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UN OBIECTIV IMPORTANT
IN ACTIVITATEA COLECTIVELOR SPORTIVE—

A început Conferința țărilor europene 
pentru asigurarea păcii și securității în Europa

ASIÎAȚIA Șl
INTR-UNA din lucrările apăru

te în Editura Cultură Fizică și 
Sport, „Forța Colectivului”, ca

re împărtășește sportivilor noștri 
experiența celor mai bune colecti
ve sportive din Uniunea Sovietică, 
aflăm următoarele 1 ucruri despre 
activitatea colectivului sportiv al 
Institutului inginerilor de transpor
turi feroviare din Rostov.

„...Ținînd seama de marea im
portanță a muncii de agitație, a- 
tît în problema educației ideologi
ce a sportivilor cît și pentru 
popularizarea sportului, consiliul 
colectivului sportiv al Institutului 
se folosește de diferite forme de 
propagandă vizuală și orală. Cole
giul redacțional al colectivului e- 
ditează regulat ziarul „Miaci v 
igre” (mingea în joc), interesant 
și bine alcătuit, și „Novosti spor- 
ta” (Noutăți sportive). Ambele 
ziare oglindesc evenimentele mai 
importante din viața sportivă mul
tilaterală a Institutului, a otașului 
și a țării... Un mare număr de 
ziare de perete se editează de 
către consiliile de facultăți ale co
lectivului și de către secțiile spor
tive Prin stația de radioîicore a 
Institutului se transmit cu regula
ritate „știrile sportive* ... In cursul 
unui an, au fost expuse în vestibu
lurile și *n foaierul institutului 28 
fotomontaje lucrate cu iscusință ca
re înfățișau activitatea secțiilor 
sportive.

Am extras acest lung pasaj 
din lucrarea sovietică pentru că 
astfel ne apare clară diversitatea, 
multilateralitatea preocupărilor pe 
care ie manifestă față de un sin
gur domeniu al activității de cul
tură fizică și sport, domeniul agi
tației și propagandei, colectivul 
sportiv universitar din Rostov. 
Simpla enamenare a realizărilor 
pe tărimul agitației și propagan
dei este suficientă pentru a înțe
lege cum și-a cucerit colectivul 
din Rostov un loc de frunte prin
tre zecile de mii de colective sporti
ve din cuprinsul Uniunii Sovietice. 
Acest exemplu ne învață cum tre
buie să fie munca de agitație și 
propagandă într-un colectiv sportiv : 
vie, ancorată puternic în realitate, 
prezentă !ă toate acțiunile colectivu
lui și urmărind scopul înalt al edu
cării sportivilor și al mobilizării oa
menilor muncii pe terenurile de 
sport.

Experiența colectivelor sportive 
sovietice a dat roade în multe dîn 
colectivele noastre sportive. Agitați
ei și propagandei i se acordă aten
ția cuvenită în colective ca „Loco
motiva M.C.F.“, „Locomotiva Grivîța 
Roșie’*, „Progresul Cluj**, „Flamura 
roșie Cotnerț-Alimenfar'*, și altele. 
Acest lucru se resfrînge în mod po
zitiv asupra întregii desfășurări a 
activității de cultură fizică și sport 
în unitatea respectivă. Rezultatele 
obținute pe tărimul agitației și 
propagandei în aceste colective se 
datoresc în bună măsură sprijinului 
și îndrumării primite de aceste co
lective sportive din partea organiza
țiilor de partid .

In multe din colectivele sportive, 
cum sînt de pildă: „Re-

Sportivul Gheorghe Novac a fost propus asesor popular
Oamenii muncii diti patria noas

tră participă cu mult entuziasm la 
adunările populare pentru propune
rea de asesori populari, care ală
turi de judecători sînt chemați să 
aplice și să întărească legalitatea 
populară în țara nostră.

Muncitorii eîtorva întreprinderi 
din raionul Gheorghe Gheorghîu- 
Dej s-au întrunit în după-amiaza 
zilei de ieri în sala de festivități 
a întreprinderii poligrafice nr. 5

PROPÂGÂNDA
col ia M.A.S.**, „Flamura roșie 
F.R.B.“, se dovedește față de pro
blema agitației și propagandei o 
condamnabilă nepăsare. Această a- 
titudine, care n-are nimic comun cu 
interesele progresului continuu al 
mișcării noastre sportive, provine 
în primul rînd dintr-o greșită înțe
legere a rolului pe care îl poate Juca 
agitația și propaganda în viața unui 
colectiv sportiv. In aceste colective, 
munca de agitație și propagandă 
este considerată ca fiind ceva rupt 
de viața de zi cu zi a colectivului, 
de evenimentele sportive De obicei, 
președinții sau secretarii acestor co
lective își amintesc de existența re
sortului de agitație și propagandă 
numai atunci cînd este nevoie de 
pavoazări, gazete de perete fulger 
sau aite acțiuni sporadice. In aces
te locuri nu s-a înțeles rolul deo
sebit care revine agitație; în lărgi
rea continuă a rîndurilor sportivilor 
(pentru că, în fond, problema atrage- 

