai 
pronunțat. Nu treiu:e uitat că com
plexul G.T.O. gr. II dă posibilitatea 
obținerii unui nivel înalt de pregă
tire fizică, constituind un factor im
portant al ridicării măiestriei în 
toate disciplinele sportive.

Este cunoscut faptul că un mare 
număr de purtători ai insignei 
G.T.O. nu-și mențin pregătirea lor 
fizică, deoarece lucrul acesta nu 
este stimulat in practica existentă 
în domeniul muncii G.T.O. Iată de 

ce, noul complex G.T.O. prevede 
pentru cei ce și-au trecut normele 
insignei gr, L și II repetarea exer- 
cițiilor în normele practice, la fie
care trei ani.

Tineretul este viitorul sportului 
sovietic și lui îi aparține rolul 
hotarîtor in cucerirea supremației 
mondiale în ramurile cele mai im
portante ale sportului. Este, de ase
menea, îndeobește cunoscut că în
sușirea tehnicii sportive se face cei 
mai bine în anii copilăriei și ai 
junioratului. Din acest punct de 
vedere, de o deosebită importanță 
este desfășurarea unei largj activi
tăți de instruire și antrenament 
G.T.O. în mijlocul tineretului stu
dios. Stabilirea noilor categorii de 
vîrstă la cei ce trec normele insig
nei, leagă organic munca în do- 

, meniul complexului cu orele de edu
cație fizică în școli și instituții su
perioare de învățămînt. In confor
mitate cu cererile noului complex 
G.T.O. trecerea normelor B.G.T.O. 
trebuie făcută pînă la terminarea 
școlii elementare; a normeilor G.T.O. 
gr. I, pînă ia terminarea școlii 
medii și a școlilor medii de în
vățămînt special, G.T.O. gr. II pînă 
la terminarea cursurilor de educa
ție fizică în instituții de învăță
mînt superior.

Noul complex prevede trecerea de 
norme și pentru oamenii muncăi mai 
înaintați în vîrstă. Aceasta va per
mite atragerea lor și mai largă 
spre practicarea sistematică a cul
turii fizice și sportului, va contri
bui la ridicarea capacității lor de 
muncă.

In noul complex G.T.O. au fost 
simțitorxlărgite normele teoretice, 
mai cu seaimă în domeniul igienei 
personale și generale, a regimului 
de muncă și odihnă ca și în 
domeniul cunoașterii ■ mijloacelor 
culturii fizice și a influenței lor 
asupra organismului. Toate acestea 
ridică nivelul ediucativ și instructiv 
al complexului.
Introducerea noului complex G.T.O. 

reprezintă o etapă importantă pe 
drumul dezvoltării viitoare a miș
cări» sovietice de cultură fizică, pe 
drumul îmbunătățirii simțitoare a 
activității sportive printre masele 
largj ale populației de la orașe și 
sate, pe drumul ridicării măiestriei 
sportivilor noștri. Obligația tuturor 
organizațiilor sportive de coms'omol 
și sindicale este de a asigura nou
lui complex G.T.O. o popularizare 
cît mai largă, de a atrage neconte
nit tineretul și oamenii muncii spre 
practicarea sistematică a culturii fi
zice și sportului, de a obține o 
îmbunătățire radicală în calitatea 
pregătirii purtătorilor, de a organi
za cu regularitate întreceri de masu 
pentru trecerea normelor și pentru 
poliatlonul G.T.O.".

O tabără alpină a asociației Burevestnik în munfii Caueaz. Tinerii 
sportivi privesc spre piscul pe care in curînd vor porni să-l escaladeze

Sportivii asoc'ației „Burevestirk”
Pe o străduță liniștită din Mos

cova, alături de unul dintre cele, 
«nai vechi terenuri de tenis, se află 
stadionul Burevestnik. Deasupra 
porților stadionului străjuiește, 
imaginea unui pescăruș în zbor, 
emblema acestei asociații sportive. 
In zilele frumoase, stadionul este 
totdeauna plin de spectatori. Mulți 
dintre ei vin mai .cu seamă seara. 
Pe pista de alergări, pe terenul de 
fotbal, pe terenurile de tenis și 
altele, se antrenează oameni de 
diferite vîrste, la capătul unei zile 
de muncă. In zilele de sărbătoare 
pe stad'on au loc întreceri intere
sante. Nenumărați spectatori urmă
resc cu atenție lupta dîrză de pe 
terenurile de sport. Aici, pe lîngă 
faptul că faci cunoștință cu spor
tul, poți să te și odihnești foarte 
bine.

