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Un bilanț strălucit ai mișcării sportive sovietice

Fentru asigurarea 
unei păci trainice

D E LA Caracas, din capitala Ve- 
nezuelei, sosesc zilnic telegrame 

de presă care vestesc noi succese, 
noi victorii obținute de sportivii 
(sovietici în cadrul campionatelor 
mondiale de tir. La această impor
tantă întrecere, trăgătorii sovietici 
au demonstrat o măiestrie și o pre
gătire inegalabilă, stabilind nume
roase noi recorduri mondiale, cuce
rind multe medalii de aur. 
Pretutindeni sînt comentate excep
ționalele performanțe ale unor maeș
tri ai tiruluj, ca Bogdanov, Itkis, 
Avilov, Pereberin, Kalinicenko și 
alții.

Campionatele mondiale de tir de 
la Caracas vin să încununeze în 
mod admirabil un an deosebit de 

i bogat în succese pentru sportivii so
vietici. Fiecare sfîrșit de an aduce 
cu el bilanțul realizărilor înfăptuite 
în lunile rămase în urmă, prilejul 
trecerii în revistă și analizei succe
selor, a muncii depuse 'pe un tărîm 
sau altul în cursul acestei perioade.

Acum sportivii sovietici pot privi 
în urmă cu justificată mîndrie, de
oarece de fiecare perioadă a anului 
ce se apropie de sfîrșit, de fiecare 
anotimp și lună sînt legate biruințe 

* răsunătoare, repurtate în mari și 
importante întreceri internaționale.

Dună debutul de-a dreptul eixcep- 
, lional realizat de schiorii și hocheiș. 

tii sovietici, care încă la începutul 
anului au adus patriei lor primele 
cupe și medalii de campioni ai lu
mii, a urmat evoluția triumfală a 
patinatorilor și patinatoare'or sovie
tice la campionatele lumii, ale Eu
ropei, în meciuri internaționale. A- 
cum se apropie din nou timpul între
cerilor î;i sporturile de iarnă. Amin- 
tindu-și marile succese obținute în 
acest an, schiorii, hocheiștii, pati
natorii alcătuiesc planuri pentru se
zonul viitor, hotărîți să apere cu 
cinste pozițiile cucerite. In scurt 
timp vom auzi vorbindu-se din nou 
de Vladimir Kuzin și Boris Silkov, 
de Vsevolod și Valentina Tareva, 
de Oleg Goncearenko și Margarita 
Maslennikova, de toți maeștrii repu- 
tați ai schiului, ai patinelor sau ai 
crosei de hochei.

Să ne amintim de campionatele 
mondiale de gimnastică desfășurate 
în acest an la Roma. Sportivii so
vietici nu au avut egali în această 
competiție, demonstrînd o virtuozi
tate uimitoare în execuția celor mai 
dificile probe. Ei au cîștigat 11 ti
tluri mondiale din cele 15 puse în 
joc, demonstrînd o superioritate ca
re nu mai necesită argumente.

De un succes excepțional a fost 
încununată evoluția halterofililor 
sovietici la campionatele lumii de 

‘ la Viena. In dîrză întrecere cu pu
ternica echipă a Statelor Unite, 
sportivii din U.R.S.S. au cucerit 
patru titluri mondiale din cele șap
te categorii, ocupînd primul loc pe 
echipe. Ei au stabilit o serie de re
corduri ale lumii, dintre c'are cel 
al lui Arcadii Vorobiov la categoria 
semigrea este deosebit de valoros.

Deosebit de fructuoasă a fost ac
tivitatea atlețiior. Eforturile lor s-au 
soldat cu 16 titluri de campioni ai

Fotbaliștii sovietici învingători
peste

TIRANA (Agerpres). —
; Echipa sovietică de fotbal „Re

zervele de Muncă” din Leningrad 
și-a continuat turneul în R.P. Al
bania, jucînd zilele acestea la Ti
rana cu echipa Dinamo. Peste 
20.009 de spectatori au urmărit o 
îretîlnire viu disputată în care vic
toria a revenit echipei sovietice cu 
Iscorul de 2—0. Aceasta a fost cea 
kle a doua victorie pe care au ob- 

, ținut-o de la sosirea în R.P, Alba
nia, fotbaliștii echipei „Rezervele de 
Muncă"

if
'n orașul Maleb din Siria s-a 

desfășurat zilele acestea întîlnirea 
internațională de fotbal dintre e- 

) Europei și cu numeroase recorduri 
mondiale și europane, dintre care 
cele ale lui V. Kuț la 5.000 m., M. 
Krivonosov la aruncarea ciocanului, 
Nina Otkalenko la 800 m., P. Deni
senko la săritura cu prăjina, sînt de
osebit de prețioase. Subliniem că 
performanța de peste 63 metri la 
aruncarea ciocanului, obținută de 
M- Krivonosov, nu mai poate fi 
evaluată de tabela internațională de 
punctaj.

De 22 ori s-a așezat în fața ta
blelor de șah echipa Uniunii Sovie
tice. De 20 de ori victoria a .fost 
de partea sportivilor sovietici, iar 
două meciuri au luat sfîrșit cu re
zultate de egalitate. Echipa U.R.S.S. 
a cucerit, pentru a doua oară, ti
tlul de campioană mondială, a în
trecut în cadrul întîlnirîlor puterni
cele echipe ale Argentinei, Statelor 
Unite, Suediei etc. Marele maestru 
D. Bronstein a cîștigat turneul in
ternațional de șah de la Be!g:ad, re
cent încheiat.

O activitate nu mai puțin bogată 
în succese au avut canotorii și ca
notoarele, învingători la campiona
tele europene, luptătorii care au sus
ținut numeroase întîlniri interna
ționale, cîștigîndu-le pe toate, moto- 
cicliștii, planoriștii, aeromodeliștii și 
parașutiștlj.

Un sezon plin de întîlniri inter
naționale au avut și fotbaliștii so
vietici. Ei au întîlnit de 62 de ori 
echipe de club și reprezentative 
străine. Aceasta este o cifră record 
în istoria fotbalului din U.R.S.S. Re
prezentativa Uniunii Sovietice a în
vins cu scorul de 7—0 naționala 
suedeză, a făcut meci nul cu puter
nicul „unsprezece” maghiar (I—1), 
a cîștigat meciul cu reprezentativa 
secundă a R. P. Ungare (3—3). In 
total, din cele 62 de întîlniri inter
naționale, fotbaliștii sovietici au re
purtat 46 victorii (deci peste 75 
la sută), au făcut 7 jocuri egale și 
au pierdut numai 9. Ei au înscris 
209 goluri, față de 61 primite. Cu 
mult succes a evoluat în întîlnirile 
internaționale echipa Dinamo Mos
cova, care a întrecut puternice for
mații de club profesionista ca Ar
senal, Gironde, Lille, combinata 
Reims-Racing și altele.

Strălucitele victorii ale sportivi
lor sovietici se datoresc sprijinu
lui necontenit de care se bucură 
mișcarea de cultură fizică din 
U.R.S.S. din pariea Partidului și a 
Guvernului, se datoresc caracteru
lui profund de masă pe care îl are 
sportul sovietic. In numeroase'e 
întreceri susținute, sportivii so
vietici au cucerit nu numai cupe, 

i medalii de aur și cununi <ie lauri 
ale învingătorilor, ci șj noi sim
patii și sentimente de apre
ciere din partea celor care 
iubesc cu adevărat sporml. A- 
ceasta a fost o contribuție la lăr
girea legăturilor internaționale, la 
sporirea cunoașterii reciproce între 
sportivii sovietici și cej străini, Ia 
mărirea prestigiului de care se bu
cură sportul sovietic în întreaga lu
me. Aceasta a fost o contribuție im
portantă Ia cauza păcii și prieteniei 
între popoare.

hotare
chjpa sovietică Torpedo Moscova 
și echipa selecționată a armatei 
siriene. Jocul a luat sfîrșit cu re
zultatul de 3-1 în favoarea fotba
liștilor sovietici.

Această întllnire a fost urmărită 
de peste 20.000 de spectatori. La 
26 noiembrie fotbaliștii sovietici au 
plecat spre patrie.

★
BEIRUT, 26 (Agerpres). •- 

TASS transmite:
Președintele Republicii Liban, 

Camille Chamoun a decorat pe 
antrenorul principal ai echiipei so
vietice de fotbal „Tonpedo” Mos
cova, N. Morozov, cu ordinul „Ce
drul libanez’’.

O NOUA BAZA SPORTIVA IN 
R. P. BULGARIA

Pînă d® curînd, orașul Plovdiv 
nu era înzestrat cu o by.ă moder
nă de natație. Pentru a veni în 
sprijinul sportivilor din oraș, a- 
nul acesta a început amenajarea 
unui bazin de natație pe unul 

din lacurile din apropierea orașu
lui. Bazinul, care se află în apro
pierea stadionului „9 Septembrie", 
este înzestrat cu vestiare moderne 
și toate accesoriile necesare. Apa 
va fi adusă din rîul Marița, cu
rățată printr-un sistem de filtre 
și schimbată în permanență. Pe 
plajă va fi construit un restaurant 
modern, astfel că baza sportivă 
va servi și ca loc de odihnă pen
tru oamenii muncii din oraș. Lu
crările vor fi terminate în luna 
iunie 1955.

BASCHETBALISTELE POLONEZE 
SE PREGĂTESC PENTRU „MA
RELE PREMIU AL ORAȘULUI 

PRAGA"

După cum am mai scris, între 
28 noiembrie și 4 decembrie se 
va desfășura la Praga tradiționa
la competiție „Marele Premiu al 
orașului Praga” rezervată echipe
lor feminine reprezentative de 
orașe. La această competiție va 
participa și echipa orașului Var
șovia. Baschetbalistele poloneze 
au fost cantonate la Varșovia un
de, sub supravegherea celor mai 
buni antrenori, s-au pregătit în ve
derea acestei importante competi
ții.

Lotul de. baschet feminin are 
următoarea alcătuire : Dabrowska, 
Woluch, Klosinska, Gruszczynska, 
Wgrzinowicz, Dobrucka, Markow- 
ska, Migala, Loth, Wi-karska, Zy- 
linska, Dudek, Kaczmarek, Beyer, 
Kapalczynska și Silska. Antrenorii 
echipei sînt: Grzechowiak și Ole- 
sinski,

Fruntași
Pe întreg cuprinsul țâri, în fa

brici. uzine și pe ogoare, oamenii 
muncii dau dovadă de multă ■ hăr
nicie. întrecerea socialistă, în care 
fiecare se avîntă cu însuflețire, se 
soldează cu tot mai multe și mai 
frumoase succese.

Printre acești harnici oameni ai 
muncii, cu care patria noastră se 
mîndrește se află și numeroși 
sportivi. Zilnic ne sosesc la re
dacție scrisori în care corespon
denții noștri, din toate colțurile 
țării ne vorbesc despre sportivi de 
seamă, care sînt totodată fruntași 
tn muncă.

IATA DE PILDA, la G. A. S. 
Băltenii, raionul Răcari, regiunea 
București, utemiștii au muncit cu 
însuflețire sub lozinca: Să culegem 
toate roadele de pe clmp. In a- 
ceastă muncă, tînărul Ion Diaco- 
nescu, aspirant G.M.A., a obținut 
importante succese. Alături de el, 
alți tineri sportivi, Toma Bunda- 
laci, Costache Cristea, Sava Do- 
brotă, Ion Ene, Stan Radu și alții, 
au înregistrat, de asemenea suc
cese. Acești tineri, și alții ca ei. 
constituie mîndria legitimă a gos
podăriei agricole de Stat din Băl
teai.

(Emil Bercu)

NU MAI PUȚINA hărnicie și 
pricepere în muncă dovedesc spor
tivele. Iată două frumoase pilde. 
La fabricile unite „Partizanul" din 
Craiova, Marfa Sfetcu și Maria 
Lupu, aplicînd înaintate metode 
sovietice de lucru, depășesc zilnic 
sarcinile de plan. Aceste două vred
nice muncitoare sînt, în același 
timp, ți cele mai bune atlete din 
întreprindere. Datorită bunei pre
gătiri și însuflețirii cu care au 
concurat în cadrul crosului „Să 
întîmpiinăm 7 Noiembrie", echipa

Acum cîteva zile și-<a încheiat 
lucrările la Stockholm sesiunea 
Consiliului Mondial al Păcii. Ea 
marchează o etapă istorică în 1 up
to întregii omeniri progresiste, de
oarece a avut la ordinea de zi 
probleme deosebit de importante, 
ca: problema colaborării între toa
te. statele Europei în scopul orga
nizării securității colective; situa
ția creaită în diferite părți ale Asiei 
In urma presiunii străine și a sis
temului blocurilor și coalițiilor mi
litare; situația existentă în țările 
Americii Latine în urma amestecu
lui străin în afacerile interne ale 
popoarelor; problema necesității 
dezarmării și a interzicerii armelor 
de exterminare în masă; situația 
creaită în țările dependente și semi- 
dependente în urma presiunii străi
ne și a sistemului blocurilor și 
coaliției militare; problema convo
cării unui congres mondiali al re
prezentanților forțelor iubitoare de 
pace.

Cei aproape 400 de delegați par- 
ticipanți la sesiune, reiprezentînd 
sute de milioane de oameni de cele 
mai diferite canvihigeri și credințe, 
și-au spus hotărît cuvîntul, raali- 
zînd unanimitatea asupra proble
melor puse în discuție.

Documentele adoptate la sfîrșitul 
dezbaterilor au căpătat o impor
tanță mondială, ele fiind rodul 
gmdirii și voinței comune a sute 
de milioane de oameni câine vor 
duce la frînarea acțiunilor dușma
nilor păcii.

In mesajul adresat popoarelor 
sub titlul „Pentru asigurarea cola
borării între toate statele Europei 
în scopul organizării securității co
lective”, sesiunea Consiliului Mon
dial al Păcii face o apreciere justă 
și clară a situației din Europa, 
creată d'e încercările cercurilor a- 
gresive occidentale în frunte cu
S.U.A., de a impune, prin acordu
rile de l-a Londra și Paris, scinda
rea Europei în grupuri dușmane 
îndreptate unul împotriva altuia.

In ciuda tuturor încercărilor a- 
greslve, ale cercurilor imperialiste, 
propunerea făcută de Uniunea So
vietică de a se convoca Ia 29 no
iembrie o conferință pe întreaga

in muncă și
lor s-a calificat pentru etapa 're
gională.

(Ioan M. Rizoiu)

COLECTIVUL „MINERUL" din 
Lupemi se poate mândri, pe bună 
dreptate, cu sportivii săi, căci 
mulți, foarte mulți, sînt membrii 
acestui colectiv sportiv care obțin 
succese însemnate în producție. Și 
desigur, ne-ar trebui mult spațiu 
ca să vorbim despre toți acești 
sportivi. Ne vom mărgini doar la 
cîteva exemple. Astfel, alpinistul 
Caro! Noviezki, strungar fruntaș 
—și inovator de mai multe ori— 
și-a îndeplinit și depășit planul 
pe 19S4; iar în afara orelor de 
producție muncește cu dragoste 
antrenând numeroși tineri pentru 
trecerea normei de excursie din 
complexul G.M.A. Un alt activist 
harnic în cadrul comisiei G.M.A. 
este sudorul Felix Farcaș, decorat 
cu Medalia Muncii pentru valo
roasele lui realizări în producție. 
Muncitor de frunte este și maistrul 
miner Ilarie Nemeș, extrema dreap
tă a echipei de fotbal din catego
ria B. Deși dintre cei „bătrîni" 
(are 36 ani) el practică sportul cu 
însuflețire și se ocupă cu multă 
dragoste de formarea de noi ca
dre în fotbal

(I. Ciordea)
NUMELE FREZORULUI Eme- 

ric Gali este cunoscut în întreaga 
fabrică „Ștefan Plavăț" din Timi
șoara. Deseori, numele fotbalistu
lui Emeric Gall a apărut pe pa
noul de onoare al fruntașilor în 
producție. Dacă ai să vorbești cu 
tovarășii lui de muncă, ai să auzi: 
Gali este un om și jumătate. II 
știm din anul 1951, cînd a obținut 
pentru prima oară titlul de frun
taș în producție, titlu pe care și-l 
păstrează cu cinste și astăzi. Fot- 

Europă în vederea creării — ipa 
baza respectării intereselor legiti
me ale popoarelor europene — a 
unui sistem de securitate colectivă 
în Europa, în stare să asigure 
securitatea fiecărui stat euronean, 
a deschis în sufletele oamenilor 
cinstiți noi speranțe în destindere» 
internațională pe baza tratM’velor 
pașnice.

Toate lucrările și documentele 
sesiunii Comsi'liului Mondtol al 
Păcii au scos la iveală dorința 
nestrămutată a popoarelor de a 
se ajunge Ia interzicerea armelor 
de exterminare în masă și a «înar
mărilor și cererea insistentă ca 
energia atomică să fie folosită nu
mai în scopuri pașnice.

Rezoluția Consiliului Mondial al 
Păcii arată că popoarele Asiei vor 
putea obține întărirea păcii luiptlnd 
cu hotărîre împotriva creării da 
blocuri războinice în Asia de către 
cercurile agresive.

In același timp, rezoluția face 
un apel cu privire la convocarea 
în a doua jumătate a lunii mai 
1955 a unui congres mondial al 
reprezentanților forțelor păcii.

Documentele sesiunii Consiliului 
Mondial al Păcii sânt întîmpinata 
cu deplină aprobare de către toate 
popoarele iubitoare de pace

Ele pătrund adine în conștiința 
sutelor de milioane de oameni cin
stiți de pe întreg globul. Astăzi, 
nici un om cinstit și iubitor de 
pace nu mai stă de o parte ci lup
tă hotărît, încrezător în triumful 
omenirii asupra barbariei, convins 
fiind că ceea ce face este pus 
în slujba libertății, prosperității și 
fericirii popoarelor.

Poporul nostru este sigur că 
toate rezoluțiile Consiliului Mon
dial al Păcii vor întări și mal 
mult legăturile de prietenie cu 
toate statele iubitoare de pace și 
este convins că pacea n,u se aș
teaptă, ci se cucerește. De aceea 
se angajează să facă față cu cinste 
sarcinilor trasate de recenta sesiu
ne a Consiliului Mondial al Păcii 
întrunit la Stockholm, hotărît de 
a se mobiliza pentru înfăptuirea 
lor, pentru asig-urarea securității 
colective și înlăturarea pericolului 
unui nou război.

in sport
balistul nostru își iubește cu pa
siune meșteșugul lui, și mu cu
noaște odihnă pînă ce lucrul de 
oare s-a apucait nu iese din mîmile 
lui așa cum trebuie. In vara acea
sta el a fost confirmat candidat 
de partid. De atunci și pînă acum, 
disciplina și elanul lui în muncă 
au crescut și mai mult. Dovadă: 
și-a depășit pînă în prezent sar
cinile cu 140 la sută.

(Petre Arcan)

IN SECȚIA DE FINISAJ a în
treprinderii „Ianoș Herbak" diin 
Cluj, lucrează și' muncitorii Iosil 
Ghtnder și Adalbert Binder, amin- 
doi fruntași în producție. Ei ob
țin importante depășiri de normă 
în acest sector de muncă, în care 
se cer eforturi fizice considera
bile. Ei fac însă aceste eforturi 
deosebite în muncă cu destulă ușu
rință, datorită sportului pe care-1 
îndrăgesc și-l practică amândoi: 
luptele. Sportul Ie-a fost un bun 
tovarăș de muncă acestor doi frun
tași în producțfe. Dacă facem o 
medie a succeselor în producție 
ale acestor doi sportivi, constatăm 
că ei realizează lunar două nor
me, fapt care le-a atras stima șî 
prețuirea colectivului.

In sport ca și în producție ei 
merg alături, mână în mînă, fră
țește. Astfel, printr-o bună pre
gătire și muncind cu sîrg, ei sînt 
astăz! luptători de categoria I-a. 
Dar, ei nu s-au mulțumit să se o- 
cupe numai de propria lor pre
gătire sportivă ci — așa cum tre
buie să facă orice sportiv fruntaș, 
— au înțeles să împărtășească din 
experiența lor și sportivilor tineri 
de a căror îndrumare și creștere 
se preocupă cu multă dragoste și 
pricepere.