; rii de noi și noi oimenî ai muncii 
( în sport este o problemă de agita

ție). Nu s-a înțeles nici importanța 
locului pe care trebuie să-l ocupe a- 
gitația si propaganda în obținerea 
de rezultate cît mai bune pe tere
nul de sport. Cită putere mobiliza
toare au panourile afișate de colec
tivele sportive Voința Arad și Voin
ța Tg. Mureș, panouri care țin o 
evidență la zi a recordurilor colec
tivului, a sportivilor din co'ectiv ca
re doboară recorduri regionale sau 
ale R.P.R 1 Din păcate, astfel de 
puternice mijloace de agitație nu 
sînt folosite pretutindeni. Slaba le
gătură dintre colectivul sportiv și 
organele sindicale duce, în multe 
locuri, la folosirea cu totul nesatis
făcătoare a stațiilor de radio-ampli- 
ficare din întreprindere ca mijloc 
de popularizare a sportului și a 
sportivilor. Sînt slab folosite și alte 
mijloace ; cluburile, expozițiile, vi
trinele.

Se apropie încheierea ttnui nou 
an de muncă și cea de a 7-a ani
versare a proclamării Republicii 
Populare Romîne. Este o datorie de 
cinste pentru colectivele sportive ca 
să organizeze în această perioadă ex
poziții, fotomontaje, vitrine, care să 
ilustreze avîntul mișcării noastre 
sportive și, pe plan local, progresul 
realizat în colectivele respective. O 
sarcină însemnată pe tărimul agita
ției și propagandei în colectivele 
sportive este aceea de a populariza 
fruntașii în sport și în producție și, 
deopotrivă, de a îndrepta focul cri
ticii asupra codașilor, asupra acelor 
sportivi delăsători, fie în muncă fie 
în pregătirea sportivă. Conducerile 
colectivelor sportive trebuie să acor
de importanța cuvenită muncii de 
agitație și propagandă, avînd în ve
dere faptul că desconsiderarea aces
tui sector atrage după sine lipsuri 
importante în educarea comunistă 
a sportivilor.

Să lichidăm lipsurile din munca 
de agitație și propagandă întărind 
astfel activitatea unui sector de cea 
mai mare importanță pentru bunul 
mers al activității colectivelor spor
tive !

unde au propus pentru a fi aleși 
asesori populari în raionul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej o serie de to
varăși din întreprinderile respecti
ve.

Printre cei propuși se află șl 
tovarășul Gheoghe Novac funcționar 
la I.C.A.S. Novac este cunoscut de 
sportivii țării noastre, el fiind 
campion republican die tir pe anul 
1954 la proba de armă liberă ca
libru redus poziția genunchi.

MOSCOVA, 29 (Agerpres). — 
TASS transmite comunicatul cu 
privire la ședința din 29 noiembrie 
1954 a Conferinței de la Moscova 
a țărilor europene pentru asigura
rea’ păcii și securității.

La 29 noiembrie 1954 ora 15,00, 
la sediul Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. de pe strada A. 
Tolstoi din Moscova s-a deschis 
Conferința țărilor europene pentru 
asigurarea păcii și securității în 
Europa.

La Conferință participă delegații 
ale Uniunii Sovietice, Republicii 
Populare Polone, Republicii Ceho
slovace, Republicii Democrate Ger
mane, Republicii Populare Ungare, 
Republicii Populare Romîne, Repu

Semifinalele
Penultimele jocuri oficiale de 

fotbal se desfășoară miine la Bucu
rești și Reșița. Este vorba de se
mifinalele Cupei R.P.R. pentru ca
re, duminică, s-au calificat urmă
toarele echipe : C C.A. și Dinamo 
din București, Flacăra din Ploești 
și Metalul din Reșița. Tragerea la 
sorți a semifinalelor, care a avut 
loc ieri dimineață, a dat turnă
torul program :

BUCUREȘTI : Dinamo Bucu
rești — Flacăra Ploești, stadionul 
Dinamo, ora 13.30.

REȘIȚA: Metalul Reșița —
C.C.A. București, ora 13.30.

Echipele Învingătoare se vor ca-

In preajma intilnirti de natație
In ultima vreme, pregătirile îno

tătorilor și ale jucătorilor de polo 
pe apă din lotul reprezentativ al 
țării noastre au avut ca obiectiv 

'principal obținerea formei maxime 
în vederea întîlnirii cu înotătorii, 
săritorii și jucătorii de polo pe 
apă din R. D. Germană.

