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M«LE UIWi SOViETiCE—
CALE SIGURĂ PENTRU MENȚINEREA PĂCII

Andrei lanuarievici Vișînskî 
a încetat din viață

ORICINE urmărește presa zi cu 
zi, a putut observa, în ultima 
vreme, că mișcarea pentru asi

gurarea păcii în Europa și in în
treaga lume cunoaște un nou și 
puternic avînt. Este o reacție fi
rească împotriva acțiunilor forțelor 
agresive care vor să submineze pa
cea și securitatea popoarelor. In 
ultima vreme, principala acțiune de 
acest fel s-a desfășurat în Europa, 
unde cercurile guvernante din S.U.A. 
și partenerii lor vest-europeni au 
încheiat, prin acordurile de la 
Londra și Paris, un tîrg cu mili- 
tariștii și revanșarzii vest-germani 
în scopul de a reface Wehrmachtul 
în Germania Occidentală. Conti- 
ntiînd să ignoreze voința de pace 
și colaborare a popoarelor Europei, 
cercurile conducătoare ale puteri

lor occidentale sg grăbesc acum 
să ratifice susamintitele acorduri.

Încurajați de cercurile conducă
toare ale S.U.A., militariștii vcst- 

germani folosesc de pe acum toate 
mijloacele pentru a-și reface pu
terea lor militară și industria lor 
de război. Se vede limpede aceas
ta din punerea industriei Germaniei 
Occidentale în slujba înarmării, 
din crearea diferitelor organizații 
militariste, din difuzarea tot mai 
largă a literaturii fasciste ce pro- 
povăduiește revanșa împotriva sta
telor europene vecine cu Germania.

Toate aceste fapte provoacă o 
serioasă îngrijorare în rîndul tu
turor popoarelor iubitoare de pace, 
care doresc ca Europa să se dez
volte pe o cale pașnică, ferită de 
pericolul pe care-1 reprezintă re- 
înarrnarea militariștilor vest-ger
mani. Iată de ce, popoarele iu
bitoare de pace sprijină din toată 
inima inițiativele concrete luate de 
Uniunea Sovietică, în repetate rîn- 
duri, pentru asigurarea securității 
colective în Europa și pentru re
zolvarea pașnică a problemei ger
mane. Iată de ce. în toată lumea 
a produs un puternic ecou Nota 
sovietică adresată tuturor state
lor europene, prin care se propune 
convocarea Ia 29 noiembrie a unei 
conferințe a reprezentanților aces
tor țări, în vederea creării, pe 
baza respectării intereselor legitime 
ale tuturor statelor, mari și mici, 
a unui sistem de securitate colec
tivă, capabil să asigure pacea și 
securitatea fiecărui stat european 
și a întregii Europe.

Alături de celelalte popoare ale 
Europei, poporul nostru, care a 
cunoscut de două ori grozăviile 
războiului dezlănțuit de imperia
lismul german, condamnă cu hotă- 
rîre încercările de a da revanșar
zilor de la Bonn posibilitatea re- 
Inarmării Germanici Occidentale. 
Năzuințele poporului nostru au 
fost reflecta'te în nota de răspuns 
a guvernului nostru, în care se 
arată : „Guvernul R.P.R. este în 
totul de acord cu guvernul 
U.R.S.S., că pentru a preîntîm*  
pina înrăutățirea situației în Eu
ropa și creșterea pericolului de 
război, trebuie luate toate măsurile 
necesare în vederea stabilirii unul 
sistem de securitate colectivă îtl 
Europa, sistem care să țină seama 
de interesele legitime ale tuturor 
statelor Europei, mari și mici, și 
la care să participe toate statele 
europene indiferent de regimul lor 
social și de stat".

De cîteva zile a început la Stock
holm o nouă sesiune a Consiliu
lui Mondial al Păcii, care are pe 
primul punct al ordinei de zi toc
mai problema luptei și colaborării 
tuturor țărilor Europei împotriva 

reînvierii militarismului german, 
pentru asigurarea securității lor 
colective. In acest oraș, de unde 
acum cîțiva ani a pornit apelul 
împotriva folosirii armei atomice, 

reprezentanți ai popoarelor de pe 
tot globul discută chestiuni im
portante, de a căror rezolvare 
depinde ca viitorul omenirii să fie 

luminos, sau întunecat de urgia 
războiului. Aici, cunoscutul scrii
tor sovietic Ehrenburg a subliniat 
-faptul că pentru prima dată lucră
rile Consiliului Mondial al Păcii 
„nu sînt acompaniate de muzica 
sinistră a bombelor și obuzelor". 
Aceasta, deoarece succesele for
țelor păcii din lumea întreagă au 
determinat o anumită destindere 
a încordării internaționale. Și Eh
renburg a arătat în încheiere, că 
mișcarea partizanilor păcii a cres
cut mult: „pîrîiașele s-att unit, 

. devenind un mare fluviu". Faptele 
dovedesc că așa este. Toți oamenii 
cinstiți, toți cei ce iubesc munca 
pașnică și viața, urăsc din toată 
ființa lor războiul și se alătură 
celor ce luptă împotriva unelti
rilor dușmanilor păcii. In "ranța, 
această luptă cunoaște o deose
bită amploare. In Anglia a avut 
loc de curînd Ziua națională a 
luptei pentru pace. în Italia s-au 
ținut conferințe în cadrul cărora 
au fost discutate problemle păcii 
în Europa. Chiar în Germania Oc
cidentală opoziția față de reînvie
rea militarismului se manifestă 
pînă în rîndurile oamenilor din 
cercurile guvernamentale.

Duminică, presa noastră a pu
blicat răspunsurile tovarășului 
V. M, Molotov la întrebările co

respondentului ziarului „Pravda", 
răspunsuri care aduc importante 
precizări în ceea ce privește pro
blema asigurării securității colec
tive în Europa. Referindu-se ia 
atitudinea guvernelor S.U.A., An
gliei și Franței față de Nota so
vietică, V. M. Molotov a arătat 
că aceste guverne nu au răspuns 
pînă acum la Notă și a adăogat: 
„Dar dacă am judeca după declara
țiile făcute de persoane oficiale, 
reiese că guvernele țărilor amin
tite adoptă o atitudine negativă, 
față de această propunere". Mat 
departe, V. M. Molotov preci
zează importanța propunerilor cu
prinse în Nota sovietică: „Această 
propunere are drept scop să nu 
admită ca unele țări europene să 
fie opuse altor țări europene, 
atunci cînd este vorba de intere
sele menținerii și întăririi păcii 
în Europa".

In ceea ce privește posibilitatea 
realizării unui acord cu alte state 
în problema Germaniei, V. M. 
Molotov a arătat că aceasta există 
„dacă toate puterile interesate vor 
fi de acord că sarcina principală 
și imediată este restabilirea uni
tății Germaniei și nu remilitari- 
zarea unei sau altei părți a Ger
maniei". Luînd atitudine împotriva 
afirmațiilor potrivit cărora ratifi
carea acordurilor de la Paris nu 
va împiedica tratativele între pu
terile occidentale și Uniunea So
vietică cu privire la problemele 
europene nereglementate, V. M. 
Molotov arată că ratificarea „va 
complica în mod serios situații 
din Europa și va submina posi
bilitățile existente de reglementare 
a problemelor europene nerezoi- 
vate și în primul rînd a proble
mei germane".

Răspunsurile date de V. M. Mo
lotov ca și Nota sovietică din 13 
noiembrie arată că problema asi
gurării păcii și securității co’ective 
în Europa este indisolubil legată 
de crearea unui stat german unit, 
pașnic și democrat. In același timp 
aceste acțiuni dovedesc că Uni
unea Sovietică, forța principală a 
lagărului păcii și democrației, este 
gata să întreprindă tot ce e nece
sar pentru înlăturarea primejdiei 
războiului și consolidarea păcii.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS trans
mite următorul comunicat al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice și al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.: 

Comitetul Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. anunță cu adîncă durere că la 22

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE

★ ★
MOSCOVA 22 (Agerpres). —

TASS transmite:
Colegiul și colectivul lucrătorilor 

din Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. sînt a-dînc îndurerați de

MOSCOVA 22 (Agerpres). —
TASS transmite :

Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
și C.C. al P.C.U.S. hotărăsc :

1. Să se constituie o comisie gu-

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 22 noiembrie Adunarea Gene
rală a O.N.U. și-a întrerupt ședin
ța plenară pentru a cinsti memoria

Sportivii
La gospodăria agricolă de stat 

din comuna Răcăciuni din regiu
nea Bacău, realizările sportivilor 
se află la loc de cinste. întreaga 
gospodărie vorbește despre succe
sele lui Mihai Varga, ale voleiba
listelor Cornelia Simion și Maria 
Hăileală care au obținut însemnate 
depășiri de plan, ale tractoriștilor 

încetarea din viață a tovarășului 
Andrei lanuarievici Vîșinski, prim- 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., reprezentantul

vernamentală pentru organizarea 
funeraliilor lui A. I. Vîșinski, com
pusă din M. G. Pervuhin (preșe
dinte), A. A. Gromîko, K. P. Gor-

șefului delegației U.R.S.S., A. I. 
Vîșinski, care a decedat. Președin
tele Adunării Generale, Van Klef- 
fens, a întrerupt șed’nța plenară a

sint fruntași
Iacob Tuvic și C. Codreanu etc.

Dar și activitatea colectivului 
sportiv este dintre cele mai rodnice. 
Cei 135 de membri ai colectivului, 
activează în secțiile de volei, oină 
șah, tenis de masă, schi și fotbal. 
Nici activitatea din cadrul com
plexului G-M.A n.a rămas în urmă.

noiembrie 1954, a încetat din viață subit la 
New York, eminentul om de stat, membru al 
Comitetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, prim-locțiitor al Ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., deputat în So
vietul Suprem al U.R.S.S., academician — 
tovarășul Andrei lanuarievici Vîșinski.

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL U.R.S.S.

★
permanent al Uniunii Sovietice la’ 
Organizația Națiunilor Unite și ex
primă condoleanțe familiei detonc-t 
tului.

șenin, A. F. Gorkin și M. Aj 
Iasnov.

2. Sicriul cu corpul neînsuflețit 
ăl lui A. I. Vîșin-ski să fie adus 
la Moscova.

Adunării Generale în semn de do-- 
liu și a exprimat condoleanțe Gu
vernului Uniunii Sovietice, delegaJ 
ției sovietice și poporului sovietic 
în legătură cu această pierdere.

in mancă
Prin grija comisiei de pregătire șl 
examinare și datorită preocupării 
președintelui colectivului sportiv, 
în momentul de față peste 200 de 
tineri țărani muncitori sînt pur
tători ai insignei, iar a-lți 70 mai 
au de trecut doar o singură normă.

t 
(De fa subredacția noast ă 

ditt Bacău)



Activista sportivă
Ileana Boțoc •••

j In seara aceea cețoasă de 
iarnă, cn tot frigul pătrunzător, 
mii de spectatori clujeni umplu- 
seseră pînă la refuz tribunele te
renului de hochei Locomotiva. 
Se desfășura un joc de hochei 
din cadrul fazei de zonă a cam
pionatului republican. Specta
culozitatea specifică a acestui 
joc rapid făcuse ca spectatorii 
să se apropie mult de manti
nele. Sub presiunea mulțimii 
ele se puteau rupe, deteriorîn- 
du.se astfel această frumoasă 
bază sportivă de iarnă. Și cu 
toate apelurile făcute prin me
gafoane, spectatorii rămîneau 
totuși masați lingă mantinele, 
care începuseră să pîrîie.

Acolo unde^ grămada de oa
meni era mai mare, vedeam 
mereu o femeie, măruntă, dar 
vioaie, care încerca să îndepăr
teze spectatorii din apropierea 
terenului.

— Cine este ?
Urmărindu-mi privirea, cores, 

ponderatul ziairuiluii nostru m:-a 
răspuns :

— O activistă a colectivului 
sportiv Locomotiva Direcția Re
gională. Se numește Ileana Bo- 

i toc..
Puțin mai tîrziu am cunos

cut-o pe această inimoasă acti
vistă sportivă, prin ale cărei e- 

’ forturi a fost amenajată baza
I sportivă de iarnă Locomotiva.

Seară de seară era prezentă la 
patinoar, depunînd toate efortu- 

■ rile pentru ca terenul și insta
lațiile să fie cit mai bine pre
gătite în vederea întrecerilor. 
Se ocupa de toate problemele 
rezolvînd totul rapid, în așa fel 
îneît jocurile din cadrul fazei 
de zonă a campionatului repu
blican de hochei să se desfă
șoare în condițiuni optime.

De la această întîmplare au 
trecut multe luni și iată că, de 

‘ curînd, ne-a sosit la redacție 
i, de la subredacția noastră din 

Cluj, o scrisoare în care ni se 
relatează felul în care mun
cește activista Ileana Boțoc, a- 
cum președintă a colectivului 
sportiv Locomotiva Direcția Re
gională.

Munca acestei activiste de 
frunte nu este deloc ușoară. Co
lectivul sportiv, a cărui condu, 
cere o are, este mare. In cele 
10 cercuri sportive ale colecti
vului activitatea se rezuma ia

Se pregătesc
In valea jiului

Munții care mărginesc minunata 
vale a Jiului oferă admirabile con
diții pentru practicarea sporturilor
• de iarnă. Amenajarea unui număr 
-cît mai mare de pîrtii de schi con
stituie o sarcină de seamă pentru

• colectivele sportive de pe valea 
-Jiului, ca și pentru comisia de schi 
-din cadrul comitetului raional C.F.S. 
itnțelegînd aceasta, oamenii au por
nit la luoru.

La cabana Parîngul au fost făcu
te însemnate pregătiri. Pista de 
fond, care măsoară 30 km., a fost 
lărgită; de asemenea, a fost cură
țită și lărgită și pista de cobo- 
rire. Au fosi defrișați peste 200 de 
metri pătrați de pădure, în vederea

• construirii trambulinei și amenajă
rii unui teren de școală pentru înce- 
p-tori și au fost confecționate ma
terialele necesare construirii tram
bulinei.

La cabana Balea au fost amenaja
te cu spirijinul I.F.E.T. două pîrtii: 
una de cobor îre și alta de slalom 
special. Prin munca voluntară a 
tinerilor sportivi de la mina Vul
can, a fost amenajată o pîrtie de 
cobarîre în apropierea cabanei Vul
can. Pîrtia de coborîre de lîngă 
cabana Straja (Lupeni) a fost 
prelungită și ea, astfel că poate fi 
folosită și pentru desfășurarea 
competițiilor cu caract-r republi
can. La Lupeni, Aninoasa, Petro
șani și Lonea au mai fost amena
jate pii tii pentru concursurile de 
săniuțe

(De la subredacția noastră)

început doar la... fotbal. Ileana 
Boțoc nu s-a speriat însă. A 
pornit cu curaj la treabă, or- 
ganizînd numeroase competiții 
interne, care aveau darul de a 
populariza și alte sporturi în 
rîndurile muncitorilor, tehnicie
nilor și funcționarilor ceferiști 
din cadrul colectivului sportiv 
Locomotiva Direcția Regională.

De asemenea, bazele sportive 
simple fiind în număr insufi
cient față de nevoile maselor de 
sportivi, activista Ileana Boțoc 
a inițiat o campanie de constru- 

. ire a noi baze. Ca urmare, cer- 
i cui sportiv Economat și-a ame. 
I najat un teren de volei, cercul 
1 sportiv Atelierele T.C. și-a con

struit un teren de fotbal, etc. 
Cea mai frumoasă realizare în 
această privință este însă baza 
sportivă din str. Armatei Roșii 
nr. 5, unde se află un teren de 
baschet și două de volei, ame
najate și pentru jocurile în 
nocturnă

Dep.lasîndu-se în permanență 
pe teren, controlînd zi de zi 
cercurile sportive, activista Ilea. 
na Boțoc a reușit să realizeze 
frumoase succese în activitatea 
sportivă de mase, prin orga
nizarea tmor competiții interne, 
ca: întrecerea în cinstea zilei 
de 16 Februarie, Cupa 1 Mai, 
Cupa 23 August, etc., cu prile
jul cărora sute de sportivi și-au 
irecut normele G M.A.

Iar acum, în prag de iarnă, 
activista sportivă, comunista I- 
leana Boțoc nu precupețește 
niciun efort pentru a pregăti cît 
mai bine activitatea sportivă de 

. iarnă a colectivului. A fost re- 
I vizuit echipamentul sportiv, au 

început lucrările de amenajare 
a bazei sportive de iarnă, gaze
tele de perete și panourile 
sportive duc o intensă muncă 
de propagandă, în așa fel în
eît, atunci cînd activitatea spor
tivă de iarnă va începe, spor
tivii colectivului Locomotiva Di
recția Regională să obțină suc
cese din cele mai frumoase.

Vara sau iarna, Ileana Bo
țoc, președinta colectivului 
sportiv Locomotiva Direcția Re
gională Cluj muncește neobosit 
pentru înflorirea activității spor
tive, pentru rășpîndirea pe sca
ră cît mai largă a sportului în 
rîndurile maselor de oameni ai 
muncii.

pentru iarnă
La Sf. Gheorghe

La Sf. Gheorghe, apropierea se
zonului sportiv de iarnă a prile
juit — așa cum e și firesc — un 
vat de pregătiri. Printre colectivele 
care trebuie evidențiate în această 
privință se află și colectivul Voin
ța. Au fost create toate condițiile 
necesare pentru ca 8 din secțiile 
existente în colectiv să. poată desfă
șura o activitate sportivă cît mai 
rodnică. Astfel, pentru secția de ho. 
chei au fost procurate echipamen
tul și materialele necesare. Pentru 
ca antrenamentele și meciurile să 
se desfășoare în cît mai bune con- 
dițiuni, colectivul Voința contribuie, 
alături de colectivul Flamura ro
șie și elevii liceului teoretic de 
băieți la amenajarea terenului de 
hochei și a unui teren de patinaj.

Frumoasa arenă de popice a co
lectivului Voința a fost și ea pre
gătită pentru activitatea din timpul 
iernii. Astfel, a fost asigurată în
călzirea popicăriei pentru tot tim
pul iernii. Șahiștii, jucătorii de te
nis de masă, luptătorii și boxerii 
își vor putea și ei continua activi
tatea în sala de sport, special ame. 
najată pentru iarnă.

Și la colectivul Flamura roșie 
pregătirile sînt în toi. Au fost pro
curate 50 de perechi de schiuri, 
precum și tot echipamentul nece
sar.

C. Finichiu 
corespondent

Din realizările I „Metode" noi de păstrare a echipamentului sportiv
obținute...

Ne apropiem cu pași repezi de 
sfîrșitul anului. Comitetele raionale 
C.F.S. își fac în aceste zile bilan
țul realizărilor obținute. Aceste 
realizări sînt deosebit de frumoase 
acolo unde s-a muncit cu tragere 
de inimă, unde au fost aplicate cele 
maj bune metode de muncă. Ase
menea rezulta-te întîlnim în multe 
raioane. Iată citeva date cu privire 
la realizările înregistrate de comi
tetul raional C.F.S. Ploești.