(Subredacția Cluj)



!
Este de neconceput ca la un co

lectiv sportiv ca Locomotiva Gri
vița Roșie din Capitală, care nu
mără nu mai puțin de 1.600 
membri, să nu existe secții pe ra
mură de sport specifice sezonului 
de iarnă.

Cu toate că acest colectiv spor
tiv dispune de o serie de mate
riale și de echipamentul sportiv 
necesar practicării sportului de 
iarnă, conducerea colectivului nu 
a dat importanța cuvenită proble
mei înființării secțiilor de schi, 
patinaj, hochei sau bob.

Cu atît mai gravă este această 
nepăsare, cu cît situația amintită 
mai sus dăinuie de cîțivai ani.

Pentru consiliul colectivului spor
tiv se pare că înființarea acestor 
secții pe ramură de sport și în 
special a celei de schi a fost o 
problemă „grea", deoarece aicj 
mai stăruie încă părerea greșita 
că în rîndurile membrilor nu ar 
exista tineri care să poată abți
ne performanțe de valoare.

Totuși, aceste păreri ale condu
cerii colectivului sportiv au fost 
desminițite In iernile anilor trecuți 
cînd, cu ocazia concursurilor de 
schi pentru trecerea normelor 
G.M.A., numeroși tineri și tinere 
au obținut rezultate imbucurătoa-

bine asortat
Primii fulgi de zăpadă au căzut 

Îic crestele pleșuve ale Făgăraiși- 
or, iar de curînd mantia albă a 

zăpezii a acoperit și orașele și 
satele din jurul lor.

Aceasta a făcut ca sportivii din 
Sibiu sa și grăbească pregătirile, 
pentru ca încă din primele zile 
prielnice să poată practica spor
turile de iarnă.

Un ajutor însemnat în pregătiri
le lor îl primesc sportivii de la 
magazinul I.D.M.S. din Sibiu, 
unde pot găsi toate materialele de 
care au nevoie în sezonul sportiv 
de iarnă. Intr-adevăr, vitrina fru
mos aranjată te atrage de la dis
tanță și oricît de preocupat ai fi 
nu poți să treci pe lîngă ea fără 
a te opri măcar o clipă pentru a 
o privi; bocanci de schi, hanorace, 
pulovere, schiuri, mănuși de schi, 
ochelari de zăpadă și multe alte 
obiecte necesare practicării spor
turilor de iarnă se găsesc frumos 
aranjate în vitrină. Dacă treci 
pragul magazinului, îți dai imediat 
seama că tov. Dumitru Tatu, cel 
care conduce această unitate, este 
un om care știe să o gospodărea
scă pînă în cele mai mici amănun
te. Aceasta reiese și din faptul 
că încă de la 5 noiembrie a. c. 
planul de desfacere pe întregul an 
a fost realizat. Și, totuși, rafturile 
frumos aranjate sînt neîncăpătoare 
față de cantitățile tot mai mari 

•de materiale sportive care își aș
teaptă prietenii.

In condica de sugestii, numeroși 
'cetățeni care au trecut prin maga
zin și-au exprimat mulțumirea lor 
pentru calitatea materialelor cum- 
'părate și felul conștiincios în 
-care au fost serviți.

1 Comitetul raionail C.F.S. „Gh. 
IGheorghiu-Dej" din București, în
drumat îndeaproape de comitetul 
'raional de partid și sprijinit în 
jactivitatea sa de comitetul orășe
nesc C.F.S. și comitetul raionail 
'U.T.M., a reușit să obțină o serie 
țde rezultate frumoase în munca sa.
1 Aoeiastă activitate rodnică a 
(fost posibilă datorită unor metode 
'bune de muncă întrebuințate de 
.comitetul raional C.F.S. „Gh. 
I Gheorghiut-Dej", metode care au 
iconstat în activizarea celor șapte 
I comisii pe ramură de sport și 
'trecerea cu hotărîre la înlocuirea 
(elementelor necorespunzătoare, bi
rocratice, care frînau munca, în loc 
t.s-o dezvolte.

De asemenea, s-au pus bazele 
junei munci planificate, cu sarcini 
iconarete pe fiecare membru din 
icomitet și, în același timp, unei 
iritai juste planificări în ceea ce 
.privește complexul G.M.A.

Și rezultatele muncii au începui 
:să se vadă. Pînă la 1 noiembrie 
a.c. au fost îndeplinite și depășite 
toate angajamentele anuale. Ast- 

Ifel, la 
‘F.G.M.A. 
pășit cu 

purtători de insignă 
angajamentul a fost de- 
135 la sută, la .purtători

te. Semnificativ este exemplul ti- 
cărului cazangiu Ion Simian, care 
în concursul G.M.A. la s -lv de anul 
trecut a obținut o performanță 
foairte bună. Consiliul colectivului I 
sportiv, In loc să-1 îndrumeze pe i 
acest tîriăr în practicarea continuă 
a schiului, a preferat, pentru a 
«rn-și complica existența cu înfi
ințarea unei noi secții pe ramură 
de sport — schi — să-il îndrumeze 
in practicarea... ciclismului. Astfel 
de exemple, care oglindesc . clar 
lipsa de orientare a consiliului co
lectivului sportiv în Îndrumarea 
justă a tineretului către secțiile 
pe ramură de sport pentru care 
dovedesc aptitudini,_ sînt, din pă
cate, multe la număr.

Este necesar ca îm cel mai scurt 
timp posibil colectivul sportiv Lo
comotiva Grivița Roșie să-și ana
lizeze profund atitudinea față de 
sporturile de iaimă și să treacă 
concret la. eliminarea tuturor lip
surilor. In această direcție res
ponsabilului cu instruirea sportivă 
din consiliul colectivului îi revin 
sarcinile cele măi importante. El 
va trebui să selecționeze cu grijă 
cadre pricepute și harnice care să 
formeze birourile secției respecti
ve, activiști sportivi voluntari care, 
la rîndul lor, să trezească intere-

Pregătiri de iarnă, de 
și... lipsă de

Nu odăiță, colectivele sportive 
din orașul Galați au „pățit-o" cil 
iarna. Ba s-au trezit că n-au echi
pament, ba că schiurile n-au fost 
reparate, ba că nu au baze spor
tive...

Unii s-au învățat minte și în a- 
cest an s-au preocupat din vreme 
de terminarea tuturor pregătirilor 
de iarnă, alții însă...

DE-ACUM POATE SA VINA
IARNA!

Cînd pășești pe ușa magaziei 
sportive a colectivului Voința Ga
lați, Emil Cernov magazionerul se 
retrage timid înfr-un colț, dar zîm. 
ibetul nu-i dispare de pe buze. Și 
are tot dreptul omul să fie mulțu
mit. Aici, în magazia colectivului, 
totul e în perfectă ordine. Trenin
gurile frumos rînduite în rafturile 
curățate, așteaptă doar primele an
trenamente și întreceri de iarnă. 
Tot atît de multă grijă trebuie să 
ai însă și pentru echipamentul de 
vară. Halatele de baie, caschetele, 
slipurile, bluzele și maiourile sînt, 
de asemenea, .păstrate cu atenție.

Firește, acum sînt „căutate” mai 
mult materialele și echipamentul 
de iarnă. Iată, zeci de perechi de 
schiuri, revizuite din vreme, pa
tine și...

— In afară de acestea, spune 
magazionerul, așteptăm răspuns 
la cererea noastră adresată consi
liului central al asociației. Da, 
răspuns și... echipament: 11 pe
rechi de schiuri, 10 perechi patine, 
15 saci echipament... Dar, pînă a-

G.M.A. gr- I cu 192 la sută, iar la 
purtători G.M.A. gr. II cu 117 la 
sută. La aceasta a contribuit în 
bună măsură felul în care a mun
cit comisia raională de control. 
Printre membrii comisiei care s-au 
evidențiat în mod deosebit sînt 
tovarășii Eugen Tăutu și Radu 
Florea. Un sprijin însemnat l-a 
primit comisia de control G.M-A 
din partea comisiilor obștești de 
gimnastică, atletism și natație, 
care au organizat numeroase con
cursuri pentru trecerea normelor 
G.M.A.

In acest an au fost angrenate în 
campionatele raionale și diverse 
alte competiții organizate pe plan 
local numeroase echipe.

In prezent există în raion 2B 
echipe de volei, 16 echipe de bas
chet, 32 echipe de fotbal etc.

Organizarea competiției „Spar- 
tachjada fetelor” s-a dovedit a fi 
deosebit de bună. La cele 9 disci
pline sportive Ia care s-au dispu
tat întrecerile din cadrul Sparta- 
chiadeî, au participat peste 5000 
de tinere din cadrul întreprinderi
lor și instituțiilor aflate in raion.

Se pune întrebarea : cum a reu
șit comitetul raional „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" să desfășoare această 
mtmcă ?

Comitetul raional a reușit să ai
bă o activitate bună prin strînge-

H
I

sul pentru practicarea schiului, pa
tinajului fete. în rîndurile cît mai 
multor tineri.

De asemenea, trebuie folosite 
cu grijă cadrele tehnice existente 
(antrenori și instructori voluntari), 
care, în cadrul concursurilor pen
tru trecerea normelor G.M.A. la
schi și patinaj, selecționeaiză aspi
ranții ce dovedesc aptitudinii în 
practicarea sportului respectiv. A- 
cești sportivi trebuie îndrumați 
spre secțiile de schi sau patinaj, 
unde, sub îndrumarea și controlul ‘ 
direct al antrenorilor, se pot pre
găti pentru sportul de perfor
manță.

In fața acestor sarcini, nu va 
fi însă suficient sprijinul instruc
torilor de schi Vipgil Georgescu I 
și Vasile Horea, ci este necesar 
ca, încă de pe acum consiliul co
lectivului sportiv să formeze un 
corp mai larg de antrenori și in
structori. care să se ocupe apoi 
zi de ai de preg.ătirea tehnică și 
fizică a sportivilor. In felul a- 
cesta, sîntem siguri că .cele peste 
59 de perechi de schiuri și echi
pamentul existent acum lai colec
tiv vor fi folosite în iarna aceasta 
de cît mai mulți tineri și tinere, 
în practicarea acestui frumos și 

'util sport.

... jmmay&ra 
pregătiri!

tunci. căutăm să ne gospodărim 
singuri cit putem mai bine1

ȘI IARNA, TOT FOTBAL?

Pregătirile de iarnă, la colecti
vul sportiv Constructorul, constau 
din cîteva antrenamente de box 
și... atît. Totuși, oamenii se agită 
cît îi ziulica de mare, muncesc, se 
zbat, fac planuri, organizează, n-au 
o clipă de răgaz. Toata lumea este 
mobilizată pentru... fotbal. Dar ce, 
vor spune cititorii, la Galați se 
joacă fotbal și iarna? Iama nu, 
dar la primăvară!... Eh, și cite nu 
trebuie făcute pînă atunci.

Ghete noi, tricouri noi și... con
diții noi. începutul, acum în prag 
de iarnă, îl face consiliul colecti
vului. organîzînd baluri pentru 
procurarea de fonduri, nu pentru 
cumpărarea de noi schiuri 
patine ci pentru... fotbal

sau

NIMICI... NIMICI... NIMICI

Cam așa ne scriu corespondenții 
noștri Geo Ștefănescu și Gh. Pa- 
ladescu despre „pregătirile" de 
iarnă la multe alte colective: la
Flamura roșie, la Locomotiva, la
Știința și chiar la Metalul, care, 
cu cele cîteva treninguri pe care 
și le-au procurat, nu vor pute'a să 
rezolve problema asigurării activi
tății competiționale *pe 
nilor de iarnă.

*
colectivelor 

un răspuns,
cu nerăbdare. Răspun-

timpul lu-

Activiștii
sînt datori 
îl așteaptă 
sul și... faptele.

sportive 
Sportivii

rea și mai mult a legăturilor cu 
sportivii din cadrul raionului. La 
ședințele cu activiștii obștești ai 
comitetului, care au loc ‘din două 
în două săptămîni, aceștia sezisează 
o 'serie de lipsuri constatate în uni
tăți, iar majoritatea silit remedia
te prin măsurile ce se iau. De a- 
semenea, comitetul raional cere 
părerea activiștilor săi obștești 
în rezolvarea diferitelor probleme.

Lărgirea activului obștesc a stat 
permanent în cîmpul preocupărilor 
comitetului raional. Astăzi, în ce
le 7 comisii pe ramură de sport 
activează un număr de 45 tovarăși, 
mulți dintre ei — ca Anton Lupu, 
membru în comisia de fotbal. Mi-*s 
lică Iliescu din comisia de volei 
și Constantin Tăulea din comisia 
de cidism — evidențiindu-se în 
munca pe care o depun.

Comitetul C.F.S. a primit spri
jin în muncă din partea comitetu
lui executiv al sfatului popular al 
raionului, care a analizat activita
tea sportivă desfășurată, după care 
s-au luat hotărîri ce au fost inclu
se în planul de muncă at comite
tului raionail C.F.S.

Mulțumită felului în care au 
fost îndrumate de către comitetul 
raional, o serie de colective au 
obținut rezultate faimoase. Acestea 
sîint: Metalul „Clement Gottwald", 
Flamura roșie — Bere Grivița,

TÎNĂRUL asistent
11

ț '+•

ST ;. S;
Dacă îl întilnești

Iile lungi ale institutului, 
de sport sau în laboratorul de hi
draulică, au-1 deosebești de studen
ții din institut. E aproape de vâr
sta lor, abia cu doi-itrei ani imai 
mare.

Doar în timpul orelor de semi
nar sau de lalxrrator îl poți deo
sebi de studenții lui pe băiatul ace
sta de statură potrivita, eu ochii 
©urizăteri. Paul Ionescu, asisten
tul de feidrauihcă, e unul din -cei 
mai tineri membri ai corpului ,d’- 
dactic de la Institutul de Petrol 
și Gaae din București. Tinerețea 
lui, ea și întreaga lui comportare 
îi face pe st-udenți să se simtă 
tare apropiați de tel. Dar, nu nu
mai tinerețea lui îl aprop'e pe 
Paul Ioneseu de studenți. Mai mult 
dtecît orice poate, îi apropie pe 
elevi de profesor un prieten comun; 
tare drag: sportul.

Asistentul a îndrăgit de mult 
sportul. De pe vremea cînd era un 
„puști" de 13—14 ani și trebuia 
să facă sport în ascuns, fără să. 
afle cumva direcția liceului, care 
în afara .unei 0(Pe <]e educație fizi
că pe săptămînă nu permitea nici 
o altă activitate sportivă în ca
drul •școlii. „Țineți-vă de carte, nu 
de joacă, spuneau unii dintre pro-

pe una din să- 
în sala

* £
' ■ 4

Vie activitate sportivă
Printre țăranii muncitori din raio

nul Focșani sînt binecunoscute suc
cesele obținute de colectivul sportiv 
Recolta Gogești. Acest colectiv 
fruntaș numără nu mai puțin de 
117 membri, care duc o activitate 

.organizată în cadrul secțiilor de fot
bal, volei, gimnastică, oină, șah, te
nis de masă și atletism. Este ade
vărat că acest colectiv nu are nici 
antrenori, nici instructori sportivi 
cu o înaltă calificare. In schimb, 
tov. Niaolae Bătută, profesor dee- 
ducație fizică, se ocupă îndeaproape 
de echipele și sportivii colectivului 
iar rezultatele acestei munci entu
ziaste se reflectă în succesele obți
nute de reprezentativele comunei. 
Sportivi ca Virgil Bratu, Ioana Mi- 
hăescu, Fănică David, Gică Dra- 
gotnir și alții au reușit să se ridi
ce la u.n frumos nivel tehnic.

De o deosebită atenție se bucură 
activitatea din cadrul complexului 
G.M.A. Abia zilele trecute și-au tre
cut examenul de control încă 25 de 
aspiranți, cane au devenit astfel

Progresul Radio și 
„Gh. Gheorghiu-

au fost ob- 
în munca

Radio 
bune

Progresul Arta, 
Flamura roșie 
Dej".

La Progresul 
ținute rezultate
G.M.A., angajamentul cu privire Ia 
realizarea de pn.rtert.or-i gr. II fiind 
depășit cu 200o/fl.

Ca o răsplată binemeritată a 
muncii depuse, comitetului raional 
C.F.S „Gh. Gheorghi-u-Dej" i-a fost 
înmînat drapelul de raion fruntaș 
pe Capitală.

Comitetul raionail C.F.S. „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ ar fi obținut rezul
tate și mai bune în muncă dacă ar 
fi angrenat în îndeplinirea sarci
nilor ce-i reveneau și comisia per
manentă de depntați. Membrii co
mitetului raional C-F.S., ne’înțele
gi nd însă ajutorul ce-1 .puteau pri
mi, nu au participat la ședințele 
comisiei .în care să dea îndrumările 
necesare, comisia desfășurîndu-și 
astfel activitatea fără a cunoaște 
obiectivele activității sportive din 
raion.

Cit privește succesele obținute, 
e'e trebuie să constituie pentru ac
tivul raionului un nou imbold în 
muncă, în educarea și mobilizarea 
sportivilor din cad-rul raionului, un 
.nea imbold pentru âmbunătățirea 
necontenită a muncii sportive.

Dumitru Pîrvu 
coresDondent

IUBEȘTE SPORTUL
tesc-ri; o să ajungeți niște derbe
dei!"

...In anii studenției sportul i-a 
devenit și mai drag. In toți cei 
patru ani de facultate. Paul Ione- 
scu, fruntașul în învățătură al a- 
nului său, era totodată și unul 
dintre cei mai buni sportivi. Și 
nu s-a mulțumit să facă doar el 
sport. A muncit cu toată dragostea | 
pentru ca un număr cît mai mare 
de studenți să îndrăgească acest 
admira băl mijloc de întărire a să
nătății. Iar dacă astăzi în Istitutul 
de Petrol și Gaze se desfășoară o 
frumoasă, activitate sportivă, acea-. . 
sta se datorește și muncii depuse 
a.n de an cu toată rtvaa de Paul 
Ioneseu. Membru în conducerea co-| 
lectivuluî sportiv, apoi responsa
bil cu sportul în comitetul U.T.M.. 
pe an de studiu, iar acum respon
sabil sportiv în comitetul U.T.M. 
pe facultate, Paul Ioneseu n-a pre- 
-cupfițit nrci un efort, a dat întot
deauna sprijinul și s-a străduit să 
contribuie cît mai mult la creșterea 
activității sportive din institut. 
Dacă vrei să afli orice fel de date 
cu privire la această- activitate, în- 
eepmd chiar din 1948, de la 
ințarea institutului, nimeni 
nu-ți poate da mai multe 
asistentul de hidraulică din 
stftut, tînărul Paul Ioneseu.

...Și mulți, cei mai mulți dintre 
•studenții care au început să facă 
sport în facultate îți pot spune că 
Paul Ionesou e cel care i-a hotărit 
să devină sportivi. Ce metode a 
folosit?

In primul rînd, puterea exemplu- 
■hii personal — pe asistentul Paul 
Ioneseu îl întîlmești oa participant 
Ia concursurile organizate la di
ferite sporturi în cadrul Institutu
lui, în excursiile la munte, mă 
rog. peste tot unde se face sport

Și, în al doilea rînd, și poate. 
tocmai asta contează cel mai mult, 
felul în care își duce munca spor
tivă tînărul asistent: cu. seriozita
te, cu interes, cu dragoste. Ma 
ales cu multă dragoste...

P. NAVREA

înfi- 
altul 
decft 

i®-

O

in comuna * Gngeștî
purtători de insignă. Ion Eabalic
IUișu Zainea și Dumitru Anton care, 
.prin succesele obținute în muncit 
agricole de toamnă și prin faptul cil 
sînt fruntași în îndeplinirea înda 
toririlar către stat constituie un e 
xemplu pentru toți cei din comun?