Valoarea înotătorilor din R. D. 
Germană este bine cunoscută de 
publicul nostru, care a avut oca
zia să-i urmărească pe sportivii 
țării prietene cu ocazia întrecerilor 
sportive internaționale prietenești 
din cadrul celui de al IV-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și 
Studenților pentru pace și prietenie, 
desfășurate în vara anului trecut, 
la București. Cu atît mai mult se 
punea problema ca înotătorii noștri, 
care atunci s-au prezentat la un 
nivel nesatisfăcător, să capete o 
pregătire care să le dea posibili
tatea de a ne reprezenta cu cinste 
în fața redutabililor adversari din 

Fază din meciul echipei noa st re cu reprezentativa R.D.G. sus ținut la 23 iulie 1953, în Bucu* 
ușii. In acest meci, jucătorii noș tri au învins cu 5-3.

blicii Populare Bulgaria și Repu
blicii Populare Albania, precum și 
un reprezentant al Republicii Popu
lare Chineze ca observator.

Conferința a fost deschisă printr-o 
cuvîntare rostită de șeful delegației 
Uniunii Sovietice. După scurte cu- 
vîntări rostite de șefii delegațiilor 
Republicii Populare Polone, Repu
blicii Cehoslovace, Republicii De
mocrate Germane, Republicii Popu
lare Ungare, Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii Populare Alba
nia, Republicii Populare Romîne și 
de reprezentantul Republicii Popu
lare Chineze, a fost adoptată în 
unanimitate hotărîrea de a ține 
Conferința țărilor europene pentru 
asigurarea păcii și securității în 

Cupei R. P. R. la fotbal
l’fica în finala care se va desfășu
ra duminică la București, întîlnire 
cu care se va încheia sezonul de 
fotbal pe anul 1954.

★
Semifinalele Cupei, această popu

lară competiție, se dispută în mij
locul unui interes general. Anul 
acesta, cinstea de a le găzdui a 
revenit orașului București și, pen
tru prima dată, orașului Reșița.

La București, Dinamo va avea 
de trecut peste un adversar inco
mod, Flacara Ploești, deși în cam
pionat a obținut chiar la Ploești 
o victorie cu 4—1 (tn tur: 3—3, 
la București). Ploeștenii vin după 

întîlnirea de sîmbătă 4 și duminică 
5 decembrie. Programul de pregă
tire, întocmit pe baze științifice și 
folosind metode moderne de an
trenament, a fost realizat întocmai. 
Acest fapt ne este dovedit și de 
rezultatele - concursurilor de veri
ficare susținute în ultima lună de 
membrii lotului R.P.R. In cadrul 
acestor concursuri, componenții lo
tului nostru reprezentativ au rea
lizat nu mai puțin de 26 de noi 
recorduri ale țării la care se a- 
daogă nenumăratele recorduri per
sonale, obținute de aproape fiecare 
înotător. Dacă ținem seama de fap
tul că printre aceste recorduri se 
numără și cele realizate de Al. 
Popescu (Constructorul) pe 100 și 
200 m fluture precum și cele obți
nute de maestrul sportului Felix 
Heitz pe 100 și 200 m bras, cu 
timpuri foarte bune, ne vom da ușor 
seama că nu e vorba de o sim-

Europa cu participarea statelor ala 
căror delegații au sosit la Confe
rință.

La ședința care a fost prezidată 
de V. M. Molotov, au fost rezolvate 
mai întîi pro'.lemele organizatorice 
legate de desfășurarea Conferinței.

Apoi au fost ascultate declarația 
șefului delegației U.R.S.S., V. M. 
Molotov, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S, 
și ministru al Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. și declarația șefului dele
gați?! Republicii Populare Polone, 
Jozef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone.

Următoarea ședință va aVea loc 
la 30 noiembrie ora 15,00.

un joc foarte bun în cursul căruia 
au eliminat, după prelungiri, pe de
ținătoarea cupei R.P.R. șj noua 
campioană republicană, Flamura 
roșie Arad. La Reșița, echipa lo
cală Metalul se anunță un ad
versar redutabil pentru C.C.A. Ea 
a eliminat pînă acum trei echipe 
de categoria A: Locomotiva Tg. 
Mureș, Știința Timișoara și Loco
motiva Timișoara.

In semifinalele ediției de amil 
trecut a Cupei au avut loc urmă
toarele meciuri: C.C.A. — Loco
motiva București 1—0 și Știința 
Cluj — Flamura roșie Arad' 2—2 
(după prelungiri).

R.P.R.—R.D.G.
plă „ploaie de recorduri*' ci de uri 
real salt calitativ al înoțătorilor 
noștri de frunte. La fel, juniorii 
din lot s-au comportat admirabil 
în aceste concursuri, reușind să 
realizeze timpuri excelente.

In privința întrecerii echipelor de 
polo pe apă, trebuie să arătăm că 
echipa noastră se prezintă cu o 
pregătire bună, datorită căreia 
s-ar putea să reediteze succesele 
obținute în vara lui 1953 în fața 
jucătorilor de polo din R.D.G. A- 
tunci, cu prilejul unei întîlniri pre-' 
gătitoare, echipa noastră a învins 
cu 5-3 (3-1) în primul meci și a 
terminat la egalitate (4-4) în cei 
de al doilea. In turneul de poW 
din cadrul ‘ Festivalului, rezultatul 
din serii a fost 6-6 (3-3) în timp 
ce în finale, în luptă pentru locul 
IV, echipa noastră a învins dini 
nou, cu 4-1 (2-1).