Un factor care a determinat în 
mare măsură îmbunătățirea muncii 
din comitetul raional C.F.S. Ploești 
a fost angrenarea in comisiile ob
ștești ale comitetului a uno<r tova
răși, buni cunoscători ai probleme
lor sportive și care au muncit cu 
multă dragoste. Ca rezultat al fe
lului în care a muncit, comitetul 
raional C.F.S. Ploești a reușit să-și 
îndeplinească angajamentele anuale 
în 10 luni. Angajamentul cu pri
vire la realizarea de noi sportivi 
clasificați a fost depășit cu 108 la 
sută. Ia purtători G.M.A. gradul I 
cu 206 la sută, etc. In momentul 
de fața, peste 5.000 de tineri din 
raionul Ploești iau parte în mod 

I organizat la activitatea sportivă. 
; Datorită sprijinului primit din par

tea comitetelor raionale P.M.R. și 
U.T.M. ca și din partea comitetului 
executiv al Sfatului popular raio
nal Ploești, comitetul raional 
C. F. S. a putut asigura condi
țiile necesare dezvoltării activității 
sportive de masă. Peste 6.000 de 
tineri din raion au participat la 
întrecerile de cros. In campionatul 
raional de fotbal au activat 45 de 
echipe, dintre caire 37 din mediul 
sătesc. Spartachiada Satelor s-a 
bucurat de o largă participare. Da
torită ajutorului primit de la ac
tiviștii obștești ai comitetului ra
ional, colectivele sătești din raion 
aiu obținut rezultate deosebit de 
bune. Astfel, la colectivul din
G.A.S.  Valea Călugărească un 
mare număr de muncitori agricoli 
activează în diferitele secții pe ra
mură de sport. Membrii colectivu
lui sportiv Recolta Cornești și-au 
amenajat prin muncă voluntară un 
teren de fotbal, un teren de volei 
și o pistă pentru alergări. Dintre 
colectivele sportive sindicale, tre
buie evidențiate, pentru activitatea 
desfășurată, colectivul Flacăra Bol
dești și Metalul 113. In aceste co
lective a existat o serioasă preocu
pare pentru atragerea unui număr 
cît mai mare de tineri în activita
tea sportivă.

N. Bedrosian 
corespondent

Cine crede că birocrația este un 
apanaj strict al celor care au 
munci de... birou, se înșeală. Bi
rocrația își poate vîrî codița ori
unde, chiar și în activitatea medi- 
co-sportivă.

Recent am primit o sezisare din 
partea corespondentului Gr. Chiri- 
țescu din Orașul Stalin, privind 
unele măsuri birocratice luate de 
directorul cabinetului medico-spor- 
tiv din localitate, tov. Dr. Iliescu.

Se știe că una dintre sarcinile 
principale ale acestor cabinete este 
asigurarea controlului medical al 
sportivilor înainte de competiție și 

• a asistenței medicale în timpul în
trecerilor sportive. Pentru a face 
față cu succes acestor Îndatoriri, 
tov. Dr. Iliescu a dat două dispo-

La jocurile de fotbal...

Fu,m nmp ne mai desparte de 
ziua cînd toată țara va îmbrăca 
haina albă a iernii, cînd mii de 
tineri și tinere vor începe să se 
întreacă din nou pe patinoare și 
pe pîrtiile de schi. De pe acum, 
sportivii își pregătesc schiurile, bo
cancii, patinele, ca totul să fie 
gata pentru întreceri. Alții, insă...

La colectivul sportiv Flamura ro
șie Kirov din Capitală „măsurile" 
au fost luate pentru a păstra la... 
căldură echipamentul și materialele 
sportive. Tov. Luca Constantin, 
magazinerul colectivului sportiv, 
care este în acelaiși timp și res
ponsabil cu protecția muncii în în
treprindere, a mutat, din proprie 
inițiativă, materialele și echipamen
tul sportiv din^ cele două încăperi 
rezervate magaziei sportive, in
tr-un pod pe unde trec conductele 
de calorifer.

Acolo, poți găsi claie peste gră
madă, treninguri și bocanci de fot- | 
bal, pe care noroiul stă de astă 
primăvară, la un loc cu tricouri și !---- o

Cum este întrebuințat
i

— Spuneji, tovarășe director...
— Ascultă-mă, se știe la voi la sindicat că se umblă cu echi

pament sportiv pe stradă?

Păstrarea și întrebuințarea echi
pamentului sportiv în cît mai bune 
condițiuni este o sarcină perma
nentă și deosebit de importantă a 
tuturor colectivelor sportive. De 
felul in care echipamentul este în
treținut și mai cu seamă folosit, 
depinde în mare măsură și dezvol
tarea activității sportive în colec
tivul respectiv.

In majoritatea colectivelor spor
tive această sarcină este înțeleasă 
și, în consecință, îndeplinită. Dar, 
sînt încă și cazuri în care echipa
mentul sportiv este întrebuințat în 
scopuri cu totul străine de menirea 
lui. Un exemplu de acest fel întil- 
n-im la colectivul Metalul Grivițai.

Prin „bunăvoința" tovarășului 
Nicolae Constantinescu, președinte
le colectivului sportiv, pantofii de 
tenis sînt întrebuințați de echipa 
artistică a întreprinderii, care are

Birocrație... medicală
—O—

ziții: în primul rind, vizita medi
cală nu se va mai face decît la 
cabinetul medieo-sportiv; în al doi
lea rind, orice competiție va fi a- 
nimțată din vreme cabinetului, 
pentru a se putea delega în termen 
medicii necesari asigurării asisten
ței sportivilor în întrecere.

Toate ar fi fost în regulă, dacă 
practica n-ar fi demonstrat spiritul 
birocratic în care au fost con
cepute aceste dispoziții- Intr-adevăr, 
vizita medicală la cabinet înlătură 
o serie de greutăți în munca me
dicilor. Dair ce te faci în cazul 
Întâlnirilor de box sau lupte de 
pildă, cînd controlul medical tre
buie efectuat, odată cu cînitarul, 
m ziua competiției? Oare le va fo
losi mai mult sportivilor respectivi 
„stagiul" de așteptare la cabinetul 
medical, decît rezolvarea operativă 
a problemei, prin delegarea unui 
medic care să efectueze controlul 
sportivilor la fața locului, odată cu 
eîntarul? Cît despre anunțarea din 
vreme a oricărei întreceri sportive, 
nici nu poate exista pretenție mai 
justificată. Cu o singură condiție 

pantofi de atletism, peste care sînt 
azvirlite mingi de tot felul. Bocan
cii de schi, aruncați alături de 
conducte, au talpa carbonizată, iar. 
ghetele de fotbal, din cauza căl
durii, au ajuns să semene teribil 
cu... opincile.

Consiliul colectivului sportiv, al 
cărui președinte este tov. Nicolae 
Cătănoiu. iar responsabil admini
strativ tovarășa Clara Kissler, a 
dat dovadă de nepăsare față de 
această situație, nu s-a sezisat de 
faptul că magazinerul nu numai 
că nu îngrijește echipamentul, dar 
îl și... transformă pentru uz pro
priu (o pereche de pantofi de at
letism, cărora le-au fost scoase 
cuiele și aplicate pingele și tocuri, 
au devenit... pantofi de stradă).

De altfel, atît consiliul colecti
vului cît și comitetul de întreprin
dere susțin că... habar n-au avut 
de întreaga situație. Pcate că a- 
cum, vor lua, în sfîrșit, măsurile 
necesare.

fo"tib llie 
-•''•"^rondent

echipamentul sportiv

„grijă" să-i înapoieze colectivului 
într-o stare jalnică.

Așa se întîmplă cu pantofii de 
tenis. Cu treningurile situația se 
prezintă însă altfel. Acestea au 
„cinstea" de a fi purtate de 0 
serie de tovarăși din întreprindere. 
Să nu credeți însă că ele sînt pur
tate la niscaiva antrenamente. Nul 
Treningurile țin loc... de haine. Ca 
nu cumva echipamcintul colectivului 
sportiv să rămină... neîntrebuințat.

„Noi sîntem de părere, ne scrie 
în încheierea scrisorii sale cores
pondentul Mihai Florian, că echi
pamentul sportiv nu trebuie să mai 
fie folosit de tovarășii din condu
cerea întreprinderii, ci să fie dat 
muncitorilor care vor să practice 
sportul'. i 

însă: să se și programeze medicii 
necesari la competițiile anunțate 
și să se controleze prezența lo-r pc 
teren. Pentru că, de .pildă, in timp 
ce la meciul Dinamo Orașul Stalin 
—Știința Cluj au asistat (bineîn
țeles, în calitate oficială) 6 medici, 
a doua zi, la o întîlnire de lupte, 
nu s a prezentat nici un medic, 
(deși competiția a fost anunțată 
cabinetului în termenul impus de 
tov. director). Șj cazul citat nu c 
unic.

A te rezuma la darea de dispo
ziții și la trasarea de sarcini fără 
a controla aipoi executarea lor în- 
tr-un sector atît de important ca 
acel medieo-sportiv, înseamnă a 
ajunge la situații ca acelea sem
nalate la cabinetul medieo-sportiv 
din Oralul Stalin. Și acest luoru 
nu este admisibil.

La Intîlnirile de lupte...



Cu sprijinirii lui... Pentru o mai larga participare
Pe maistrul turnător Alexandru 

,1 iStruczuj de la centrul mecanic din 
I Cărei îl cunosc și îl stimează toți 
B «nuncitorii. Plin de inițiativă și bun 

organizator, harnicul maistru a reu
șit să ridice și colectivul sportiv Ia 
rangul de fruntaș pe raion. In cele 
sase cercuri sportive ale colectivu
lui activează în prezent peste 200 
muncitori dintre care 80 la sută 
stat purtători ai insignei GMA. In 
secțiile de atletism, tir, popice, vo
lei și fotbal activează, de asemenea, 
aproape 140 sportivi. Președintele 
colectivului, Alexandru Struczuj

la probele de ciclocros coittisiiht1

©sie ajutat îndeaproape de I. Gașpar, 
Wl. Peto și Gh. Kocsorva, muncitori 
de frunte și buni sportivi, care au . 
primit de curînd. ca răsplată a 
eforturilor depuse în sporirea pro
ducției. Medalia Muncii. Acum, in 
praig de iarnă, sala frumos amena
jată își așteaptă oaspeții. Luptătorii 
și gimnaștii au și început antre
namentele. iar fotbaliștii vor activa 
plnă la primăvară în secțiile de tu-

' rism și schi.
(de la subredactia noastră din 

Baia Mare) 
—O—

SPORTIVI FRUNTAȘI ÎN MUNCĂ

Deschiderea sezonului de ciclocros 
de toamnă a dovedit cu prisosință 
că, atunci cind există o preocupare, 
rezultatele sînt din cele mai bune. 
Astfel de rezultate a obținut, du
minică, tînărul colectiv sportiv 
Constructorul M.A.S.

Din păcate însă, și de data acea
sta, ca și în fiecare toamnă și 
primăvară, trebuie să facem aceeași 
constatare: majoritatea alergătorilor 
fruntași ocolesc probele de ciclo
cros, dînd astfel un prost exemplu, 
prin desconsiderarea rolului însem
nat ăl acestor întreceri în progra
mul general de pregătire al cicli
știlor. Și tocmai cicliștii sînt cei 
care au de suferit în urma, unei 
„vacanțe" prea lungi, căci în pri
măvară, la reluarea activității pe 
șosea, ei se a-flă da ți Înapoi cu 
mult și au nevoie de o perioadă 
mai mult sau mai puțin lungă

spre a atinge nivelul adevăratelor 
lor posibilități. Nivel pe care — 
după cite se vede — nu înțeleg de 
fel să și-l păstreze și, mal puțin 
chiar, nu urmăresc să și-l îmbu
nătățească.

Este vorba, desigur, de o greșită 
orientare a unor cicliști, fapt de 
care stat vinovați conducătorii Co
lectivelor și antrenorii. In legătură 
cu această lipsă, comisiei orășe
nești de ciclism îi revine sarcina 
importantă și imediată de a duce o 
susținută muncă de lămurire cu 
delegații și antrenorii secțiilor de 
ciclism, în vederea unei participări 
cit mai numeroase, știut fiind că 
probele de ciclocros asigură o 
eficace continuitate a activității 
competiționale și contribuie, tot
odată, la pregătirea multilaterală, 
de care cicliștii noștri au atîta ne
voie.

Gimnastică

Muncitorii, tehnicienii și ingine
rii uzinelor „Semănătoarea" din 
Capitală obțin pe zi ce trece tot 
mai multe și importante realizări în 
muncă.

Tînărul absolvent ăl școlii pro
fesionale nr. 4, lăcătușul Gh. Ma- 

' reș și-a luat de curînd angajamen
tul să dea 50 piese peste normă. 
Folosind la maximum timpul de 
lucru și aplicînd toate cunoștințele 
obținute în școală, fotbalistul Gh. 
Mareș realizează zilnic o depășire 
de 200 la sută.

In fruntea sportivilor de la ma
trițe™ se află jucătorul de volei 
Cornel Lupu care, datorită meto
dei Voroșin, înregistrează o de
pășire de 200 la sută.

_ ' Urmîndu-i exemplul președintele
comisiei G.M.A., Ion Botofei, tot 
matrițer, întrece norma cu 150 la 
sută.

Constantin Cicerone este unul din 
fruntașii secției strungărie. Rezulta
tul înlăturării rebuturilor și a tim
pilor marți este oglindit în depă
șirile sale de 100—150 la sută.

Din piesele și materialele cărora 
nu li se găsea nici o întrebuințare, 
Bportivii Ion Pecingine, Ion Cătăneț 
și D-tru. Oprea de la secția semă
nători au construit în timpul 
liber O semănătoare nouă, cu nimic 

' inferioară celorlalte. Prin această 
acțiune sportivii au economisit ma
teriale și piese în valoare de 8000 
tei.

Eugen Andrei 
corespondent

Probele de ciclocros cer multă dlrzente și o bună pregătire pen
tru a te putea descurca in diferite puncte dificile de pe traseu.

Activitatea sportivă in școli
■ In vederea pregătirilor pentru 

activitatea sportivă de iarnă, di
recțiunea școlii medii mixte Nr. 1 
din Cărei (regiunea Baia Mare) 
a luat o serie de măsuri necesare 
desfășurării acestei activități în 
cele mai bune condițiuni. Astfel, 
prin folosirea posibilităților locale 
au fost făcute reparațiile necesare 
sălii de gimnastică, a fost reame- 
najat un vestiar pentru echiparea 
elevilor, s-a pus la dispoziția co
lectivului o sală-maga,zie pentru 
păstrarea materialelor și echipa
mentului sportiv, precum și o sală 
pentru aparatele sportive portative.

Școala a fost dotată de către Mi
nisterul Invățămîntului cu materia
le și aparate sportive. Elevii școa- 
lei întrețin cu deosebită grijă toate 
instalațiile și terenurile sportive.

O intensă activitate se desfășoa
ră în secțiile de volei, gimnastică, 
baschet, atletism, oină, handbal, 
etc.. Un puternic accent se pune pe

pregătirea pentru trecerea norme
lor G.M.A. Astfel, numai în cursul 
pătrarului I au trecut normele la 
alegere 160 de elevi și eleve.

Traian Szilagi 
corespondent

■ In orașul Piatra Neamț, 46 
elevi ai școlii pedagogice au lucrat 
15 zile pe ogoarele gospodăriei de 
stat Zănești (raionul Piatra 
Neamț), răsptinzînd astfel la pro
punerea făcută de direcțiune. S au 
evidențiat în această muncă nume
roși elevi, printre care și următo
rii membri ai colectivului sportiv: 
Th. Năstase, C. Cozma, V. Bilbov, 
Th. Murărescu, Gh. Tănase, V. Cî- 
tea, toți buni sportivi, purtători ai 
insignei G.M.A. și totodată frun
tași în învățătură.

Mircea Scripa 
corespondent

Intr-una din ultimele sale ședin
țe, Comisia Centrală de Gimnas
tică a adoptat următorul amenda
ment tehnic privind alcătuirea 
exercițiilor liber alese:

Indicații generale: 1. Toate exer
cițiile liber alese trebuie să fie 
mai grele decît cele impuse; 2. 
Exercițiile liber alese Ia fel de 
grele ca cele impuse vor fi arbi
trate din nota 5.50; 3. Exercițiile 
liber alese mai ușoare decît cele 
impuse vor fi arbitrate după cum 
urmează: pentru lipsa fiecărui' ele
ment (combinație) se va scade
0.50  p.

Genul exercițiilor liber alese la 
categoria maeștri bărbați: 1. Bară.
— începutul și sfîrșitul trebuie să 
fie cel puțin la fel de greu ca la 
impus. Să aibă, de asemenea, o 
trecere peste bară cu lăsarea apu
cării: 2. Paralele — începutul și 
sfîrșitul să fie cel puțin la fel de 
greu ca la impus. Să conțină un 
salt peste- sau sub bară. Să conțină 
un clement de forță, o întoarcere 
cu lăsarea apucării; <3. Cal cu mi
nere — Să se lucreze pe cele trei 
părți ale calului. Exercițiile să 
cuprindă foarfeci înainte sau îna
poi, cercuri în ambele sensuri, trei 
întoarceri; 4. Inele — Să predo
mine elementele de balans, să con
țină un stînd pe mîini din forță, 
unul din elan, răsturnare în stînd 
pe mîini. un element de mare for
ță menținut, o săritură de pe apa
rat- la fel de grea ca la impus: 
5. Sol — Exercițiul să conțină cel 
puțin trei combinații de acrobatică, 
alcătuite din cite două-trei elemen
te diferite, executate în torent, să
rituri artistice, cumpene menținu
te, un element de mare forță men
ținut. Elementele să fie artistic le
gate între ele, formînd un tot di
namic și expresiv. Elanul prea lung 
pentru elementele acrobatice va fi 
penalizat. Se recomandă acompa
niament muzical; 6. Sărituri — Se 
recomandă o săritură din altă fa
milie decît cea de la impus.

Genul exercițiilor liber alese ta 
categoria maestre-femei: I. Birnă.
— începutul și sfîrșitul să fie la 
fel de greu ca la impus. Să pre

domine elemente de deplasări, să
rituri, întoarceri (piruete). Trebuie 
să conțină o rostogolire îna'nte 
din stînd pe cap sau pe mîini, o 
rostogolire înapoi, un stînd .pe cap 
sau pe mîini menținut, un element 
de mare dificultate (de ex.: răstur
nare lentă, roată laterală, săritură 
cu rostogolire). Toate aceste cle
mente vor fi combinate, formînd un 
tot dinamic și estetic. Exercițiile 
lente și monotone vor fi penalizate 
cu 0.50 p.; 2. Paralele — Să se 
lucreze alternativ pe bara de jos 
și cea de sus, cel mult cîte trei 
elemente. Să se evite întreruperile. 
Elementele vor fi alese în așa fel 
îneît poziția finală a unui element 
să servească drept poziție de ple
care pentru elementul următor. 
Totuși, pot fi incluse anumite ele
mente marcate sau menținute (de 
ex.: cumpăna pe abdomen sau stînd 
pe mîini, fără a abuza, însă). Exer
cițiul să conțină cel puțin un' ele
ment de mare dificultate (care 
necesită curaj și este riscant, dar 
care nu se bazează pe forță); •?. 
Sol — Exercițiul să conțină cel 
puțin două combinații de acroba
tică alcătuite din 2-3 elemente exe
cutate în torent. Obligator se va 
executa roata întoarsă și răstur
nare înapoi sau salt înapoi. Sări
turi artistice, piruete, cumpene, un 
stînd pe mîini menținut. . Aceste 
elemente vor fi legate între ele cu 
elemente de gimnastisă art:st'că. 
Exercițiul trebuie să fie dinamic și 
expresiv. Combinația și execuția 
prea monotone vor fi penalizate. 
Se recomandă acompaniament mu
zical; 6. Sărituri — Se recomandă 
o săritură din altă familie decît 
cea de la impus. Notă: Exercițiile 
liber alese pentru categoria maeș
tri trebuie să îndeplinească condi
țiile sus arătate pentru a fi arbi
trate din nota 10.