— au bucuria de a purta insigna 
G.M.A. ;

In vederea iernii care bate la u-,,;i .
colectivul sportiv și-a pregătit dir 
■timp cele 7 perechi de schiuri ș' 
6 garnituri de șah precum și echî 
pamentul de iarnă.

O parte din meritele pentru a 
ceasta rodnică activitate revine ș 
sfatului popular comunal, care spra 
jină și controlează înde-aproap 
munca activiștilor sportivi. Dar ce ■' 
trai de preț ajutor pecare-1 primes 
activiștii colectivului sportiv viin 
din partea comuniștilor, membri î 
colectiv, care duc o neobosită munc 
pentru a atrage în activitatea spor 
tivă cît mai mulți țărani muncitor

Aurelian Axente 
corespondent |—

SPORT DE MASĂ
Ințelegînd importanța concursu

rilor de casă în dezvoltarea difer 
telor ramuri de sport consiliul re . 
giona.1 București al asociației Blaj 
mura roșie a inițiat o competiții 
pe .mai multe ramuri de sport: fot 
bal, volei, trintă, haltere, etc.

Acum competiția a ajuns în fazi 
regională, care a atins un frumo 
nivel, atîi din punct de vedere tel 
nic, cît și mobilizatoric. Astfel, 1 . 
trintă au participat :în aceast 
fază ■ 50 de sportivi, dintre car. 
■s-a remarcat în special Ion Ch| 
riac, încărcător de vagoane la Fa 
brica de zahăr. La tenis de mas 
au luat parte la faza regională 4 
de concurenți primul loc. la băiel 
fiind ocupat de Sebastian Tiber! 
(iM.I.A.) iar la tete de M. Corodi 
;(MJl.U.). La întrecerile de halter, 
•au participat, de asemenea, numi - 
roși concureriți, cel mai bun. art 
tindU’Se a fi Ilie Chirilă, muncite 
la fabrica de bere Rahova. Merit 
a fi evidențiat sprijinul dat în oi 
ganîzare și în pregătirea haltere 
fili.Ior de sportivi fruntași ca 
strul sportului Ilie I , 
Vasarhelly, Cornel Bucur, etc.

t mac
Ienciu, Af$ 

I

Cornelia Constantinesc 
coresoondent
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O glorioasă aniversare a poporului albanezi
La 29 noiembrie 

Se împlinesc 10 ani 
de oînd poporul al
banez, alungîndu-i 
pe trădătorii interni 
și pe ocupar.ții din 
afară a reușit să-și 
cucerească libertatea 
pendența năzuită de

de Kico Karaguni 
director al Direcției pen
tru 
Sport 
sterul

Cultură Fizică și 
de pe lîngă Mini- 
Sănătății al R. P. 

Albania.

Și 
veacuri.

care are fe- 
permanențâ 
al Uniunii 

de detnoera-

transformări

inde- 
A 

fost posibil lucrul acesta datorită 
loviturilor de importanță istorică 
date de glorioasa Armată Sovietică 
hoardelor naziste, datorită strălu
citei victorii repurtate de poporul 
sovietic în Marele Război de Apă
rare a Patriei.

M’Sele d« oameni ai muncii di.n 
Republica Populară Albania se 
pregătesc să sărbătorească marea 
aniversare a poporului lor. Ei vor 
face bilanțul succeselor repurtate 
în acest glorios deceniu, vor trece 
în revistă realizările obținute, vor 
arăta cît de fructuoasă poate fi 
activitatea înfăptuită de un popor 
liber și independent, condus de un 
partid revoluționar și 
ricirea de a primi în 
ajutorul dezinteresat 
Sovietice și al țărilor 
ție populară

Paralel cu marile 
politioe, economice, sociale și cul
turale petrecute în Albania Nouă,, 
o amoloare deosebită a luat în a- 
cești 10 ani de viață liberă și miș
carea de cultură fizică și sport- 
Ea a căpătat, față de trecut, un 
alt scop, o altă orientare și un 
conținut ideologic nou, strîns legat 
de politica partidului și guvernu
lui. In Constituția R.P. Al bania se 
arată că „Statui se îngrijește de 
educația fizică a poporului, mai 
ales a tineretului, cu scopul de a 
îmbunătăți sănătatea și de a spori 
puterea de muncă a poporului’'.

Cultura fizică’ și sportul a de
venit în R.P. Albania parte inse
parabilă a educației comuniste a 
maselor. Cultura fizică și sportul 
reprezintă în același timp un mij
loc important de întărire a sănă
tății celor ce muncesc, de creștere 
n unei generații sănătoase și pu
ternice, capabilă de o muncă de 
înalta productivitate.

înainte de eliberarea țării, spor
tul reprezenta în Albania, ca în' 
orice țară cu- regim burghezo-mo- 
șieresc, un apanaj al celor avuți. 
Mijloc de divertisment al bogăta
șilor, de venituri grase pentru a- 
faceriștii care roiau în jurul miș
cării sportive și de ațîțare ta ura 
de rasă, sportul nu era și nu pu
tea fi un bun al maselor. Abia 
după eliberarea țării mișcarea de 
cultură fizică, organizată pe baze 
noi, după exemplul sportului so
vietic, a căpătat o largă răspîn- 
dire în mase.

(

fii

Au fost create 
colective' sportive pe 
locuri de producție, 
colective care fac 
parte din diferitele 
asociații de cultuj 
ră fizică și sport.

Numărul celor care practică, spor
tul a crescut vertiginos atingînd 
acum cifre impresionante în com
parație cu trecutul. Este suficient 
să amintim că numărul celor care 
practică sportul a crescut în a- 
cești zece ani de aproape 60 de 
ori, iar numărul colectivelor spor
tive- de peste 50- de ori.

Folosind zi- de- zi experiența glo
rioasei mișcări de cultură- fizică și 
sport din U.R.S.S., a fost introdus 
în R.P. Albania complexul sportiv, 
„Gata,, pentru muncă și apă
rare" care a devenit baza sis
temului de educație fizică. In. mo
mentul de față- sînt sute și mii de 
tineri și tinere care,. .înc,ppîndu-și 
activitatea sportivă prin _ trecerea 
normelor, au ajuns să-și ridice și 
să-și perfecționeze măiestria, pă
șind în rîndul sportivilor fruntași 
ai țării.

Paralel cu munca do organizare 
pe bază de mase a sportului din 
R.P. Albania, s-au făcut eforturi 

■ considerabile în domeniul pregă
tirii de cadre sportive. In anui 1948, 
a luat ființă în capitala țării 
școala tehnică de cultură fizică 

’ „Vojo Kushi", care a pregătit nu
meroase cadre de specialiști. Cei 
mai buni dintre absolvenții școlii 
și-au continuat studiile superioare 
în instituțiile de învățămînt din 
Uniunea Sovietică și din țările de

. democrație populara.
Sportul a pătruns șl îrr satele din 

R.P. Albania. In anul 1953 a luat 
ființă asociația sportivă „Țăra
nul” care reunește acum peste 
17.000 de membri. Unul din mij
loacele importante de atragere a 
țărănimii muncitoare în activitatea 
sportivă îl constituie spartacliiadele 
și festivalurile de cultură fizică, 
devenite tradiționale.

In cursul' acestor zece ani, spor
tivii albanezi au susținut nume
roase îatîlniri internaționale. Ele 
au avut drept- scop de a colabora 
și de a face schimb de experiență 
cu mișcarea sportivă din Uniunea 
Sovietică și din țările de democra
ție populară, dar și de a contribui 
la întărirea relațiilor de- prietenie 
dintre sportivii albanezi și cei de* 
peste hotare, la menținerea și con
solidarea păcii.

Alături de masele muncitoare din 
R.P. Albania, sportivele și. spor
tivii țării întîmpiuă. cea de a ze
cea aniversare a eliberării patrieii 

’ lor cu- noi succese și realizări, cui 
noi angajamente luate în fața po
porului.

I

-

i

I

Exclusă in trecut de la viața publică și socială a țării, jemeia albaneză se bucură acum de drep
turi egale cu ale bărbaților Lucrul acesta se vede și din numărul tot mai mare de femei și fete- 
care iau parte la activitatea sportivă.

In clișeu: Oră de gimnastică intr-una din sălile de sport ale Tiranei.

Cifre și fapte
■ In anul 1938, numărul colec

tivelor sportive din Albania era de 
23, ou aproximativ 1200 membri. 
In anu-i 1954, numărul colectivelor 
sportive a atins cifra de 1051, iar 
cea a membrilor care activează în 
cadrul lor depășește 64.000.

■ In anul 1938, numărul spor
tivilor participanți la competițiile 
organizate în cursul unui an nu 
depășea 900. In acest an peste 
40.000 de persoane au luat parte 
la întrecerile desfășurate în 30 de 
discipline sportive.

3 In satele din R. P. Albania 
sînt practicate aproape 30 de dis
cipline sportive, dintre care cele 
mai populare sînt atletismul, fot
balul, voleiul, baschetul, halterele, 
ciclismul, etc.

■ A crescut nivelul măiestriei 
sportivilor din R. P. Albania. In 
momentul de față, există In în
treaga țară: 3077 sportivi clasificați, 
dintre care 84 maeștri ai sportului' 
și 1078 sportivi de categoria I-a' șii 
a IF-a.

■ In anul 1938, in Albania au 
fost stabilite șapte recorduri ale: 
țării. In 1954, sportivii albanezi au 
adus, patriei. 641 noi recorduri în: 
diferite ramuri sportive.

■ Ridicarea bazei materiale a 
sportivilor albanezi constituie a 
preocupare permanentă a guver
nului. In ultimii ani au fost ame
najate 922 diferite stadioane și 
terenuri de sport, iar din. amil 
1949 au început să se fabrice în 
R. P. Albania, pentru prima dată 
în istoria țării, materiale și in
ventar sportiv.

Acasă, în ziua marii sărbători
In trenul expres care venea luni 

de la Oradea spre București, am 
fost martor la o întâlnire puțin 
obișnuită. Cîțiva a-tleți participanți 
la ultima etapă a campionatului 
republican pe echipe, care au urcat 
în vagonul ce venea de la Varșo
via, au găsit într-unul di» com
partimente un grup vesel de tineri 
albanezi. Și, cum deasupra baga
jelor acestora se vedeau o sume
denie de biciclete de curse, atleții 
n-au întârziat să pună întrebarea:

— Sport, sportivi?
Răspunsul a venit prompt și 

chiar în romînește:
— Da, eu sunt sportivi... Eu nu 

uitat romînește... Veniți vedeți 
ciclist albanez 16 ani...!

Vă închipuiți mirarea atleților. 
Dar, continuînd discuția, acestora 
nu le-a fost greu să afle că tână
rul blond care le răspunsese este 
ciolistul albanez Piro Angeli, cel 
care luase parte la turul Romî- 
nlei în 1946, pe cînd avea vîrsta 
de 16 ani. Cu toate că atunci nu 
obținuse un rezultat bun. el își a- 
mintea cu plăcere de cuvintele: 
spectatorilor care-1 înconjurau la 
sfîrșitul etapelor: „Veniți să vedeți 
un ciclist albanez care are numai 
16 ani"!

Pe multe șosele ale Europei a 
concurat de atunci Piro Angeli, 
povestind și despre cele de pe la 
noi, pe care a alergat în prima lui 
mare cursă. In ultimii ani el a 
fost. însă și un sîrguincios student 
al Institutului de cultură fizică 
din Varșovia. Examenul de stat, 
pe care l-a dat acum cîteva săptă- 
mîmi, a confirmat prin notele bune- 

pregătirea sa. Iar acum, după 
patru ani, Piro Angeli se întoarce 
în patrie. L-am ascultat povestind 
despre munca pe care vrea s-o de
pună între aj lui, atit ca profesor,, 
cît și ca antrenor de ciclism, des
pre. învățămintele pe care le-a că
pătat de la antrenorii și specialiștii', 
sportivi renumiți și pe care vrea: 
să le împărtășească tinerilor di», 
țara sa. Cel care a concurat ală
turi de N. Chicomban, Marin Nicu— 
lescu, Maxim și alți mulți cicliști; 
rom ini — pentru că Piro Angeli: 
a luat parte la cinci ediții ale: 
„Cursei Păcii" — vorbea cu în
flăcărare despre înfăptuirile dinn 
Albania, despre acei tineri care, tr 
și el. s-au pregătit, au învățat, 
pentru a aduce un și mai mare- 
aport la ridicarea Albaniei noi. Si 
nu era greu să ți-1 închipui expli- 
cîtiid celor și mai tineri decît el 
cum să înoate, să joace boschet 
sau volei’. Dar, cu cită tragere de 
inimă și pricepere ii va îndruma 
el pe cicliștii Pe șoselele șerpuind 
sus pe piatra muntelui sau pe cete 
care coboară pe malul mării la 
untbna portocalilor și lămîilor, Piro 
Angeli va fj fără îndoială un an
trenor ale cărui sfaturi vor fi 
ascultate eu atenție de cei care 
i-au fost pînă de curînd tovarăși 
de întrecere.

Cînd ne-am despărțit în1 Gara de 
Nord, urîndu-i succes, Piro Angeli 
ne-a. spus eă bucuria întoarcerii 
sale în patrie’ e și mai mare,, pen
tru că el va sosi la Tirana chiar- 
în. ziua în- care poporul albanez-, 
sărbătorește a zecea aniversare a 
eliberării țării sale.

In curînd vor începe întrecerile
A venit iarna... Și, odată cu 

prima zăpadă, gîndurile celor care 
prețuiesc exercițiile fizice în aer 
liber, ale acelora care iubesc spor
itul, s-au îndreptat spre primele 
competiții de schi, patinaj, săniuțe 
sau bob. In așteptarea lor, spor
tivii din toate colțurile țării fac 
intense pregătiri, deoarece zilele 
care ne mai despart de primul 
start sînt puține.

Și, ca și în ceilalți ani, printre 
primii sportivi care se vor nre- 
zenta la startul întrecerilor de iar
nă vor fi cei din colectivele spor
tive sătești. In curînd, pentru ei 
va începe tradiționala și populara 

Tinerii țărani muncitori din Lărnești se întrec în cadrul. Spartachicn 
dei de iarnă a satelor in concursul de săniuțe..

competiție sportivă: Spartachiada 
de iarnă a satelor.

Organizată în scopul de a an
grena mase cît mai largi' de mun
citori din mediul sătesc în. prac
ticarea organizată a sporturilor de 
iarnă, în scopul întăririi colective
lor sportive sătești și în scopul 
atragerii unui număr cît mai mare 
de aspiranți în trecerea normelor 
complexului G.M.A., Spartachiada 
de iarnă a satelor va însemna și 
în acest an o mare întrecere spor
tivă de mase. Această întrecere 
este organizată de Uniunea Tine
retului Muncitor Și de asociația 
Recolta, ou sprijinul Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport de 

pe lingă Consiliul de Miniștri, al 
Ministerului Agriculturii și Silvi
culturii și în general al tuturor 
instit'uți-il-oir și organizațiilor oare 
a.u activitate în domeniul culturii 
fizice și sportului la sate.

Spartachiada de iarnă a satelor 
va cuprinde In desfășurarea ei 
concursuri de schi fond, șah și să
niuțe. Pentru primele două spor
turi regulamentul competiției pre
vede cinci etape de desfășurare, 
iar la săniuțe- numai trei etape. 
La schi și la șah, etapele Spartae 
chiadei de iarnă a satelor sînt ur
mătoarele: etapa I-a pe comună, 
etapa a II-a pe centre de comune, 
etapa a ITI-a pe raion, etapa a 
IV-a pe regiune și etapa a V-a fi
nala pe țară. La săniuțe cete trei 
etape sînt: etapa I-a pe comună, 
etapa a Il-a pe centre de comune 
și etapa a IH-a pe centre de ra
ion.

La întrecerile Spartachiadei de 
.iarnă a satelor pot participa toți 
tinerii din mediul sătesc fără nici 
o clasificare sportivă, de la vîrsta 
de 15 ani împliniți. Regulamentul 
întrecerii interzice participarea e- 
levilor școlilor medii, a studenți
lor și a militarilor. In ceea ce 
privește etapa I-a și a Il-a, par- 
ticipanțji se vor legitima cu bu
letinul de identitate, iar pentru 
etapele următoare este necesar ca 
garticipainții să prezinte carnetul de 

membru al colectivului sportiv cu 
cotizația la zi.

Pentru schi regulamentul com
petiției prevede ca în etapele I-a, 
a Il-ă și a IlI-a probele să fie 
următoarele: seniori — 5 km. fond; 
senioare — 2 km. fond; juniori 
17—18 ani — 2 km. fond; juni
oare 17—18 ani — 1 km. fond; 
juniori 15—16 ani — 2 km. fond; 
junioare 15—16 ani — 1 km. fond. 
La etapele pe regiune și la finala 
pe țară, probele și distanțele vor 
fi următoarele: seniori —■’ 6 km.; 
senioare — 3 km.; juniori 17—18 
ani — 3 km.; junioare 17—18 ani
— 2 km. In ceea ce privește ju
niorii și junioarele de 15—-16 ani 
distanțele rămîn aceleași. La schi, 
începînd cu etapa de regiune se 
vor alcătui — în urma rezultatelor 
abținute — echipe de ștafete pen
tru seniori și senioare, formîndu- 
se cite o echipă reprezentativă de 
fiecare regiune, care va concura 
la etapa finală, unde 6e vor des
fășura șl probele de ștafetă: 3x4 
km. (seniori) și 3x2 km. (senioa
re). Datele de desfășurare ale în
trecerilor de schi sînt următoarele: 
etapa I-a 26 decembrie 1954 — 1 
februarie 1955; etapa a Il-a — 
6 februarie 1955; etapa a IlI-a — 
13 februarie 1955: etapa a IV-a — 
20 februarie 1955 și etapa finală
— 13 martie 1955.

La șah, în prima etapă concursul 
va fi organizat sistem turneu, iar 
jucătorii vor fi împărțiți pe grupe 
de cîte 11. Cîștigătorul turneului 
se califică pentru etapa următoa
re. Este interesant de arătat că 
regulamentul prevede ca începînd 
di® etapa a Il-ă jocurile să se 
desfășoare sistem eliminatoriu. La 
șah întrecerile vor avea loc la ur
mătoarele date: etapa I-a — 12 
decembrie .1934—31 ianuarie 1955; 
etapa a Il-a — 13 februarie 1955 
etapa a IlI-a — 20 februarie 1955; 

etapa a IV-a — 27 februarie 19551 
și finala de la 13—17 martie 1955*.

Ultimul dintre cete trei sporturi; 
prevăzute în regulamentul Sparta
chiadei de iarna a satelor — în— 

. trecerile de săniuțe — prezintă, 
două aspecte. Primul ar fi acela, 
al regiunilor cu specific muntos, 
unde concursurile se vor desfășură: 
cu echipaje formate dinte-o sir.gu* 

. ră persoană, distanțele variind; 
după posibilitățile oferite de pir— 

. tiite respective. Primii doi clasați,-, 
atit la fete cit și la băieți, se ca* 

: iifică pentru etapele următoare- 
. Cel de al doilea aspect se referă: 

la regiunile de șes, unde concursu
rile se vor desfășura pe sări'uțe-. 
trase de cai, cu echipaje de 2—31 
persoane șl pe distanța de 2 km- 
In ceea ce privește întrecerile de- 
săniuțe, regulamentul prevede cai 
sportivii să se prezinte cu mate
rialul propriu.

Organizarea întrecerilor pe co* 
rnună cade în- sarcina comisiilor* 
de organizare, alcătuite în- acest! 
scop, și ca-re vor fi sprijinite del 
organele locale. întrecerile der 
schi din prima etapă se vor des™. 

. fășura de cel puțin două ori,, 
obligatoriu, ele servind în același! 
timp și pentru trecerea normelor’ 
G.M.A. Pentru etapa a Il-a nu se: 
pot califica la schi decît acei con* 
curenți care au participat la am* 
bele concursuri.