V. A.



Echipa de polo pe apă Prog resul-Cluj, campioană de juniori 
pe anul 1953, a avut o comportare mulțumitoare în campionatul 

categoriei A, în anul acesta.

MUNCĂ ORGANIZATĂ. ROADE FRUMOASE
■g ., cea mai mare parte meritul 
•■de a fi făcut din colecti

vul sportiv Progresul Cluj un 
colect'v fruntaș pe regiune, re
vine activiștilor acestui colec
tiv, 'care, neprecupețind'u-și e- 
foiiurile și mai ales aplicînd 
cele mai bune metode de mun
că, au reușit să obțină rezulta
te cu care se pot mîndri.

Din cele 18 secț'i pe ramură 
de sport ale colectivului, care 
angrenează într-o permanentă 
activitate sportivă peste 1,200 
membri ai colectivului, 4 echipe 
(scrimă, tenis de cîmp, volei 
1 te și polo) activează în cam
pionatele republicane.

De asemenea, o frumoasă și 
rodnică activitate se desfășoară 
in cadrul secțiilor de alpinism, 
turism, auto-moto și șah, unde 
se antrenează zi de zi numeroși 
sportivi cu perspective pentru 
sportul de performanță

in cadrul concursurilor pen
tru Spartachtada sindicală de 
anul acesta, datorită muncii ne
obosite dusă de activiștii din 
cercurile sportive cu sprijinul 
organizați lor de partid, UTM 
și ale organelor sindicale, 
colectivul Progresul Cluj 
s-a situat în fruntea celorlalte 
colective sportive, atît pr<n mo
bilizarea masivă cit și printr-o 
bună organizare

Și în domeniul complexului 
GMA au fost obținute rezultate 
bune, fapt care se desprinde și 
din depășirea angajamentelor 
anuale • i 20 la sută la purtă
tori GMA gradul I și 15 la 
sută la purtători GMA gradul 
II.

Oameni „păstrători"
Acum, cînd iar

na a poposit și pe 
meleagurile băirnă- 
rene, în magazia 
colectivului sportiv 
Progresul Baia Ma
re se găsesc urmă
toarele materiale 

sportive de iarnă: 1 (una) pere
che de bocanci și 4 (patru) pere- ' 
chî de schiuri făcute... praf. Să nu 
credeți însă că acest colectiv a fost 
„sărac" de la începutul existen
ței sale. Dimpotrivă. Pe atunci, in
ventarul era pe cît de bogat, pe 
atît de variat în sortimente.

Astăzi, colectivul a... scăpătat 
din cauza unor „sportivi" ca ing. 
Val. Anghellovici, M. Mădăraș, St. 
Hitter și alții, care, după ce și-au 
completat garderoba cu echipamen
tul de iarnă al colectivului, neui- 
tînd, bineînțeles, să „împrumute" 
ți schiurile necesare, amînă de pe... 
un an pe altul data înapoierii lor. 
Și probabfl, în semn de protest 
față de repetatele cereri ale consi
liului colectivului, ei refuză cu a- 
ceeași perseverență pînă și achi
tarea cotizațiilor. Nu de alta dar 
dacă și-ar fi plătit cotizația, poate 
că ar fi trebuit să mai și parti
cipe la vreo competiție de schi, 
riseînd... uzarea echipamentului pe 
care ei îl și consideră definitiv in
trat în... patrimoniul lor.

SPORTUL POPULAR 
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Toate aceste realizări, care, 
vorbesc de la sine despre acti
vitatea pbnă de roade care se 
desfășoară în cadrul colectivu
lui sportiv Progresul Cluj, n-ar 
fi fost posibile fără o muncă 

I organizată și just repartizată 
intre membrii consiliului colec
tivului sportiv.

Pentru a se putea efectua un 
control și un sprijin efectiv a- 
supra activității secțiilor pe ra
mură de sport, se întocmește 
lunar un plan de muncă, pe ba
za căruia fiecare secție își des
fășoară activitatea.. La alcătui
rea acestui plan participă an
trenorii care vin cu propuneri 
prețioase și se ține seamă de 
timpul liber al sportivilor, fapt 
care asigură participarea în 
proporție de sută la sută la an
trenamente.

Săptămînal, se țin pe secții, 
referate cu caracter educativ; 
cu acest prilej se discută și a- 
baterile de la disciplină ale 
sportivilor, sportivii înș:și ho- 
tărînd măsurile ce trebuie luate 
împotriva celor vinovați

O altă metodă care a dat re
zultate este aceea de a-i exclu
de pe timp limitat din act'vita- 
tea sportivă pe codașii în mun
ca profesională.