Calcularea rezultatelor. La cal
cularea rezultatelor pe echipe sa 
va proceda astfel: a. punctele ob
ținute de concurenții din cat. ma
eștri Ia fiecare exercițiu se vor 
majora cu 50%; b. concurenții 
(concurentele) din cat. I-a și a ILa 
vor rămîne cu punctele obținute 
la fiecare exercițiu.

Concursul de tenis de masă al lotului R.P.R.
Amatorii de tenis de masă din 

Arad vor avea prilejul să urmă
rească, începînd de astăzi, evolu
ția jucătoarelor și jucătorilor de 
tenis de masă din lotul republi
can, care se vor întrece în cadrul 
unui concurs de verificare. La com
petiția care se va desfășura as
tăzi, miercuri și joi vor participa 
printre alții, maestra emerită a 
sportului Angelica Rozeanu, maes

tra sportului Șari Szasz, Ella 
Zeller, campionul țării Matei Gant- 
ner, maeștrii sportului Tiberiu 
Harasztosi și Toma Reiter, jucăto
rii Paul Pesch, Mircea Popescu, 
Zaharia Bujor, Alexandru Șirlin- 
can, precum și o serie de jucători 
din Arad ca Marius Pop, Emeric 
Grunwald, Judith Grunwald etc.

Se vor disputa jocuri în cadrul 
probelor de simplu și dublu.

---- o

Ajutoarele președintelui de comitet raional C. F S. 
in dezvoltarea sportului la sate

Cea mai importantă sarcină a 
comitetelor raionale C.F.S. este 
de a conduce, îndruma și controla 
activitatea sportivă la sate. Dar, 
pe lîngă aceasta, comitetele raio
nale C.F.S. au aceleași îndatoriri 
și față de activitatea din orașele 
din raion, precum și unele sarcini 
noi (decernarea insignelor G.M.A.

■ și ținerea la zi a evidenței) în dome
niul complexului. Activitatea com- 
petițională, respectarea calendaru. 
lui sportiv precum și multe alte 
probleme legate de activitatea spor.

i tivă din orașe pot fi rezolvate cu 
succes cu ajutorul comisiilor raio- 

•j nale pe ramură de sport. La fel, 
noile sarcini ce le revin comitete
lor raionale C.F.S. pe linia comple
xului G.M.A. pot fi și trebuie re
zolvate cu ajutorul activului vo
luntar. Mult mai complex este as
pectul îndeplinirii îndatoririlor co
mitetelor C.F.S. la sate, mal ales 
că, în general, aceste comitete nu
mără un singur activist salariat: 
președintele

Deci, problema asigurării îndru
mării tehnlco-metodice și a contro
lului activității sportive la sate 
poate fi rezolvată de comitetele ra. 
ionale C.F.S prin;

Întărirea colaborării..

Nu este însă vorba de o colabo
rare prin participarea reciprocă la 
ședințe, practică birocratică folosi
tă pe scară largă în unele raioane. 
Este vorba despre o colaborare e

fectivă, operativă, de sus de la cen
trul de raion și pînă jos, la comu
nă, între activiștii tuturor organe
lor interesate în dezvoltarea acti
vității sportive la sate. In unele 
raioane (Vîlcea, raionul Stalin, Mu
reș, etc.), conlucrarea comitetelor 
raionale C.F.S. cu celelalte secțiuni 
ale sfatului popular raional (învă. 
țămînt, artă și cultură, secțiunea 
sanitară și chiar cea financiară) 
constituie o realitate. Acest stil de 
muncă trebuie însă dezvoltat în 
întreaga țară și mai ales extins și 
la nivelul comunelor, prin interesa- 
rea și angrenarea efectivă a direc
torilor de cămine culturale, învăță
torilor, activiștilor sfaturilor popu
lare comunalp și deputaților în re
zolvarea problemelor sportive. Unul 
dintre aspectele acestei colaborări 
îl reprezintă conlucrarea dint e 
comitet și secțiunea învățămînt, pe 
linia instruirii și a ridicării nive
lului profesional al profesorilor de 
educație fizică de la sate, în cadrul 
cercurilor pedagogice. In aceste 
cercuri, comitetul C.F.S: raional 
își poate exercita din plin una din
tre cele mai importante funcțiuni : 
sprijinul tehnico-metodic dat acti
vității sportive la sate.

...și activizarea consiliilor raionale 
Recolta

Consiliile raionale obștești Re
colta sînt o formă organizatorică 
deosebit de necesară în actuala e-

Itapă de dezvoltare a sportului în 
satele noastre. Ele trebuie să de
vină organul operativ de îndrumare 
și control al activității sportive la 
sate, principala legătură dintre co. 
mitet și sat. Este vorba deci despre 
un for cqre, deși voluntar, se bifc 
cură de multă încredere și are res
ponsabilități pe cît de importante 
pe atît de precise. Or, angrenarea 
cît mai multor utemiști, pe baza 
sarcinilor trasate de comitetul ra
ional U.T.M., oferă garanția unei 
munci duse conștiincios și cu toată 
seriozitatea, și experiența cîtorva 
raioane în care s-a procedat ast
fel (în Regiunea Autonomă Maghia
ră, Suceava, Bacău etc.) a dat re
zultate atît de evidgnte, îucît se 
impune extinderea acestei metode 
în întreaga țară.

Consiliile raionale obștești Re
colta trebuie formate însă nu nu
mai din cadre care locuiesc în cen. 
trul de raion, ci și din tineri din 
comune, care să devină organe di
recte de teren ale consiliului raio
nal și să aducă în acesț tel con
tribuția lor în rezolvarea operativă 
a problemelor pe scară locală. For. 
marea, instruirea și stimularea a- 
cestui întreg activ cade în sarcina 
comitetului. Iar transformarea aces
tor consilii într-o realitate va fi 
mult mai folositoare decît rezol
varea de către unicul activist al 
comitetului C.F.S. a unei serii în
tregi de sarcini care i-ar reveni di

rect consiliului (ca în raionul Ba
cău, Tulcea, Bitjoru etc.).

Instructorii au nevoie de îndrumare

In comună, profesorul de educa
ție fizică și instructorul sportiv ob
ștesc (în cele mai dese cazuri ab
solvent al unei școli centrale sau 
locale de instructori sportivi) con
stituie elementul pregătit din punct 
de vedere tehnic sportiv, capabil 
să asigure o activitate regulamen
tară într-o serie de ramuri de sport, 
întrecerea normelor G.M.A. etc. In. 
drumarea tehnică metodică a profe. 
sorilor de educație fizică și a in
structorilor sportivi este o sarcină 
directă a comitetului raional C.F.S. 
Modalitatea do a instrui profesorii 
a reieșit clar : ea constă în indica
țiile date de președintele comitetului 
în cercurile pedagogice și exemplul 
unor profesori ca acei din Niculi- 
țel (raionul Tulcea), Gugești (ra
ionul Focșani) etc. arată că, acolo 
unde această îndrumare este justă, 
rezultatele sînt dintre cele mai fru
moase.

In problema instruirii instructo
rilor, însă, majoritatea comitetelor 
raionale C.F.S. n-au găsit linia cea 
justă. Cu mici excepții (raionul 
Mureș, Deta, etc.) instructorii de 
'a sale sînt convocați Ia raion fără 
nici un fel de socoteală, deplasările 
și instructajele lor sînt legate strict 
de campanii și competiții, astfel în
eît și munca lor nu poate fi alt
fel decît în salturi. Or, instructorii, 
ca și profesorii de educație fizică 
de altfel, nu au numai un rol strict 
tehnic, ci au in mina lor o mare 
parte din posibilitățile de a deschi
de calea spre dezvoltarea de viitor 
a colectivului sportiv sătesc.

Dar, pentru realizarea acestor 
scopuri, activitatea instructorului 
trebuie să devină continuă, să aibă 
perspectiva scopurilor și conținu
tul ei. Acesta nu se poate obține 
fără a se imprima un caracter con
tinuu, organizat, muncii de îndru- 
mare a cadrelor tehnice de la sate, 
prin ședințe trimestriale, de pildă, 
in care fiecare dintre ei să capete 
cel puțin perspectiva activității pe 
trimestrul ce urmează,

★
Toate aceste sarcini îi cer prev 

ședintelui comitetului raional C.F.S. 
nu numai mult spirit organizatoric 
și capacitatea de a rezolva diferite
le probleme prin mijloace locale, ci 
și o temeinică pregătire profesiona
lă, tehnico-sportivă. In acest do-: 
meniu, există încă lipsuri import 
tante și nu odată am arătat cum în 
raioane ca Băneasa (reg. Constan
ța), Caracal (reg. Craiova) etc., 
întreaga activitate a președintelui 
comitetului G. F.’ S. este handica- 
pată de lipsa sa de pregătire pro
fesională. Folosirea materialului 
documentar de la centru, studierea 
organizată a cărții sportive, a pu
blicației de specialitate „Cultură 
fizică și sport" și a materialelor 
apărute în presa sportivă constitute 
un important ajutor în ridicarea ni
velului profesional al acestor acti
viști, a căror principală sarcină 
este instruirea tehnico-metodică a 
altora. Ridicarea continuă a nive
lului profesional constituie unul din 
principalele mijloace ale președinte
lui de comitet raional C.F.S., în ac
țiunea de dezvoltare a activității 
sportive la sate.



B iu p ă • 2 <
Am stat șt am socotit. Au trecut 

£J3 zile de cînd toate aceste echi
pe s-au întî'nit pe stadionul Repu
blicii clin București, în prima etapă 
a campionatului republican de a- 
tletism pe echipe. Era o zi înso
rită de mai, cu un vînt care abia 
ad'.a, fluturând ușor, mătasea stea
gurilor de pe înaltul tribunelor...

De atunci au trecut 203 zile. Și 
nu mai e primăvară și r ci zlr-tul 
nu mai aduce pe stadionul Repu
blicii puful plopilor din vec nătate. 
Mulți dintre noi, cei care neani in
timii atunci, am căutat alt loc_de 
întrecere pentru ultimele meciuri ale- 
acestei competiții. Am crezut (cît 
au crezut atleții 1) că vremea va 
fi mai îngăduitoare acolo, departe, 
pe malul Crișului, la Oradea. N-a 
fost însă. așa. Timpul cu totul ne
prielnic ne-a îngăduit însă să ju
decării această întrecere și din alte 
puncie de vedere. Cei care i-au 
văzut pe atleți concurînd la 2 mai 
în București și au‘ fost alături de 
ei, sîmbătă și duminică, pe stadio
nul Progresul din Oradea și-au 
putut da seama că sportivii aceștia 
n-au parcurs numai drumul atîtor 
concursuri, cu succesele și insucce
sele lor, dar că au cîștigat ceea ce 
înseamnă atît de mult: puterea de 
luptă și dîrz-mia. Pentru că pista 
stadionului din Oradea se trans
formase în bulgări înghețați, peste 
care în prima zi se așezase ză
pada. iar temperatura coborîse în- 
tr-atît îneît de-abia puteai să iei 
greutatea în mînă. Și pe deasupra, 
un vînt rece sufla destul de puter
nic. Acestea au fost condițiile de 
concurs la Oradea, mai cu seamă 
pentru participanții la primele probe 
din fiecare zi de concurs. Mai apoi 
însă, vremea se încălzea, cît de cît, 
iar pista, dezghețîndu-se, se trans
forma într-o masă clisoasă. Ca să 
vă dați seama și mai bine de vi
tregia vremii, este bine să arătăm că 
nici 3 treninguri groase și pe dea
supra o haină nu îngăduiau atle- 
ților să se simtă mai bine... Și, cu 
toate acestea, absolut toți comcu- 
renții au luptat pînă la mltimul 
dram de energie. Mai mult chiar, 
Opriș, dar și ceilalți alergători de 
la gânduri, zbuirau parcă peste gar
duri, Ioana Luță a găsit puterea 
să bată chiar recordul de junioare 
pe 100 metri, ca și tînărul student 
de la arhitectură, Iulius Iordan, 
care a trimis sulița dincolo de 61 
de metri, stabilind un nou record 
de tumori. Mai sînt încă muilte alte 
performanțe, care trebuie subliniate: 
Emerik Gyarmati și Gh. Szdkori

■ *

Despre echipa masculină de volei
Știința Iași

lașul reprezintă pentru voleiul 
din țara noastră un centru impor
tant, cu tradiț'e. Echipele ieșene 
s-aiu impus încă d n anul 1919, 
pu ocazia desfășurării primului cam
pionat republican. De atunci an 
de an echipele de volei din Iași 
au participat la cele mai impor 
fante competiții ale țării, obțînînd 
rezultate frumoase.

In actualul campionat echipa
Știința lași a obținut rezultate
slabe, cu mult sub posibilități, lu
cru reflectat, de altfel, și de po
ziția pe care o ocupă în clasa
ment: locul ultim.

Cercetînd cauzele acestei stări 
de fapt, corespondentul nostru 
■Richard Untu np scrie că elemen 
tele care alcătuiesc echipa de vclet 
sînt talehtate și dtepun mult in
teres pentru ridicarea nivelului 
tehnic. Lipsa unui program judi
cios alcătuit, ea și greutățile în- 
t’mpnate în t;mpul pregătirilor 
fac însă ca echipa să manifeste 
multe deficiențe tehnice, tactice șt 
fizice.

Pînă la 15 mart’e echipa nu a 
avut antrenor De la această dată 
a funcționat ca antrenor jucătorul 
Teodor Baloș. Iată, deci, dintr-o 
d."‘ă o linsă. Oricît de bine pre
gătit și oricîtă rutină ar aivea un 
jucător, aflindu-se pe teren el nu 
va putea suplini lipsa conducăto
rului de pe margine. El nu poate 
sezisa greșelile echipei și deci nu 
va putea lua măsurile necesare.

Antrenamentele echipei se fac 
pe terenuri necorespunzătoare. Te
renul ,.! Niculi" și sala Spartac 
nu îndeplinesc condițiile necej- 
sare efectuării unui bun antrena
ment O greutate în pregătirea stu
denților o constituie și lipsa li
nei echipe mai valoroase, în com
pania căreia să se antrenez" De 
.asemenea, din cauza oreloj de curs

5 zile...
au realizat cele mai bune rezultate 
ale lor pe 10.000 metri, Paul De
meter a aruncat sulița dincolo de 
60 de metri, Alexandra Sicoe a 
alergat cei 800 de metri ai schim
bului său, din ștafeta 3x800 m. în 
2:22.4. etc.

Laude se cuvin, fără îndoială, și 
arbitrilor, care de multe ori au 
trebuit să rămînă aproape 3 cea
suri nemișcați pe un frig atît de 
mare. Acșstea sînt faptele cele mai 
de seama care trebuiesc cunoscute 
în legătură cu concursul de la 
Oradea, mai ales pentru că ele ne 
arată ceea ce se și urmărise prin 
organizarea. acestei competiții pe 
echipe.

In zilele de concurs, da Oradea, 
ne-am gînidit, privind Întrecerile, 
la cei noi, la cei care au primit 
„botezul stadionului" odată cu a- 
ceastă competiție. Ei nu sînt mulți, 
pe cît se spera, n-au reușit toți 
rezultatele pe care le-am fi dorit, 
dar ei există. Tocmai de aceea, 
cînd i-am rugat ne antrenorii echi
pelor să ne facă lista lor ca să o 
confruntăm cu cea pe care o a- 
vem, le-a fost suficient să arunce 
o privire roată pe stadion și să-i 
vadă. Și pe Ernest Radulian, și pe 
Paraschiva Gaill, Vasile Popa, Ele
na Ivanovici, Gheorghe Popescu și 
atîția alții care și-au făcut debutul 
intr-unui din concursurile desfășu
rate de-a lungul celor 203 zile. 
Acesta nu este numai uin succes 
pentru antrenori, ci și un succes 
al mișcării sportive din țara noas
tră. Aceasta înseamnă să duci 
muncă pentru a atrage noi tineri 
pe stadion, să ridici tinerele ele
mente. Se vor mira poate mulți, ne
găsind cuvinte despre învingătorii 
acestui campionat, despre puternica 
echipă a asociației Dinamo, despre 
cea a studenților din Gluj și despre 
a treia clasată, tînăira echipă a a- 
soclației Locomotiva. Vom găsi 
însă prilejul unor viitoare reveniri 
pentru a vorbi pe larg despre fie
care dintre e'le. Să amintim însă 
aci un singur lucru semnificativ: 
odată cu plachetele, Alexandru 
Stoenescu, Alexandra Sicoe și Du
mitru Constantin au primit pentru 
echipele lor frumoase buchete de 
flori. In ziua aceea rece de noiem
brie, ele au simbolizat, prin fru
musețea și gingășia lor, o răsplată 
minunată pentru atîtea eforturi, e- 
moții și performanțe. De aceea a- 
plauze'e celor prezenți au răsunat 
cu atîta putere pe stad:on.

TUDOR VOR NICU

d'.erite, jucătorii nu participă în
totdeauna la antrenamente.

Considerăm însă că principa
lele cauze ale slabei comportări 
a echipei Știința Iași se datorese 
superficialității cu care au fost 
tratate problemele echipei de că
tre consiliul central al asociației 
Știința. Dovadă și neprezentarea 
echipei la jocul cu Știința Arad 
(în tur), cauzată de lipsa de fon
duri necesare deplasării. Consiliul 
central al asociației nu a căutat 
să analizeze motivele pentru care 
ech’pa Știința fași se prezintă 
atît de s'ab.

Urmările acestei neglijențe, a 
condițiilor necorespunzătoare pe 
care le are echipa Știința Iași, se 
văd în greșelile tehnice și tactice 
din timpul jocurilor. Astfel, jucă
torii vădesc nesiguranță în pase, 
atacul echipei nu este pus la 
pure1, iar jocul de apărare in linia 
a doua și plasamentul lasă mult 
de dorit. Ceea ce trebuie subli
niat ca o gravă deficiență a jucă
torilor este scăzuta lor putere de 
luptă. Jucătorii ieșeni se descu
rajează ușor și cedează lupta. Așa 
s-a petrecut, de altfel, și la me
ciul cu Dinam-o București, cînd, 
de la sfîrșitul setului doi, stu
denții ieșeni n-au mai contat în 
luptă.

Este, desigur, de datoria con
siliului colectivului sportiv Ști
ința Iași și consiliului central al 
asociației Știința să a-nallzeze cu 
seriozitate situația echipei de volei 
și să ia măsurile necesare pentru 
îmbunătățirea situației. De aseme
nea, jucătorii trebuie să dovedească 
mai multă conștiinciozitate, atît în 
timpul antrenamentelor, cît și mai 
ales, pe teren. Ei trebuie să lupte 
din toate puterile pe întreg par
cursul unui meci, dovedind mai 
multă dragoste de colectiv.