In general, în bună organizare 
și desfășurare a întrecerilor _dint 
cadrul Spartachiadei de iarnă a* 
sa trier un rol import ant îl vor. a* 

; vea profesorii de educație fizică, 
învățătorii si instructorii obștești 
care au sarcina de a sprijini și de 
a îndruma concuren-ții In perioada 
de pregătire și de a ajuta la des
fășurarea tehnică a concursurilor.

‘ '^DORTUL^POPULAR
Nr. 2535 Pag. 3-a



Turneul de calficare 
ia rugbi

Știința Cluj —
Metalul București 3-0 (0-0)
Situația în turneul de calificare 

la rugbi, pentru desemnarea celei 
de a X-a echipe care va activa a- 
nul viitor în campionatul categoriei 
A. s-a clarificat într-o oarecare mă
sură în urma victoriei cu 3—0 
(0—0) realizată de Știința Cluj în 
fața Metalului București. Suferind 
această înfrîngere, metalurgiștii au 
pierdut orice șansă de calificare în 
prima categorie a țării. Desigur că 
rezultatul meciului care se va dis
puta mîine la ora 11 pe stadionul 
Constructorul, între Constructo
rul Orașul Stalin și Știimța Cluj 
va indica pe cîștigătorul acestui 
turneu. Prima șansă o au stu
denții clujeni, cărora le este sufi
cient un rezultat de egalitate pen
tru a ocupa primul loc, pe cînd 
Constructorul Orașul Stalin are ne
voie de o victorie pentru a se ca
lifica

fală și clasamentul înaintea ul
timei îniîlniri :

1. Știința Cluj
1 1 0 0 3.0 3

2. Metalul București
2 0 1 1 3:6 3

3- Constructorul Orașul Stalin
1 0 1 0 3:3 2

In ceea ce privește întîlnirea din
tre echipele Metalul București și 
Știin-s Cluj, putem spune că a- 
ceasta a fost influențată în mare 
măsură de vremea proastă, care nu 
a permis efectuarea unor execuții 
tehnice complete și în special jocul 
la mină. De aceea, jucătorii ambe
lor formații au folosit foarte mult 
loviturile de picior (scoateri în 
tușă sau lovituri de urmărit). Mai 
putem spune că întîlnirea s-a ca
racterizat printr-o luptă dîrză dusă 
în majoritatea timpului de înaintă
rile celor două echipe. Din jocul 
bun al grămezii clujenilor și din 
continuul joc în ofsaid al cîtorva 
jucători mctalurgiști au survenit o 
serie de penalizări în favoarea stu
denților, dintre care una a fost 
transformată de Matei Ghica.

—o—
Pregătiri pentru hochei 

pe gheață la Sighișoara 
Gheorghisni și Sebeș

In întreaga țară continuă pregă
tirile în vederea începerii activită
ții la hochei pe gheață. La redac
ția noastră sosesc mereu scrisori 
care ne aduc vești asupra acestor 
pregătiri

La Sighișoara, de exemiplu, în 
afara echipe; Flamura roșie, des
pre care am mai scris, activează 
jn acest sezon' și echipa Voința. 
Secția de hochei a colectivului 
Voința Sighișoara, înființată încă 
din anul trecut, cuprinde numeroa
se elemente tinere. Jucătorii și-au 
revizuit și completat echipamen
tul, se antrenează cu seriozitate! 
ți privesc cu încredere începerea 
activității pe gheață.

Echipa Progresul Gheorghiemi, 
care anul trecut a avut o rodnică 
activitate, este decisă să reediteze 
în acest sezon frumoasa sa com
portare. De aceea, pregătirile au 
fost începute din timp. Patinajul 
pe rotile este completat cu pregă
tirea fizică generală, care se desă- 
vîrșește prin practicarea diferite
lor sporturi (atletism, baschet, 
etc.). Lotul complet al echipei este 
următorul:

Moldovan, Benodek (portari), 
Navrea, Luchian, Naghi, Fodor, 
Alexandru Dobriban, Ghergheli 
[(fundași), Ga vrii Dobriban, Kar- 
da, Kari, Alinași I, Giacomuzi, La- 
zăr, Smeical (afacanți).

Lotul duce lipsă de echipament, 
ceea ce face necesară o intreven- 
ție a asociației respective.

Echipa de hochei Avîntuil Sebeș 
și-a început antrenamentele de sală 
încă de la începutul lunii septem
brie, sub conducerea antrenorului 
E. Culcear. Din lot fac parte ur
mătorii: Schoppelt, Hațeganu, Cul
cear, R. Munteanu, Petruș, Beșoiu, 
N. Munteanu, Hăpirea-nti, Bogdan, 

Todor, Rauch, Wiseauer, V.intilă, 
Nedelescu. Moldoveanu, Ciuncan, 
Olteanu. La aceest colectiv se fac 
pregătiri pentru reamenajarea pati- 
noairutui și completarea materialu
lui sportiv. Se simte însă și aici 
lipsa de echipament, mai ales vă 
numărul jucătorilor a crescut prin 
introducerea în lot a numeroase 
elemente tinere.

In ultimul timp Înotătorii noștri 
fruntași au depus o activitate in
tensă: antrenamente serioase după 
cele mai bune metode, alternînd 
cu concursuri de verificare. Toate 
acestea, în vederea importantului 
eveniment sportiv, de la sfîrșitul 
s apt ăm inii viitoare : întîlnirea cu 
înotătorii din Republica Democrată 
Germană. Conșlienți de valoarea 
viitorului adversar (înotătorii din 
R.D.G. ocupă un loc de frunte în 
Europa, unii dintre ei, ca Alfred 
Spengler, Juta Langenau, Bddin- 
ger etc., deținînd performanțe de 
valoare mondială), înotătorii no
ștri dau atenția cuvenită acestui 
eveniment. Această atenție este re

Comentarii după ultimul concurs de haltere
„încercare reușită”?
Pentru utn ochi neexperimentat, 

arbitrajul la haltere pane foarte 
simplu. Concurentul ridică haltera 
pînă la piept, arbitrul îi dă co
manda pentru partea a doua a miș
cării și halterofilul ridică bara de 
fier deasupra capului, (stilul îm
pins). După ce arbitrul a consta
tat că bara a fost fixată, el anun
ță decizia: „încercare reușită" sau... 
nereușită!

Lucrurile nu sînt. însă, așa de 
simple cum par la prima vedere. 
De aceea, poate, mul ți spectatori 
care .aplaudaseră cu cîteva clipe 
înainte „performanța" unui halte
rofil, rămîn surprinși cînd craini
cul anunță nevalabrlitatea încercă
rii. Dar tot atît de surprinși rămîn

Ion Birău (Metalul Timișoara) 
a fost unul din cei mai buni hal
terofili care a concurat la campio
natele republicane pe echipe.

La „cea mai ușoară" I. Birău 
a obținut trei valoriase recor
duri ale țării.

j cunoscătorii, constatînd că arbitrii 
n-au fost dieioc exigenți în anumite 
cazuri.

De .altfel, problema arbitrajului a 
făcut obiectul ședinței de .analiză a 
desfășurării ultimului concurs de 
haltere, campionatul republican pe 
echipe de asociații, ședință condusă 
de antrenorul de stat St. Petrescu. 
S-a constatat că cele mai multe 
greșeli de arbitraj au fost săvîr- 
șite l-a stilul împins. Au fost .acor
date .astfel ca încercări reușite une
le mișcări greșit executate chiar de 
către unii concurenți fruntași. (T. 
Roman — a treia mișcare — Se
gal, Nesterov ș. a). In ce constă 
greșeala cea mai frecventă ? După 
cum se știe, împinsul cu ambele

R. D. G.

flectată de altfel, în ultimele 
concursuri de verificare, în cadrul 
cărora Alexandru Popescu la 100 
și 200 m. fluture, Felix Heitz la 
100 și 200 m. bras, precum și o 
serie de juniori au obținut timpuri 
valoroase.

Astăzi, începînd de la ora 17,30, 
la bazinul acoperit de la Florea- 
sca, se va desfășura un ultim 
concurs de verificare, după care se 
va trece la alcătuirea definitivă—pe 
probe — a echipei pentru întîlnirea 
cu reprezentativa R.D.G. înotătorii 
din țara prietenă sînt așteptați să 
sosească la începutul săptăminiii 
viitoare.

brațe este o mișcare de forță în 
care trebuie folosită numai puterea 
brațelor, mai ales în faza a doua .a 
probei (ridicarea de la piept). 
Ceva mai mult, regulamentul ara
tă că în timpul mișcării concurentul 
trebuie să păstreze o poziție ver
ticală, admițînidu-se .o ușoară în
clinare îr» față sau în spate, cu 
condiția c.a haltera să fie ridicată 
numai din forța brațelor, printr-o 
mișcare continuă.

Unii halterofili fac însă o serie 
de greșeli, ca de pildă: întrebuin
țează în faza doua a mișcării și 
forța pieptului; se ridică pe vîrfuri; 
se apleacă mult în. față sau în spa
te și revin apoi în poziție vertica
lă; n-au continuitate în faz,a a doua. 
Aceștia ar putea lua exemplu pozi
tiv de la alți halterofili fruntași, ca 
de pildă Iile Dancea, E. Deilcă, fra
ții fcnciu, S. Cazan, A. Vasarhely, 
care execută mișcarea corect. Imbu- 
nătățindu-și pregătirea, ascultînd 
sfaturile antrenorilor lor, N. Segal 
și C. Bucur și-au ridicat sim
țitor rezultatele la această probă. 
Desigur însă că ei mai .au încă de 
învățat. Este de subliniat că tocmai 
acei halterofili care execută mișca
rea corect >au și cele mai bune per
formanțe.

Ce greșeli fac .arbitrii ? In primul 
rînd există divergențe de păreri în 
ce privește aprecierea înclinării 
trunchiului. Unii — cei mai mulți 
— acordă mișcarea indiferent de 
înclinarea trunchiului, iair alții nu 
o acordă chiar la cea mai mică de
viere de la poziția verticală. Aceas
ta se d'atorește nu necunoașterii re
gulamentului <te către arbitrii res
pectivi, ci lipsei de unitate în a- 
precierea mișcării; se datorește 
faptului că ei nu sînt suficient de 
Siguri în a aprecia dacă bana — 
ți.nînd seama de cele arătate mai 
siis —. a fost împinsă din forța 
brațelor sau „ajutată" și prin alte 
mișcări.

Dacă ne-am ocupat de greșelile 
de arbitraj la proba împins nu în
seamnă că la celelalte mișcări nu 
se fac gneșelk Chiar din. ședința de 
oare am amintit a reieșit clar acest 
lucru. S-a dat, astfel, ca exemplu 
de mișcare neeorectă încercarea lui 
Cazani la stilul smuls (115 kgr.). 
Totuși, din cei trei arbitri, doar V. 
Lefter nu i-a acordat-o.

Se întîmplă însă un lucru pe care 
arbitrii noștri ar trebui să-l evite 
și anume senitimentialismul față 
de începători. Arbitrii consideră că 
unui începător i se pc4 adm'te 
unele greșeli, pentru a-1 încuraja 
(spun ei). Noi considerăm că în 
felul acesta arbitrii fac începători

Toma Reiter și Sari Szssz-ciștigătorî 
ai turneului lotului repubMcan de tenis da masă
ARAD (prin telefon de la trimi

sul nostru). — Ultima zi a turneu
lui lotului republican de tenis de 
masă s-a soldat cu următoarele re
zultate :

Simplu bărbați: Angelica Rozea- 
niu — Gantner 2—0; Angelica Ro
zeanu — Șirlincan 2—0; Angelica 
Rozeanu ■— Andronache 2—1; Ha
rasztasi — Gantner 2—0; Gantner- 
Andronache 2—0; Harasztasi—Rei
ter 2—1; Harasztasi — Botner 2-0; 
Reiter :—' Pesch 2—0; Reiter — 
Andronache 2—0; Pesch — Popescu 
2—1; Pesch — Botner 2—0; Popes
cu — Șirlincan 2—0; Popescu — 
Vladone 2—0; Șirlincan — Vlado- 
ne 2—0; Botn-er — Vladone 2—1.

Clasament final: 1. T. REITER 
8 v.; 2. Harasztasi 7 v. (16—5); 3. 
Pesch 7 v. (14—6); 4. Gantner 6 v. 
(13—7) ; 5. Popescu 6 v. (14—8);
6. Angelica Rozeanu 5 v.; 7. Botner
3. v.; 8. Șirlincan 2 v.; 9. Vladone 
1 v.; 10. Andronache 0 v.

Cîștigătorul concursului, Toma 
Reiter, a arătat că se acomodează 
din ce în ce mai bine cu paleta cu 
burete. El .a jucat atent, a luptat 
— ca de obicei — cu multă voință 
și desigur că valoarea sa va crește 
atunci cînd va căpăta și mai multă 
siguranță în jocul cu paleta cu bu
rete.

Cel de al doilea clasat, Harasz- 
tasi, s-a prezentat într-o simțitoare 
revenire. El a reușit două victorii 
prețioase în meciurile împotriva lui 
Reiter și Gantner, victorii realizate 
în special în urma modului just 
în care .a fost îndrumat de antreno
rul său Naomescu. Pesch s-a com
portat în stiltfl său obișnuit, iar 

lor un prost serviciu. Tînărul, în
credințat că a lucrat bine, persistă 
în greșeli și astfel progresul lui va 
fi limitat iar mai tîrziu va fi foarte 
greu să o i.a de la început, învățînid 
mișcarea corecta.

Bare necorespunzătoare
O problemă deosebit de impor

tantă este .aceea a materialului de 
concurs și în primul rînd a banelor. 
In concursul final pe echipe au fost 
prea puține bare și aceleia calitativ 
necorespvinzătoare. Astfel, cele șase 
bare a.u fost insuficiente pentru un 
concurs ca acesta, ținând seama că 
ele au trebuit să fie folosite și la 
încălzirea participanților. Ceva mai 
mult, materialul din care sînt con
fecționate nu corespunde. Din 
această cauză, barele au cedat 
greutății discurilor mai ales după 
o serie de încercări nereușite, a- 
runoate fiind de nenumărate ori 
pe podium. S-a ajuns la situația 
că spre sfîrșitul concursului s-au 
strâmbat toate cele șase bare. Lu
crul acesta i-a dezavantajat pe 
mulți dintre concurenți și a fost, în 
același timp, una din cauzele unor 
performanțe scăzute.

O .astfel die situație nu m.ai poate 
fi admisă. Cei care recepțio
nează materialele trebuie să fie 
mult mal exigenți și să refuze ori
ce material necorespunzător. Ins
pecția de haltere din C.C.F.S. și 
comisia centrală vor trebui să ana
lizeze această lipsă și să ia mă
suri.

I. SE1NESCU
1. NANU

GIIEORGHE IENCIU (FI. roșie) 
a obținut un nou record al țării 

la cai. ușoară

Gantner a jucat prea reținut și ast
fel rt-a putut obține o performanță 
pe măsura valorii sale. Mircea Po
pescu s-a menținut d!e-a lungul în
tregului campionat într-o strictă a- 
părare, neschițînd nici măcar uni 
gest de atac. Angelica Rozeanu a 
jucat foarte bine, a atacat și ,a lup
tat cu multă voință. Cei trei tineri 
participant! la acest turneu, Bot
ner, Șirlincan și Andronache, au 
avut o comportare meritorie și au 
arătat că au multe perspective de 
progres.

Turneul mixt a luat sfîrșit cu ur
mătorul clasament:

1-2-3. ȘARI SZASZ, MARIUS 
PAPP și BUJOR 6 v,; 4. Roth 5 v.; 
5. Zeller 4 v.; 6. Takacs 3 v.; 7, 
Demien 2 v.; 8. Magyari 1 v.; 9. 
Grunwald 0 v.

Remarcabil este modul in care a 
jucat Sari Szasz în acest turneu. Pe 
lingă victoria sa asupra Ellei Zel
ler, Szaisz .a reușit o perform înță 
foarte bună învingîndu-1 și pc :’.’căw 
torul Marius Papp. De-a lungul în
tregului turneu, Sari Szasz a jucat 
foarte atent, a ținut mingea în joc 
cu multă răbdare și a tras foarte 
puternic.

Clasamentul turneului de dublu 
bărbați:

1. REITER — GANTNER 3 v.;
2. Rozeanu — Harasztasi 2 v.; 3. 
Pesch — Popescu 1 v., 4. Bujor — 
Șirlincan 0 v.

Clasamentul turneului de dublu 
mixt :

1. REITER — SZASZ 3 v„ 2. 
Rozeanu — Zeller 2 v., 3. Paipp — 
Roth 1 v., 4. Botner — Andronache 
0 v.

C. SEVEREANU

G G A. — Progresul Cluj 
un meci decisiv pentru titlul 

de camp’cîi la sabie
Campionatul republican de scri

mă pe echipe se reia mîine cu 
disputarea meciurilor CC.A.— 
Progresul Cluj, Știința Cluj— Di
namo Oradea și Știința București 
—Progresul Arta București.

Cit de importantă este această 
etapă pentru configurația viitoare 
a clasamentelor campionatului se 
pcate vedea cu ușurință. -Astfel, 
valoroasa echipă a Casei Centrale 
a Armatei se va întilni intr-un 
mec’ decisiv la sabie cu Progresul 
din Cluj. Oaspeții sînt pe primul 
loc în clasament, la egalitate de 
puncte cu CC,A., însă au avanta
jul faptului că au susținut un meci 

mai puțin. învingând mîine, echipa 
C.C.A. mai poate cuceri titlul la 
sabie, în urma unui eventual joc 
de baraj, în timp ce o victorie a 
Progresului Cluj rezolvă definitiv 
problema echipei campioane pe anul 
1954. Și meciul din tur al acestor 

două echipe s-a soldat cu asalturi 
echilibrate și spectaculoase. De 
altfel, Progresul a cîștigat dif'cil, 
după o luptă dîrză cu 9—7. Pentru 
spectatorii bucureșteni este intere
sant faptul că în cadrul acestor 
două echipe vor evolua cîțiva din
tre cei mai buni scrimeri ai țării 
noastre, cum sînt Tudor, Vîlcea, 
Chelaru, Mustață, Bartoș, Szantay, 
Gurath și Kokossy. Această im
portantă part’dă va aven loc în 
sala Progresul Finanțe Bănc', du
minică dimineață începînd de la 
ora 10, sub arbitrajul lui A. Alt
man.

Tot în Capitală va avea loc și 
meciul dintre Ștlirda București 
și Progresul Arta București, cu 
începere de la . ora 17, în sala 
Progresul Finanțe. Bănci. Lr.tT- 

nirca va f' arbitrată de A. Vîlcea.
Cea de a doua partidă impor

tantă a etapei va avea loc la 
Clui, între Știința din localitate 
și Dinamo Oradea. Amîndouă e- 
chipele avînd în componența lor 
trăgători valoroși, au reușit pina 
acum să obțină numeroase victorii 
în campionat. Cu toate acestea, 
Dinamo neavînd o echipă ferm- 
mnă care să-i aducă puncte în cla
samentul celor trei arme. erte ac
tualmente amenințată să retrogra
deze din categoria A. In situația 
în care va reuși să învingă și la 
floretă si la sabie, Dinamo își va 
îmbunătăți poziția în clasamentele 
acestor două arme si astfel va 
putea să scape de retrogradare. In 
tur, la Oradea, Dinamo a învins 
cu 11—5 la floretă și numai cu 
9—7 la sab'e. La Cluj însă, Ști
ința este — în general foarte greu 
de învins și de aceea este de aș
teptat un meci foa'te echilibrat, 
întîlnirea va fi condusă de arbi
trul Șt. Csipler (Satu Mare).



De oe teir ie»mmite de foUtel AL VII LEA CAMPIONAT BE ȘAH AL R. P. R.
In runda 5-a, Troianescu învinge pe Seimeanu

C.C.A. și Locomotiva Grivița Roșe — care joacă miine în sfertu
rile de finală ale Cupei R.P.R. — s-au întilnit și anul trecut în semi
finalele acestei competiții, lată o fază din acea partidă: in fața 
porții echipei feroviare, apărarea Locomotivei Grivița Roșie luptă cu 
înaintarea echipei C.C.A.