Folosind aceste metode, tova
rășii Gavril Kereni, Victor Fo- 

! metescu, Cornel Iosef, Landes 
j Kurt și Pop D. Popa, membri 
I ai consiliului colectivului spor- 
i tiv, au contribuit la ridicarea 

colectivului sportiv Progresul 
Cluj la loc fruntaș pe regiune.

RADU F1SCH 
I EMIL BOCOȘ

Care ț»a care ?
Tot la Baia Ma

re. De astă dată 
însă e vorba de 
școala sportivă de 
tineret pentru schi. 
Timp de doi ani a 
funcționat aci un 
antrenor care a ob

ținut unele rezultate bune. Anul a- 
cesta el a fost schimbat cu un... 
instructor care are toate calitățile, 
în afară de una singură: nu știe 
să... schieze. Nu-i, deci, de mirare 
că majoritatea elevilor au dat bir 
cu fugiții. Au rămas doar vreo 
7—8... ambițioși care frecventează 
regulat „cursurile", în speranța că, 
pe lîngă ei va învăța să schieze 
și... instructorul 1

De la ghișeu
Povestea care

nea de un local

ne-a fost relatată 
de corespondentul
L. Cojocarii, durează 
de peste 6 luni. Pe 
vremea aceea, co
mitetul orășenesc 
C.F.S. Iași dispu- 

care, oricum, per
mitea desfășurarea normală a ac
tivității sale. De atunci însă, spa
țiul locativ al comitetului s-a res-
trîns din ce în ce, ajungînd astăzi 
la * dimensiuni aproape... microsco
pice. Nu vrem să vă vorbim despre 
diversele „etape" străbătute pînă 
s-a ajuns la stadiul actual. Ceea 
ce trebuie însă menționat este că

IN ORĂȘELUL HOCHEIULUI

Anul acesta iarna nu s-a lăs it 
prea mult așteptată. Să vedem 
cum au primit-o sportivii din di
ferite orașe și sate ale patriei 
noastre...

In tot timpul anului, între' spor
tivi nu se vorbește despre 

Miercurea Ciuc atît de mult cum 
se vorbește m cele cîteva luni de 
iarnă. Și asta pentru că aici, la 
Miercurea Ciuc, se desfășoară cea 
mai bogată activitate de hochei și 
patinaj. Acestea slnt sporturile, 
cele mai îndrăgite de oamenii din 
partea locului, care abia așteaptă 
în fiecare an sosirea iernii și oda
tă cu ea, a echipelor de hochei și 
a patinatorilor din toate colțurile 
țării. In așteptarea întrecerilor de 
hochei și patinaj, sportivii din 
Miercurea Ciuc n-au stat cu mii- 
nlle în sin. Harnicii muncitori de 
la I.F.I.L. și I.F.E.T., ajutați de 
elevii și sportivii din oraș, au re
făcut terenurile de hochei, pistele 
de patinaj și cabana aflată la 
patinoarul colectivului Avîntul. Pe 
fundamentul de beton existent ală
turi de vechea cabană Avîntul s-au 
ridicat două etaje. Acum, zugravii 
au terminat frumoasele Interioare 
și printre cei mai pricepuți la mî- 
nuirea pensulelor s-ai dovedit și un 
viitor oaspe al cabanei: hocheistuil 
Mihail Spierer. Spierer a lucrat cu 
multă hărnicie. E și firesc, pentru 
că și ek la fel cu ceilalți hocheiști 
de la Avîntul, aștepta cu nerăbda
re începerea antrenamentelor de 
hochei. Acum, lucrările sînt apioa>- 
pe gata.

Colectivul sportiv Progresul și a

TINERI Și TIMERS

Participați la concursu
rile de schi, șah și săni
uțe din cadrul Sparta- 
chiadei de iarnă a sate

lor.

întreaga „metamorfoză" s-a pro
dus prin „grija" comitetului execu
tiv al sfatului popular orășenesc și 
cu „sprijinul" direct și personal al 
tov. Ion Alexa, secretarul sfatului.

Poate vă interesează să aflați 
unde este actualmente sediul comi
tetului C.F.S. Dacă aveți cumva 
treabă, să zicem, cu președintele 
acestui comitet, îl puteți găsi la 
fostul birou pentru.., eliberarea 
cartelelor. Nu e nevoie să intrați 
înăuntru, de altfel nici n-ați avea 
loc. Vă puteți descurca stînd de 
vorbă prin ferestruica... ghișeului. 
Nu e greu de închipuit însă ce 
se întîmplă atunci cînd este cazul 
să se țină o ședință cu comisiile 
locale pe ramură de sport...

Popice șl.. butoaie

Popicele sînt un 
sport răspîndit în 
orașul Deva. De 
aceea, arena de 
popice a colectivu
lui sportiv Flamura 
roșie era un loc o- 
bișnuit de întîlnire 

al celor mai buni jucători de po
pice din oraș. Spunem „e>ra” pen
tru că acum, după cum ne sezi- 
sează corespondenții noștri Gh. 
Cioranu și O. Rațiu, arena aceasta 
a devenit depozit de... butoaie.