Despre unele lipsuri
în întîlnirea

întîlnirea de box Dinamo Bucu
rești—Spartak Sofia a scos în evi
dență unele serioase lipsuri. în pre
gătirea pugiliștilor noștri, lipsuri 
de care sînt răspunzători în cea 
maii mare măsură antrenorii C. 
Nour și A. Weintraub. Ne vom 
opri, la ca-pitolul pregătire fizică, 
pentru că, de altfel, în această di
recție avem cel mai mult de vorbit. 
Incepînd cu categoria muscă (A. 
Ambruș) și sfîrșind cu cea grea 
(D. Ciobotaru), majoritatea pugi
liștilor dinamoviști s-au dovedit 
necorespunzători unui ritm susținut 
de trei reprize într-o întîlnire in
ternațională. F. Ambruș a pornit la 
atac cu o vigoare surprinzătoare 
trimițîndu-și adversarul la podea. 
Dar totul n-a fost decît un „foc de 
paie" care s-a stins imediat, odată 
cu începerea reprizei a 2-a. Aci an
trenorii Nour și Weintraub au o 
vină și mai gravă. Vina nepermisă 
de a-1 fi obligat pe Ambruș să slă
bească în cîteva zile 4 kgr., pentru 
a face limita categoriei muscă.

Lipsa unei pregătiri fizice cores
punzătoare s-a manifestat și la 
V. Filiuță. I. Dragnea, N. Linca, 
Bătrînu Tănase și mai ales la 
D. Ciobotaru. Chiar Toma Constan
tin, care timp de două reprize a 
desfășurat un box inteligent și 
eficace (viteză in acțiuni, lovituri 
variate, atacuri bine concepute) a 
terminat destul de dificil partida, 
provocînd prelungite acțiuni corp 
la corp pentru a-și împiedica ad
versarul să atace. Și mai grav este 
faptul că mulți dintre pugiliștii no
ștri nu folosesc lupta corp la corp 
ca un mijloc de acțiune și se re- 
tranșează in această acțiune atunci 
cînd simt nevoia să se „odihnea
scă". In general, e demn de sem
nalat faptul că dinamoviștii au 
primit multe lovituri gratuite, ple- 
cînd „desconeriți" la atac. Aceasta 
din cauza lipsurilor în pregătirea 
tehnică, lipsuri care trebuie reme
diate.

Dar, să vedem cum s-a compor
tat D. Ciobotaru în întîlnirea cu 
Koliu Kolev. Victoria, chiar dacă 
nu e consemnată în buletinele de 
arbitrai, aișa cum am mai subli
niat. îi aparține lui D. Ciobotaru. 
Desfășurarea acestui meci trebuie 
să constituie însă un prilej de în
vățăminte pentru eî. Nu greșim 
cînd afirmăm că în ultima vreme 
Ciobotaru a ajuns la concluzia că 
poate încheia meciurile în cel mult 
trei minute. Victoriile rapide obți
nute dp el îi dădeau, proba-

Uit eoneurs pliat de âaavățămlnte
Halterofilii noștri ne-au obișnuit 

ca de fiecare daită cind se adună 
intr-un concurs să obțină noi per
formanțe de valoare. Judecind prin 
această prismă, și finalele campio 
natului republican pe echipe de 
asociații și-au adus partea lor de 
contribuție la progresul general 'al 
acestui sport. Astfel, patru noi re
corduri au fost înscrise pe tabelul 
celor mai bune performanțe (3—1. 
Birău și Gh. Ienciu) iar o serie 
de sportivi și-au corectat recordu
rile personale. (N. Segal, C. Bucur 
etc).

Numărul mare de sportivi a con
tribuit, de asemenea, la succesul 
competiției. Important este faptul 
că alături de sportivii fruntași au 
concurat o serie de halterofili înce
pători, . ale căror performanțe au 
fost — în mare parte — influențate 
în bine tocmai de participarea lor 
"pe picior de egalitate" cu record
manii și maeștrii sportului în a- 
eeastă disciplină. Deși pare para
doxal, în rîndur'le începătorilor îl 
cităm pe Gh. Ienciu, proaspătul 
recordman al categoriei ușoare, fi
indcă el și-a început activitatea, cu 
numai un an și jumătate în urmă. 
Interesant este că Gh. Ienciu poate 
fi socotit sportiv „bătrîn" (35 anii, 
vîrstă la care mulți alții renunță 
la sportul de performanță. Și, 
după cum afirmă antrenorii, se 
pare că Gh. Ienciu va reuși si mai 
bune performanțe.

In acest concurs s-au evidențiat 
însă mulți tineri, care deși prac
tică halterei" d“ puțină vreme, iar 
în cele două zile de concurs n-au 
doborît recorduri. menită atenția 
noastră și, bineînțeles, a antrenori
lor. In primul rînd este vorba de 
Nelu Segal (Dinamo), care, deși a 
trecut de la categoria ușoară la 
categoria semimijlocie, s-a aproniat 
simțitor de cele mai bune perfor
manțe ale aceste; din urmă cate
gorii. Cu această ocazie el și-a 
„corectat" patru recorduri perso
nale. N. Sega! este un element de 
valoare, cu frumoase perspective. 
Viteza în execuție este una d:n ca
litățile de seamă al" acestui hzi’te- 
r"f'1 A’”n"î cînd Ei va îmbireătă- 

' ti rezultatele la „împins", el va

ale boxerilor dinamov’ști 
cu Spartak Sofia

Fază din întîlnirea N. Linca (Dinamo București) — N. Neikov (Spar
tak-Sofia).

bil, dreptul să creadă temeinic 
în această posibilitate. El a făcut 
astț|l greșeala de a neglija în ul
tima vreme pregătirea fizică pentru 
trei reprize, socotind probabil că va 
încheia de fiecare dată „socotelile" 
cu mult înainte de limită. Și iadă 
că urmările acestei grave greșeli 
n-au înitîrziat să se arate. Deși 
Kolev făcea impresia, după primele 
minute, că se află în categoria 
adversarilor ușor de biruit (fusese, 
de altfel, numărat în două rinduri) 
aspectul luptei s-a schimbat. Plin 
de dîrzenie, dar mai ales bine pre
gătit fizic, Kolev a făcut față cu 
succes în repriza 2-a loviturilor 
puternice, dar din ce în ce mai 
rare, ale lui Ciobotaru, iar în ul
tima repriză rolurile s-au inversat. 
Kolev a trecut la ofensivă, iar 
D. Ciobotaru. aruneînd în luptă ul
timele rămășițe de energie, s-a 
apărat destul de greoi.

Credem că această întîlnire con
stituie o bună învățătură pentru 
redutabilul nostru „greu" și sîntem 
convinși că atît D. Ciobotaru cît 
și antrenorul C. Nour vor avea 
prilejul să constate, în sfîrșit, că 
mai ales la categoria „grea", ad
versarii sînt foarte puternici și 
împotriva lor trebuie să se lupte 
cu arme -eficace pe durata de 
3 reprize și că deci pregătirea tre
buie făcută tot pentru 3 reprizei

N. Linca este un alt boxer de 
incontestabilă valoare, care nu reu

putea obține performanțe cu mult 
mai bune. Foarte bine s-a prezen
tat in acest concurs și Cornel 
Bucur (cat. mijlocie); obținînd un 
excelent record personal la triat- 
lonul clasic: 327,5 kg. La „împins" 
Bucur a progresat simțitor (de la 
77,5 kg. la 87,5 kg.), totuși această 
ultimă performanță este necores
punzătoare față de posibilitățile 
sale. Ceea ce-1 caracterizează pe 
Bucur este suplețea și corectitudi
nea execuției la stilurile „smuls" 
și' „aruncat". O mențiune specială 
pentru N. Băltăcranu. „Greul" Ști
inței, în vîrstă de 20 ani, este un ele
ment cu perspective. El este abia la 
începutul activității sale, eoncurstil 
pe echipe constituind confirmarea 
speranțelor care se pun în el. 
Menționăm, de asemenea, compor
tarea lui A .Vasarhely, Tiberiu Ro
man (CCA), Anatol Nestorov (Di
namo) ș. a.

Din partea fruntașilor acestui 
sport ne așteptăm însă la o com
portare corespunzătoare valorii lor. 
Firește, nu se pot pretinde recor
duri cu orice preț, la fiecare con
curs, știind că recordurile depind 
de o serie întreagă de condiții. 
Considerăm însă că fiecare nou 
concurs trebuie să fie un prilej de 
performanțe superioare celor ante
rioare si in nici un caz de rezultate 
cu mult sub valoarea acestora. 
Explicații pentru unele comportări 
nesatisfăcătoare ar Fi următoarele:
1) unii sportivi fruntași, scăpați de 
sub supravegherea antrenorului, nu 
se mai pregătesc cu aceeași serio
zitate (S. Cazan, V. Becteraș ș.a.,);
2) linsa de unitate în sistemul de 
pregătire — în tabere și colective — 
provoacă perturbări în orientarea 
concurenților respectivi. (G. Piti
ca ru).

Acum, cînd vorbim despre com
portarea halterofililor în care ne 
punem nădejdea, trebuie să le a- 
mintim acestora că nu este cazul 
să se culce pe laurii unor recorduri 
pe care le-au obținut mai de mult, 
cl — printr-o muncă perseverentă, 
— trebuie să ridice tot mai sus va
loarea acestor performante și să le 
pdpcă la nivelul cerut d» marile 
întreceri internaționale. Astlel, în 

șește în ultima vreme să mai fur
nizeze partide la un nivel cores
punzător calităților sale. Care să 
fie oare motivele? Mii de spectatori 
își pun această întrebare, mai ales 
du-pă ce l-au văzut „la lucru" în 
meciul cu boxerul bulgar Nikola 
Neikov. în această partidă, Linca 
z lovit de multe ori defectuos, „a 
prins muște", s-a mișcat greoi și 
a „încasat" lovituri ce puteau fi 
evitate. Este clar deci că N. Linca 
a rămas mult în urmă cu pregăti
rea tehnică și fizică. . Titlurile și. 
victoriile răsunătoare nu trebuie să 
constituie pentru N. Linca, de la 
care spectatorii noștri așteaptă 
mult, un motiv de stagnare în pre
gătiri, nu trebuie să însemne niște 
lauri pe care el se poate culca fără 
grijă. Sub valoarea lor s-au pre
zentat, de asemenea, V. Filiuță și 
Bătrînu Tănase, care au desfășurat 
un box rudimentar, fără preocupări 
tactice. Bătrînu Tănase n-' scuza 
de a se fi rănit imediat după în
ceperea meciului.

Cît de frumos și grăitor este, în 
schimb, exemnluî tînăruhn Gh”or- 
ghe Negrea, care, fără să se inti
mideze de faima rutinatului Pe*  ar 
Spasov, a pornit lupta cir multă 
energie, oferind o dîreă replică ad
versarului său. AstH d" exemple 
am dori cît de multe și cît mai 
des repetate în viitor.

T. RARSAN 
G. MI1IALACIIE

anul care vine ne așteaptă o serie : 
de importante întreceri internațio
nale care cer o pregătire temeinică. 
Este bine să amintim că — pri
vind o listă a recordurilor diferite
lor țări prietene — doar rezulta
tele lui I. Birău, I. Ienciu și Silviu 
Cazan sînt. în oarecare măsură, de 
valoare internațională.

★
Concursul _s-a desfășurat — așa 

cum s-a anunțat — p6 echipe de 
asociații. Acest lucru l-au înțeles, 
de pildă, asociațiile Flamura roșie. 
Progresul Știința și chiar Locomo
tiva. Am spus chiar Locomotiva, 

‘deoarece această asociație, neavînd 
sportivi fruntași, a ținut totuși să 
alinieze o echipă și a prezentat o 
formație alcătuită în majoritate din 
începători. Cît despre Flamura ro
șie și Progresul, acestea merită o 
evidențiere pentru soriiinul acordat 
echipelor lor. In schimb, asociația 
Metalul s-a dezinteresat complet de 
problema participării echinei sale 

în acest important concurs, deși [ 
dispune de numeroase elemente co- | 
respunzătoare în colectivele ei. 
Ceva mai mult, a împiedicat parti- , 
ciparea unei echipe reprezentative 
neoferindu-i condițiile necesare. A- 
sociația Metalul a fost însă repre
zentată la concurs: de doi halte
rofili timișoreni, care au venit pe 
contul colectivului respectiv. Dacă , 
ar fi fost după asociația Metalul, l 
Ion Birău (Metalul) nu ar fi con
curat, iar sportul halterelor ar fi 
fost privat de cele treî performanțe J 
de valoare realizate de acesta. 
Pentru a ilustra cît de multă a- 
tenție acordă halterelor asociația ' 
Metalul și cit de bine îs’ cunoaște i 
sportivii fruntași est" cnfici"nt să 
arătăm (din cele d’sctriat" cu ț 
I Birău si antrenorul său En*Bs)  
că acum cîtva timp asocjat’a a tri- ■ 
mis pentru I. Birău (Metalul Elec
tromotor •— Timișoara) o adresă 
la... Metalul Electroputcre din Cra
iova. In aceste condiții, cum să ■ 
mai pretindem oare asociației să ' 
știe că are halterofili la Reșița sau 
la Galati?

i șpiMF.sru 
L OCHSENFELD



„Cupa lie toamnă a juniorilor’’
la natație, o competîț 8 

da succes

îmbunătățirea calității 
condiție esenți ala

fotbalului din raioane și regiuni — 
in ridicarea fotbalului nostru

Ultimii ani au marcat o masi
vă creștere a participanțiior la 
toate competiiile fotbalului nos
tru. La campionatele raionale au 
luat parte anul acesta peste 3000 
de echipe, față de 485 în 1948. Nu
mărul echipelor de juniori care au 
participat la campionatele regio
nale din 1954 a fost de 380 (în 
1948 : 110). In Cupa R.P.R., de la 
124 echipe, numărul lor a ajuns a- 
nul acesta la 2339, dintre care — 
fapt demn de reținut — peste 500 
de echipe sătești, care au luat parte 
și la campionatele raionale ca uni
tăți organizate.

Eforturile depuse ae colectivele 
sportive — secțiile de fotbal, antre
nori, jucători și conducători — au 
adus în ultimii ani o îmbunătățire 
evidentă a calității fotbalului regio
nal. Inlăturîndu-se o serie de gre
șeli din punct de vedere organiza
toric (cum au fost campionatele 
direct regionale pe cite 3—4 serii, 
din cauza cărora au fost neglijate 
campionatele raionale) s-a ridicat 
și nivelul tehnic al acestor compe
tiții regionale. A crescut interesul 
oamenilor muncii pentru campio
natele raionale și regionale, iar 
multe jocuri s-au ridicat chiar la 
nivelul meciurilor de categoria B.

Anul acesta, forma organizatori
că a acestor campionate a fost ur
mătoarea: campionat direct regio
nal cu 12 echipe în fiecare regiune 
și campionat în fiecare raion. In 
raioanele în care au activat mai 
puțin de 6 echipe a fost organizat 
un campionat pentru două raioane.

Această, formulă s-a dovedit co
respunzătoare cerințelor actuale, a- 
sigurînd creșterea nivelului fotba
lului din cele 18 regiuni.

Făcînd un bilanț al acestor com
petiții pe anul în curs, se poate 
constata o îmbunătățire a muncii 
de instruire și organizatorice în ca
drul secțiilor de fotbal. Totuși, a- 
ceastă îmbunătățire este nesatisfă
cătoare față de ceea ce s-ar fi pu
tut realiza. Principala lipsă este 
legată de munca de instruire. In 
cele mai multe secții de fotbal nu 
se desfășoară o activitate sistema
tică pentru îmbunătățirea pregătirii 
jucătorilor. Multe jocuri din cam
pionatele regionale și raionale au 
arătat că sînt jucători care nu ști'J 
să lovească mingea corect^, să tra
gă la poartă și să joace mingea cu 
capul. De asemenea, există încă e- 
chipe care joacă la înTîmplare, 
fără' nici o concepție.

Un capitol neglijat este pregă
tirea teoretică a jucătorilor, iar 
pregătirii fizice multilaterale nu i 
se acordă importanța cuvenită. 
Lipsurile acestea pot fi remediate 
printr-o restructurare a conținu
tului muncii de instruire. Antrena
mentele practice trebuie să se des
fășoare regulat în lecții tematice 
special alcătuite pentru pregătirea 
fizică, tehnică și tactică, iar cel 
puțin odată pe săptămînă să se or
ganizeze lecții teoretice care să 
cuprindă și studierea regulamen
tului de joc. Antrenorii echipelor 
raionale și regionale trebuie să 
treacă la individualizarea antrena
mentului, să acorde mai multă a- 
tenție învățării și perfecționării 
procedeelor tehnice, să remedieze

Ultima și cea mai importantă etapă a campionatului categoriei A
Rezultatele neașteptate de la eta

pă la etapă au făcut ca problema 
echipei campioane, ca și a echipe
lor care urmează să retrogradeze, 
să nu-și primească rezolvarea de- 
cît în ultima etapă a campionatului 
categoriei A. Și jocurile de mîine 
au ce clarifica. Nu există loc în 
clasament care să fie ocupat în 
mod sigur de vreuna din echipe. 
Din această cauză, meciurile de 
mîine sînt extrem de importante. 
Echipele vor depune un ultim și 
deosebit efort pentru a-și îmbună
tăți poziția în clasament, iar cîte
va din ele vor face, desigur, risipă 
de energie, fie pentru a cuceri tit
lul de campioană republicană, fie 
pentru a evita locurile 12 și 13, 
care aduc retrogradarea. Importan
ța acestei etape aitrage după sine 
obligațiuni la fel de importante 
pentru echipele angrenate în acea
stă ultimă și pasionantă „bătălie". 
F.le vor trebui să-și îndrumeze ju
cătorii spre un joc însuflețit, dîrz, 
dar corect și tovărășesc. In primul 
rînd, echipelor, antrenorilor și ju
cătorilor te revine sarcina sa asi
gure condițiuni pentru o normală 

în special lipsurile existente în 
trasul la poartă, în pasele din miș
care precum și în dezvoltarea ca
lităților fizice (viteza, rezistența, 
forța și suplețea).

Pentru a desfășura cu succes 
munca de instruire, antrenorii sînt 
datori să-și ridice necontenit nive
lul profesional și să privească cu 
toată seriozitatea misiunea lor.

Există antrenori ca Gheorghe 
Pîrjol (T. Severin), Sonenwirth Si
gismund (Cluj), Justin Apostol 
(Bicaz) și alții, care nu-și duc 

munca după o planificate judicioa. 
să și improvizează lecțiile cu cîte- 
va minute înainte de antrenament. 
Lipsa conspectelor influențează an
trenamentele, care se desfășoară 
monoton și conțin mari greșeli de 
metodică, fapt care face ca jucă
torii să nu se pregătească cu inte
res, cu conștiinciozitate.

De aceste lipsuri sînt vinovate și 
colegiul central al antrenorilor și 
colegiile regionale de. antrenori și 
asociațiile sportive, care nu îndru- 
mează și nu controlează îndea
proape și permanent munca antre
norilor din țară. Lipsa de rezultate 
în munca antrenorilor se explică 
prin această insuficiență a îndru
mării și controlului. Zecile de an
trenori din țară se pot plînge, pe 
bună dreptate, că nu au primit 
sprijin și că nu prea i-au văzut 
pe teren pe membrii colegiului cen
tral și ai colegiilor regionale, pre
cum și pe cei ai asociațiilor.