Miine se dispută sferturile de finală ale Cupei R.P.R.
Ca și în al,ți ani, închiderea se

zonului de fotbal revine unei alte 
competiții populare: Cupa R.P.R. 
Anul aceștia însă, jocurile de cupă 
nu se bucură de o vreme priel
nică. Ele se vor disputa pe tere
nuri grele, unele acoperite cu ză
padă, fapt care va pretinde din 
partea jucătorilor mari eforturi. 
Intilnirile vor prilejui, deci, jocuri 
viu disputate în cursul cărora e- 
chipete vor lupta din răsputeri 
pentru calificare, asigurînd închi
derii sezonului un interes în plus 
din partea color mai fideli iubitori 
ai fotbalului.

Cele mai interesante meciuri se 
vor disputa mîine, la București și 
Ploești. In Capitală are loc par
tida Locomotiva — C.CA. (2-3 și 
0-3 în campionat) care întotdeauna 
și în orice coindițiuni .a stîroit un 
mare interes. C.C.A., una din e- 
Chipele specialiste în jocurile de 
cupă și deținătoare de patru ori a 
trofeului (în 1949, 1950, 1951 și 
1952) va căuta să iasă învingă
toare pentru a cuceri măcar Cupa. 
Și din forma arătată în jocul cu 
Știința Timișoara și în raport cu 
comportarea feroviarilor, echipa 
militară are cele mai multe șanse.

O

După jocul care a decis echipa campioană
Miercuri lai prîraz au sosit la 

Timișoara mulți sportivi arădani : 
aproape 2000, veniți să încurajeze 
echipa Flamura roșie U.T.A. în 
ultimul joc al campionatului. în
trecerea de pe teren a fost deose
bit de dîrză, mai a-les în prima 
repriză cînd s-au reaăizat, de am
bele părți, faze de fotbal ciar. Ju
cătorii timișoreni — și în special 
Bădeanțu, Ritter, Rodea-nu, Langa, 
Andreescu, Nicolin — au luptat cu 
o deosebită dirzenie pentru o com
portare bună a echipei lor și au 
reușit în mare măsură acest lu
cru.

Flamura roșie U.T.A. a început 
slab, toți jucătorii dind semne vă
dite de emoție. In pr’mele minute 
arădanii au jucat crispat. Pe mă
sură însă ce jocul se desfășura, 
echipa din Arad și-a revenit, ast
fel că de la jumătatea primei re
prize a echilibrat întrecerea, și a 
atacat din ce în ce mai periculos. 
După pauză, arădanii au avut un 
start deosebit de tare, asalttnd pu
ternic poarta lui Franciscovicî. 
Este perioada în care au deschis 
scorul. Apoi, pînă la sfîrșit, cu 
excepția unei scurte „zvîcniri" a 
feroviarilor timișoreni, Flamura ro
șie a dominat categoric, înscriind 
•încă un gol și ratînd alte două. 
Victoria textilîștilor, care le-a a- 
dus titlul de campioni, este pe de
plin meritată.

După joc — bucurie mare, fi

La Ploești evoluează noua echipă 
campioană și actuala deținătoare 
a Cupei: Flamura roșie Arad. Deși 
a pierdut ultimele trei jocuri de 
campionat, Flacăra Ploești nu este 
„victimă sigură" în acest meci. 
Dimpotrivă, ploeștenii pot avea un 
reviriment și să pună în dificultate 
și chiar să amenințe șansele cam
pionilor (în campionat: 1-3 și
0-0). In celelalte meciuri, Locomo
tiva Timișoara are o sarcină difi
cilă la Reșița în fața echipei Me
talul. In schimb, Dinamo Bucu
rești — în excelentă formă în pre
zent — ane cele mai mari șanse în 
disputa cu FI. roșie Sf. Gheorghe.

Meciurile din București se dis
pută miine, astfel: Locomotiva 
București — C.C.A., stadionul Giu- 
Iești, ora 13.30; Dinamo Bucu
rești — FI. roșie Sf. Gheorghe, 
stadionul Dinamo, ora 10.

In caz de egalitate, jocurile se 
vor prelungi (de .aceea încep mai 
devreme). Dacă și în acest caz 
meciurile se termină la egalitate, 
se califică echipele în deplasare. 
Jocurile egale după prelungiri, 
dintre echipe din aceeași localitate, 
se rejoacă în întregime.

rește — în taibăra Flamurii roșii. 
Iată ce ne-au spus antrenorul și 
doi dintre jucătorii de bază ai 
echipei din Arad:

COLOA4AN BRAUN, antrenorul 
echipei: „Sînt mulțumit că am 
reușit să cucerim titlul de cam
pioni pe 1954 dar nu trebuie să 
ne culcăm pe laurii victoriei. E- 
chipa noastră are încă multe lip
suri, pe care, cu îndemnul ce ni-l 
dă victoria obținută, trebuie să le 
lichidăm în viitorul campionat. 
Țin să mulțumesc tuturor jucăto
rilor care ini-au acordat ascultare 
deplină de-a lungul acestei grele 
întreceri". ,

ANDREI MERCEA, căpitanul e- 
chipei: „După trei ani am cîștigat 
din nou campionatul. Lupta n-a 
fost de loc ușoară și a pretins e- 
forturi serioase de la primul și 
pînă la ultimul meci. Victoria im
pune însă și obligația de a munci 
mai serios pentru ridicarea valorii 
echipei noastre și a calității fot
balului".

GHEORGHE VACZI, maestru 
al sportului: „Campionatul ne-a 
pus nu numai mușchii, ci și... ner
vii la încercare. Sînt fericit că am 
trecut primii linia de sosire. Do
resc oa în viitorul campionat să 
depun toate eforturile spre a rea
liza partide de bun nivel tehnic. 
Și acesta trebuie să fie țelul tu
turor fotbaliștilor noștri fruntași".

Lupta pentru primele locuri în 
clasamentul finalei campionatului 
republican de șah a început să fie 
deosebit de interesantă. Un grup 
destul de compact de jucători se 
mențin la conducere și fiecare din
tre ei este preocupat nu numai 
să acumuleze cît măi multe punc
te, dar și să-i supravegheze pe 
ceilalți, ca nu cumva să se pro
ducă vreo „evadare" din pluton. 

Tactica aceasta reușește, deocam
dată, mai ales că unii dintre frun
tași n-au putut să-și valorifice 
șansa în întregime. Astfel, C’ocîl- 
tea, d'upă ce în runda 3-a scă
pase cîșt'gul la Ghițescu înainte 
de întrerupere (vezi partida de 
mai jc£s), el a repetat aceasta și 
în întîlnirea de joi, cu Nacht. Fos
tul campion avea calitatea în plus 
și poziție de atac, dar Nacht dis
punând și el de atac la rege, opu
nea o rezistență activă. O mu
tare de turn inexactă a lui C'o- 
cîltea l-a adus sub amenințare de 
mat, care a putut fi evitată numai 
prin sacrificiul damei pentru un 
turn. In poziția de întrerupere, 
Nacht are la dispoziție șah etern.

Și Seimeanu a stat pozițional 
mai bine la G. Alexandrescu, dar, 
deși presat din nou de o acută 
criză de timp, el a știut să-și păs
treze și la întrerupere un avantaj 
considerabil în finalul de nebuni 
de ace.eași culoare și pioni.

Apoi, Halic a făcut remiză cu 
Radovici, care se dovedește nu 
numai talentat, ci și tenace.

In runda a IV-a au mai făcut 
remiză Costea cu Rădulescu și 
Troianescu cu Karacsony. Mititelu 
a cîștigat la Weisman printr-un 
atac frumos la rocadă.

Bălanei (cu alb) a întrerupt la 
D rimer cu avantaj de un pion, 
compensat în parte de o poziție 
ceva mai activă a figurilor ne
gre. Tot cu avantaj pentru alb s-au 
întrerupt partidele Soos—Sama
rian, I. Szabo—Partos și Șuta— 
Ghițescu.

ACTIVITATEA ȘAHISTĂ
In cadrul Săptăminăi Inter

naționale a studenților a avut loc 
la clubul Universității „C. I. Par- 
hon" un coneurs-fulger al echipe
lor repjrezentînid diferite mst’tute 
superioare de învățămîmt din Ca- 
piteilă. Au învins la egalitate e- 
chipele l.S.E.P. și Institutul Poli
tehnic, cu cite 17 puncte. Urmează 
în clreament I.P.G. 14 p., I.C.F. 
și Universitatea „C. I. Parhon" 12 
p., Institutul „Maxim Gorki" 5 p. 
și Institutul de Statistică 4 p.

Campi'Onatut-fulger al șahis- 
telor fruntașe din Capitală, desfă

Din prognamul etaipelor a VIII-a 
a campicmatal'Ui masculin și a 
VI-a a campionatului feminin de 
baschet la categoria A, se remar
că meciurile masculine Dinamo 
Oradea — Progresul C.P.C.S. 
București, Progresul F.B. — Lo
comotiva P.T.T. și C.C.A. — Ști- 
»n(a Timișoara, iar la fete partida 
de la Tg. Mureș, Progresul — 
Progresul Oradea, precum și Con
structorul București — Știința 
I.C.F. In general, însă, prognamu’ 
cuprinde întîilniri atractive, între 
echipe de valoare aprop;ată. In a- 
fara meciurilor amintite mai sus, 
programul mai cuprinde următoa
rele jocuri: masculin : Progresul 
Tg. Mureș — FI. roșie Cluj; Pro
gresul Orașul Stalin — Dinamo 
București; Știința I.C.F. Bucu
rești — Știința Iași; feminin • 
Știința Galați — Flamura roșie 
Oradea.

Clasamentul se prezintă astfel:

Aseară, numai două- partide 
s-au întrerupt în runda 5-a, care 
a furnizat rezultate de importanță 
pentru primele precizări în clasa
mentul turneului.

O victorie prețioasă a obținut 
' Troianescu în fața lui "Seimeanu, 

car© de data aceasta n-a putut 
' ieși cu bine din „cronica” sa criză 

de timp, după ce și din deschidere 
a stat mai slab. Drimer a sacrifi
cat lui Halic o figură pentru atac 
pe flancul regelui, dar n-a obținut 
decît egalitate perfectă, care a fost 
consemnată la mutarea 28. După 
ce anunțaseră că întrerup partida, 
Giocîltea și I. Szabo au anailizat 
împreună finalul de cai șj pioni, 
ajungînd la concluzia că poziția 
dă numai remiză. Cu o victorie în 
26 mutări asupra lui Samarian, 
gălățeanul Costea urcă în clasa
ment. învingător a fost și Soos în 
fața lui Weisman, care totuși 
dovedește calități combinative. Ne

Ciociltea se salvează prin șah etern!
PARTIDA SPANIOLA

Alb : V. Ciociltea
Negru : Th. Ghițescu 

Runda 3-a
1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Nb5 a6

4. Na4 d6 5. d3!? (Tre
buia 5. c3!, sau 5. N:c6-Ț) 5... 
Cge7 6. c3 Cg6 7. h4? Ng4 8. 
h5 Ch4! 9. T:h4! (greșind deschi
derea, albul trebuie să dea calita
tea pentru a obține contra-șanse) 
9... N:f3 10. D:f3 D:h4 11. g3 Df6 
12. Dg4 h6 13. Ne3 Ne7 14. Cd2 
De6 15. De2 (La 15. D:g7 ? 0-0-0! 
urmat de Tdg8) 15... Ng5 16. f4 
e:f4 17. g:f4 Nh4+ 18. Rdl Dd7 
19. d4 b5 20. Nc2 Dh3 21. Nd3 
Dhl+ 22. Cfl Ce7 23. Rc2 d5 24. 
e5 Dh3 25. Nd2 g5 26. h:g6 f:g6 
27. Ce3 h5 28. Tfl Cf5 29. N:f5 
g:f5 30. Tf3 Dhl 31. C:d5 0-0-0 

șurat duminică, a dat următorul 
rezultat: Maria Albuleț și Veturia 
Simu 10’/2 puncte (din 14 pasibi
le). Irina Țitron 10 p., Alexandra 
Nicolau și Elisabeta Iomescu 9‘/2 
p., Natalia Iliescu, Maria Sfe-tco- 
vici și Sanda Filipescu 8 p. (15 
concurente).

La campionatul individual eil 
orașului Ploești au concurat în e- 
tapele preliminare pc-ste 450 de 
șahiști. Finala s-a terminat acum 
cîteva zile, turneul disputîndu-se 
la clubul muncitoresc ,16 Februa
rie". Noul campion este P. Dîa-

Baschet 

MASCULIN :

FEMININ :
1. Știința Cluj 15 15 0 767- 436 30
2. Știința I.C.F. 14 12 2 880— 420 26
3. Locomotiva București 15 11 4 845— 566 26
4. Progresul Oradea 14 9 5 739— 574 23
5. Progresul Tg. Mureș 14 8 6 608— 506 22
6. Constructorul București 14 8 6 650— 498 22
7. Progresul Arad 15 4 lt 517— 831 19
8. Flamura roșie Oradea 14 4 10 581— 577 18
9. Știința Iași 15 1 14 322—1035 16
0. Știința Galați 14 0 14 352— 758 12

Clasamentul este alcătuit în ur- 1 greșul Tg. Mureș (45—44), d'isptta 
ma mecii Știința lași — Pro- ' tat marți.

1. Dinamo București 18 17 1 1211— 973 35
2. C.C.A. 18 15 3 1312—1038 33
3. Locomotiva PTT 18 14 4 1109—1015 32
4. Știința ICF 18 13 5 1391—1049 31
5. Progresul CPCS 18 9 9 1118—1119 27
6. Progresul F.B. 18 8 10 1228—1240 26
7. Progresul Tg. Mureș 19 6 13 1232—1308 25
8. Știința Timișoara 18 7 11 904—1069 25
9. FI. roșie Cluj 18 6 12 988—1097 24

10. Dinamo Oradea 18 6 12 1112—1240 24
11. Progresul Orașul Stalin 18 4 14 940—1170 22
12. Ș'iința Iași 19 4 15 799—1026 22

Volei

învins pînă acum, Radovici â 
cules prima victorie, cîștigînd la 
Mititelu. Abia terminată deschi
derea, Nacht a greșit la Ghițescu, 
fiind făcut mat. Rădidescit și Șuta 
au convenit la remiză încă de la 
mutarea 21.

In pozițij aproximativ egale 
s-au întrerupt partidele K-nracsony- 
Bălănel și Partos-Atexandrescu.

Iată punctajele obținute de cei 
20 de concurenți după cinci runde 
(prima oifră indică punctele cîști- 
gate, a doua pe cele pierdute): 
Costea și Halic 3%—l'/2, Soos, 
Ciociltea și Troianescu 3—1, Ra
dovici 3—2, Seimeanu 2%—l‘/2, 
Alexandrescu și Bălanei 2—1, Dri
mer și Ghițescu 2—2 Radulescu 
și Mititelu 2—3, Partos l'A — DK, 
Karacsony 7J4—2'A Samarian, 
Nacht, 1. Szabo și Șuta 1—3, Weis
man Ht—3%.

Astăzi se joacă runda 6-a, iar 
miine partidele întrerupte.

32. Cb4 Rb7 33. d5 (Albul a obți
nut contra-joc puternic) 33... Tdg8 
34. Dd3 Tg2 35. d6 c6 36. Th3 
T:d2-\- 37. R:d2 Del A- 38. Rc2 a5 
39. Cd5 Tg8 (39... c:d5 40. D:b5+, 
și albul are cel puțin remiză) 40. 
Ce3 Nf2 41. Cdl ? (Albul cîștiga 
cu 41. Ddl I, forțînd schimbul da
melor) 41... Tg2 42. Rcl Ng3 43. 
T:g3 (Mutarea din plic. Nu mer-i 
gea 43. De3 din cauza Te2 .’) 43... 
D:g3 44. D:f5 (După 44. D:g3 

T:g3 cîștigă negrul) 44.. Dg4 45. 
Dh7-\- Ra6 46. De4 Te2 47. D:c6Ar 
Ra.7 48. Dc5 + Ra6 49. Dc6+ Ra7 
50. Dc7 + Ra6 51. d7' (Ultima în
cercare) 51... D:f4+ 52. Rbl 
De4+ 53. Ral Dc2 (Amenințarea 
de mat obligă pe alb să dea șah 
etern) 54. Dd6+ Ra7 55, a3 Td2 
56. Dc5+ Ra6 Remiză 

concscu (Recolta), care a acumu
lat ll’/î puncte (din 13 posibile). 
Pe locurile următoare s-au clasat: 
N. Hartia (Flacăra) lO’/s p. Sj 
Enăchescu (Progresul) și D. Mi- 
tru (Flacăra) 9V2 p. L Oprescu 
(Flacăra) 8 p. (14 concurenți).

In plină desfășurare se află 
campionatul orașului Bușteni, un 
centru muncitoresc cu numeroși iu
bitori de șah. Semifinala campio
natului a fost cîștigată de Mircea 
Lagara cu 15 puncte (din 17 poJ 
siibite). In finală joacă 13 șahiști.

Campionatul republican de lupte
Mîine se vor desfășura două în- 

tîlniri restanță. Cea dintre echipa 
Casei Centrale a Armatei și Fla
mura roșie din Arad va avea loc 
în Capitală. Reuniunea se va des
fășura de la ora 17 în sala Dina
mo. Desigur, prima șansă o au 

militarii, din echipa cărora fac par
te luptători cunoscuți, ca A. Ruzsî, 
D. Pîrvulescu, V. Popovici.

Cel de al doilea meci se va des
fășura la Baia Mare, între echipa 
Metalul și campioana țării, Dina
mo București.

Săptămîna aceas-La se dispută j 
numai două meciuri în cadrul cr.m- j 
pionatuliri maseuilin la categoria A, | 
ambele in București. Jocurile au loc ■ 
în sala Floreasca la ora 10,30 (Di- , 
riamo București-MeteM Ploești) ș; : 
15,30 (C.C.A. — Metaliil Orașul

I Stalin).
• Ac1 uși!mente clasamentul se pre-

zm-tă astfel :

Locomotiva București 14 13 1 41—10 27
C.C.A. 13 12 1 38—10 25
Știința Cluj 18 7 11 32-^43 25
Dinamo București 13 11 2 37—13 24
Știința Arad 16 7 9 29—32 23
Progresul București 13 9 4 32—21 22
Metalul Orașul Staăin 17 5 12 25—40 22
Știința Timișoara 16 5 11 27—38 21
Știința Iași 18 4 14 20—48 21
Metaiîuil Ploești 16 4 12 17—43 20



DISCUȚII
Despre perioada de tranziție în fotbal (I)

Una din problemele viu discutate 
Și totuși încă incomplet elucidate 
din activitatea sportivă este mo
dul de alcătuire și planificare rea
lă a activității fizice (antrenamen
te și jocuri) pe un an întreg. So
cotesc că actuala împărțire a ac
tivității fizice pe întreg anul, cu 
perioade distincte stabilite înainte 
de reluarea activității și legate de 
anumite date fixe calendaristice, 
este prea schematică și nu cores
punde întocmai cu ceea ce se pe
trece practic pe teren.

Cînd fac această afirmație mă 
refer la ultima parte a perioadei 
fundamentale și în special la du
rata și conținutul perioadei de 
tranziție, care — legată strlns de 
modul de desfășurare a activității 
specifice din cadrul unui campio
nat — de foarte multe ori nu poa
te decurge conform planificării în
tocmite cu un an mai înainte.

Dacă la unele discipline sportive 
cu eforturi ciclice și legate de rea
lizarea unui anumit timp pe o dis
tanță cunoscută (alergări, ciclism, 
înot, etc.) această planificare este 
mai adecvată și în strînsă legă
tură cu desfășurarea procesului de 
antrenament, adică cu ceea ce se 
petrece în practică, în jocurile 
sportive și în special în fotbal și 
rugbi planificarea capătă un anu
mit aspect mai ales în ce privește 
conținutul perioadei de tranziție 
pe care o vom analiza mai jos. 
Cu atît mai mult se cere lămu
rită activitatea jucătorilor de fot
bal imediat după terminarea cam
pionatelor și competițiilor oficiale, 
cu cît anul acesta desfășurarea ac
tivității fotbalistice a cerut echi
pelor participante un efort intens 
și susținut.