Ne întrebăm : dacă n-ar fi exis
tat arena de popice oare unde s-ar 
fi depozitat, la Deva, butoaiele, 
pe timp de iarnă ? 

i construit și el un teren de hochei 
1 și o pistă bine amenajată. Nici 

schiul nu a fost uitat. Pe dealurile 
din pădurea Suta au fost pregăti
te cîteva trasee pentru cei ce vor 
să practice schiul.

In acest timp, hocheiștii și pati
natorii, cu sprijinul comisiilor ra
ionale, au făcut intense pregătiri. 
Aproape 150 de schiori au și în
ceput activitatea. Au fost întoc
mite programele primelor întreceri. 
Din aceste întreceri nu lipsesc 
concursurile populare și cele pen
tru trecerea normelor G.M.A. Ac
tiviști sportivi ca Geza Szekely, 
Ștefan Zarug, Iosif Keresztcs, Ște
fan Szabo și Bela Nagy muncesc 
cu multă dragoste pentru ca pregă
tirile să fie terminate la timp.

In aurind, pe gheața sclipitoare 
a terenurilor de hochei din Mier
curea Ciuc hocheiștii vor începe o 
frumoasă Întrecere sportivă pentru 
cupa „30 Decembrie", la care voi 
lua parte cele mai bune echipe din 
Ura noastră

DATORITA MUNCII 
INSTRUCTORILOR SPORTIVI 

SĂTEȘTI

In regiunea Hunedoara sportul 
are mulți prieteni. Printre a- 
cețti prieteni se numără și sătenii 

din comuna Ilia. La colectivul 
sportiv Recolta din acest sat, în 
care activeaiză instructorul volun
tar Dezideriu Siite, pregătirile de
iarnă au început din vreme. Echi
pamentul sportiv existent a fost 
verificat și reparat. Pentru ca ac
tivitatea de schi să se desfășoare 
în cit mai bune condițiuni, sătenii 
din Ilia, îndrumați de instructorul 
lor voluntar, au confecționat cu

Ne scriu hocheiștii 
din Reghin

ORAȘUL STALIN
Localitatea

Regiunea. Raionul.

Ullinwl oficiu poftal

Zilele trecute ne-a sosit la redacție o carte poștală al cărei fac
simil îl reproducem. Este vorba de un „semnal de alarmă" al ju
cătorilor de hochei pe gheață de la colectivul sportiv Avîntul Reghin, 
care cer ajutorul ziarului într-o problemă justă. Iată ee cuprinde 
scrisoarea hocheiștilor din Reghin :

Dragi tovarăși,

Patinoarul administrat de colec
tivul Progresul Reghin este, In rea
litate, îngrijit de noi, jucălorii 
de la Avîntul, care, an de an, sîn- 
tem nevoit', să curățăm zăpada de 
pe teren, să i amenajăm și să insta
lăm lumina electrică. In anul a- 
cesta, colectivul Progresul și-a luat 
angajamentul de a pune la punct 
pationarul pînă la 1 Mai. Dar iată 
că sîntem la sfîrșitul lui noiembrie 
și acest colectiv n-a făcut încă ni
mic pentru a-și îndeplini angaja
mentul. Iarna a sosit și noi încă 
nu avem patinoar. Cerem ajutorul 
ziarului, în speranța că publicarea 
scrisorii noastre va avea efectul 
dorit, (urmează semnăturile jucă
torilor din echipăj.

Este adevărat că Avîntul Reghin 
este o echipă tînără, despre care 

mijloace proprii un mare număr 
de schiuri. In același timp a fost 
amenajată o sală cu mese de șah. 
De acum, sportivii din Ilia așteap
tă cu nerăbdare primele întreceri 
din Spartachiada de iarnă a sa
telor.
■ Și în comuna. Ludoș din raionul 
Sebeș există o frumoasă activitate 
sportivă. Instructorul sportiv al 
oolectivului Recolta Ludoș, tînărul 
Ilie Băcilă, a muncit cu multă 
tragere de inimă pentru ca venirea
iernii să-i găsească pregătiți pe 
sportivii din colectivul său. Și 
aici au fost pregătite materialele 
și echipamentul sportiv, au fost 
confecționate schiuri din resursele 
locale și în prezent se lucrează la 
amenajarea unei pîrtii de schi.

Intense pregătiri au fost efec
tuate și în colectivul Recolta de 
ta S.M.T. Miercurea. Conduși de 
instructorul sportiv Florian Sofro- 
nie, sportivii de aici se pregătesc 
pentru întrecerile din cadrul Spar- 
tachiadei de iama a satelor.