"Și iama, stadionul prezintă o 
atracție deosebită. Pe un patinoar 
mare și bine amenajat, se întrec 
maeștrii hocheiului rusesc. Alături, 
pe un patinoar special, împodobit 
cu brăduleți verzi, patinează în 
sunetele muzicii, sportivii care 
practica patinajul artistic. In no
durile lor sînt sportivi foarte ti
neri și chiar copii de 5-6 ani. Ei 
se află aici nu numai sub supra
vegherea antrenorilor, dar și a 
mamelor lor, care au început să 
cunoască destul de bine „optur'.le” 
și „săritura cerbului”. Ceva mai 
departe, se află un teren de hochei 
împrejmuit cu mantinele înalte, 
pe care se antrenează jucătorii care 
practică hocheiul cu pucul.

Alături de suprafața de gheață, 
folosită drept patinoar, se ridică 
o clădire înaltă cu geamuri puter
nic luminate. Este stadionul de 
iarnă. Intrînd acolo, veți avea 
impresa că vă aflațl în plină 
vară. Deși cu cîteva clipe înainte 
ați urmărit jocul în viteză al ho
cheiștilor, acum aveți în față spor
tivi în tricouri și chiloți, jucînd 
o part dă de tenis. Alături, au loc 
întreceri pas'onante la tenis de 
masă. Toți sportivii sînt îmbrăcați 
ușor, deoarece în încăpere este 
foarte cald. După ce jucătorii de 
tenis și-au terminat antrenamen
tul, ipe pista stadionului de iarnă 
tși încep încălzirea atleții. In- a- 
ceastă clădire antrenamentele du
rează de dimineață pînă seara târ
ziu.

Asociația Burevestnik are în 
multe orașe baze sportive asemă
nătoare. Amatorilor de sport le 
e3te cunoscut stadionul din Ros
tov, plin de verdeață. In anii ocu
pației fasciste el a fost complet 
distrus, fimediat după terminarea 
războiului sportivii Rostovului l-au 
refăcut din temeli. Actualmente, 
stadionul este înzestrat cu tot telul 
de terenuri. El este vestit în spe
cial, prin terenurile sale de tenis. 

Baza de canotaj din Leningrad a 
asociației Burevestnik este una din
tre cele mai bune din Uniunea So
vietică. Stadioane frumoase, mai 
at asociația la Odesa, Lvov, Tar- 
nopol.

Pe cine reunește asociația Buire- 
vestnik? Cine sînt acești siportivj 
care au pe tricou un pescăruș m 
zbor? In general, ei sînt muncitori 
din comerțul de stat și alimentația 
publică. Din această asociație mai 
fac parte sportivii diferitelor între
prinderi de comunicații. In rhidul 
membrilor asociației Burevestnik 
se numără studenți a 123 insti-i 
tuții de învățămînt mediu special 
și 5 institute din Moscova. In fie
care an, studenții își disput” Spar- 
tachiada de vară și de iarnă. Unul 
dintre cefe mai puternice colective 
sportive studențești este colectivul 
Institutului electrotehnic din Mos
cova.