O altă lacună în legătură cu 
munca de instruire o constituie li
teratura de specialitate. E drept că 
în ultimii ani au apărut o serie 
de traduceri sovietice care au fost 
im ajutor prețios în munca de in
struire. Dar, a lipsit și lipsește a- 
proape total literatura originală 
Antrenori ca Emeric Vogi, Ștefan 
Dobai, Gheorghe Popescu, Petre 
Steinbach, Augustin Botescu, Fran- 
cisc Ronai etc. pot și trebuie să 
editeze o serie de lucrări care să 
sprijine munca antrenorilor în pre-, 
gătirea echipelor de seniori, ju
niori și copii (pitici) din regiuni 
și raioane.

Colegiile regionale au sarcina ca 
în perioada decembrie 1954—mar
tie 1955 și mai tîrziu, să organize
ze cercuri de studii la care să 
participe, în afară de antrenori, și 
jucători fruntași din regiunile tes- 
pective. Aceste cercuri de studii 
trebuie să prilejuiască un larg 
schimb de experiență între antre
norii din regiuni și raioane.

Situația antrenorilor clasificați 
constituie o problemă care a fost 
trecută cu vederea de C.C.F.S. și 
comisia centrală. Sînt mulți an
trenori care se mulțumesc cu cla
sificarea obținută și cu participa
rea la ședințele colegiilor respec
tive, fără să ducă o activitate e- 
fectivă în cadrul unui colectiv (de 
exemplu: Silviu Bîndea Timișoara, 
Constantin Neacșu București, Cor
nel Ghermănescu București, Radu 
Straja Turda etc.). Astăzi, cînd se 
resimte foarte mult lipsa unor an
trenori calificați și clasificați (la 
cete peste 3000 de echipe sînt 
doar 385 antrenori) este absolut 
necesară reactivizarea antrenori
lor. C.C.F.S. și comisia centrală

desfășurare a partidelor. Iar arbi
trii au datoria ca în această ultimă 
etapă să fie mai atenți și mai 
prompți în urmărirea fazelor și 
aplicarea regulamentului, să fie 
mai exlgenți față de comportarea 
jucătorilor.

★
Incepînd cu jocurile Locomotiva 

Timișoara—Flamura roșie Arad și 
CCA—Știința Timișoara și termi- 
nînd cu Știința Cluj — Locomotiva 
Tg. Mureș, toate întîlnirile privesc 
direct aspectul definitiv’ al clasa
mentului. Locul în clasament al 
fiecărei echipe este însă în funcție 
nu numai de comportarea ei cl și 
de rezultatul celorlalte. Cu alte cu
vinte în stabilirea locurilor defi
nitive nu sînt suficiente numai re
zultatele directe.

Desigur că punctele „tari" ale 
ultimului program de campionat 
sînt jocurile de la Timișoara și 
București, care atrag cel mai mult 
atentia iubitorilor de fotbal. Aic'. 
la Timișoara și București, se va 
decide campionatul. In prezent, 
cum se știe. Flamura roșie Arad 
are un punct avans asupra echipei

trebuie să ia în această privință 
o măsură obligatorie. In caz de 
nerespectare antrenorii respectivi 
să fie radiați.

★
In ce privește organizarea cam

pionatelor regionale și raionale în 
1954, pentru modul cum au întoc
mit și respectat calendarul sportiv, 
asigurînd regularitate competițiilor 
de fotbal, trebuie evidențiate comi
siile de fotbal ale regiunilor Arad, 
Cluj, Ploești, Suceava și Regiunea 
Autonomă Maghiară. O contribuție 
importantă în această direcție au 
adus membrii unbr comisii, cum 
sînt tov. Curts și Gydri (Cluj), 
Gacs și Rusu (Arad), Mărăcineanu 
și Mateiser (Ploești), lonescu și 
Ștefănescu (reg. București), Kerch 
Âlartin (R.A.M.) etc. In regiunile 
amintite, echipele s-au prezentat 
regulat la jocuri, conform progra
mărilor făcute, procentajul contes
tațiilor a fost foarte mic, iar jocu
rile s-au disputat într-o atmosferă 

l sportivă și tovărășească. Acest fapt 
reflectă educația sănătoasă a jucă
torilor și concepția conducătorilor 
și antrenorilor, călăuziți de princi
piul „cel mai bun pe teren, cîști- 
gă“.

Un merit în buna desfășurare a 
campionatelor l-au avut și uncie 
comitete C.F.S. regionale și raio
nale, care au reușit să angreneze 
în această muncă obștească nume
roși specialiști și să le îndrumeze 
și controleze activitatea (de exem
plu: C.C.F.S. Arad, Cluj etc.).

Au fost însă și cazuri negative, 
de pildă campionatul orașului Bu
curești. Un exemplu: la 7 octom
brie trebuia să înceapă campiona
tul de calificare pentru juniori și 
orașul București încă nu-și termi
nase campionatul. Pentru desem
narea echipei campioane au tre
buit să fie programate 2—3 jocuri 
pe săptămînă, supunîndu-se astfel 
juniorii la un efort inadmisibil. A- 
semenea cazuri au fost constatate 
la București și în anii 1952 și 
1953, dar comisia orășenească de 
fotbal a dovedit că-n-a învățat ni
mic, deși inspecția de fotbal i-a a- 
tras atenția la momentul oportun. 
Credem că lipsa principală o poar
tă C.C.F.S. orășenesc București, 
care n-a îndrumat și controlat în
deaproape comisia de fotbal. E- 
xemple negative în această privință 
sînt și comisiile de fotbal din re
giunile Galați, Craiova și Iași.

*
Cit despre activitatea echipelor 

de juniori și copii (pitici), trebuie 
subliniat că inițiativa Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri de 
a organiza campionatul republican 
de juniori, precum și cea a Sec
ției C.F.S. din Consiliul Central al 
Sindicatelor de a institui campio. 
mate de pitici au stimulat activita
tea generală în acest domeniu. A- 
ceste competiții trebuie să consti
tuie un puternic stimulent pentru 
asociațiile și comisiile de fotbal în 
dezvoltarea activității echipelor de 
juniori și pitici. In special asocia
ția Rezervele de Muncă și colec
tivele sportive școlare vor trebui 
să-și intensifice activitatea prin 
participarea unui număr cît mai

CCA și are nevoie de cele două 
puncte pentru a f' ferită de emoția 

■ unei suprize. Arădenii au mai mul
te șanse in acest „duel" indirect 
cu echipa CCA, pentru că, în ac
tuala formă, comparativ cu aceea 
a bucureștenilor, au avantajul unei 

mare de echipe în campionatele de 
juniori și pitici.

De asemenea, trebuie luate mă
suri în ce privește asigurarea în 
cantitate suficientă a materialelor 
sportive. In 1955 activitatea junio
rilor și piticilor va fi mai mare și 
trebuie create din timp condiții 
pentru succesul ei desăvîrșit. Un 
accent special va trebui pus pe 
confecționarea de echipamente co
respunzător pentru juniori și pi
tici.

Problema terenurilor, de a cărei 
rezolvare depinde în mare măsură 
îmbunătățirea calitativă a fotbalu
lui regional este, de asemenea, de 
mare importanță. Lipsa de terenuri 
se resimte foarte mult. Sînt raioa
ne în care numărul terenurilor este 
foarte redus. La Turda, de pildă, 
cele.20 de echipe folosesc un sin
gur teren. Cazuri as. mănătoare 
sînt și la Ploești, Iași, Galați și 
chiar la București, unde există 
foarte puține terenuri în raport cu 
numărul mare de echipe. Pentru 
remedierea acestei lipse este nece
sar ca, solicited sprijinul organi
zațiilor U.T.M. și prin acțiuni de 
muncă obștească, colectivele spor
tive să treacă la o largă folosire 
a resurselor locale amenajînd te
renuri de fotbal. Ele nu tre
buie să aștepte numai construi
rea de baze sportive cu fonduri 
special alocate. In sprijinul colec
tivelor pot veni și trebuie să vină 
inspecția de fotbal și presa de spe
cialitate, publicînd planuri de te
renuri și dînd recomandări asupra 
utilajului minim necesar, cum și 
alte îndrumări utile.

Activitatea fotbalului în 1955 va 
cuprinde noi competiții: campiona
tul de tineret (19—23 ani) pentru 
formațiile respective ale colective
lor din categoria A, Cupa Orașelor 
la juniori (cu 96 echipe selecțio
nate de oraș), campionatul școlilor 
sportive de tineret. Pentru ca în
treaga activitate din 1955 să poată 
fi cuprinsă și să dea rezultatele 
așteptate, comisiile regionale, raio
nale și orășenești, vor trebui să 
analizeze muncă și competițiile 
desfășurate anul acesta, trăgînd în
vățămintele și concluziile, care să 
stea la baza activității pe anul 
1955 Comitetele C.F.S. și comisiile 
de fotbal trebuie să analizeze foar
te serios propunerile conducători
lor, antrenorilor, arbitrilor și ju. 
cătorilor, iar de cele’ juste să 
se țină cont în activitatea viitoa
re. întocmirea judicioasă a calen
darului sportiv, revizuirea regula
mentelor, angrenarea unui activ 
obștesc cît mai numeros și inclu
derea celor mai8 bune măsuri care 
corespund dezvoltării și cerințelor 
unui fotbal cît mai avansat, ca și 
alcătuirea unor planuri de muncă 

,concrete și posibile de realizat — 
iată cîteva din obiectivele cele mai 
importante ale activității pe anul 
1955. De ele va trebui să se țină 
seama, pentru că de atingerea lor 
depinde creșterea măiestriei jucă
torilor de fotbal din raioanele și 
regiunile patriei noastre.

H. RAPAPORT
din Inspecția de Fotbal 

din C.C.F.S.

pe primul loc a echipei Dinamo 
(arădenii și bucureștenii fiind în
vinși mîine, iar dinamoviștii învin
gători). Bineînțeles, dacă Metalul 
Cîmpia Turzii va fi de acord.

Intr-adevăr, echipa din Cîmpia 
Turzii mai speră încă — e drept, 
cu șanse minime — intr-o evitare 
a retrogradării. De aceea, va lupta 
cu o deosebită energie în partida cu 
Dinamo București, care — împreu
nă- cu toate celelalte patru meciuri 
— vor hotărî în mod definitiv si
tuația din coa,da clasamentului. 
Metalul Hunedoara va lupta acasă 
din răsputeri ca să smulgă. cele 
două puncte echipei Flacăra Plo
ești, ca și ' ocomotiva București in 
jocul cu Progresul la Oradea, Lo
comotiva Tg. Mureș la Cluj cu Ști
ința și Minerul Petroșani acasă cu 
Dinamo Orașul Stalin, performera 
ultimelor etape.

Și, odată cu această etapă, va 
lua sfîrșit cel mai pasionant cam
pionat — prin rezultatele lui ne
așteptate — făcînd loc întrecerilor 
din cadrul Cupei R.P.R. pentru de
semnarea deținătoarei pe anul în 
curs.

„Cupa de toamnă a juniorilor'* 1 
a însemnat pentru participanți un 
bun prilej de a se întrece într-un 
concurs de mare amploare, la ba
zinul acoperit, iar pentru organiza
tori o ocazie de a dovedi întreaga 
lor capacitate. Deși cu un număr 
mare dă concurenți (peste 240), 
concursul a decurs în bune condi- 
țiuni, mulțumită eforturilor depu
se de organizatori. Totuși, consi
derăm că o limitare (pe baza per
formanțelor) a junior,lor bucureș- 
teni s-ar fi impus, pentru acse evita 
prelungirea peste măsură a duratei 
concursului.

JOCUL C.C.A.-STI1NTA 
TIMIȘOARA

...se va disputa mîine de la ora 
14 pe Stadionul 23 August. In 
acest joc echipele vor alinia, 
probabil, următoarele formații:

C.C.A.: Toma (Voinescu) — 
Zavoda II, Apolzan, V. Dumi
trescu — Onlsie, Ivănescu — 
Caricăș, Balicit, Alexandrescu, 
Petschovski, Tătaru.

ȘTIINȚA: Curcan — Sbircea, 
Brînzei, Retezau — Cojereanu, 
Marcu — Lazăr, Cădariu, Ci'o-

1 sescu, Dinul eseu, Boroș.
comportări mai bune și al unui 
atac ma' omogen și pficace. Acea
sta nu exclude însă o surpriză, nu 
numai din partea feroviarilor timi
șoreni, ci și din partea studenților 
din Timișoara. In acest campionat 
este posibil orice, chiar și revenirea

Ceea ce merită să tie remarcat 
este nu atît numărul mare de re
corduri (2 recorduri individuale și 
unul de ștafetă dogorite de seniori, 
5 recorduri individuale și 5 de șta
fetă doborîte de junior) și un re
cord egalat de juniori), cît creș
terea generală pe care aceste re
corduri o reflectă.

Faptul că sînt cîțiva juniori de 
cat. II (Zahan, Bock Blajek etc.) 
care merg în jurul lui 1:03 pe 100 
m. liber (timp cu care în trecut se 
cîștiga titlul de campion al țării 
la seniori), că Marja Both, Marga
reta Wittgenstein ' sau Elisabeta 
Bratu, care n-au depășit virsta de 
15 ani, dețin timpuri egale cu re
cordurile de sen.oare de acum cîți
va ani, arată două lucruri: în pri
mul rînd, progresul general al na- 
tației noastre și în al doilea rînd, 
în special, capacitatea, natației noa
stre de a progresa în viitor, avînd 
la bază performanțele de azi ale 
juniorilor de categoria 11-a. Cau
zele acestui progres simțitor pot 
fi ușor găsite în îmbunătățirea 
procesului de pregătire (în special 
la juniorii din lot) și în condițiile 
creiate prin existența bazinului a- 
coperit. Exemplul Măriei Both 
(Progresul Tg. Mureș), care reu
șește să realizeze un valoros re
cord pe 100 m. spate numai după 
10 zile de pregătire la bazinul aco
perit, arată pe deplin justețea ce
lor afirmate mai sus. Cu atît mai 
inexplicabil devine faptul ță_ la 
Tg. Mureș nu s-a început încă an
trenamentul înotătorilor la bazi
nul acoperit, iar juniorii din Cluj, 
Timișoara și Sibiu au arătat o pre
gătire slabă, deși au la dispoziția 
condițiile necesare de a se antrena 
în cursul iernii.

In general, aceasta a fost carac-' 
teristica principală a întrecerilor 
din Cupa de Toamnă: un real pro
gres al juniorilor care se pregătesc 
în cadrul lotului, un progres rela
tiv al celorlalți juniori bucureșteni 
și o foarte slabă pregătire a pro
vincialilor. Iar învățămintele tre
buie să fie trase pe urma acestei 
concluzii evidente, la care se adau
gă faptul că trebuie pus un accent 
deosebit pe pregătirea junioarelor. 
Credem, de asemenea, că s-a exa
gerat solicitîndu-se participarea 
unora dintre cej mai buni juniori 
(Zăhan. Blaiek, etc.) la prea multe 
probe, dacă ținem seama de faptul 
că întrecerea oficială core. în afară 
de efortul-fizic. o încordare ner
voasă care-i poate obosi pe tinerii 
înotători, astfel că nu se poate 
face o transpunere mecanică a 
principiului efortului maxim în an
trenament atunci cînd este vorba 
do un concurs oficial

Am arătat că. paralel cu probele 
„Cupei de Toamnă" s-a desfășu
rat și un concurs de' verificare a 
lotuilui de seniori, în cadrul căruia 
Felix Heitz (C C A.) a realizat două 
valoroase recorduri în probele de 
100 și, în special. 200 m. bras. 
Prin valoarea sa, recordu' lui Heitz 
pe 200 m. bras se situează ca a 
treia performantă a țării după re
cordurile pe 100 m. fluture (Al. 
Popescu, 1:08 6) și 100 m. liber 
(I. Novac. 59.1). In afară de per
formanțele lui Heitz, trebuie însă 

Remarcate, drept cele mai impor
tante „evenimente" ale concursului 
de verificare a lotului, comportarea 
lui Z. Hospodar (C.C.A.) pe 400 m 
liber (4:55.6,—cel mai bun timp 
al probei în acest an) și mai ales, 
faptul că VI. Marchițiu (C.C.A.) 
a reușit să coboare sub 1:01 pe 100 
m liber.

Concluzia generală după concur
sul de la sfîrșitul săptămînii tre
cute este însă pozitivă, întrece
rile constituind un adevărat, salt 
valoric, care a scăzut cu secunde 
întregi media celor mai bune 10 
performanțe, în toatg stilurile și în 
toate probele.

V ARNAUTU
G. N1COLAESCU



După finala campionatului feminin de handbal
Duminica aceasta a fost o zi 

însemnată în activitatea handba
lului nostru...

Cele mai 'Importante competiții 
interne ale acestei discipline, cam
pionatele republicane masculin și 
feminip, s-au încheiat în cadrul u- 
nui frumos program sportiv, des
fășurat pe stadionul Progresul FB 
din Capitală, la sfîrșitul căruia cele 
mai bune echipe din acest an, 
C.C.A. (Ia băieți) și Progresul Tg. 
Mureș (la fete) au primit tricourile 
și medaliile de campioni. In acest 
fel, jucătorii și jucătoarele celor 
două formații campioane au primit 
răsplata și satisfacția meritată du
pă eforturile pe care le-au depus 
de-a lungul unui întreg campionat 
pentru a-și însuși o pregătire cît 
mai bună, pentru o comportare care 
să le facă cinste lor și colectivu
lui pe care l-au reprezentat în în
trecerea sportivă. Și, dacă pentru 
jucătorii de la CCA cîștigarea lau
rilor de campion nu reprezenta o 
„noutate" (atît pentru că ei au mai 
cîștigat și in alți ani, cît și pen
tru că — în campionatul din acest 
an — erau de mai multe etape cam
pioni indiscutabili), pentru echipa 
Progresul Tg. Mureș duminica a- 
ceasta a fost plinp de emoții. Mai 
întii, emoțiile unui joc deosebit de 
disputat și de pasionant ca desfă
șurare. în caro balanța victoriei a 
înclinat cînd de o parte cînd de 
cealaltă, ți apoi emofiile la fel de 
puternice ale clipei cînd îmbraci 
pentru prima dată în viata spor, 
tivă un tricou de campion...

S-a spus, și pe drept cuvînt, că 
finala campionatului feminin din 
acest an a întrecut în dîrzenie și 
spectaculozitate toate jocurile femi
nine ale campionatului. Jucătoarele 
de la Progresul Tg. Mureș și Pro
gresul Orașul Stalin a-u luptat cu 
o tenacitate exemplară, au făcut 
apel la toate resursele lor fizice, 
la toate cunoștințele lor tehnice și 
tactice pentru a obține victoria. 
Dîrzenla luptei este reflectată atît 
de evoluția scorului (1—0, 1 — 1. 
2—1, 2—2, 3—2) cît și de faptul 
că golul victoriei a fost înscris în 
penultimul minut al prelungirilor! 
Echipa din Tg. Mureș a fost mai 
bine pregătită fizic. Multora dintre 
spectatori Începutul „furtunos" al 
echipei campioane le lăsa impresia 
unei „căderi" la sfîrșitul întrecerii. 
Este adevărat că Progresul Tg. 
Mureș a fost dominată in repriza

Reluarea campionatului de scrimă
Campionatul republican de scri

mă pe echipe va fi reluat duminică 
28 noiembrie. Chiar din prima eta
pă vom asista la meciuri deosebit 
de interesante, atît prin valoarea 
trăgătorilor care se întîlnesc, cît și 
prin importanța ce o au rezultatele 
acestor meciuri pentru viitorul as
pect al clasamentelor.