Destinatarul 'dj^'Uc-C.P

nu s-a vorbit prea mult pînă acum. 
Acesta însă nu este un motiv ca 
jucătorii ei să nu aibă asigurate 
nici cele mai elementare condiții pen
tru desfășurarea activității lor. Fe
lul în care colectivul Progresul Re
ghin îșl administrează patinoarul 
nu poate fi considerat nicidecum 
ca o încurajare pentru dezvolta
rea hocheiului în acest oraș, iar 
comitetul raional C.F.S. ca și aso
ciația Progresul au datoria să ia 
cele mai energice măsuri pentru 
remedierea acestei situații. Este in
admisibil ca acum, cînd în cele 
mai multe colective sportive de la 
orașe și chiar de la sate sînt cre
ate condițiile unei rodnice activi
tăți sportive de iarnă, tocmai la 
Reghin., localitate cu o frumoasă 
tradiție în aceste sporturi, să e- 
xiste astfel de lipsuri.



Două reguli uitate de arbitrii de baschet
Sînt destul de numeroase proble

mele actuale ale jocului de baschet. 
Pasionantele întreceri din cadrul 
campionatului categoriei A scot în 
evidență etapă după etapă o serie 
de fapte care necesită comentarii 
și desigur, măsuri. Că este normal 
să fîe așa, toți cei ce joacă, arbi
trează sau urmăresc numai ca spec
tatori meciurile duminicale, sînt de 
acord. Baschetul este doar un joc 
tînăr, un joc în continuu progres.

Pe această linie se situează ne
cesitatea îmbunătățirii arbitrajelor, 
cu atît mai mult cu cit permanen
tizarea unor arbitraje cu lipsuri în 
privința unor anumite reguli de 
joc are influențe directe asupra ma
nierei de joc, asupra felului cum ju
cătorii se străduiesc să respecte 
regulile. Mai precis, necunoașterea 
temeinică, interpretarea necores
punzătoare a unor reguli de joc 
din partea majorității arbitrilor, de
termină jucătorii să caute să pro
fite de libertatea acordată pentru 
ca astfel să-și poată crea un avan
taj față de adversar. Pentru a 
exemplifica, ne vom opri asupra a 
două reguli de bază în jocul de 
baschet: a) regula pașilor și b) 
greșelile personale. Amîndouă a- 
ceste reguli sînt deosebit de im
portante. De altfel, asupra lor re
gulamentul insistă suficient. Viteza 
mișcărilor făcute de jucători în- 
tr-un spațiu restrîns, uneori destul 
de aglomerat, ca și abilitatea jucă
torilor care uzează de unele trucuri 
pentru a evita sancțiunile arbitri
lor, dar mai ales îngăduința aces
tora. născută din necunoașterea pre
cisă a tuturor aspectelor regulilor 
de mai sus sau dintr-o interpretare 
neconformă, fac totuși ca greșelile 
în respectarea și sancționarea a- 
cestor reguli să abunde.

In privința pașilor, căutînd noi 
procedee tehnice, jucătorii au ajuns 
să speculeze la maximum cei doi 
timpi pe care regulile de joc îi 
fixează ca durată maximă a păstră
rii mingii în mînă, în timpul de
plasării. Anume, pentru pătrunderi 
pe lingă apărător, atacanții fac un 
pas lung și în timp ce sînt în aer 
prind mingea pasată de un coe
chipier sau revenită din podea în 
urma driblingului. Cu mingea în 
mînă ei fac apoi încă un pas com
plet, ultimul contact cu pămîntul 
(al doilea timp) fiind începutul să
riturii din care se aruncă la coș. 
Toate aceste mișcări executate co
rect, în lungime, dau atacanților 
posibilitatea să parcurgă 3—4 me
tri cu mingea in mînă și asttel 
să pătrundă eficace spre coș. Pînă 
aici toate bune. Numai că acest 
procedeu tehnic cere o finețe de 
execuție la care nu se poate ajun
ge decît după o migăloasă pregă
tire.

Din această cauză cei mai mulți 
jucători care încearcă să-l foloseas
că în joc, prind mingea înainte de 
a fi în aer la primul pas și în 
locul celor doi timpi fac trei timpi, 
contravenind astfei regulilor de 
joc. Așa fac de obicei Cojocarii, Dan 
Niculesctt, Gheorghe Constantinide 
(Dinamo) Negoescu (Loc. P.T.T.) 
și uneori Fodor (C.C.A.). Spiridon 
Marian (Progresul F.B.) Ganea

O fază din meciul dintre Progresul F.B. și Locomotiva P.T.T. 
ciștigat de prima echipă

(Loc. P.T.T.) etc. Că acești jucători 
greșesc nu-i prea grav. Grav este 
însă că aceste greșeli au devenit 
regulă, fiindcă arbitrii nu le sezi- 
sează și deci nu le sancționează. 
In felul acesta ele tind să se gene
ralizeze, ceilalți jucători ojiservînd 
eficacitatea procedeului incorect și 
îngăduința arbitrilor, căutînd și ei 
să profite.