Asociația Burevestnik, în cadrul 
căreia sînt practicate 42 discipline- 
sportive, numără aproape 300.000 
de sportivi. Mulți dtitre ei au ob
ținut rezultate deosebite. De exem
plu, în întrecerile de atletism din 
cadrul campionatului U.R.S.S., care 
a avut loc la mijlocul lunii septem
brie 1954, Paul na Solopova dim 
Leningrad (Burevestnik) a stabilit 
un nou record unional la proba 
de 400 m., realizînd 55.1 sec. So
lopova a participat Ia numeroase 
întîlniri internaționale. Ea s-a cla
sat pe locul trei la crosul orga
nizat de ziairul l’Humanite, în anul 
1954. Ctțtv.' dintre atleții asociației 
Burevestnik fac parte din lotul e- 
chpei Ununii Sovietice. Printre 
ei se află săritoarea m lungime 
Litueva, campioana sindicală la 
proba de 80 m. garduri, Alexan
drova, campionul asociației la tri- 
plusalt, Moskovk'n, gimnasta Da
nilova și alții. Din rîndul asocia
ției Burevesnik s-au ridicat hoche- 
istul Bad ici, jucător în echipa 
U.R.S.S., cunoscutul fotbalist și 
hocheist Iakușin. Echtoa Burevest
nik participă cu regularitate în 
campionatul un anal de hochei rtn 
sesc.

Trecîndu-i în revistă pe cei mai 
buni sport vi ai asociației, trehufe 
să-i remarcăm și pe multiplii <ar - 
ipioni ai U.R.S.S. la vele, Gorfova, 
Lalko, Nazarova, pe atleta (îhî 
Rostov Kazanțeva, pe recordmanul 
asociației Ia proba de 10.000 
Vlasenko și mulți alții. La majo 
ritatea marilor întreceri sportivi 
care se desfășoară în Uniunea So
vietică, iau parte și sportivii în 
tricouri albastre cu pescărușul pd 
piept, reprezentând cu cinste aso
ciația lor.

N. LAZAREV
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Dinamo București a învins la box Spartac Sofia cu 6-4
Vremea nefavorabilă și lapovița 

H-iau însemnat o piedică pentru mi- 
ile de iubitori ai „sportului ev vfll» 
$uși“ care, joi seara, au bătut din 
nou un drum destul dte lung pînă 
Ia Sala sporturilor de la Ploreasca, 
unde pugiliștii echipei Dinamo Bu
curești urmau să servească replica 
puternicei formații Spartak Sofia. 
Această întîlnire a constituit un real 
punct de atracție al sezonului pu
gilistic, mai ailes dacă ținem seama 
de valoarea Înregistrată de boxerii 
Ju’garl în ultima vreme. Intr-adc-

Toma Constantin

văr, ureînd treptele ringului din 
Sala sporturilor de la Floreasca, 
oaspeții au reușit să confirme în 
mare măsură așteptările. Boxind 
tn apreciabil progres tehnic, ei au 
aruncat de asemenea în luptă ar
mele lor caracteristice : combativi
tate, elan, tenacitate și curaj. In 
asemenea condiții, întitairile au 
fost deosebit de dîrze și echili
brate, adeseori învingătorul nepu- 
tînd fi cunoscut decît după ultimele 
schimburi de lovituri. Boxerii di- 
namoviști au dovedit un p'us de 
pregătire tehnică și tactică, obți- 
nînid victoria finală cu scorul de 
6-4. Bucureșteniii au reușit o mai 
bună comportare, în general, prin 
precizia în lovituri, finalitatea In 
acțiuni, precum și printr-o mai 
bună orientare în ring. Totuși, se 
poate spune că echipa Dinamo n-a 
întrunit în această întîlnire toate 
acele calități cu care ne-a obiș
nuit, unii dintre boxerii săi mani- 
festînd serioase slăbiciuni în pre
gătirea fizică și chiar tehnică. La 
o valoare, normală, diniamoviștii ar 
fi putut înregistra cu siguranța o 
Victorie mai categorică.

Cea mai bună impresie dintre 
pugiliștii bulgari a produs-o, cum 
era și de așteptat, campionul țării 
Vecine, mijlociul Petar Spasov. 
Boxul său elastic, deplasările sale 
derutante, excelenta folosire a di
rectului de stînga, precum și 
promptitudinea contraatacurilor, au 
dovedit din plin incontestabila 
clasă a lui Petar Spasov. Deopo
trivă, au ieșit în evidtență calitățile 
remarcabile ale lui Stolan Petcov, 
Simion Alexandrov, Nicola Neicev 
și Spas Stankov Spasov.