Astfo', în această primă etapă, 
la București este programat meciul 
CCA — Progresul Cluj, al cărui 
rezultat în întîlnirea de sabie va 
hotărî care este echipa campioană 
pe anul 1954. Trebuie scos în evi
dență faptul că ambele echipe au

O

s FOI BAL. — Ultimele re-* * 
zultate înregistrate în cadrul cupei 
„Tînărul Dinamovist” la juniori 
sînt următoarele: Rezervele de 
Muncă-Flaimura roșie 3-0; Avîntul- 
Progresul 9-0; Tînărul Dinamovist- 
Locomotiva 1-1. In urma acestor 
rezultate, pe primul loc s-a cla
sat echipa Locomotiva, urmată de 
Tînărul Dinamovist, Avîntul, Re
zervele de Muncă, Flamura roșie 
și Progresul Cupa ..Tînărul Di
namovist’' a fost ciștigată astfel 
de echipa Locomotiva.

genții ; Dinamo (șos. Ștefan cel 
Mare), C.C.A. (Bd. 6 Martie) și la 
casele de la Stadionul 23 August.

• BASCHET. — In dorința de a 
se proceda 'a o cît mai justă și 
completă selecționare a elementelor 
feminine, comisia centrală și ins
pecția de baschet adresează un apel 
asociațiilor sportive, colectivelor 
sportive și profesorilor de educație 
fizică pentru remarcarea acestor 
elemente. Doritoarele de a participa 
la această selecționare se vor adre
sa zilnic inspecției de baschet, stra
da Vasile Conta Nr. 14, între orele 
12—15,30. înscrierile se primesc 
pină la 5 decembrie.

— Azi se dispută la Galați me
ciul dintre echipele masculine de 
categoria A Știința Iași și Progre
sul Tg. Mureș.

® Biletele pentru meciul C.C.A.- 
Știința Timișoara, care se dispută 
mîine pe Stadionul 23 August, se 
găsesc de vinzare începind de as
tăzi la ora 12, la următoarele a-

Echipa Progresul Tg. Mureș, campioană de handbal pe 1954. 
'In mijloc, antrenorul 4. Kame nițki).

a doua,, dar iată că în prelungiri 
mureșencele au avut resurse pentru 
a efectua contraatacuri foarte "peri
culoase și au cîștigat! Pregătirea fi
zică, o putere de luptă excepționa
lă, simplitatea în acțiunile ofensive, 
buna organizare a apărării în mo
mentele critice, iată principalele 
explicații ale victoriei echipei din 
Tg. Mureș. Trebuie să mai arătăm 
aici și o altă importantă calitate 
a acestei echipe: omogenitatea, ele
ment care a constituit un avantaj 
față de Progresul Orașul Stalin. 
Din acest colectiv cu multă coeziu. 
ne, pregătit uniform, s-au remarcat, 
totuși, în meciul de duminică Au
relia Sălăgeanu și Elisabeta Istvan, 
care au inițiat contraatacuri vigu
roase, pornind din apropierea pro
priei porți, Irina Naghi, un portar 
atent, cu bună detentă și plasa
ment, Maria Dorstal, Maria Popa, 
luliana Neamțu și cunoscuta jucă
toare a lotului reprezentativ, Ileana 
Naghi.

Progresul Orașul Stalin a fost 
un demn adversar pentru actualele 
campioane. Meritele acestei echipe 
sînt cu atît mai mari cu cît este 
vorba de o formație nouă, dar ca
ro și-a cîștigat un meritat loc Intre 
primele noastre echipe feminine. 
Progresul Orașul Stalin este o e- 
chipă alcătuită din jucătoare bine 
dotate fizicește, dar — poate — 
prea greoaie, mai ales pentru un 
teren noroios, cum a fost cel pe 

în componența lor trăgători din lo
tul republican, iar întîlnirea este 
cu atît mat interesantă cu cît în tur 
Progresul Cluj a învins cu 9—7 
în proba de sabie.

Nu mai puțin interesantă este și 
întîlnirea de la Cluj, unde trăgă
torii de la Dinamo Oradea vor 
lupta cu toată hotărîrea pentru o 
victorie în fața Științei Cluj, ceea 
ce le-ar asigura în mare parte ră- 
mînerea în campionatul categoriei
A. Al treilea joc programat în a- 
ceastă etapă are Ioc la București 
între echipele .Știința București și 
Progresul Arta București.

li 

care s-a disputat finala. Echipa a 
arătat o pregătire tehnică bună, dar 
n-a avut omogenitatea necesară. Ac
țiunile acestei echipe au „căutat" 
prea mult pe Mora Windt și s-au 
bazat prea mult, în final, pe pu
terea de concretizare a Anei Balint 
care a fost strict supravegheată, 
uneori chiar de cite două-trei adver
sare. Din cauza emotivității, ocu
pantele locului 2 au ratat în întîl- 
nirea finală două lovituri de la 13 
metri care puteau schimba rezulta
tul ! Portarul Ana Stark, atacan
tele Maria Scheib, Mora Windt, 
An;1 Balint sînt printre cele mai 
bune componente ale formației.

In încheierea acestor scurte co
mentarii asupra finalei campionatu
lui feminin de handbal, ținem să 
relevăm un gest de frumoasă spor
tivitate, din care pot învăța mulți 
jucători, antrenori, conducători de 
colective. La sfîrșitul jocului, an
trenorul echipei învinse, Popescu- 
Colibași, a fost cel dintîi care s-a 
dus Ia antrenorul echipei învingă
toare A. Kamenițki, pe care la 
Îmbrățișat și l-a felicitat tovărășeș- 
te. O atitudine similară "au avut și 
jucătoarele de la Orașul Stalm față 
de adversarele lor de întrecere.

Iată o echipă și un antrenor ca
re știu să primească infrîngerea în 
mod sportiv. Sînt mulți cei care ar 
trebui să reflecteze asupra 'acestei 
chestiunii...

RADU URZICEANU

Un răspuns Ia critică 
și un clasament care se lasă 

prea mult așteptate
Ințr-un articol apărut' în ziarul 

nostru acum o lună și ceva, sub ti
tlul „Un clasament care se lasă 
prea mult așteptat", criticam ati
tudinea de completă nepăsare a 
subcomisiei de competiții (preșe
dinte Ștefan Măcelaru) de pe lîn- 
gă comisia centrală de tenis, pre
cum și a unor tovarăși din direc
ția jocuri și inspecția de tenis din 
C.C.F.S., care nu s-au învrednicit 
să alcătuiască clasamentul final al 
campionatului republican de tenis 
pe echipe la cele trei categorii 
(mixt, bărbați și femei), deși cam
pionatul luase . sfîrșit de multă 
vreme.

Nepăsarea dovedită față de bu
nul mers al sportului de care răs
pund pare să fie o nepăsare cro
nică la tovarășii pe care i-am cri
ticat în articolul amintit. In afară 
de clasament, acum se mai lasă 
așteptat și răspunsul la critica a- 
părută în ziarul nostru.

| Pe drept cuvînt, tovarășii cri
ticați nu pot fi felicitați pentru mo
dul cum primesc critica. E adevă
rat că și tăcerea este un răspuns, 
dar nu unul care să ne mulțumeas
că atît pe noi cît și pe nenumărații 
sportivi și iubitori ai acestui sport, 
care au urmărit timp de 5 luni de 
zile întrecerea ce avea să desem
neze echipele campioane ale țării.

Un articol critic apărut în ziarul 
nostru n a reușit să-i trezească din 
nepăsarea de care au fost cuprinși 
pe tovarășii din cadrul subcomisiei 
de competiții din comisia centrală 
de tenis și pe unii tovarăși din bi
roul comisiei centrale, de la direc
ția jocuri și inspecția de tenis din 
C.C.F.S

Ne întrebăm ce măsură, ce alt 
mijloc eficace, decît critica, ar pu
tea fi. întrebuințat pentru ca, după 
5 luni de desfășurare și după 2 luni 
de la încheierea competiției, să pu
tem publica, în sfîrșit. mult aștep
ta tul clasament.

I C, SEVEREANU.

Al Vll-lea campionat de șah al R. P. R.
Erorile strategice pregătesc infringerea...

GAMBITUL DAMEI
Ailb: P. Seimeanu

Negnui T. Ghijescu
— Runda l-a —

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 d5 4. 
Cc3 Nb4 5. a3 N:c3+ 6. b:c Ce4 7. 
Dc2 (Varianta aceasta a fost mult 
analizată de marele maestru sovie
tic Ragozin care a recomandat pen
tru alb; 7. Cd2 C:d2 8. N:d2 d:c. 
Nu merge aci 7... C:c3? 8. Dc2! și 
albul are avantaj) 7...0—0 8. e3 b6 
9. Nd3 Nb7 10. c:d5 e:d5 11. c4 Te8
12. 0—0 d:c. (întreaga strategie a 
negrului nu este în spiritul deschi
derii. El a cedat centrul și și-a fă
cut un pion slab la c7. In continu
are, negrul încearcă o acțiune pe 
flancul regelui, insuficient pregătită)
13. N:c4 Cd6 14. Ne2 Cd7. 15. Nb2

A doua victorie a maestrului Ciocîltea
Partidele de luptă au fost carac

teristica și celei de a 2-a runde a 
finalei campionatului republican de 
șah. Cu mult interes a fost urmă
rită întîlnirea dintre fostul campion 
al țării, maestrul V. Ciocîltea și 
candidatul de maestru M. Șuta. 
Intr-o Indiană Veche, Ciocîltea (cu 
negrul) a jucat din deschidere cu 
un pion mai puțin, în schimbul că
ruia obținuse însă serioase pers
pective tactice. Pentru evitarea a- 
cestora, Șuta s-a văzut nevoit Ia 
mutarea 24 să cedeze calitatea, 
ceea ce însă nu j-a ușurat situația. 
Negrul a pătruns cu figurile grele 
pe coloanele deschise „d” și „e” și 
a atacat puternic rocada. Un fru
mos sacrificiu de damă, care forța 
matul în trei mutări, a silit pe 
Șuta să cedeze.

Cu multă energie a jucat tînărul 
Crh. Mititelu în fața rutinatului M. 
Rădulescu. Continua presiune po

Cursuri de perfecționare pentru antrenori
Consiliul Central al Sindicatelor 

— prin secția cultură fizică și sport 
—: a organizat pentru perioada de la 
10—27 noiembrie un curs de per
fecționare a antrenorilor din urmă
toarele ramuri de sport: natație, 
canotaj, tir, schi și box. Scopul 
cursului este de a informa antre
norii respectivi asupra celor mai 
noi probleme intervenite în desfă
șurarea muncii de instruire privind 
fiecare ramură de sport în parte. 
Totodată, acest curs are menirea de 
a stabili o linie unitară în instru
ire, în activitatea sportivă pe anul 
1955.

Programul cursului cuprinde pro
bleme politico-ideologic,?, probleme 
generale ale activității sportive și 
probleme speciale ale fiecărei ra
muri de sport. Lecțiile sînt predate

INFORMAȚII
In programul concursului nr. 34 

(etapa din 28 noiembrie) sînt pre
văzute meciuri din cadrul Cupei 
R.P.R. la fotbal (cu pronosticuri 
la pauză și final) precum și me
ciuri din cadrul campionatelor re
publicane masculine de volei și 
baschet.

La meciurile de cupă pronosticu
rile finale se vor indica prin 1, X 
sau 2, pe baza rezultatelor scon
tate după prelungiri

La meciurile de volei și baschet 
neexistînd rezultate de egalitate 
pronosticurile se vor indica prin 
1 sau 2.

Meciurile prevăzute în program 
sînt următoarele:

I. Flacăra Ploești — FI. roșie 
Arad (pronostic final)

II. Flacăra Ploești — FI. roșie 
Arad (pronostic la pauză).

Rezultate: 1950: 0-3. 2-2; 1951: 
0-0, 4-1: 1952: 2-4, 0-1; 1954: 1-3 
0-0
III. Locomotiva Buc. — C.C.A

(pronostic final)
IV Loconfbtiva Buc. — C.C.A

(pronostic la pauză)
Rezultate: 1950: 0-1, 2-4: 1951: 

1-2, 1-0: 1953: 0-1, 1-1; 1954: 2-3. 
0-3

V. Metalul Reșița — Locomotiva 
Timișoara (pronostic final)

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

VIL Dinamo Rucurești — FI. ro
șie Sf. Gheorghe (pronostic 
final)

VIII. Dinamo Buc. — FI roșie Sf. 
Gheorghe (pronostic la pauză)

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

Rezultate: 1952: 88-56; 104-55;
1953: 88-64; 56-46; 1954: 52-33.

Te61? 16. Tfcl Tc8 17. g3 Tg6 18. 
Ddl. (împotriva tui 18... h5, care 
nu merge acum din cauza 19. Ce5 
C:e5 20. d:e) 18...Ce4 19. Nfl Df6 
20. Ng2 Df5 (Aci mai era de încer
cat 20...h5, singura șansă de atac 
a negrului) 21. Tc2 Dh5 22. Ce5l 
(Albul a apreciat just poziția și 
forțînd schimburile intră într-un fi
nal mult superior) 22...D:dl 23.
T:dl C:e5 24. d:e Rf8 (Dificultatea 
principală a negrului constă în a- 
ceea că turnurile sale, fiind seoa- ■ 
rate, ele nu pot coopera) 25. Nh31 - 
Tb8 26. T:c7 (Partida este strategic 
cîștigată de alb, care, de aci încolo, 
are la dispoziție și puternice lovi
turi tactice) 26...Cc5 27. a4! Nf3 28. 
Td6 a5 29. Na3 Re8 30. Nfl Tg5 
31. Nb5+ Rf8 32. Tdd7 Tf5 33. Nd3 
și negrul cedează.

zițională a albului a fost concreti
zată la mutarea 33, cînd după cîș
tigarea -unei figuri, Mititelu a cu
les o prețioasă victorie.

Două partide s-au terminat re
mize la mutarea 26... Dar pe cînd 
Ghițescu și Partos au dat jocului 
o alură liniștită, între G. Alexan- 
drescu și Drimer s-a dat o luptă 
ascuțită, cu multe complicații, care 
n-au putut oferi însă avantaj vre
unuia din adversari.

In poziții echilibrate s au între
rupt partidele: Halic-Samarian, 
Troianescu-Radovici, Soos-Costea, 
Bălănel-Weisman, Szabo - Karac-t 
sony și Nacht-Seimeanu.

Astăzi se dispută runda 3-a: 
Costea-Șuta, Ciocîltea-Ghițescu, 

Partos-Nacht, Seimeanu-I. Sza
bo, Karacsony-Alexandrescu, Dri- 
mer-Troianescu, Radovici-Bălănel, 
Weisman-Halic, Samarian-Mititelu 
Rădulescu-Soos. Mîine de la ora 
16 se joacă partidele întrerupte.

I de catedrele de specialitate ale I.C.F 
precum și de activiștii C.C.F.S.

I Orele practice au loc la bazinul, 
acoperit de la Floreasca (natație), 
poligonul Dinamo (tir), bacul de 
iarnă de la I.C.F. (canotaj).

Numărul participanțiilor se ridica 
la 125. Printre ei se afla maeștrii 
sportului lordache Bela (natație)', 
Nicolae Navasart (canotaj), spore 
tivi fruntași ca Dr. At'la Kelemen, 
Francisc Șimon (natație), Elisabeta 
Mironescu (lotul de tir al R.P.R.), 
Elena Tatnpa (schi), antrenorul 
Constantin Cionoiu (box) ș. a.

Inițiativa C.C.S. va fi continuată 
cu organizarea a încă două cursuri 
asemănătoare, care vor începe în 
primele zile ale lunii decembrie fri 
orașele Tg. Mureș și Orașul Stalin.

o----

onosport'
X. Progresul F. B. — Locomotiva

P.T.T. (baschet masculin) 
Rezultate: 1954: 74-68

XI. Progresul Tg. Mureș — FI.
roșie Cluj (baschet masculin) 
Rezultate: 1952: 56165, 64-64: 
1953: 68-59, 59-54; 1954:
41-58

XII. Progresul Buc. — Știința Ti
mișoara (volei mascu'inj 
Rezultate: 1951: 3-1; 1952: 3-1; 
1953:. 3-2; 1954: 3-2.

MECIURI DE REZERVA

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

Rezultate: 1954: 57-72.
B. Dinamo Buc. — Metalul Ploești 

(volei masculin)
Rezultate: 1951: 3-2; 1952: 3-2; 
1953: 3-0; 1954: 3-0

C. C.C.A. — Metalul Orașul Stalin 
(volei masculin)
Rezultate: 1954: 3-0.

D. Locomotiva București — Știința 
Arad (volei masculin) 
Rezultate: 1954: 3-1.
Rezultatele din acest tablou sînt 

cele din meciurile de campionat.
★

La concursul nr. 33 (etapa din 
21 noiembrie) au fost depuse apro
ximativ 871.000 buletine.

★
A apărut Programul PRONO

SPORT nr. 33 din 21 noembrie, 
cu următorul cuprins: Buletinul
săptămînii. Poșta noastră. Prezen- j 
tăm echina Locomotiva Tg. Mureș, 
„Cupa PRONOSPORT”. ..Rezul
tate normale” Rezu’tate din ulti
mii ani si clasamente, Tănăsache 
PRONOSPORT, Cuvinte încruci
șate.



Cîteva probleme în legătură cu pregătirea 
echipelor de hochei pe gheață HONVED A LUAT CONDUCEREA 

IN CLASAMENTUL R.P. UNGARE
SPARTAK SOKOLOVO PRAGA 

CAMPIOANA
A. R. CEHOSLOVACE

PE ANUL 1954
Se știe că antrenamentul jucă- 

tonuiluii de hochei pe gheață în pe
rioada pregătitoare cuprinde două 
părți:

1. Antrenamentul de pregătire 
fizică generală și multilaterală 
(l.IX—1. XII).

2. Antrenamentul special pe 
ghea|ă (l.XII—1.1). Actualmente 
sîntem la -sfîrșitul 'perioadei de 
pregătire fizică generală, de a- 
ceea — în acest articol — nu ne 
luai ocupăm de sarcinile acestei 
subperioade. Trebuie să arătăm 
totuși că împărțirea de mai sus 
este pur teoretică, mai ales în 

condițiile noastre unde gheața poate 
veni mai devreme sau mai tîr- 
ziu. In linii mari însă, prima săp- 
tămînă a lui decembrie este cea 
în care cele mai multe echipe își 
încep antrenamentele pe gheață, pe 
care — dacă nu o au în loca
litatea respectivă — o... caută! De 
aceea, ne vom ocupa de antrena
mentul specia! pe gheață, care va 
începe în curînd.

Prin muncă atentă din prima 
parte a perioadei pregătitoare, ju
cătorii și-au putut r'dica gradul 
pregătirii fizice și chiar tehnice, 
în așa fel incit vor intra în an
trenamentul pe gheață cu toată 
siguranța, proced’nd de la în
ceput la antrenamente intense. 
Acest lucru este necesar la noi, 
din cauză că timpul dintre înce
perea antrenamentului pe gheață 
si începerea competiț’ilor este 
foarte redus.