Întreruperea campionatului cate
goriei superioare pentru întilnlrile 
internaționale, jocurile la intervale 
mici (uneori 3 jocuri în 8 zile), 
deplasările lungi și obositoare ce
rute de disputarea acestor etape 
și în plus ardoarea, și dinamismul 
(uneori peste limitele sportivității) 
cu care s-au disputat ultimele eta
pe pentru cucerirea primului loc 
In campionat sau evitarea retro
gradării, au impus majorității 
echipelor noastre pregătiri continue 
și eforturi destul de mari pînă la 
ultimul joc de campionat. Fiziolo
gic se impune a se acorda acestor 
jucători o activitate reparatoare 
(repausul) necesară refacerii orga
nismului solicitat la maximum și 
în același timp a menține și a 
continua pregătirea lor pentru în
ceperea unei noi activități în anul 
următor.

Este un fapt stabilit și recunos
cut de toți antrenorii și tehnicienii 
din mișcarea de cultură fizică și 
sport că pregătirea sportivilor în 
vederea unei activități competițio- 
nale nu constituie o problemă de 
sezon și nici nu se restrînge nu
mai la perioada în care se prac
tică un anumit sport (înot, cano
taj, etc.), ci planificarea și des
fășurarea activității de pregătire 
pentru a obține rezultate maxime 
se face fără întrerupere pe un an 
întreg și chiar cu obiective pentru 
2—3 ani (de exemplu: pregătiri 
pentru campionate europene sau 
jocuri olimpice).

Antrenamentul condus în mod 
progresiv și continuu pe un an 
întreg și alternarea diferitelor 
forme de pregătire în raport cu 
obiectivele fiecărei perioade de an
trenament constituie baza dezvol
tării și succeselor sportive reali
zate de unele echipe de fotbal.

Referitor la rolul și conținutul 
perioadei pregătitoare și perioadei 
fundamentale, în urma directivelor 
date de Inspecția de fotbal prin 
programele de antrenament elabo
rate și stabilite în diferitele con
sfătuiri ale antrenorilor fruntași 
din țară, cît și în urma practicii 
îndelungate în colectivele noastre 
sportive, s-a ajuns, în mare mă
sură, la o unificare a scopurilor 
și metodelor întrebuințate în ace
ste două perioade. In urma dife
ritelor sondagii și discuțiilor pur
tate cu o serie de antrenori din 
categoriile A și B, am observat 
însă că în ce privește perioada de 
tranziție există încă mari neînțe
legeri, contradicții și variate in
terpretări personale asupra înce
perii, duratei, conținutului și me-

de dr. TRAIAN DUMITRESCU 
lector I. C. F.', membru în colegiul 

central de antrenori de fotbal

—o—
todicii activității în această pe
rioadă.

In rînduriie ce urmează voi în
cerca să aduc cîteva precizări și 
unele completări necesare lămuririi 
fondului activității din perioada de 
tranziție.

In activitatea practică din cursul 
unui an (antrenamente și jocuri), 
ca și într-o ședință unică de an
trenament în ultima parte sau pe
rioadă a activității, se urmărește 
readucerea marilor funcțiuni or
ganice și a întregului organism 
(solicitat la maximum în partea 
sau perioada fundamentală) la o 
stare normală de echilibru. Intr-o 
ședință de antrenament aceasta se 
obține în partea de încheiere prin 
scăderea treptată a efortului pînă 
se ajunge la starea de repaus re
lativ sau dinainte de efort. Este 
cunoscut faptul că întreruperea 
bruscă a unui efort, fără a treoe 
prin aceste faze de revenire sau 
de tranziție, spre starea normală 
de repaus, poate da naștere la o 
serie întreagă de tulburări, cauza
te în cea mai mare măsură de 
stricarea echilibrului dintre activi
tatea aparatului locomotor și aceea 
a organelor interne și in special 
a sistemului nervos central. Pe 
lingă o serie de senzații negative 
însoțite parcă de o stare generală 
proastă și de nemulțumire (Ozo- 
lin), se pot observa amețeli, vîjîeli 
în urechi și chiar leșin (șocuri de 
gravitație descrise de prof. Mateev 
din Sofia), provocate în mare mă
sură de scăderea tensiunii arteriale 
din partea superioară a, corpului 
în urma întreruperii brusce a efor
tului fizic. Aceleași fenomene, bi
neînțeles de o intensitate mai re
dusă, se petrec și la sportivii care 
după o perioadă de antrenament 
și jocuri practicate regulat, între
rup brusc activitatea fizică. Orga
nismul acestora — obișnuit cu un 
anumit regim de activitate, de con
sum de energie, cu o anumită va
loare a funcției respiratorii, a cir
culației și a glandelor cu secreție 
internă — la întreruperea bruscă 
a exercițiilor fizice care mobilizea
ză și mențin la un nivel superior 
toate aceste funcțiuni va prezentă 
o serie de turburări psihice și fi
zice foarte asemănătoare cu cele 
observate în starea de supra am tre
nare (irascibilitate, insomnii, pier
derea poftei de mmcare, stare psi
hică defectuoasă, scăderi în greu
tate, turburări circulatorii, etc.).

Pentru toate aceste motive și 
în plus pentru menținerea eficien
ței funcționale a organismului la 
■reluarea pregătirii pentru campio
natul viitor, se impune cunoaște
rea scopului, a metodicii activității 
și se cere respectarea întocmai a 
conținutului perioadei de tranziție 
în dirijarea activității pe întreg 
anul la jucătorii de fotbal.

In unele colective sportive, din 
cauza necunoașterii temeinice a 
principiilor moderne de pregătire a 
jucătorilor de fotbal și a conținu
tului activității din perioada de 

tranziție, la terminarea competiții
lor oficiale (campionatului) se tre
ce brusc la un repaus complet de 
cca. 30—60 zile (repaus pasiv), 
reluîndu-se în grabă activitatea de 
pregătire cu 16—20 zile înainte de 
începerea oficială a competițiilor 
de fotbal. Cine procedează în fe
lul acesta greșește foarte mult. 
Cercetările moderne (Prof. Tiger- 
stadt) au arătat că un sportiv ca
re, îffl urma antrenamentelor des
fășurate în mod continuu și con
duse sistematic, a ajuns să-și ri
dice capacitatea de muncă cu 100 
la sută, dacă întrerupe antrena
mentul și face numai un antrena
ment odată la 7 zile, capaicitateia 
lui de muncă scade Ia 60 la sută 
din valoarea cîștigată. (verificată 
în perioada de posibilități maxime 
cu 100 la sută). Cu un antrena
ment la 14 zile se reduce capaci
tatea de efort la 37 la sută, iar 
numai cu un antrenament pe lună 
aceasta scade la 29 la sută.

Un sportiv care dorește să obți
nă rezultate foarte bune în sezonul 
viitor și să înceapă perioada pre
gătitoare cu un nivel crescut al 
eficienței funcționale a organismu
lui, cu un potențial de efort păs
trat in limite superioare, cu cali
tăți fizice și deprinderi motrice 
(execuții tehnice) îmbunătățite, nu 

trebuie să întrerupă activitatea fi
zică în perioada de tranziție. Ast
fel, cum am văzut mai sus va 
pierde în bună parte posibilitățile 
și calitățile fizice și tehnice do
bândite in anul trecut și va trebui 
să o ia de la început la reluarea 
activității de pregătire.

Că acest fapt este un adevăr 
avem exemple și din trecut și de 
aoum, cînd la terminarea campio
natului echipe de valoare între
prind turnee internaționale (Dina
mo și Spartak din Moscova), fac 
jocuri de propagandă sau partici
pă la jocuri amicale atît cît vre
mea bună le permite. După aceste 
jocuri (disputate la intervale des
tul de mari, fără tensiunea nervoa
să a jocurilor de competiție) se 
trece în mod treptat la partea a 
Il-a a perioadei de tranziție, aceea 
a repausului activ, (sporturi com
plimentare, gimnastică, excursii, 
etc.).
SCOPUL ȘI SARCINILE PRIN-' 

CIPALE IN PERIOADA DE 
TRANZIȚIE

De la început trebuie precizat câ 
în fotbal perioada de tranziție în
cepe odată cu terminarea campio
natului. Nu se poate lega începu
tul perioadei de tranziție de date 
calendaristice fixe, deoarece ea de
pinde In mare măsură de caracte
rul efortului din perioada funda
mentală sau de competiție. In 
diverse publicații s-au dat ca date 
calendaristice cele de la începutul 
lunii noiembrie. Să analizăm dacă 
acest lucru este real. In general, 
este cunoscut că scopul perioadei 
de tranziție este reducerea efortu
lui din antrenamente in mod trep
tat în vederea trecerii la perioada 
de repaus activ. Luând ca exemplu 
desfășurarea campionatului de anul 
acesta — cînd lupta pentru evita
rea zonei periculoase de retrogra
dare sau pentru cucerirea prim-u- 

lu> loc a fost foarte înverșunată — 
nu cred că a fost vreun antrenor 
care să reducă antrenamentele 
specifice în ultima parte a perioa
dei fundamentale în conformitate 
cu documentele de planificare sta
bilite încă din anul trecut. Cu mul
tă prudență, sub un control medi
cal permanent și o observare a- 
tentă a modului de comportare a 
jucătorilor pe teren, antrenorii au 
continuat plnă în ultimul moment 
antrenamentele și pregătirea jucă
torilor. Acești antrenori au redus 
totuși durata sau intensitatea șe
dințelor de antrenament, însă nu
mai la aed jucători care — în ur
ma controlului medical sau a ana
lizei randamentului în echipă — 
prezentau anumite deficiențe care 
denotau o stare de oboseală (pro

cedeu care se întrebumțează, de 
altfel, pe întreaga perioadă funda
mentală). In concluzie, pentru a- 
ceste echipe perioada de tranziție 
începe în mod practic la începu
tul lunii decembrie.

Astfel, perioada de tranziție, a- 
tît din punct de vedere al conți
nutului de pregătire cît și al du
ratei, depinde de caracteristicile 
activității din perioada fundamen
tală, ca fiind o continuare firească 
a acesteia, constituind partea de 
încheiere a perioadei fundamentale 
și legătura de unire cu perioada 
pregătitoare ce va urmat

In unele țări (și In special în 
U.R.S.S.) sfîrșitul campionatului 
avînd loc în a Il-a parte a lunii 
octombrie, perioada, de tranziție și 
obiectivele ei pot fi planificate și 
respectate în întregime.

La noi Insă, sfîrșitul campiona
tului avînd loc odată cu sfîrșitul 
lunii noiembrie și după o activitate 
susținută timp de 9 luni, perioadei 
de tranziție nu 1 se poate acorda 
decît o durată de circa 30—40 de 
zile. Avînd în vedere această par
ticularitate a campionatului nostru 
de fotbal, antrenorii noștri, după 
analiza comportării echipei in se
zonul trecut și în raport cu pers
pectivele și sarcinile campionatului 
viitor, vor alege din toate obiecti
vele și sarcinile perioadei de tran
ziție numai pe cele corespunzătoare 
și necesare echipei, cuinoscînd că 
nu toate obiectivele vor putea fi 
realizate într-o perioadă atît de 
scurtă.

Sezonul de ciclocros se află în plină desfășurare. In fiecare du
minică o serie de cicliști iau parte la acest dificil gen de întreceri, 
care cer participanților o temeinică pregătire, dirzenie și în special o 
deosebită abilitate. Fotografia de mai sus — care reprezintă un as
pect din ciclocrosul organizat duminica trecută de colectivul sportiv 
Constructorul ALA.S. — ilustrează în mod grăitor specificul acestor 
probe.

Miine, la ora 10, se va da plecarea — de pe Calea Șerban Vodă 
(în fața Băii Zerlendi) în probele de ciclocros cu caracter popular, 
organizate de comisia orășenească de ciclism.

5PQRTW
0 BASCHET. — Comisia centra

lă și inspecția reamintesc colecti
velor sport've și profesorilor de e- 
ducație fizică să îndrumeze ele
mente tinere (juniori și junioare) 
pentru a participa la selecționarea 
în vederea alcătuirii loturilor de ti
neret. înscrierile se primesc zil
nic la sediul C.C.F.S. în strada Va- 
sile Conta Nr. 16, între orele 12-16, 
pînă la 5 decembrie.

• VOLEI. — Mîine se dispută în 
sala Dinamo primele meciuri din 
cadrul competiției organizată de 
asociația Dinamo în cinstea zilei 
de 30 Decembrie, pentru cele mai 
bune echipe de juniori din Capi
tală. Primul joc începe la ora 8,30. 
iar ultimul este programat pentru 
ora 12,15.

— In meciul disputat joi Ia Giu- 
lești, Locomotiva București a în
trecut Metalul Ploești cu 3—0, în 
cadrul campionatului masculin la 
categoria A.
• LUPTE. Duminică 28 noiembrie, 
în sala Dinamo din Oradea, se va 
desfășura o totîlnire amicală de 
lupte clasice între reprezentativele

SÎMBĂTA 27 NOIEMBRIE
ȘAH, Aula Bibliotecii Centrale Universitare, ora 17: runda a Vl-a 

a campionatului R.P.R.
BOX, sala Floreasca, ora 19: concurs triunghiular.

DUMINICA 28 NOIEMBRIE
BASCHET, sala Floreasca, ora 12: Știința ICF — Știința Iași 

(mase.); ora 17: Știința ICF — Constructorul București (fem.); ora 
18.30; Progresul FB — Locomotiva PTT (mase.); ora 20: CCA — Ști
ința Timișoara (mase.).

VOLEI, sala Floreasca, ora 10.30: Dinamo — Metalul Ploești; ora 
15,30: CCA — Metalul Orașul Sta'in.

FOTBAL, stadionul Dinamo, or.a 10: Dinamo—FI. roșie Sf. Gheor- 
ghe; stadionul Giulești, ora 13,30: Locomotiva — CCA (Cupa R.P.R.).

RUGBI, teren Constructorul, ora 11: Știința Cluj — Constructo
rul Orașul Stalin.

LUPTE, sala Dinamo, ora 17: CCA — FI. roșie Arad.
SCRIMA, sala Progresul FB, ora 10: CCA — Progresul Cluj; 

ora 17: Știința București — Progresul Arta București.
ȘAH. Aula Bibliotecii Centrale Universitare, ora 16: campionatul 

R.P.R., întrerupte.
GIGLOCROS, Calea Șerban Vodă (Baia Zerlendi) ora 10.

INFORMAȚII
REZULTATELE CONCURSULUI 

Nr. 33
In urma trierii și omologării re

zultatelor de la concursul Nr. 33 
(etapa din 21 noiembrie) au fost 
stabilite următoarele rezultate:

Bpletine depuse 871.631.
Premiul I: 91 buletine cu II re

zultate exacte a 2.394,59 lei fie
care.

Premiul II: 1.547 buletine cu 10 
rezultate exacte a 168,70 tei fie
care.

Premiul III: 11.827 buletine cu 
9 rezultate exacte a 33,05 lei fie
care.

Premiul I a fost obținut de con- 
curenți din orașul București (29), 
regiunea București (2), Arad (1), 
Baia Mare (2), Cluj (9), Craiova 
(2), Hunedoara (7), Iași (2), O- 
radea (3) Pitești (1), Reg. Aițt- 
Maghiară (4) Orașul Stalin (13), 
Suceava (5), Timișoara (8). 

_________

de tineret din regiunile Oradea și 
Baia Mare. In ambele echipe vor 
evalua tinerii luptători evidențiați 
ai școlilor de tineret, din regiunile, 
respective, precum și cîțiva juniori 
din colectivele sportive din Baia 
Mare, Salonta, Oradea.
• HOCHEI PE IARBA. Asociația 

sportivă Dinamo organizează o 
competiție de hochei pe iarbă rio- 
tată cu „Cupa de iarnă". întrecerile 
se vor desfășura sistem turneu. In 
prima etapă, care va avea loc du
minică 28 noiembrie, pe terenuri Di
namo, se vor juca meciurile: .Di-? 
namo-Constructorul și Flamura ro
șie M.I.U. — Progresul F.B. Etapa’ 
doua se va desfășura la 5 decem
brie. (Gheorghe Constantin-cores- 
pondent).

■ BOX. — Marți după amiază, 
de la ora 16, în arena Circului de 
Stat se va desfășura o nouă reu
niune. cu participarea tinerilor 
pugiliști. Printre cei care vor’ 
încrucișa mănușile se numără: 
Marin Cristea. Andrei Dragau, 
Manon Flores-cu, Martin Farkaș, 
G. Popa, Dumitru Prunoiu, Fr. 
Pazmany și alții.

pronosport
ASTĂ SEARA SE ÎNCHIDE CON

CURSUL PRONOSPORT Nr. 34
Astă seară se închide în întreaga 

țară concursul PRONOSPORT Nr. 
34 (etapa din 28 noiembrie). In 
Capitală buletinele se pot depune 
pînă astă seară la toate agențiile 
PRONOSPORT care funcționează! 
în debitele O.C.L., Agențiile raio
nale PRONOSPORT din Calea Mo-: 
șilor Nr. 90, Schitu Măgureanu 3, 
Calea Victoriei 33, bd. 1848 Nr. 
39, Str. Aristide Briand 4, Calea 
Victoriei 114 și agenția centrală 
din Calea Victoriei 9 sint deschise 
astă seară pînă la ora 24.

PANOUL PRONOSPORT 
S-A MUTAT

Panoul PRONOSPORT pentru a-, 
fișarea rezultatelor concursurilor 
PRONOSPORT va funcționa înce- 
pînd de azi în fața grădinii cine
matografului Progresul, vis-a-vis 
de Casa Centrală a Armatei.



Activitatea echipelor de handbal 
în perioada de tranziție

Perioada de tranziție trebuie să 
asigure trecerea cea mai națianiadă 
de la activitatea campeftițională a 
anului sportiv Încheiat, ia perioada 
pregătitoare a viitaruHui an, al că
rui început îl marchează de fapt 
prin specificii’ scopului, sarcinilor 
și conținutului ei. Anul acesta pe
rioada de tranziție pentru echipele 
divizionare de handbal a început la 
22 noiembrie și va dura pînă în 
jurul datei ide 1 ianuarie 1955, cînd 
echipele vor intra în perioada pre
gătitoare. Față de eforturile depuse 
In cursul pregătirii și desfășurării 
campionatului recent încheiat și a- 
vînd în vedere gr.adul înalt de pre
gătire la care vo.r trebui să ajungă 
jucătoarele și jucătorii noștri îni 
1955 pentru a satisface cerințele, 
trebuie să acordăm o deosebită im
portanță activității din perioada de 
tranziție <a acestui an.

Iată sarcinile ei:
1. Micșorarea treptată a efortului 

fizic și nervos, propriu antrenamen
telor cu caracter die pregătire spe
cific campetițienai’ă și asigurarea 
unei odihne active.

2. Menținerea unui grad destuii 
de ridicat de pregătire fizică și 
tehnică, pentru ca aceasta să poată 
forma baza de plecare în viitoarea 
perioadă pregătitoare.

3. Corectarea procedeelor de teh
nică și tactică individuală greșit 
sau slab însușite și perfecționarea 
lor.

4. însușirea umor procedee noi, .a 
unor tehnici sau stiluri și a umor 
elemente noi ale tacticii de bază 
care urmează a fi. perfecționate în 
perioada pregătitoare.

5. Asigurarea unei odihne recrea
tive în sensul reconfortării fizice și 
nervoase a sportivilor și mai ales a 
celor care au suferit traumatisme 
sau afecțiuni de ordin patologic.

6. însușirea noțiunilor teoretice 
noi și, în genere, perfecționarea pre
gătirii teoretice în lumina concep
ției moderne de joc.