Din rîndurile dinamoviștitor, cel 
mai mult s-a impus maestrul spor
tului Toma Constantin care a fur
nizat, în compania lui Simion A- 
lexandrov, cea mai spectaculoasă 
partidă a reuniunii. In deosebi în 
prima repriză, Toma Constantin a 
desfășurat un box de mare clasă, 
care a fost răsplătit cu vii aplauze 
de numerosul public spectator. Tot 
la capitolul „evidențieri" trebuiesc 
menționate numele lui: Mihai 
Trancă, Iosif Demeter, Hie Drag- 
nea și Gheorghe Negrea.
DESFĂȘURAREA MECIURILOR

Duipă terminarea festivității de 
deschidere, rămîn în ring boxerii 
de categorie muscă Francisc Am- 
■bfuș (Dinamo) și Stolan Petcov 
(Spartac). Dinamovistul lansează 
un atac susținut în prima repriză. 
Un scurt croșeu de dreapta atinge 
bărbia lui Petcov și acesta este 
nevoit să se „odihnească" opt se
cunde la podea. încurajat de acest 
prim succes, Ambruș forțează rit
mul, risipind multă energie. Aceas
tă nerațională cheltuire de efort 
îșl -arată efectul chiar în repriza 

următoare. Petcov trece la atac și 
îl depășește confortabil pe Am- 
Bruș care face greșeala de a se 
angrena mereu în lupta de aproa
pe. Repriza a III-a „îl arată pe 
Ambruș la capătul puterilor, în 
vreme ce Petcov atacă susținut, 
de multe ori insă, nereglementar. 
Petcov cucerește o meritată vic
torie la puncte. Dinamovistul s-a 
prezentat inadmisibil de slab, cu 
o pregătire fizică total necorespun
zătoare.

După primele schimburi de lovi
turi ale meciului Toma Constantin 
(Dinamo) — Simion Alexandrov 
(Spartac), spectatorii și-.au putut 
da seama că vor avea de urmărit 
o luptă pasionantă. Și într-ade- 
văr așa a fost. Nu a trecut nici 
un minut de „studiu" și Toma 
Constantin pornește năvalnic la 
atac, plasînd cîteva serii reușite 
la figură. Alexandrov ripostează 
curajos, dar Toma Constantin este 
mereu peste adversar. Croșeurile 
și directele precise ale dinamovis- 
tului îi aduc la sfîrșitu' reiprizei 
un apreciabili avantaj. In repriza 
următoare, boxerul bulgar izbutește 
să „tempereze" de mai multe ori 
eu contre de stingă atacurile lui 
Toma Constantin, aflat intr-o ex
celentă dispoziție de luptă. Folo
sind upercutul, care-I nimerește die 
mai multe ori în plin pe Alexan
drov, Toma Constantin își mă
rește însă și în această repriză a- 
vantajul. Ultima parte a meciului 
se desfășoară sub semnul unei pre
lungite Și epuizante lupte „corp 
la corp". La sfîrșit, arbitrul de 
ring îi ridică mina lui Toma Con
stantin consemnînd astfel catego
rica sa victorie la puncte.

In limitele categoriei pană, după 
o luptă destul de confuză,. Vasile 
Filiuță (Dinamo) l-a întrecut la 
puncte pe Dimitar Velinov (Spar
tac). Velinov a încercat să desfă
șoare un box de „hărțuială", iar 
Filiuță, deși de multe ori a apre
ciat greșit distanța, a punctat mai 
mult în ultima repriză.