In primul rind, trebuie insistat 
asupra tehnicii patinajului, care 
stă la baza jocului. Trebuiesc exer
sate zilnic următoarele elemente:

a. — Jucătorii se așează în b- 
nfie. La fluierul antrenorului se ia 
start de pe loc, iar la al doilea 
fluier se .pune frînă din plină vi
teză. Intîi pe stingă, apoi pe 
dreapta.

b. — Jucătorii, așezați în flanc, 
vor trece în viteză printre jaloane, 
executmd astfel întoarceri în am
bele părți.

c. — Întoarceri în unghi de 90 
grade, pe stingă și pe dreapta 
după un obstacol.

d. — Patinaj cu spatele în vi
teză și frân? patinând cu spatele.

e. — Sărituri peste crose așe
zate la distanță de 2—3 metri una 
de alta, pe gheață.

Toate aceste exerciții, se fac în- 
tîi fără crosă, apoi cu crosa

In partea a doua a antrenamen
tului se vor face alte elemente de 
completare a tehnicii individuale: 
conducerea puerilul. pasa în viteză 
și de pe loc, driblingul, lovitura 
cu umărul (bodteec), trasul la 
poartă din viteză și de pe loc, 
blocajul adversarului.

Iati câteva sfaturi în legătură 
cu executarea acestor elemente :

Pasele: Jucătorii vor forma două 
grupe așezate de-a lungul mant.-

Finala turneului masculin de calificare, 
un succes al baschetului nostru

Desigur că reușita unei compe
tiții depinde în mare măsură de 
condițiile în care se desfășoară. 

r La Orașul Stai n am avut prilejul 
să v dem im model de organizare, 
un mecanism care funcționa aproa
pe perfect. Incepind de la sala da 
concurs a Uzinelor de Tractoare 
— care a fost bine amenajată — și 
tewninînd cu cele mai mici amă
nunte organizatorice (programări, 
cazare și transport, ordine pe te
ren). totul a fost bine pus la punct, 
oferind particlpanților Ia campio
natul masculin de calificare la 
baschet condiții optime. Treibure 
relevate grija și eforturile depuse 
în acest sens de Comitetele regio
nal și orășenesc C.F.S., de comisia 
regională de baschet, de conduce
rea S.M.T.C.F-ului din localitate, 
colectivul Metalul Uzinele de Trac
toare etc.

De asemenea, corpul of cîalilor- 
concursului a adus un prețios aport 
la reușita competiției.

Ceea ce constituie însă succesul 
principal al turneului d?_ la Orașul 
Stalin este nivelul ridicat a) în
trecerilor, buna pregătire a majo
rității echipelor, ca și afirmarea 
a numeroase elemente tinere. Și 
era firesc ca echipele să cores
pundă pe acest plan, deoarece cele 
mai multe dintre ele an ajuns in 
fina’ă in urma unor campionate 
dificile, care le-au pretins eforturi 
serioase. In afară dc aceasta, con- 

. ducerile colectivelor și antrenorii j

Fază dinir-un meci. din cadrul campionatului republican pe 1954, 
intre Avîntul Miercurea: Ciuc și Dinamo Tg. Mureș. Aceste echipe se 
vor întîlni in ianuarie în cadrul c ampionatului categoriei A pe 1955.

nelelor, avînd un puc pentru 2 
jucători. La fluier, ei vor porni și 
vor pasa pucul de la unul la al
tul, pînă ia celuilalt cap al tere
nului. Grupele vor fi apoi apro
piate, făcîndu-se pase scurte.

Conducerea pucului: Fiecare ju
cător avînd un puc îl va conduce 
cu viteză din ce in ce mai mare, 
mai întii în linie dreaptă, apoi 
printre jaloane și apoi cu obsta
cole, Antrenorul va îndruma pe 
jucător ca în timpul conducerii pu
cului să meargă cu privirea sus 
(pentru a se orienta pe teren) 
fără a scăpa totuși pucul.

Lovitura cu umărul: Un jucător 
, va porni cu pucul, iar altul, fără 

crosă și ținînd mîinile la spate, va 
încerca să-l deposedeze pe atacant 
de puc, printr-o lovitură cu umă
rul.

Driblingul: Acest exercițiu va fi 
executat sub directa supraveghere 
a antrenorului» Se va pune accen
tul pe fente de corp. De ex. : îm
pingerea corpului spre dreapta și 
apoi o întoarcere ra.pidă spre stin
gă, însoțită și de o fentă a crosei 
care poartă pucul la lamă.

Șutul la poartă: Se va exersa 
de pe loc, din mișcare, la defe
rite înălțimi. Se va încerca păcă- 

■ lirea portarului prin fentă, scoa
terea lu,i din poartă și marcarea.

Din punct de vedere tactic 
s-a observat — în cadrul turneu
lui pe care echipa noastră l-a fă
cut anul trecut la Budapesta —• 
că portarii noștri au un joc static, 
față de jocul deosebit de variat al 
portarilor cehoslovaci. Portarii 
noștri trebuiesc îndrumați către 
un joc mai activ. In jocul funda
șilor trebuie insistat asupra tre
cerii rapide a acestora din apă
rare în "lac, și invers.

In privința atacului, trebuie in
sistat asupra acțiunilor purtate 

respectivi s-au preocupat să asi
gure jucătorilor o continuitate în 
pregătire, prin turnee speciale (cum 
au fost cele de la Galați. Oradea, 
Tg. Mureș, etc.) ca și prun antre
namente intense (exemplu: Cons
tructorul Sibiu, Metalul București, 
Dinamo Tg. Mureș, Știința Galați, 
Voința Oradea etc.) Iar, ca un 
succes al tinereții, trebuie accen
tuat că jocurile de calitate de la 
Orașul Stalin au fost realizate de 
sportivi care, în marea lor majo
ritate, au învățat baschetul de cu
rînd și au participat pentru prima 
oară la o întrecere de asemenea 
proporții (de pildă Hoffmann-Vo- 
ința Oradea, Jianu-Știința Craiova, 
Voroneanu-Știința Galați, Toth- 
Locomotiva Tg. Mureș, Albu-Cons- 
truetorul Sibiu și alții), afirmîndu- 
se ca elemente cu perspective.

Iată acum clasamentul definitiv 
al turneului final de calificare de 
la Orașul Stalin:

1. Constructorul Sibiu
2. Dinamo*  Tg. Mureș
3. Met. Energia Buc.
4. Voința Oradea
5. Știința Galați
6. Știința Craiova

7. Loc. Tg. Mureș
8. Dinamo Bacău

761 353:280 13
7 6 1 454:298 13
743 391:294 11
743 338:317 11
743 372:327 11
7 2 5 344:401 9
725 273:386 9
7 0 7 272:419 7

Constructorul Sibiu și Dinamo 
Tg. Mureș e-au calificat în cate
goria A.

JN. MARDAN 

prin spatele porții adverse, din 
care se pot genera acțiuni pericu
loase, prin pase date prin surprin
dere. In ceea ce privește șutiuil la 
poartă trebuiesc exersate șuturile 
de la distanță cu scop tactic 
(pentru ca pucul să ricoșeze și 
să revină eventual la un atacant 
care a urmărit faza). Echipele tre
buiesc pregătite în mod special 
pentru participarea activă a ata- 
canților la fazele de apărare.

Prin faptul că regulamentul per
mite utilizarea a 15 jucători, unii 
antrenori întrebuințează sistemul 
de schimb 2x2 pentru apărători 

și 3x3 pentru liniile da atac. Este 
vorba de schimbarea a două pe
rechi de apărători concomitent cu 
trei rînduiri de înaintași. Acest sis
tem (folosit de echipa U.R.S.S. în 
jocul cu Canada, la campionatul 
mondial) dă jocului un ritm mult 
mai rapid. In acest sistem, schim
burile se fac 'a două minute.

Și acum, cîteva probleme legate 
de echipament și materiale. Cred 
că crosele noastre trebuiesc scur
tate și modificate la lamă, în sen
sul ca lama să fie mai lată. Pan
talonii trebuiesc tăcuți ceva mai 
lungi și căptușiți numai la șolduri. 
In spate, o protecție confecționată 
din pîsfă îi va feri pe jucători 
de loviturile la mantinelă.

In sfîrșit, o ultimă recoman
dare. In orele teoretice, jucătorii 
noștri trebuie să studieze temeinic 
regulamentul de joc. Cimoașterea 
luî profundă este un mare avantaj 
pentru un jucător și o echipă de 
hochei pe gheață, putîndu-se ast
fel evita o serie de dezavantaje 
care pot interveni într-un meci 
din necunoașterea regulamentului.

M. FLAMAROPOL 
antrenor al echipei C.C.A.

Noii campioni de gimnastică 
ai asociației „Voința”

S&nbătă și duminică s-a desfă- 
șurait în sala „Iar.oș Herbak" din 
Gluj finala campionatului de gim
nastică al .asociației „Voința". Au 
participat la întrecere 51 de gim- 
naști și .gimnaste din București, 
Oradea, Cluj, Focșani, Brăila, lași, 
Baia Mare și Arad. In general, 
concurenții au dovedit o insufici
entă pregătire datorită faptului că 
nu au avut săli în care să se pre
gătească sau le-au lipsit unele apa
rate (de ex.: gimnaștii din Bucu
rești, Brăila și Baia Mare). Trebuie 
arătat că au existat unele defici
ențe organizatorice: s-au făcut mo
dificări în programul concursului 
fără a fi aduse la cunoștința tutu
ror echipelor în timp util. De ase
menea, unii arbitri s-au dovedit 
părtinitori (cazul arbitrilor din 
Cluj).

Iată rezultateile tehnice:
BĂIEȚI: Cat. I-a: 1. Vasifle Te- 

meș-Cluj.
Cat. Il-a: 1. Iosif Dunkeil-Cluj

50.85 p.; 2. Edmund Junker Oradea 
50. p.; 3. Tudor Szabo-Ouj 45,25 p.

Cat. a Jll-a: 1. Iosif Fitec-Arad 
47.45 p.: 2. Atanasiiu Săiftoiu-Bucu- 
rești 46,50. p.; 3. Gh. Takacs-Arad
45.85 p.

FETE: Cat. Ia: 1. Framtiska 
Benke-Cluj.

Cat a II-a: 1. Maria Radici-Cluj 
46.30 p.; 2. Maria Babinski-Cluj 
43,25 p.; 3. Rozalia Papp-Baia Ma
ne 43.20 p.

Cat. a 111-a: 1. Magda Bitov — 
Arad 46.05 p.; 2. Maria Papp — 
Baia Mare44 30p.; 3. Magda Strem
pel! •—■. Baia Mare 43.60 p.
• " I. Kaufman, corespondent

In etapa de duminică a campio
natului R.P. Ungare s.au înre
gistrat în general, rezultate nor
male. Excepție face doar înfrîngc- 
rea neașteptată a echipei fruntașe 
Kinizsi Bp. de către Csepeli Vasas. 
In rest însă, rezultatele au fost 
cele scontate. Desigur, cel mai im
portant joc al etapei s-a desfășu
rat între echipele fruntașe Honved 
și Vasas din capitala R. P. Un
gare. In acest meci, echipa milita- 
riilor avea o sarcină, deosebit de 
grea. Pe de o parte,'în ultimele 6 
zile, numeroși jucători din echipă 
au avut de susținut două dificile 
întîlniri internațisnale, iar, pe de 
altă parte, jucătorii de bază ai e- 
chipei — internaționalii Grosits, 
Bozsik, Puskas, Czibor, și Lorant
— au lipsit în meciul de duminică, 
fiinj încă nerestabiliți în urma ac. 
cidentelor suferite. Cu toate că Flon- 
ved a aliniat o formație de rezer
vă. ea a dispus cu un scor cate
goric, 6—3 (2—2), de echipa Va
sas, din care n-au lipsit Csordas, 
Szilagyi, Ilovski, Bundzsak și alți 
jucători dc valoare. In prima re
priză, meciul a fost echilibrat. 
După ce Kocsis a deschis scorul, 
Szilagyi a egalat și mai apoi Va
sas a luat conducerea prin punctul 
marcat de Ilovski. înainte de pau
ză, Tichy a egalat și astfel tabela 
de punctaj indica 2—2. După 
pauză, echipa Honved a jucat ex
celent și a marcat alte 4 puncte 
prin Kocsis, Tichy, Machos și Ba- 
bofcsay. Pentru echipa Vasas, cel 
de al treilea punct a fost înscris 
de Csordas, din 11 metri. Iată for
mația aliniată de Honved în acest 
meci: Farago — Răkoczi, Pa- 
licsko, Kovăcs — Banyai, Tdrocsik
— Budai II, Kocsis, Machos, Tichy, 
Babolcsay.

In urma rezultatelor de dumi
nică în clasament s-au pro
dus modificări. In fruntea cla
samentului a trecut Honved 
care, cu toate că are 3 jocuri 
mai puțin decît fosta campioană 
Voros Lobogo, are acum un avans 
de două puncte. Astfel, echipa mi
litarilor va fi probabil cîștigătoa 
rea campionatului din acest an. Su
perioritatea echipei Honved față 
de celelalte formații iese în eviden
ță în special acum, cînd din for
mație lipsesc jucătorii de bază și, 
cu toate acestea, obține victorii la 
scoruri suficient de concludente.

Dacă pentru primele clasate situa
ția în clasament este destul de clară, 
pentru restufl echipelor evitarea zo
nei de retrogradare constituie și 
acum o problemă nerezolvată. Intre 
locurile 8 și 14, echipele sînt ame
nințate de retrogradare. Diferența 
de puncte între echipele Csepel (lo
cul 8) și Szegedi Haladas (locul 
13), este de numai 4 puncte.

Iată clasamentul, în urma jocuri
lor disputate duminică :

VA SUSȚINE
4 JOCURI IN TURCIA

1. Honved Bp. 17 14 1 2 65:21 29
2. Voros Lob. Bp. 20 12 3 5 60:18 27
3. Kinizsi Bp. 21 12 1 8 38:27 25
4. Vasas Bp. 21 9 6 6 40:40 24
5. Dozsa Bp. 20 9 4 7 43:35 22

6. Diosgydri Vasas 20 9 2 9 42:45 20
7. Vasas Izzo Bp. 20 6 8 6 24:31 20
8. Csepeli Vasas ,22 5 9 8 27:40 19
9. Dorogi Banyasz 21 5 8 8 29:37 18

10. Gyori Vasas 20 6 6 8 28:39 18
11. Salgotarjani B. 21 7 4 10 24:32 18
12. Szcmbath. Lok. 21 6 6 9 25:41 13
13. Szegedi Hal. 21 5 5 11 30:56 15
14. Stalinvaros Vas. 21 5 3 13 28:41 13

ECHIPA VOROS LOBOGO

Săptămîna trecută, echipa Vo
ros Lobogo a plecat în Turcia unde 
va susține 4 jocuri. Primul meci 
al echipei campioane va avea loc 
azi, urmind ca pînă la 28 no
iembrie echipa budapestană să sus
țină alte trei jocuri. Iată lotul de 
jucători care au făcut deplasarea : 
Geller, Facsko (portari), Kovacs II, 
Borzsci, Lantos, Szimcsak, (fun
dași), Kovacs VI, Kovacs I, Zaka- 
rias (mijlocași), Sandor, Hidegkuti, 
Palotas, Szolnok, Kovacs IV., Ka- 
rasz și Molnar (înaintași). Antre
norul echipei este Bukovi Marton.

PRAGA 21 (prin telefon). Du
minică s-a desfășurat în toată țara 
ultima etapă a campionatului de 
fotbal, care trebuia să decidă e- 
chipa campioană și a doua echipă 
care urma să retrogradeze. In pe
nultima etapă, rezultatele înregis
trate desemnau doar prima echipă 
care retrograda, și anume Spartak’ 
Stalingrad Praga. „Cangurii" (în 
1947, echipa Spartak, fostă Bobe- 
mians, a întreprins un turneu în 
Australia^ de unde a adus un canJ 
gur împăiat, ceea ce i-a atras 
această poreclă), nu mai aveau 
nici o șansă să scape de ultimul 
Ioc. In schimb, cea de a doua re
trogradată trebuia să se aleagă în
tre trei echipe, și anume: Kridla 
Vlasti, Tatran Preșov și Tankista. 
Aceeași situație era și' în fruntea 
clasamentului. Spartak Sokolovo 
primea asaltul echipei Ruda Hvez
da,întoarsă din turneul victorios 
întreprins în R.P. Bulgaria. Dar 
înregistrînd un eșec, fotbaliștii de 
la R. Hvezda au pierdut orice șansă 
la primul loc. In ultima etapă, des
fășurată duminică. Slovan Bratis
lava a primit acasă vizita fruntașei 
clasamentului, Spartak Sokolovo 
din Praga. După un joc aprig dis
putat, victoria le-a revenit oaspeților 
cu scorul de 2—1. Dynamo Praga 
a jucat acasă cu echipa Ruda Hvez
da din Bratislava. Dynamoviștii au 
reușit o frumoasă performanță, în- 
vingînd cu 4—1. Tankista a jucat 
cu ultima clasată, Spartak "Stalin
grad, de care a dispus cu catego
ricul scor de 6—1. Banik Ostrava a 
dispus pe teren propriu de Kridla 
Vlasti Olomouc cu 2—0 Tatran 
Preșov a terminat la egalitate cu 
Jiskra Zilina 2—2. Surpriza etapei 
a prilejuit-o întîlnirca dintre Ba- 
nik Kladno și U.D.A. Militarii au 
fost învinși cu scorul de 3—0.

In urma acestor rezultate, titlul 
de echipă campioană pe anul 1954 
a revenit echipei Spartak Sokolovo 
Praga, care în ultimul meci a ali
niat următoarea formație : Houșka- 
Sirotek, Koubek, Zuzanek-Hejsky, 
Prochazka-Stary, Svoboda, Rygr, 
Crha, Peșek. Antrenorul echipei 
este Rygr.

Iată și clasamentu1, a cărui formă 
nu mai poate fi influențată de me
ciul restanță R. Hvezda — Banik.
Spartak Sok. Praga 22 13 4 
Banik Ostrava 22 11 6
Ruda Hvezda Braț. 21 11 3
U.D.A. Praga 22
Slovan Bratislava 
Banik Kladno 
Dynamo Praga 
Jiskra Zilina 
Tatran Preșov 
Tankista Praga 
Kridla Vlasti Ol.
Spartak Stal. Pr.

5 45:21 30
5 45:26 28
7 32:22 25

976 33:26 25
22 10 5 7 35:28 25
21 7 8 6 36:30 22
22 9 3 10 36:57 21
22 7 6 9 25:36 20
22 8 2 12 26:43 18
22 5 7 10 32:33 17
22 6 5 11 24:43 17
22 5 4 13 34:54 14

Ț.D.N.A. SOFIA
ACUMULEAZĂ PUNCTE

SGFIA 21 (prin telefon). In ca
drul campionatului de fotbal al 
R.P. Bulgaria în cursul săptămînii 
trecute s-au desfășurat următoarele 
meciuri: Ț.D.N.A. a dispus de Di
namo Sofia cti scorul de 3—1. Lo
komotiv Sofia a învins cu 5—2 pe 
Udarnik Stara Zagora. Udarnik 
Sofia a întrecut cu 1—0 pe Spartak 
Plovdiv. Duminică, Udarnic Stara 
Zagora a disptîs de Cerveno Znarne 
Kustendil cu scorul de 3—1. In ur
ma acestor rezultate clasamentul se 
prezintă astfel :

Ț.D.N.A. 23 13 4 1 69:13 40
Lokomotiv Sofia 24 15 6 3 56:20 36
Udarnik Sofia 23 16 3 4 59:19 35
Dinamo Sofia 26 9 10 7 39:26 28
Uzina 12 25 8 11 6 25:24 27
V.M.S. Stallno 25 9 7 9 26:27 25
Lokomotiv Plov. 24 8 8 8 31*29  24
Spartak Plov. 26 9 6 11 29:34 24
Spartak Stalino 25 7 9 9 33:36 23
Mlnior Dimitrovo 25 8 6 11 30:35 22
Spartak Pleven 24 5 10 9 15:24 20
Cerveno Zn. Kust 26 7 6 13 19:50 20
Torpedo Pleven 26 5 5 16 13:51 15
Udarnik St. Zag. 26 2 5 1913:69 S

In categoria B retrogradează ul
timele trei echipe. Deoarece ele și-au 
terminat de disputat toate jocurile, 
poziția lor în clasament este defi-i 
nitivă.