7. Asigurarea unei munci rodnice 
de pregătire politică, culturaliă și 
de educație.

Pentru o cît mai justă folosire a 
mijloacelor prin care vrem să rea
lizăm sarcinile de mai sus, vom in
dica următoarele:

— Scăderea treptată a intensită
ții, duratei și numărului antrena
mentelor săptămînale de speciali
tate: să abandonăm chiar de la în

ceputul perioadei de tranziție ca
racterul competițianal al antrena
mentelor și să dăm lecțiilor o for
mă nouă și cît mai atractivă, cu un 
conținut deosebit și variat.

— Gradul înalt de pregătire fi
zică trebuie menținut prin practi
carea continuă și chiar mai intensă 
a gimnasticii zilnice, prin exerciții, 
sporturi și jocuri complimentare în
cadrate intr-un program cît mai va
riat, plăcut și distractiv. De mare 
folos vor fi: crosuri, excursii, vână
tori, plimbări, deplasări cu jocuri 
amicale, demonstrative și de popu
larizare, atletism, volei, baschet, 
fotbal, etc. Handbalul pe teren re
dus și apoi handbalul de sală (în 
această perioadă și mai tîrziu în 
cea pregătitoare) ocupă un loc de
osebit de important, însă el trebuie 
să păstreze caracteristica mijlocului 
de realizare și să nu fie con
siderat drept „scop în sine". 
Sporturile de iarnă (schi, patinaj, 
hochei etc.) își găsesc aci o între
buințare folositoare. Perioada de 
tranziție este cea mat indicată pen
tru pregătirea și trecerea normelor 
G.M.A. gradul I și II și îndeosebi 
a anumitor norme ca turismul, 
marșul, schiul etc.

— Pentru realizarea celor propu
se la punctele 3 și 4, ce privesc co
rectarea vechilor deprinderi și în
sușirea procedeelor noi de tehnică 
și tactică de bază, putem da urmă
toarele indicațiuni metodice: aceste 
sarcini să nu apară ca teme izolate 
și unice în conspectele lecțiilor din 
această perioadă, ci să dăm ședin
țelor respective o formă și un- con
ținut cît mai variat (prin introdu
cerea, pe lingă această sarcină, .a 
unor jocuri dinamice cu caracter 
aplicativ, a unor jocuri sportive 
complimentare etc.). Ca durată și 
intensitate să nu se depășească ce
rințele perioadei de tranziție și să 
asigurăm o participare activă și 
conștientă dlto partea jucătorilor. Se 

va lucra pe grupe mici sau indi
vidual, păstrîndu-se caracterul co
rectiv și de precizie al exeroi(.iilor.

Jucătorii și jucătoarele de hand
bal vor trebui să cunoască în mod 
teoretic legile biocnecanice, care 
stau la baza însușirii unei tehnici 
raționale, pe care vor trebui să și-o 
dobîndească sau s-o perfecționeze 
în această etapă, premergătoare pe
rioadei de pregătire.

Astfel, trebuie îmbunătățită și de- 
săvîrșită tehnica deplasărilor în te
ren și în special a alergărilor. Tre
buie corectate procedeele tehnice 
legate de mânuirea mingii, ca prin
derea în condițiuni dificile (a min
gilor aruncate tare și în poziții ne
obișnuite), tehnica aruncărilor to 
general și a paselor rapide date 
în adîncime, aruncările la poartă 
din alergare, fără schimbare de 
ritm de pe piciorul din partea bra
țului de aruncare — din săritură 
și din plonjon, pasele și driblingul 
cu mîna stingă, etc. Toate aceste 
deprinderi trebuie dezvoltate în 
vederea aplicării lor în scop tactic, 
ținiîndu-se cont de asigurarea min
gii și de eficacitatea procedeelor. O 
mențiune specială aruncărilor libere 
de la 17 m. și celor de la 13 m. 
Trebuie să îmbunătățim cu mult 
tehnica deposedării de minge a ad
versarului, a marcajului din punct 
de vedere tehnico-t.actic (marcajul 
strict de supraveghere), mecanis
mul de funcționare a „zonei", tre
buie să cunoaștem tehnica și folo
sirea tactică ,a schimburilor de oa. 
meni în apărarea „om l.a om" etc. 
Tot în perioada de tranziție, jucă
torii trebuie să-și însușească prin
cipiile tacticii individuale pentru 
jocul de .atac și .apărare și să cu
noască noțiunile de bază ale tac
ticii- în lumina concepției moderne 
de joc.

— Am subliniat că prin perioada 
de tranziție se asigură în mod ra
țional procesul continuu de instru
ire și educație de-a lungul întregu
lui an și că prin forma și conținutul 
ei această perioadă creează premi- 
zele cele mai favorabile pentru vi
itoarea perioadă pregătitoare. Pen
tru ca sportivii să se poată pre
zenta în plenitudinea forțelor lor, 
pentru a relua activitatea de pre
gătire în vederea competițiilor, se 
poate .acorda — dacă este cazul, cu 
avizul medicului sportiv și .aii an
trenorului — spre sfîrșitul perioa
dei de tranziție, un concediu și re
paus complet. De această întreru
pere totală .a activității (afară de 
gimnastica zilnică) vor beneficia în 
primul rînd jucătorii care au fost 
accidentați sau bolnavi, care au ne
voie de restabilire și tratamente 
speciale; apoi jucătorii categoriilor 
superioare, .ale căror competiții s-au 
extins pe un timp îndelungat, ju
cătorii care pe lingă jocurile de 
campionat au mai participat la 
cantonamente de pregătire specială 
și riguroasă, la jocuri internaționale 
etc. Sîntem de părere că jucătorii 
echipelor categoriei A, (dacă au 
participat activ la cele 26 etape) 
pot lua un „concediu" la sfîrșitul 
lui decembrie.

— Sarcinile pot fi duse la bun 
sfîrșit prin lecții teoretice cu teme 
bine alese și de actualitate, dis
cuții și lecții cu caracter educativ- 
politic, participare în grup sau in
dividual la conferințe, vizionări de 
spectacole, filme, excursii și depla
sări, pumîndu-se accentul pe latura 
turistică și culturală.

Din domeniul specialității se vor 
alege teme în legătură cu impor
tanța continuității în antrenament, 
sarcinile perioadei de tranziție, des
pre necesitatea desăvârșirii tehnicii 
și tacticii de bază, subiecte din 
practica handbalului, legate de ca
zuri concrete, de tactică etc. In 
orice caz, trebuie să fie clare în 
mintea tuturor jucătorilor și inter
pretate în mod unitar problemele 
tacticii individuale conform cerin
țelor concepției moderne de joc.

Folosindu-ne de mijloacele cele 
mai indicate și dînd perioadei die 
tranziție conținutul amintit, vom 
crea premizele necesare pentru anul 
competițianal 1955 — pe plan in
tern și internațional — în scopul 
ridicării pe o treaptă cît mai înaltă 
a măiestriei sportive a handbaliști- 
lor noștri.

Prof. FRANCISC SPIER 
din colegiul de antrenori

A început
Regiunile din nordul Uniunii 

Sovietice au îmbrăcat decorul ier
nii. A nins în Siberia, la Gelea- 
binsk și Tuia, gheața a făcut pod 
peste fluvii și lacuri. Deși destul 
de timpurie, iama aceasta nu i-a 
găsit nepregătiți pe sportivii so
vietici. Inventarul necesar practi
cării diferitelor discipline sportive, 
schi urile, patinele, crosele de ho
chei erau gata, așteptîndu-și stă- 
pînii. Au fost pregătite din vreme 
terenurile care urmează să fie 
transformate în patinoare, au fost 
curățate și reamenajate pîrtiile și 
trambulinele de schi.

Sportivii Moscovei au deschis 
sezonul lor de iarnă prin tradițio
nalul cros al schiorilor desfășurat 
pe aleile parcului Sokolniki. Peste 
1.600 de tineri și tinere au luat 
parte la această întrecere care a 
cunoscut în acest an cea de a 
treia ediție a desfășurării sale.

Zăpada căzută din abundență 
la Irkuțk și Iakuțk a permis schio
rilor să iasă pe pîrtii. Sezonul dte 
iarnă a fost deschis in aceste două 
orașe siberiene prin tradiționala 
întrecere a elevilor școlii medii. 
Nu s-au lăsat așteptați nici pati
natorii și astfel primele linii drepte 
sau sinuoase, primele spirale de
semnate cu măiestrie de patina
torii artistici au apărut pe gheață.

In fața sportivilor sovietici stă 
un sezon de iarnă bogat în com
petiții. Aceasta îi îndeamnă pe 
fruntașii sporturilor specifice ierni' 
să fie și mai exigenți cu antrena
mentele și cu pregătirea lor.

Patinatorii d'e viteză vor avea 
de apărat recordurile și titlurile 
mondiale cucerite anul trecut, po
ziția lor de fruntași în patinajul 
mondial, Boris Silkov, Oleg Gon- 
cearenko, Evghenii Grișin, Iur.ii 
Sergheev și atîția alți maeștri ai 
patinajului viteză, care în sezonul 
trecut au cucerit nenumărate cu
nun’ de lauri, au ieșit și ei pe 
gheață. Primele starturi au arătat 
că vara și toamna nu au trecut de
geaba pentru acești sportivi. Exer
cițiile și antrenamentele speciale 
pentru punerea la punct a pregă
tirii fizice, orele de imitare a miș
cărilor patinajului viteză, gimnas
tica și sporturile complimentare 
au dat roade. Toți acești patina
tori și alături de ei numeroși ti
neri ale căror nume le vom auzi 
în cursul acestui sezon așteaptă 
cu încredere marile competiții. Cea 
mai importantă dintre ele va fi, 
fără îndoială, campionatul mondial 
care va avea loc în acest an la 
Moscova. Faptul că vor avea de 
concurat chiar în Capitala patrie’ 
lor îi însuflețește pe sportivii so
vietici, care sînt animați de do
rința de a obține în fața specta
torilor Moscovei performanțe și 
mai strălucite decît cele repurtate 
în sezonul trecut peste hotare.

Deosebit de interesante vor fi și 
în acest an „duelurile" dintre cele 
mai bune patinatoare ale U.R.S.S., 
campioanele și recordmanele mon
diale Lid’a Selihova, Rimma Ju- 
kova și t'năra Halida Scegoleeva, 
Anul trecut, în diferitele con
cursuri la care au participat, vic
toria a fost cînd de partea uneia, 
cînd de partea alteia. La campio
natele mondiale, însă, Lidia Selii- 
hova a reușit să se claseze prima. 
Firește că în acest an cele două 
coechipiere ale sale vor căuta să-și 
!a revanșa. Aceasta va face și mai 
interesantă întrecerea dintre ele.

Nu s-au culcat pe laurii victo
riilor repurtate anul trecut nici 
sch’orii. Vladimir Kuzin, campion 
mondial în probele de 30 și 50 
km. s-a pregătit cu. atenție, dornic 
de a obține timpuri și mai valo
roase pe aceste distanțe dificile. 
Același lucru se poate spune des
pre schioarele sovietice Valentina

ACTUALITĂȚI SOVIETICE
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite :
In numeroase regiuni din Uni

unea Sovietică a început sezonul 
sportiv de iarnă. In același timp, 
în orașele din sudul țării, unde se 
menține încă o climă caldă, vor 
continua întrecerile atleților, cano
torilor, jucătorilor de tenis.

■ Un important concurs de at
letism s-a desfășurat de curînd la 
Baku, capitala Azerbaidjanului. Cu 
acest prilej, studentul din Baku, 
Stanislav Nenașev, campion unio
nal pe anul 1953, a aruncat cioca
nul la 61,16 m., performanță care 
rwreztotă un nou record ai Azer

sez oițul de iarnă

Moment dintr.o întrecere de slalom desfășurată anul trecut pe pîrtia 
Kavgolovs.

Tareva și Margarita Maslennikova, 
invincibile în sezonul trecut pe 
distanțele de fond și în ștafete.

Specialiștii probelor alpine aș
teaptă ca zăpada să acopere pîr
tiile pitoreștii localități de munte 
Bakuriani. Există acolo nume
roase trasee dificile care concu
rează cu cete mai bune pîrtii ale 
lumii. La dispoziția săritorilor vor 
sta în acest an și «nai multe tram
buline. Va intra în funcțiune ma
rea trambulină metalică de pe co
linele Lenin de lîngă Universita
tea Lomonosov din Moscova. La 
Sverdlovsk, în afară de trambu
lina mare prevăzută pentru sări
turi de peste 80 metri, a fost ri
dicată și o trambulină mică pentru 
probele combinate. O nouă tram
bulină va fi inaugurată la Irkuțk.

O competiție devenită tradițio
nală în U. R. S. S. este Sparta- 
chiada de iarnă a colhoznicilor. Ea 
atrage în probele de schi și pa
tinaj sute de mii de tineri și ti
nere din mediul sătesc. Cei mai 
buni dintre ei își dispută în fe
bruarie întrecerea finală. De re
marcat că în cadrul unei astfel de 
competiții și-au făcut intrarea în 
activitatea sportivă competițională 
actualul campion mondial Vladi
mir Kuzin și numeroși alți schiori, 
acum sportivi fruntași ai Uniunii 
Sovietice.

Ca niciodată ma’ devreme (mîi- 
ne 28 noiembrie) va începe cam
pionatul de hochei al U.R.S.S. Pe 
gheața stadionului Dinamo din 
Novosibirsc, cele mai bune echipe 
din Uniunea Sovietică vor porni 
să desemneze pe campioana țării. 
Bobrov, Babici, Șuvalov, Vinogra
dov, Mkrîtîcian și alți iscusiți 
maeștri ai crosei, secondați de nu
meroși jucători tineri ridicați în 
colective, se vor întrece timp de 
mai multe săptămîni, demons- 
trînd cunoștințele tehnice noi a- 

' cumulate, progresele tactice obți

baidjanului.
■ La Odessa au avut loc con

cursuri interesante de hipism. Un 
frumos sttcces a obținut conducăto
rul Nikolai Semicev cu trăpașul 
Dobîcinik, aparținînd colhozului 
„Kalinin" din regiunea Kursk. A- 
cesta a stabilit trei noi recorduri 
unionale. In cursa pe distanța de 
1600 m. el a realizat timpul de 
2’5”5/I0, la 2409 m. — 3’14” 3/10 și 
la 3200 m. — 4’22“0.

■ In orașele Leningrad, Erevan 
și Gorki continuă desfășurarea se
mifinalelor campionatului de șah cil

n c c t a i -n-’i-riraH te fr,«nit,'a 
clasamentului se găsește studentul 

nute în ce mai raped dintre spor
turi. Motivul pentru care campio
natul de hochei cu puc al U.R.S.S 
începe atît de devreme este lesne 
de înțeles: la începutul anului 
viitor va avea loc în Germania Oc
cidentală campionatul mondial de 
hochei cu puc, în cadrul căruia 
echipa U.R.S.S. va trebui să-și 
apere titlul cucerit anul acesta la 
Stock hol». Reprezentativa de ho
chei a orașului Moscova, echipa 
Dinamo și reprezentativa de tine
ret a Uniunii Sovietice au și în
treprins turnee peste hotare. Cam
pionatul Unional care începe mîine 
va fi un nou prilej de verificare a 
formei jucătorilor, a stadiului lor 
de pregătire, va permite alcătuirea 
celei mai bune reprezentative.

Un sezon internațional bogat 
vor avea și jucătorii de hochei cu 
mingea (Bandy). Anul trecut a 
fost înființată, după cum se șt’e, 
o federație separată pentru acest 
sport care este practicat pe scară 
largă în Uniunea Sovietică și în 
țările nordice. Ședința federației 
a avut loc la Moscova, cu prilejul 
turneului internațional desfășurat 
în capitala Uniunii Sovietice. In 
anul 1955, echipa U.R.S.S. de ho
chei bandy va susține o serie de 
întîlniri cu echipele țărilor scandi
nave și va lua parte la turneul in
ternațional alături de reprezenta
tivele Norvegiei, Suediei, Fin
landei.

Sezonul sportiv de iarnă care a 
început se anunță bogat și în com
petiții de masă. In afară de Spar- 
tachiada colhoznicilor, vor avea 
loc numeroase întreceri ale elevi
lor, studenților, ale Rezervelor de 
muncă. Multe concursuri au fost 
programate în perioada vacanței 
de ''arnă. Amploarea care se dă 
practicării sporturilor de iarnă în 
U.R.S.S. se poate vedea și din fap
tul că Moscova va beneficia în a- 
cest an de peste un milion metri 
patrați de gheață.

Institutului de Medicină din Mos
cova, candidatul de maestru Vi
talii Scerbakov cu lO’/e puncte din 
14 posibile. Pe locul doi se află 
marele maestru Mark Taimanov cu 
10 puncte din 13 posibile. In grupa 
de la Erevan, conduce maestrul 
Vladimir Antoșin (Moscova) cu 
9’/a puncte din 13 posibile. Marele 
maestru Alexandr Kotov are 9 
puncte din 12 posibile. Fără să 
fi suferit nici o înfrîngere, marele 
maestru Efim Gheller se află în 
fruntea clasamentului îh semifinala 
care se desfășoară în orașul Gorki. 
FI a realizat 11 puncte din 14 po
sibile.



Fnneralisie lui A. I. Vîșinski Campionatele mondiale de tir
MOSCOVA 26 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 26 noiembrie au avut loc în 

Piața Roșie din Moscova funeraliile 
eminentului 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 
Sovietul Suprem al U.R.S.S., aca
demicianul Andrei Ianuarevici Vî
șinski,

La ora 3 după-amiazâ s-au adu
nat în Piața Roșie mii de oameni 
ai muncii din Moscova care au ve

Primele rezultate
din concursul triunghiular de box

Astă-seară are loc o nouă reuniune
In prezența a peste 4.000 de 

spectatori, a avut loc Joi seara, 
în Sala Sporturilor de la Floreasca 
prima reuniune din cadrul întîlni- 
rii triunghiulare de box dintre re
prezentativa asociațiilor sportive 
sindicale, Casa Centrală a Armatei 
și Dinamo. Această competiție, or
ganizată de secția Cultură Fizică 
și Sport a C.C.S., constituie o re
marcabilă întrecere a celor mai 
buni pugiliști ai noștri.

In cadrul reuniunii de joi seara 
s-au desfășurat opt meciuri în care 
și-au disputat întîietatea 8 boxeri 
de la Dinamo, 5 din reprezentativa 
asociațiilor sportive sindicale și 3 
de la C.C.A. O frumoasă compor
tare au avut boxerii din asociațiile 
sportive sindicale, care au obținut 
patru victorii și un meci nul din 
cinci meciuri. Cei dela C.C.A. din 
trei meciuri, au înregistrat o vic
torie, un meci nul și o înfrîngere, 
iar boxerii dinamoviști, din 8 în
tîlniri, au obținut o victorie, două 
meciuri nule și 5 înfrîngeri. Astfel, 
după prima reuniune, punctajul 
este următorul : reprezentativa aso
ciațiilor sportive sindicale 9 p., Di. 
namo 4 p. și C.C.A. 3 p.

Din cele opt meciuri, o bună im
presie, au lăsat întîlnirile Toma Ilie 
—Eugen Moldoveanu; Iosif Bora— 
D. Iamandi; Gh. Nicolae — Si
mion Gheorghe, precum și cele 
două meciuri amicale C. lordache 
■— Aurel Urdea și Petre Deca — 
N. Legrade. Acești boxeri au lup
tat cu multă dîrzenie și s-au anga
jat intr-o luptă pasionantă, de un 
bun nivel tehnic.

In schimb, au fost și boxeri care 
au dovedit o slabă pregătire, atît 
din punct de vedere tehnic, cît și 
fizic, angajîndu-se într-o luptă con
fuză, cu numeroase țineri, intrări 
cu capul și lovituri nereglementare. 
Din cele opt meciuri, cinci se în
cadrează în aprecierile negative de 
mai sus, aceasta scăzînd mult ni
velul tehnic general al reuniunii. 
Este cazul să amintim îndeosebi 
de meciurile dintre D. Mîțu — Iu
lian Mihai, Gh. Ciuciu — Radu 
Bojic și Petre Popescu — Vasile 
Bogoi, care au deziluzionat, um
brind succesul acestei importante 
reuniuni.