Au încrucișat apoi mănușile, în 
cadrul categoriei semiușoară, Mihai 
Francă (Dinamo) și Iordan Simio
nov (Spartac). După două minute 
de acalmie, Trancă atacă, pisto- 
nîndu-și adversarul cu directul de 
stînga. O lovitură laterală de 
dreapta îl trimite ,pe Simionov tn 
corzi. In repriza a doua, Trancă a- 
tacă dezlănțuit, loviturile sale pu
ternice de dreapta zdnmctaiîndu-1 
evident pe Simionov. Boxerul bul
gar nu poate face față atacurilor 
lui Trancă și este într-o perma
nentă retragere. înaintea ultimei 
reprize, după punctajul nostru, 
Trancă avea un avantaj de trei 
puncte. Repriza a III-a este mai 
echilibrată, dar Trancă obține spre 
sfîrșit superioritatea, datorită cîtor- 
va serii precise și rapide. Se pă
rea că anunțarea deciziei a rămas 
o simplă formalitate, victoria lui 
Trancă fiind categorică. Spre sur
prinderea unanimă, juriul anunță 
victoria lui... Simionov, decizie 
care, în nici un caz, nu reflectă 
cele petrecute în ring.

Iosif Demeter (Dinamo) și Pe
tar Petcov ^Spartac) s-au Întîlnit 
la categoria ușoara. Boxerul bul
gar utilizează garda joasă. Deme
ter sezisează de-abia spre sfîrși- 
tul meciului acest lucru și trecînd 
la un atac energic, obține un a- 
vanitaj hotărîtor, care îi dă posibi
litatea să coboare învingător trep
tele ringului.

Perfida dintre „semi-mijlocii" 
Nicolae Linca (Dinamo) și Nicola 
Neicev (Spartac) a fost caracteri
zată de loviturile extrem de puter
nice aplicate de ambii boxeri. 
Linaa a acumulat punctele nece
sare victoriei în special în repriza 
Il-a, cînd a trimis asupra adversa
rului o adevărată ploaie de lovi
turi. Dinamovistul a cucerit victo
ria 'a puncte, mai greu decît era 
de așteptat, fiind departe de va
loarea sa din trecut.

Cu mult eîan a luptat Ilie Drag- 
nea (Dinamo), în cadrul catego
riei mijlocie-ușoară, împotriva lui 
Hristo Lokorski (Spartac). Toate 
reprizele au decurs în avantajul 

lui Dragnea, remarcându-se în de
osebi croșeurile sale de dreapta 
precum și seriile la corp. La capă
tul celor trei reprize, juriul a de
cis victoria dinaruovistului la
puncte.

Deși avea în față un .adversar pu
ternic, Petar Spasov (Spartak), tî- 
nărul Gheorghe Negrea (Dinamo) 
a boxat cu curaj, reușind nume
roase acțiuni care l-au surprins pe 
adversarul său. Spasov a făcut 
„scrima pugilistică", pistonînd o-

Petar. Șpasov.

repriza a III-a, boxerul bulgar a 
trecut la atac și, reușind lovituri 
clare și m.ad numeroase, și-a apro
piat victoria la puncte.

Dîrz și viu disputat, de la un ca
păt la altul, a fost meciul de cate
gorie seini-grea, care a opus pe bu- 
cureșteanul Bătrinu Tănase lui Spas 
Stankov Spasov (Spartac). Băitrînu 
Tănase nu s-<a prezentat în cele mai 
bune condițiuni, apreciind greșit 
distanța, lovind de mullte ori în gol 
sau in blocaj. In plus, unele din lo
viturile sale au fost nereglcimen
tare, ceea ce i-a atras două aver
tismente. Spas Stankov Spasov a 
fost combativ, hotărît ji a lovit 
mai precis. Boxerul bulgar a ter
minat meciul în avantaj. Victoria 
a revenit în mod nejust și în fla
grantă compensație lui Bătrinu Tă
nase.