Am învins, dar am învățat multe din concursul
de scrimă de la Sofia

Lotul de scrimă al Republicii 
Populare Romine a susținut de CU- 
rînd, la Sofia, prima întîlnire in
ternațională cu reprezentativa Re
publicii Populare Bulgaria. Din a- 
ceastă deplasare și din această în
trecere tovărășească am rămas cu 
nenumărate amintiri frumoase. Pri
miți în capitala R.P. Bulgaria cu 
multă ospitalitate, am avut asigu
rate în tot timpul desfășurării con
cursului cele mai bune condițiuni 
pentru susținerea asalturilor, am 
fost înconjurați cu multă atenție 
și victoriile noastre au fost răsplă
tite cu îndelungi aplauze din par
tea spectatorilor, care zi de zi au 
urmărit în număr mare aceste în
treceri. De altfel, deși scrima în 
R.P. Bulgaria este la primii ei pași 
pe tărîm internațional, totuși în 
jurul ei există un interes deosebit. 
De fiecare dată asalturile noastre 
au fost urmărite de peste 600 de 
spectatori.

După cum se știe, atît la băieți 
cit și la fete, reprezentativele noas
tre au cucerit victoria pe echipe, 
iar îri probele individuale primele 
locuri au fost ocupate tot de trăgă
torii romîni. Cu toată această su
perioritate, între noi și trăgătorii 
bulgari a fost pe planșe o luptă 
foarte strînsă, al cărei rezultat nu 
ne-a fost favorabil decît după ce 
am pus în aplicare toate cunoștin
țele și experiența noastră de tragă, 
tori rfiai rutinați în întîlnirile inter
naționale.

Trăgătorii bulgari au dovedit 
reale calități, în special în ceea ce 
privește pregătirea lor fizică (viteză

TUDOR ILIE, clștigătorul tur
neului individual de floretă de la 
Sofia.

Jos începe 
concursul triunghiular 

de box
Joi seara, în Sala Sporturilor de 

la Floreasca, se va desfășura pri
ma reuniune a concursului triun
ghiular de box la care participă 
echipele C.C.A. și Dinamo, precum 
și reprezentantiva asociațiilor spor
tive sindicale.

înaintea acestei prime reuniuni 
s-au definitivat loturile pe care le 
vor prezenta cele trei reprezenta
tive.

Din ele vor face parte, printre 
'alții:

Reprezentativa asociațiilor sindi
cate : D. Dobrescu, Gustav Riipka, 
Matei Godeanu, Eustațiu Mărgărit, 
Luca Romano, Dănilă Done, Titi 
Dumitrescu, M. Stoian, D. Rizea, 
C. Iordache, Al. Blank, Petre Po
pescu, Simion Gheorghe, T. Nicu- 
lescu, Bătrînu Tănase, V. Mariu- 
țan.

C.C.A.: Toma Ilie, Victor Schio- 
pu, N. Mîndreanu, Octavian Ere- 
mia, Iosif Bora, Ștefan Bogdan, Fr. 
Ambruș, Dumitru Adam, Gheorghe 
Fiat, V. Mitrache, Serbu Neacșu, 
Vasile Tiță, Mircea Dobrescu etc.

Dinamo: F. Ambruș, Toma Con
stantin, Mihai Trancă, V. Filiuță, 
Nicolae Linca, Ilie Dragnea, D 
Iamandi, C. Gherasim, Dumitru 
Ciobotaru, Iulian Mihai, Iosif De
meter etc. 

în execuții și rezistență) și pregă
tirea morală și de voință (comba
tivitatea și dîrzenia). In privința 
tehnicii, putem afirma că scrimerii 
bulgari au un nivel deosebit de ri
dicat. De altfel, după fiecare asalt 
susținut, reprezentanții R. P. Bul
garia se prezentau in asaltul ur
mător ou mai multe cunoștințe și 
ne erau adversari din ce în ce mai 
redutabili. Am fost foarte impre
sionați de ușurința cu care prietenii 
noștri își însușeau cunoștințele teh
nice în timpuîxoncursului, reușind 
să le aplice imediat.

Analizînd comportarea noastră în 
acest concurs, ajungem la conclu
zia că victoriile obținute oglindesc 
progresul în pregătirea tehnică și 
fizică, realizat de noi în ultima 
vreme. Putem spune că pentrti în
tîlnirea de la Sofia ne-a prins foar. 
te bine mărirea intensității antrena
mentelor în timpul pregătirilor în 
vederea acestui concurs.

Cu toate acestea, întîlnirea - cu 
R.P. Bulgaria a scos în evidență o 
serie de deficiențe în pregătirea 
noastră, mai cu seamă în ceea ce 
privește orientarea tactică a trăgă
torilor pe planșe. Astfel, în fața u- 
nor adversari ca’re foloseau proce
dee tehnice simple de atac, dar în 
schimb erau foarte agresivi prin 
viteza de acțiune și prin combati
vitate, o parte din trăgătorii noș
tri s-au angrenat în acțiuni com
plicate, în loc să lucreze simplu și 
să caute să profite de lipsa de 
experiență a adversarilor. Tocmai 
din această cauză, trăgători ruti
nați ca Bartoș și Szantay n-au 
obținut rezultate la valoarea lor 
reală. In schimb, Mustață — care 
a sezisat acest lucru — a reușit să 
scoată cele mai bune rezultate din
tre cele obținute de trăgătorii ro
mîni. Un exemplu în această pri
vință este faptul că trăgătorul bul. 
gar Diakovski, în proba de sabie 
pe echipe, a reușit să-i învingă pe 
toți trăgătorii romîni, cu excepția 
lui Mustață, care — cu o tactică 
adecvată — l-a întrecut cu ușurință 
cu scorul de 5—1.

O altă deficiență a trăgătorilor 
noștri a constituit-o lipsa de fina
litate în acțiunile pe care le-au e- 
xecutat, precum și în aprecierea 
defectuoasă a distanței de atac. A- 
cest lucru s-a observat în special 
la trăgătoarele de bază din echipa 
feminină (Orb și Taitiș), care, de 
altfel, nici n-au reușit să obțină 
rezultatele de care erau capabile.

Aceste deficiențe, care au mai

Noi succese ale sportivilor sovietici 
la campionatele mondiale de tir
CARACAS (Agerpres). — Cam

pionatele mondiale de tir care se 
desfășoară la Caracas sînt urmă
rite cu un mare interes de cercu
rile sportive din lumea, întreagă. O 
impresie deosebită au lăsat în pro
bele desfășurate pînă acum repre
zentanții U.R.S.S., care au cucerit 
cele mai multe titluri de campioni, 
arătîn.du-se la fel de îndemînateci 
la toate genurile de tir.

Un mare succes a obținut sporti
vul sovietic N. Kalin-icenko, noul 
campion mondial la proba de pistol 
viteză (60 focuri). El a realizat 584 
puncte, doborînd vechiul record 
mondial, deținut de americanul 
Benner cu 582 puncte. Pe locul doi 
s-a clasat Mc.Millan (S.U.A.) — 
582 puncte, iar pe locul trei Lino- 
svuo (Finlanda) 581 puncte. Spor
tivul romîn G. Lichiardopol a ocu
pat locul 10 cu 573 puncte. Fostul 
campion mondial Benner (S.U.A.) 
s-a clasat al 12-lea cu 572 puncte. 
Pe echipe, victoria a revenit trăgă
torilor din U.R.S.S. care au totali
zat 2.317 puncte, performanță ce 
corectează simțitor recordul mondial 
anterior, stabilit de echipa S.U.A. în 
1952 la Oslo cu 2.304 puncte.

La proba de armă militară 3 po
ziții (100 m.), trăgătorul sovietic

O
Noi recorduri ale R. P. Bulgaria la haltere

SOFIA 21 (prin telefon) Cu pri
lejul unui concurs de haltere orga
nizat de asociația „Akadeniik" 
maestrul sportului Ivan Abadjiev, 
(categoria ușoară) a stabilit noi 
recorduri ale țării. La stilul Împins

MARTA TELEGDY a realizat cel 
mai bun rezultat in meciul pe echi
pe.

fost semnalate și în alte întîlniri 
internaționale, trebuie să facă ime
diat obiectul principal al analizei 
pregătirii noastre. Antrenamentele 
trebuie axate pe îmbunătățirea pre
gătirii tactice, lucru ce poate fi 
realizat prin ședințe speciale teore
tice și practice. Va trebui să in
sistăm în pregătirea noastră viitoa
re asupra finalității în acțiuni prin 
repetarea de nenumărate ori a e- 
xercițiilor respective, prin studiul 
individual (în fața oglinzii) și 
prin exerciții de „contre". Asupra 
acestor sarcini nu s-a insistat în
deajuns în pregătirea noastră de 
pînă acum.

Cu toate că în întîlnirea de la 
Sofia progresul nostru în ceea ce 
privește pregătirea fizică, a fost e- 
vident, totuși — urmărind să obținem 
în viitor rezultate internaționale 
mai valoroase — trebuie să mun
cim încă foarte mult pentru dez
voltarea acestei pregătiri fizice ge
nerale, care formează baza creș
terii cunoștințelor tehnice și tac
tice.

Dacă scrimerii R.P. Bulgaria au 
reușit să învețe mult de pe urma 
întîlnirii internaționale cu trăgă
torii noștri, nu este mai puțin ade
vărat că și noi am realizat cu a- 
ceastă ocazie o verificare a capaci. 
tații noastre de luptă. Totodată 
combativitatea și dîrzenia lor au 
fost pentru noi un exemplu. Astfel, 
concursul de la Sofia a fost cît 
se poate de binevenit, atît pentru 
sportivii bulgari, cît și pentru noi.

ȘTEFAN TAPALAGA 
din lotul R.P.R.

Vasili Sokilov a fost singurul din
tre concurenți care a obținut insig
na de aur. El a realizat 510 puncte. 
Elvețianul Lenz cu 492 puncte a, 
obținut insigna de bronz. Nici un 
alt concurent n-a mai obținut insig
na la această probă.

La armă liberă de la 300 m. s-au 
desfășurat probele pentru insignă. 
Concurenții sovietici au fost ce' mai 
buni .ocupind primele locuri. Au 
cîștigat insigna de a,ur: Itkis — 
560 puncte, Pereberin — 559 punc
te. Avilov —’ 557 puncte, Kervinen 
(Finlanda) — 554 puncte și alții.

Sportivul sovietic Demin a mar
cat cel mai bun rezultat la pistol 
precizie — 554 puncte și a obținut 
astfel insigna de aur.

Elvețianul Keller a ocupat locul 
doi cu 549 puncte, iar campionul 
S.U.A. Dodds a realizat 547 puncte.

Sîmbătă a avut loc festivitatea 
de premiere a învingătorilor în 
probele de armă liberă și probă 
de tragere la „cerbi mișcători". 
Sportivii sovietici care au dovedit o 
înaltă măiestrie la aceste probe, 
ciștigînd 8 titluri de campioni mon
diali (individual și pe echipe), au 
primit 19 medalii de aur și 5 me
dalii de bronz.

el a realizat 112,5 kg., îmbunătățind 
vechiul record cu 2 kg.k La triatlon 
el a realizat performanța de 327,5 
kg. ceea ce constituie un nou record 
al țării și întrece vechiul record 
cu 2,5 kg.

„ș T I
Vara, cînd biletele de fotbal 

nu prea se găsesc pe toate dru
murile, sau acum, in prag de 
iarnă, cînd. vîntul și primii fulgi 
îi... sperie pe unii spectatori și-i 
țin lingă gura sobei, aparatul 
de radio devine și mai căutat, 
ca un prieten bun care poate 
să-ți fie de ajutor la nevoie... 
Meciurile „tari" sînt transmise 
integral sau cile o repriză și, 
atunci, în fața aparatului de rh- 
dio treci de multe ori prin ace
leași Emoții ca și cum te-ai afla 
acolo, în tribună sau la peluză, 
înghesuit printre ceilalți 40.000 
de spectatori! Despre celelalte 
manifestații sportive.poți căpăta 
vești seara, răsucind butonul și 
asaultind crainicul reporter care^ 
își începe emisiunea cu acel so
nor „SPORT", atît de așteptat 
de masele de ascultători și mai 
ales de sutele de mii de... pro- 
nosportiști mereu la „datorie".

E foarte bine că aceste in
formații, așteptate „cu sufletul 
la gură" sînt difuzate cu otita 
rapiditate. Auditorii nu pot fi 
decît mulțumiți de acest lucru. 
De la o vreme, însă, constatăm 
că, în goană după cantitate, se 
neglijează calitatea informațiilor 
și mai ales exactitatea lor.

Să ne referifh, de pildă, la 
ceea ce am auzit duminică 11 
noiembrie, la emisiunea sportivă 
(orele 22). Era vorba de meciul 
de box dintre. Al. Drăgan și 
Gheorghe Zamfirescu. Crainicul 
descria ultima repriză. Să-l lă
săm s-o... descrie :

„Drăgan nu are tehnică, dar 
își COMPLETEAZĂ lipsurile 
tehnice prin multă combativi
tate".

Cum vine asta ? Combativita
tea, in loc să fie una din calită
țile unui boxer, devine în fraza 
crainicului un grav... defect! Și 
încă un defect, care, vorba crai
nicului. COMPLETEAZĂ alte 
lipsuri.

Și mai departe:
„Se cunoaște că nu are tehni

că, dar SE BATE bine".
lată un soi de comentariu 

care arată limpede că tov. crai
nic în chestiune nu-și prea... 
bate capul să învețe termenii 
tehnici ai disciplinei respective. 
Asta reiese și din altă frază, în 
care crainicul întrebuințează ex
presia „l-a pus în colț".

Tot duminica trecută, vă în
chipuiți și Dv. ce surpriză au 
putut să aibă cei din Hunedoara, 
aflînd că echipa lor. Metalul, a

întîlnirile scrimerilor sovietici și cehoslovaci
PRAGA 21 (prin telefon). De cî

teva zile, în vizită la sportivii ce
hoslovaci se află scrimerii sovietici. 
Prima întîlnire a avut loc la Pra- 
ga, unde s-a desfășurat un turneu 
cu participarea floretiștilor și flore- 
tistelor chin cete două țări. In cadrul 
turneului feminin, victoria a revenit 
trăgătoarei sovietice Ponomareova 
— 6 v. Pe locurile următoare s-au 
clasat: Rastvorova (U.R.S.S.) — 
5. v., Rakova (R. Ceh.) — 5. v., Și- 
tikova (U.R.S.S.) — 5. v„ Plecha- 
nova (U.R.S.S.) 4 v., Jurkova (R. 
Ceh.) — 2 v., Kyptova (R. Ceh.) 
—■ 1 v-, Șamșulova (R. Ceh.) — 0 
v. La băieți pe primul loc s-a cla
sat trăgătorul cehoslovac Cepak (R. 
Ceh.) — 6 v. urmat de: Saiciuk 
(U.R.S.S) — 5 v.; Jercimiaș (R 
Ceh.) — 5 v.; Ivanov (U.R.S.S.) — 
4 v.; Civrny (R. Ceh.) — 3 v.; 
Vdovicenko (U.R.S.S.) — 2 v.;
Udras (U.R.S.S.) — 2 v.; Jemelka 
(R. Ceh.) — 2 v.

La Olomouc a avut loc de ase
menea o întîlnire între sportivii so

R I”
terminat la egalitate, 6—6, ca 
Știința I.C.F. București, la... 
handbal. Și, intr-adevăr, numai 
datorită... inventivității craini
cului reporter. Știința I.C.F., o 
echipă destul de bună, n-a pu
tut învinge o echipă de handbal 
care nici măcar., nu există I

Unii, puși pe scuze, vor spu
ne, poate: „deh, se mai întlm- 
plă l" Numai că se... întimplă 
cam des l Și, ca dovadă, iată 
că și duminica asta am putut 
afla o serie de... „noutăți" foar
te interesante, ascultînd emisi
unea sportivă de la radio.

15.000 de spectatori trei arbi
tri și 22 de jucători (plus rezer
vele!) au văzut clar cum în 
min. 87 portarul Carapeț a de
gajat mingea greșit în picioarele 
lui Onisie și acesta, tnaintlnd 
cîțiva metri, a tras și a egalat. 
La radio am aflat însă că Oni
sie a marcat dintr-o pasă a lui... 
Petschowski! E drept că și Pet- 
schowski și Carapeț sînt blonzi, 
dar unul joacă la C.C.A., iar 
celălalt la Cimpia Turzii, ca să 
nu mai vorbim de mica deose
bire că unul e înaintaș și celă
lalt... portar!

Și, din păcate, n-am scos tot 
din... traistă. De pildă, rezulta-

V 
tul meciului de handbal dintre 
Progresul Tirgu Mureș și Pro
gresul Oradea (finala campio
natului feminin de handbal) a 
fost anunțat 2—1, deși fiecare 
dintre echipe mai marcase cite 
un gol și me.ciul se terminase 
cu 3—2.

Noi credem că ascultătorii nu 
sînt pretențioși cînd vor infor- ■ 
mâții exacte, in locul acestor 
„știri", care îi fac cite o dată 
să zlmbească și să confunde e- 
mislunea sportivă cu aceea de 
satiră și umor a... radio-maga- 
zinului t

JACK BERARII! 
GEORGE MIHALACHE

vietici și cei cehoslovaci. Victoria ■ 
a revenit trăgătorilor sovietici cu. 
scorul de 10—6. Iată rezultatele 
tehnice înregistrate: FLORETA 
FEMEI: U.R.S.S. — R. Cehoslova
că 4—0. Ponomaireova și Rastvoro-,1, 
va au învins pe cele două tragă- 
toare cehoslovace Jurkova și Ra
kova. FLORETA BĂRBAȚI: R. Ce
hoslovacă — U.R.S.S. 3—1. Civrny 
(R. Ceh.) învinge pe Midler și 
Uralov (U.R.S.S.), iar Chmela 
(R. Ceh.) cîștigă la Midlet 
(U.R.S.S.) și pierde la Uralov 
(U.R.S.S.).

SABIE: U.R.S.S. — R. Ceho
slovacă 4—0. Rilski (U.R.S.S.) cîș
tigă la Forgaci și Kom.arek (R. 
Ceh.), iar Kuznețov (U.R.S.S.) îi 
întrece și el pe acești doi trăgă
tori cehoslovaci.

SPADA: R. Cehoslovacă —1 
U.R.S.S. 3—1. Trăgătorul cehoslo
vac Jeremiaș a cîștigat ambele a 
salturi la Kudreavțev și Sauciuk 
iar cehoslovacul Șebak a cîștigat. 
la Sauciuk, însă a pierdut la Ku- 
dreavțev.
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