In „deschidere” s-au desfășurat 
meciurile C. Iordache — A. Urdea 
și Petre Deca — N. Legrade. Cele 
două întîlniri au fost viu dispu
tate și s-au situat la un bun nivel 
tehnic. In special tînărul campion 
republican C. Iordache s-a remar
cat prin iscusita folosire a jocului 
de picioare și a directului de stin
gă. C. Iordache și P. Deca au ob
ținut două meritate victorii la 
puncte.

Primul meci al competiției a 
opus pe Toma Ilie (C.C.A.) lui 
Eugen Moldoveanu (Dinamo). Spre 
surprinderea generală, tînărul Eu
gen Moldoveanu a fost o adevărată 
revelație. El a atacat curajos în 
primele două reprize, a practicat 
un box în linie, reușind să „scape" 
de seriile lui Toma Ilie prin uti

Echipa Vorba Lobogo 
învingătoare in Turcia 

| BUDAPESTA 25 (Agerpres). —
Echipa maghiară de fotbal Voros 

Lobogo, care întreprinde un turneu 
în Turcia, a jucat marți la Istambul 
cu campioana țării, Besiktis.

Intîlnirea s-a terminat cu scorul 
de 3—0 (1—0) în favoarea fotba
liștilor maghiari, prin golurile mar
cate de Palotaș, Molnar și Ko
vacs I. 

nit să aducă ultimul omagiu me
moriei lui A. I. Vîșinski. In Piața 
Roșie sînt aliniate trupe din gar
nizoana Moscova. La solemnitate 
asistă șefii și membrii ambasadelor 
statelor străine. In tribuna Mauso
leului se află conducătorii Partidu
lui Comunist și Guvernului Sovie
tic.

Mitingul de doliu, consacrat me
moriei lui A. I. Vîșinski, este des
chis de M. G Pervuhm. Din partea 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, a 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și a Prezidiului Sovietului Suprem 

lizarea eschivelor și răspunzînd 
prompt cu lovituri directe, atacu
rilor dezlănțuite de adversarul său. 
După două reprize, dinamovistul a- 
vea un ușor avantaj. La începutul 
reprizei a. IlI-a, arbitrul Marin 
Stănescu a oprit lupta, pentru ră
nirea lui Toma Ilie, declarîndu-l 
învingător prin rănirea adversaru
lui pe boxerul dinamovist. Trebuie 
să menționăm însă că rănirea lui 
Toma (spargerea arcadei) a fost 
provocată de o lovitură cu capul. 
In asemenea condițiuni, Moldovea
nu trebuia să fie descalificat și 
nicidecum declarat învingător. In 
plus, formula dată de juriu la a- 
nunțarea deciziei „învingător prin 
abandon pentru rănirea adversaru
lui” este complet greșită, deoarece 
în box nu există o asemenea... de-

Astâ-seară, cu începere de la 
ora 19, în Sala Sporturilor de 
la Floreasca se va desfășura cea 
de a doua reuniune a concursu
lui triunghiular de box.

Programul acestei reuniuni 
este următorul: Ludovic Ambruș
— Constantin Dobrescu (mus
că), Nicolae Mîndreanu — Ma
tei Godeanu (cocoș), Gheorghe 
Zamfirescu — Vasile Filiută 
(pană), Gheorghe Fiat — Luca 
Romano (semiușoară), Titi Du
mitrescu — Constantin Kiss (u_ 
șoară), Șerbu Neacșu — Gheor
ghe Ciuciu (semimijlocie). Pe
tre Deca — Virgil Mitrache 
(mijlocieușoară), Vasile Tiță
— Albert Blank (mijlocie).

Biletele pentru această reuni
une se găsesc la Agenț'a cen
trală „Pronosport" din cal. Vic
toriei nr. 9. Sînt valabile numai 
permisele C.C.F.S. albastre și 
roșii (de piele), precum și per
misele de ziariști.

cizie. Un boxer poate să învingă 
prin abandon sau prin oprire pen
tru rănirea adversarului.

La categoria cocoș s-au întîlnit 
boxerii D. Mițu (As. Sp. Sind.) 
și Iulian Mihai (Dinamo). De la 
început și pînă la sfîrșit cei doi 
pugiliști s-au angajat într-o luptă 
confuză, întrecîndu-se în țineri, lo
vituri nereglementare și o serie de 
alte acțiuni care n-au nimic comun 
cu boxul. Ne-a surprins, de altfel, 
faptul că arbitrul C. Iorgulescu nu 
a dat decît un singur avertisment 
ambilor boxeri și aceasta abia în 
repriza a IlI-a. D. Mîțu a avut un 
foarte mic avantaj, care i-a adus 
victoria Ia puncte. Totuși, credem 
că un meci null ar fi fost mai just. 
Este regretabil ca doi boxeri de va
loare, cum sînt D. Mîțu și Iulian 
Mihai, să se comporte la un nivel 
atît de scăzut.

Foarte spectaculoasă a fost în- 
tîlnirea de categorie pană dintre 
Iosif Bora (C.C.A.) și D. Iamandi 
(Dinamo). Cei doi pugiliști s-au 
angajat de la început într-o luptă 
în care schimbul puternic de lovi
turi a avut rolul hotărîtor. In pri

Campionatul de fotbal al R. P. Ungare
Miercuri s-a desfășurat o nouă 

etapă în campionatul de fotbal al 
R.P. Ungare. Rezultatele înregis
trate au fost cele așteptate. Sin
gura surpriză a înregistrat-o Sal- 
gotarjani Banyasz, care, cu toate 
că în ultimele etape arătase o for
mă destul de constantă, a fost 
învinsă cu severul scor de 4-0 de 
către Kinizsi, care pierduse dumi
nică cu 1-0 la Csepel. In clasament 
situația fruntașilor s-a modificat 
din nou. Honved este pe locui I, 
cu două puncte avans față de Ki- 

al U.R.S.S. a vorbit V. M. Molotov. 
Au rostit de asemenea cuvîntări 
K. P. Gorșenin, din parten lucră
torilor din .Ministerul Justiției al 
U.R.S.S., A. N. Nesmeianov, pre
ședintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S., din partea Academiei, 
A. P. Volkov, președintele Comite
tului Executiv al Sovietului regio
nal Moscova de deputați ai oame
nilor muncii, din partea oamenilor 
muncii din orașul și regiunea Mos. 
cova.

Urna cu cenușa lui A. I. Vîșinski 
a fost așezată într-o nișă în zi
dul Kremlinului.

ma repriză, Iamandi este acela 
care atacă puternic, Bora nu reu
șește să oprească loviturile adver
sarului decît prin țineri, fapt pen
tru care primește un avertisment 
justificat. In repriza a doua. Bora 
trece la atac. Lovește precis și 
foarte puternic, dar replica lui Ia
mandi este tot atît de hotărîtă. De 
data aceasta, însă, Bora primește 
încă un avertisment, complet gra
tuit. In ultima repriză, Bora își 
domină adversarul în mod catego
ric. In urma unor puternice dire.cte 
de dreapta, Iamandi este numărat 
de două ori și astfel Bora cuce
rește o meritată victorie la puncte. 
La semiușoară, Luca Romano (As. 
Sp. Sind.) dezlănțuie un atac con
tinuu, cîșfigînd prin K.O. în prima 
repriză în urma unui croșeu la 
bărbie asupra lui C. Gherasim (Di
namo). Meciul așteptat cu cel mai 
mare interes s-a desfășurat între 
„ușorii" Iosif Demeter (Dinamo) și 
Dumitru Adam (C.C.A.), Această 
întllnire a avut totuși o desfășu
rare destul de... calmă. Ambii bo
xeri au schimbat lovituri puternice, 
obținînd alternativ avantaje insu
ficient de concludente. Meciul s-a 
terminat astfel la egalitate.

Radu Bojic (As. Sp. Sind.) și 
Gh. Ciuciu (Dinamo) au încruci
șat mănușile în limitele categoriei 
semimijlocii. Bojic este cunoscut 
publicului bucureștean de ta fina
lele campionatelor individuale din 
acest an, cînd a făcut un meci 
foarte bun în compania lui N. Lin
ca. Joi, Bojic s-a remarcat din nou 
prin puternicele sale lovituri cu 
dreapta. Gh. Ciuciu a făcut gre
șeala că s-a angajat în stilul sta
tic al lui Bojic și nu a făcut alt
ceva decît să se apere, „încasînd” 
multe lovituri care puteau fi evi
tate. Bojic a obținut astfel o cate
gorică victorie la puncte.

„Mijlociul-ușor“ Petre Popescu 
(As. Sp. Sind.) n-a mai fost acel 
boxer tehnic cu lovituri clare și 
precise din ultimul timp. In acest 
meci, Petre Popescu s-a angajat în 
boxul confuz practicat de adversa
rul său Vasile Bogoi (Dinamo) și 
nu a folosit suficient upercuturile 
și lupta de la distanță. Totuși, fiind 
mai activ și boxînd mai reglemen
tar decît Bogoi, Popescu a obținut 
victoria la puncte. Foarte juste au 
fost avertismentele pentru boxul pe
riculos cu capul și ținerile repetate 
ale lui V. Bogoi.

In ultimul meci în cadrul cate
goriei mijlocii, s-au întîlnit Gh. 
Simion (As. Sp. Sind.) și Gh. Nico
lae (Dinamo). Prima repriză se 
termină în favoarea lui Gh. Nico
lae, la o mică diferență. In repriza 
următoare, Simion este acela care 
are inițiativa. In ultimele trei mi
nute, ambii boxeri schimbă lovituri 
extrem de puternice, cu contrari si
multane, deosebit de spectaculoase. 
Pe bună dreptate, după un aseme
nea meci echilibrat, juriul acordă 
o decizie de egalitate.

TOMA RABSAN 
ION OCfISiENFELD

nizsi și cu 4 puncte față de Vo
ros Lobogo, care se află pe locul 
al treilea. Honved a învins ou 2-1 
(2-0) pe Dozsa, dar are cu 4 joouirî 
mai puțin decît Kinizsi și cu două 
mai puțin decît Voros Lobogo.

Iată celelalte rezultate înregis
trate miercuri: Vasas Bp.-Vasas 
Izzo 1-1, Diosgyori Lokomotiv-Do- 
rogi Banyasz l-l, Sztalinvarosi 
Vasas-Gyori Vasas 4-3, Szegedi Ha- 
ladas-Szombathety Lokomotiv 1-0.

Azi și mîine se dispută o nouă 
etapă.

CARACAS (Agerpres). —
Campionatele mondiale de tir 

au continuat. la . Caracas cu desfă
șurarea probei de pistol precizie 
(60 focuri de la 50 m.), precum și 
cu întrecerile primei manșe a pro
bei de talere.

. Un frumos succes au obținut în 
proba pe echipe pistol-precizie tră
gătorii echipei U.R.S.S. care s-au 
clasat pe primul loc realizînd 2.722 
puncte. Această performanță cons
tituie un nou record mondial. Re
cordul mondial precedent era de 
2.718 puncte și aparținea din anul 
1952 echipei Suediei. Membrii e- 
chipei U.R.S.S. au realizat urmă
toarele rezultate: Jasinski 552 — 
Demin 548, Weinstein 543, Mar- 
tasov 540, Poliakin 539 puncte. Lo
cul doi în clasament a fost ocu
pat de echipa S.U.A. cu 2.706 
puncte, urmată de echipa Suediei 
cu 2.697 puncte.

In clasamentul individual, pri
mul loc a revenit trăgătorului E. 
Benner (S.U.A.) cu 553 puncte, 
urmat de T. Ullman (Suedia) și 
A. Jasinski (U.R.S.S.) cu cite 
552 puncte. Recordul mondial al 
acestei probe este de 559. puncte 
și aparține suedezului Ullman din 
anul 1936.

După desfășurarea primei man

Pe terenurile de gheață din Europa
Odată cu apropierea iernii, în 

tot mai multe țări, sporturile de 
vairă își încheie activitatea, pa 
primul plan trecînd sporturile de 
iarnă. In multe țări, patinatorii, 
schiorii și hocheiștii au început se
zonul competițional cu întreceri 
inteirne și internaționale.

La 28 noiembrie, la Novosibirsk, 
va fj înălțat steagul întrecerilor 
pentru campionatul unional de 
hochei cu puc pe anul 1954-55. 
Anul acesta, titlul de echipă cam
pioană a U.R.S.S. va fi disputat 
de 10 colective. Dintre acestea, trei 
sînt din Moscova, și anume: Di
namo, campioană unională în se
zonul trecut, Ț.D.S.A. — cîștigă- 
toarea Gupei U.R.S.S. și Aripile 
Sovietelor. Mai participă, Avan
gard și Casa Ofițerilor din Lenin
grad, Daugava-Riga, Dinamo-No
vosibirsk, Torpedo-Gorki, Avan- 
gard-Celiabinsk și echipa orașului 
Electrostal. Acest campionat seva 
desfășura tur-ratur. Paralel se va 
desfășura și campionatul echipelor 
de categoria „B” la care participă 
11 echipe.

★
Campionatul de hochei este în 

plină desfășurare în R. Cehoslova
că. Cele 16 echipe, împărțite în 
două serii, își dispută întîietatea. 
In ultima etapă s-a înregistrat o 
surpriză. Echipa Ruda Hvezda din 
Brno a terminat la egalitate cu 
Spartak Krakovo Pole (3-3), iar 
Spartak Motorlet din Praga a dis
pus de Spartak Smichov cu 9-5. 
Concomitent cu desfășurarea cam
pionatului de hochei, echipele se 
pregătesc în vederea întâlnirilor 
internaționale. Astfel, echipa Ruda 
Hvezda va juca la 11 și 12 de
cembrie ia Viena cu echipa combi
nată a W.E.V. și echipa combi
nată a E.K.F. Reprezentativa de 
hochei a Vienei va juca la 28 de
cembrie la Brno cu selecționata 
orașului, iar Ia 30 decembrie la

Scurte știri externe
MOSCOVA (Agerpres). —- TASS 

transmite: La 25 noiembrie a pă
răsit Moscova, plecînd în R. Ceho
slovacă, echipa selecționată femi
nină de baschet a Uniunii Sovietice 
care va participa la competiția 
Marele Premiu al orașului Praga. 
Din echipă fac parte Lidia Alexee
va, Evghenia Zarkovskaia, Valen
tina Kopîlova, Raisa Mamențieva, 
Valentina Rulam, Nina Maximo
va și alte sportive.

BUDAPESTA. — La 8 decem
brie, la Glasgow, reprezentativa 
de fotliall a R. P. Ungare va sus
ține ultima, întâlnire internațională 
din acest an. La această dată e- 
chipa R. P. Ungare va întîtai re
prezentativa Scoției.

La 13 decembrie, echipa Honved 
va juca la Londra cu campioana 
Angliei Wolwerhampton Wande
rers. La 15 decembrie, tot la Lon
dra, campioana R.P. Ungare Vo
ros Lobogo va întâlni echipa Chel
sea. Evoluția echipelor de fotbal 
ale R. P. Ungare este așteptată cu 
un deosebit interes de sportivii sco
țieni și londonezi.

Săptămîna aceasta, o reprezen

șe a probei de talere, pe primul loc 
se află la egalitate cu cite 100 
puncte fiecare norvegianul Hnas 
Aasnes șj, egipteanul Ohaleb Seif 
Allah. Pînă la terminarea probei 
mai sînt de desfășurat două man
șe a cîte 100 de talere.

★
OSLO (Agerpres). — TASS 

transmite:
Ziarele norvegiene acordă cali

ficative înalte, măiestriei trăgăto
rilor sovietici care participă la 
campionatele mondiale de tir da 
la Caracas (Venezuela). Comenita- 
torul sportiv al ziarului „Dagbla
det” scrie în cronica sa: „Nu pu
tem decît să admirăm strălucita 
victorie a trăgătorilor sovietici in 
proba de „cerbi mișcători". In pre
zent, toate recordurile mondiale la 
această probă sînt deținute da 
sportivii sovietici. De la primele 
campionate mondiale din anul 1929, 
trăgătorii norvegieni n-au fost 
niciodată învinși la clasica probă 
de vinătoare „cerbi mișcători". Pînă 
acuma, la această probă pe primele 
locuri se clasau întotdeauna repre
zentanții țărilor nordice. In pre
zent, după desfășurarea campiona
telor mondiale de tir de la Caracas 
această situație s-a schimbat în 
favoarea rușilor”.

Bratislava cu o selecționată lo
cală

★
In R. P. Polonă, activitatea cam- 

petițională încă nu a încăput. La 
campionatul categoriei „A” vor 
participa 10 echipe împărțite în 
două serii. Pînă atunci, hocheiștii 
polonezi susțin numeroase întîlniri 
internaționale. După turneul repre
zentativei de tineret a Uniunii So
vietice în R. P. Polonă și turneul 
întreprins de echipa C.W.R.S. în 
R. Cehoslovacă, hocheiștii polo
nezi au primit vizita echipei sue
deze Soedertaelje S. K. In prima 
întâlnire, reprezentativa de tineret 
a R. P. Polone a reușit să obțină 
un rezultat de egalitate 1-1, ceea 
ce constituie o performanță dacă 
ținem seama că în rîndurile oaspe
ților au evoluat cîțiva Jucători 
care fac parte din naționala Sue
diei.

țSr
Pe stadionul Jordal Amfr din Oslo 

a avut loc întâlnirea internațională 
de hochei dintre reprezentativele 
Norvegiei și Suediei. Victoria a 
revenit suedezilor cu scorul de 8-2, 
iar în meciul revanșă cu 7-1.

Reprezentativa Elveției, care . se 
pregătește în vederea campionate
lor mondiale, a jucat cu echioa 
aviatorilor canadieni din Germania 
occidentală. La Berna, elvețienii 
au învins cu 7-1 ia.r la Neuchateil 
cu 6-3. La Haga, echipa H. C. 
Haagscher a dispus de naționala 
Belgiei cu 10-4, iar la Bolzano 
echipa italiană H. C. Bolzano a 
dispus de echipa S. C. Wessling 
din Germania occidentală cu sco
rul de 12-2. Această activitate in
ternațională atît de intensă este o 
mărturie a faptului că, în general, 
pregătirile în vederea campionate
lor mondiale sînt în plină desfă
șurare, fiecare dintre echipele par
ticipante căutând să atingă o for
mă cît mai bună.

V. BENKOVSKI

tativă de box a R.P. Ungare a pă
răsit Budapesta îndreptînidu-se spre 
Stockholm. Sportivii maghiari vor 
susține mai multe întîlniri în com
pania boxerilor suedezi. Prima re
uniune va avea loc la 3 decana 
brie la Stockholm.

VIENA, 26 (Agerpres). —
La 25 noiembrie au început Ia 

Viena întrecerile din cadrul cam
pionatelor internaționale d'e scrimă 
ale Austriei. In afara sportivilor 
austriaci, la această competiție par
ticipă scrimeri din R.P. Ungară, 
Italia, R. P. Polonă, Belgia, Iugo
slavia, S.U.A. Germania occiden
tal și Elveția.

In prima zi s-au disputat probe 
de floretă la "caire au participat 32 
de scrimeri, împărțiți în trei scrii. 
Titlul de campion internațional al 
Austriei la această probă a fost 
cucerit de sportivul maghiar Gyu- 
ricz. In clasamentul pe echipe, la 
proba de floretă, echipa R.P. Un
gare a obținut o victorie catego-’ 
rică, realizînd 16 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat echipele 
Belgiei cu 8 puncte și R.P. Polo
ne cu 7 puncte.

Redacjia și Administrația, București, str. Const Miile Nr. 17 telefon 6 SC 36—6 30.37 Nr 1—9—52 STAS 3452 —52. Intr Poligrafică Nr. 2 str. Brezoianu Nr. 23—25. Abonamen
tele se tao la oficiile poștale prin tao torii poștali și difuzorii voluntari din întreprindere