Foarte puțini spectatori se aștep
tau ca boxerul Koliu Kolev (Spar
tac) să termine „în picioare" în
tîlnirea sa cu campionul nostru la 
categoria grea Dumitra Ciobotaru 
(Dinamo). Mai ales după desfășu
rarea primelor trei minute die lup
tă, cînd Ciobotaru, punîndu-și în 
funcțiune contra de dreapta,, reu
șise să-și expedieze de dlouă ort 
adversarul la podea. Kolev, cura
jos și rezistent, a continuat totuși 
lupta, iar Ciobotaru a avut mult 
de furcă. în reprizele următoare. 
Sarcina 7 lui Ciobotaru a fost și 
mai mult îngreunată de faptul că 
el s-a prezentat cu o pregătire fi
zică necorespunzătoare. In repriza 
ultimă, boxerul bulgar a reușit 
chiar să ia inițiativa și să ter
mine mai bine. Totuși, avantajul 
categoric cucerit de Ciobotaru în 
prima repriză (cel-puțin 5 puncte) 
nu lăsa nici o îndoială în privința 
învingătorului. După buletinul nos
tru, Ciobotaru avea la sfîrșitul în- 
tîlniiirii un avantaj de trei puncte. 
Cu toate acestea, corn ițind o nouă 
și gravă eroare, juriul l-a gratifi
cat pe Kolev cu o victorie care 
nu-i aparține.
DESPRE TREI GRAVE ERORI

Reuniunea pugilistică de joi sea
ra a fost din păcate umbrită de 
trei decizii total greșite. „Tonul” 
a fost dat de decizia din întîlnirea 
Trancă-Simionov, cînd a.rbitrii-ju- 
decători M. Tomov și I. Delcev au 
,,văzut” în mod cu totul inexplica
bil victoria boxerului Simionov. 
La rîndul lor, arbitrii-judecători I. 
Dumitrescu și M. Ghinescu au 
răspuns „în compensație”, încunu-, 
nînd cu laurii unei victorii neme
ritate pe Bătrinu Tănase, care fu
sese depășit de Spas Stankov Spa
sov și care primise în plus șidouă 
avertismente. In sfîrșit, ,ca mani
festare a unor puncte de vedere 
neprincipiale, .arbitrii-judecători M. 
Tomov și I. Delcev au acordat o 
nejuslă decizie în favoarea lui Ko
lev în meciul cu Ciobotaru. Indi
ferent că aceste grave greșeli au 
fost înscrise în foile de punctaj ale 
arbitrilor I. Dumitrescu și M. Ghi
nescu sau M. Tomov și I. Delcev, 
ele rămîn erori la fel de grave, 
erori cu care nu putem fi de acord 
și pe care nu le mai dorim repe
tate în viitor.

MARIUS GODEANU
GEORGE MIHALACHE

Finalele campionatului
ORADEA 18 (prin telefon).

. Joi au început să se desfășoare, 
pe arenele Metalul și Constructorul 
din localitate întrecerile finale ale 
campionatului republican individual 
de popice. La probele feminine par
ticipă 30 de finaliste, iar la băieți 
peste 70 de popicari.
In momentul de față în clasamen

tul probei de 50 bile conduce Nagy 
Ileana (Flamura roșie Tg. Mureș), 
care a reușit să doboare 60 popice. 
Pe locul II se află Erica Arion 
(Voința București) la o diferență 
de 3 popice. La proba de 100 
bile Maria Preda (Flamura roșie 
U.T.A. Arad) conduce cu 130 po
pice doborîte, fiind urmată de Mar-

Turneul- de calificare fa baschet pentru echipele masculine
ORAȘUL STALIN, 19 (prin te

lefon de la subredacțla noastră).— 
Miercuri și vineri (joi a fost zi 
de pauză) au continuat întrecerile 
din cadrul turneului final de cali
ficare la baschet (echipe mascu
line). Partidele au fost în general 
disputate, echilibrate. Dintre rezul
tate iese în evidență victoria ob
ținută de Voința Oradea asupra 
Metalului București. Arbitrajele 
sînt în ansamblu corecte tar or
ganizarea bună. Iată rezultatele:

Campionatele mondiale de tir
CARACAS (Agerpres). — TASS 

transmite:
Campionatele mondiale de tir 

au continuat la 16 noiembrie cu 
disputarea probelor individuale de 
clasificare pentru medalii. Cei 18 
trăgători sovietici participanți la 
întreceri au obținut cu acest pri
lej 19 medalii de aur și o medalie 
de argint. Dintre acestea, opt me
dalii au fost obținute la pro
bele de pistol, 4 la probele de 
talere, 5 în probele de cerbi mlș. 
cători și trei la armă calibru re
dus.

Maestrul sportului L. Vainștein, 
participînd la proba de revolver 
30 [-30 focuri a realizat 386 puncte, 
performanță care întrece recordul 
mondial oficial cu 7 puncte. In 
proba de talere, maestrul sportu
lui L. Isaev a realizat 100 puncte 
din tot atîtea posibile.

Gomentînd rezultatele tragerilor 
din 15 noiembrie, ziarele din Ve
nezuela remarcă excelentele rezul.

Partizan Belgrad—Honved Budapesta 3-2 (1-2)
In fața a 60.000 spectatori s-a 

desfășurat miercuri la Belgrad 
întîlnirea internațională <fe fotbal 
dintre Partizan Belgrad și Hon
ved Budapesta. După un meci foar
te disputat, victoria a revenit fot
baliștilor din echipa gazdă, cu 
scorul de 3-2 (1-2).

Jocul a început in nota de do
minare a echipei Honved, care a 
jucat excelent și a marcat două 
goluri, prin Kocsis (în min. 8) și 
Machos (min. 20). înainte de pau
ză, Lorant s-a accidentat, și a 
fost nevoit să părăsească terenul. 
In locul lui a intrat Palicsko, care 
nu a dat satisfacție. In continuare, 
gazdele au atacat, reducînd scorul 
prin Valok (min. 43).

După pauză, în echipa maghiară 
s-a produs o nouă schimbare. Gro- 
sits, accidentat, a părăsit terenul

flujena Sucha (R. Cehoslovacă) și Antonia Ivanova 
(ft. P. Bulgaria) învingătoare in turneul zonal feminin 

de șah
LEIPZIG, (prin telefon). — Ul

timele două runde ale turneului 
zoriși au furnizat rezultate neaș
teptate. Cîștigînd ultimele două 
partide și făcînd remiză în între
rupta cu Eretova, tînăra șahistă 
bulgară Antonia Ivanova a urcat 
în fruntea clasamentului, unde a 
împărțit primele două locuri cu 
campioana cehoslovacă Rujena 
Sucha. Kertesz și Holluj, cu un 
„finiș" mai slab, împart locurile
3-4  și pentru calificarea în viitorul 
turneu al candidatelor la titlul 
mondial, ele vor juca un meci de 
două partide, duminică și luni la 
Berlin, Campiona țării noastre, Li
dia Giuroiu, a cîștigat ultimele 
două partide, terminînd cu un re
zultat meritoriu de 50 la sută din 
punctele posibile.

Rezultatele tehnice: Ivanova- 
Nusken 1-0, Eretova-Kertesz *A- ‘A, 
Larsen-Sucha 0-1, Holluj-Horold

republican de popice
gareta Szemani (Flamura roșie Tg, 
Mureș) cu 127 popice doborîte), 
Florica Lăpușan (Locomotiva P.T.T.- 
București) și Anetai Ktein (Progres 
sul Salonta) conduc după primele 
întreceri la proba de 100 bile cu 
un procentaj de 182 popice dobo
rîte.

In probele masculine conduc, du-*  
pă primele două zile, următorii po-: 
picari: 100 bile: Andrei Alexandrii 
(Voința București) 192 popice do
borîte; 300 bile: Adalbert Kovacs 
(Metalul Cluj) 487 popice doborîte. 
Proba de 200 bile se desfășoară 
astăzi. Tot în cursul zilei de as
tăzi vor continua întrecerile și La 
celelalte probe.

miercuri — Constructorul Sibiu-*  
Dinamo Tg. Mureș 42-38 (17-19); 
Locomotiva Tg. Mureș-Ștlința Ga-, 
lăți 50-47 (21-15); vineri — DU 
namo Tg. Mureș-Locomotiva Tg. 
Mureș 88-37 (38-15), Știința Ga- 
lați-Știința Craiova 47-42 (21-19), 
Voința Oradea-Metalul București 
43-40 (24-19). In clasament con
duce Constructorul Sibfu, urmată 
de Metalul București și Dinamo 
Tg. M'ureș.

CR. PORUMBOIU

tate obținute de sportivii sovietici 
V. Borisov, B. Pereberin, și pu-i 
blică portretele lor.

★
CARACAS (Agerpres)’. — TASS 

transmite :
In cadrul campionatelor mori-> 

dial de tir, la 17 noiembrie s-a 
disputat proba individuală și pe 
echipe de armă calibru redus, cîte 
50 focuri de la 50 m. și 100 m. 
(supranumită meci englez).

Pe primul loc s-a clasat echipa 
S.U.A., cu 2.373 puncte, urmată 
de echipele Suediei cu 2.372 puncte 
și U.R.S.S. cu 2.370 puncte. Pe 
locurile următoare s-aii clasat e- 
chipele Germaniei occidentale și 
Norvegiei.

Titlul individual a fost cîștigal 
de canadianul Bor, care a stabi
lii t un nou record mondial la a- 
ceastă probă, cu rezultatul de 598 
puncte din 600 posibile. Trăgătorul 
sovietic B. Pereberin s-a clasat pe 

* locul șase, cu 595 puncte.

și în locul lui a intrat Farago. E- 
chlpa Partizan a reușit să egaleze 
prin golul înscris de Antici (min. 

.46). In continuare, fotbaliștii jugo. 
slavi au atacat puternic, înscriind 
punctul victoriei prin Valok (min. 
76).

Din echipa Honved au lipsit in
ternaționalii Pușkas, Bozsik și 
Gzibor.

In fața arbitrului jugoslav Mi- 
hailovici, echipele au aliniat ur
mătoarele formații:

Partizan: Stoianovici—Belin, fo- 
vanovici, La'zarovici—Ceaikovski, 
Boskov—Mihailovicî, Iosici, Valok, 
Bobek, Antici.

Honved:, Grosits (dig min. 45 
Farago)— Răkoczi, Ldrănt (din 
min. 35 Palicsko) Kovăcs—Kotăsz, 
Bănyai—Budai II, Kocsis, Machos, 
Babolcsay, Toth Mihăly.

’/z-'A Langos-Enevoldsen 1-0, Giu- 
roiu-Klingen 1-0, Arsenova-Fager 
*/»-’/« (runda 12-a); Kertesz-Iva- 
nova 0-1, Sucha-Eretova *A- ‘A, E- 
njevoldsen-Holluj ’/j-'A, Horold-Lar- 
sen 'A-'A, Kl'ingen-Langos '/z-'A. 
Fager-Giuroiu 0-1, Niisken-Arseno
va 0-1. (runda 13-a).

Clasament final: 1-2. Rujena Su
cha (R. Ceh.) și Antonia Ivanova 
(R.P.B.) 9 puncte (din 13 posi
bile); 3-1 Christina Holluj (R.P. 
Pol.) și Ella Kertesz (R.P.U.) 8'A 
p.; 5. Ursula Horold (R.D.G.) 8 
p.; 6. Venka Arsenova (R.P.B.) 7'A 
p.; 7-8. Svetoslava Eretova (R. 
Ceh.) și Gertrude Nusken (R.D.G.)/ 
7 p.; 9. Lid'ia Giuroiu (R.P.R.) G'A 
p.; 10. Josza Langos (R.P.U.) 6 
p.; 11. Adela Enevoldsen (Dane
marca) 5 p.; 12 Ingrid Larsen (Da-, 
nemarca) 3'/2 p.; 13. Mary Klir»-: 
gen (Norvegia) 3 p.; 14. Adele 
Fager (Finlanda) 2‘/2 p.
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