In privința greșelilor personale se 
observă o inconstanță deosebită în 
aprecierea lor, fiecare arbitru avînd 
o manieră personală în judecarea 
situațiilor și dictarea sancțiunilor. 
Urmărind numeroasele perechi de 
arbitri care au condus jocurile dis
putate în Capitală în ultimele trei 
etape, am observat totuși o trăsă
tură comună: arbitrii noștri nu 
sancționează decît greșelile perso
nale ale apărătorilor, intrările ata
canților beneficiind de îngăduința 
lor. Cîteva excepții s-ati observat 
în jocul de duminică: C.C.A. — 
Știința Timișoara (arbitri: C. Ar- 
mășescu—P. Spiru).

Regulamentul indică însă precis: 
„Un jucător care conduce mingea 
trebuie să evite lovirea sau atinge
rea unui adversar care se află în 
drumul său. El nu trebuie să în
cerce să conducă mingea printre 
doi adversari sau între un adversar 
și liniile de delimitare, decît nu
mai dacă spațiul dintre aceste ob
stacole îi permit să conducă min
gea fără a provoca vreo atingere 
în trecere pe .lingă un adversar. 

Dacă atingerea se produce, cel ce 
conduce poartă cea mai mare răs
pundere". Mai departe, regulamen
tul intră și în alte amănunte, a- 
rătînd și cînd apărătorul este cel 
vinovat. Dar fiindcă simpla lectu
ră a regulilor nu va putea soluțio
na problema arbitrajului, sugerăm 
colegiului de arbitri să ia măsuri 
pentru reîmprospătarea cunoștințelor 
arbitrilor și pentru trasarea unei 
linii unitare în conducerea meciu
rilor. Pe această linie socotim ca 
insuficiente colocviile teoretice ți
nute de obicei de acest colegiu și 
recomandăm cîteva ședințe prac
tice la antrenamentul echipelor 
fruntașe. N-ar fi rău dacă ar fi 
convocate la aceste ședințe echipe
le din prima categorie, analizîndu- 
se împreună cu jucătorii regulile 
care dau naștere la interpretări di
ferite, stabilindu-se cu precizie li
nia care urmează a se aplica în 
viitor în întrecerile de baschet.

Pentru a înlătura surprizele pe 
care echipele noastre le pot avea 
în viitoarele întîlniri internaționale, 
pentru a se ajunge ca toate meciurile 
din cadrul campionatului să se des
fășoare în condiții normale, proble
ma arbitrajului trebuie rezolvată 
neîntîrziat, insistîndu-se atît cît va 
fi nevoie asupra celor două reguli 
discutate mai sus, reguli pe care 
la ora actuală le putem socoti ui
tate.

GH. EPL1RAN

Knadiviialea comisiilor centrale
** **'' '     ■   ■■ ,, . .......................................■' .7" ' o

Rugbi
Vineri 26 noiembrie a avut 

®oc ședința ■comatei .centrala 
<fe rugbi, în care s-au discutat 
hotărîrile subcoreisfei ide com
petiții și clasificări, precum și 
ale comisiei de disciplină. Co
misia centrală de rugbi a apro
bat regulamentele formulate de 
subrotnisia de competiții și 
clasificări în ceea te privește 
desfășurarea categoriilor A și 

B, a Cupei R.P.R. și a campio
natului de juniori în anul 1955. 
Au mai fost discutate modifi
cările normelor de clasificare 
ale rugbiștilor, urmînd a fl de
finitivate și aprobate.

Pentru o cit ma" bună mun
că d« propagandă în domeniul 
rugbiuluii, «comisia centrală a 
hotărit înființarea unei subco
misii de propagandă.

Subcomisia de competiții și 
•clasificări a definitivat apoi 
clasamentele celor două serii 
din categoria B, care âu urmă
toarea formă:

SERIA I-a

Știința Timiș. 14 13 1 0 24 41
Știința Cluj
Locomotiva I.C.F.

14 11 2 1 251: 17 38

Buc. 14 7 3 4 85: 65 31
Locomotiva Cluj 14 5 4 5 66: 72 28
Știința Arad 14 5 3 6 47: 86 27
Tîrnăveni 14 5 2 7 4G: 88 25
Flamura roșie

Or. Stalin 14 1 1 12 27:126 17
Locomotiva

Timisoara 14 1 0 13 12:236 14

SERIA a lî-a

Dinamo IX
București 14 12 0 2 241: 25 38

Metalul
București 14 12 0 2 144: 37 38

Minerul
București 14 9 0 5 142: 77 32

0 reuniune a tinerilor boxeri
Amatorii de box din Capitală vor 

avea prilejul să asiste astăzi du- 
pă-amiază la o interesantă reuniu
ne pugilistică, in cadrul căreia vor 
evolua unii dintre cei mai buni 
boxeri tineri din țara noastră. Reu
niunea aceasta va însemna desigur 
și un nimerit prilej de verificare a 
cunoștințelor acumulate de tinerii 
boxeri, în cadrul taberei de ti
neret care funcționează actual
mente în Capitală.

Programul acestei reuniuni pre
vede o serie de partide cu re

Știința Iași 14 7 2 s 92: G4 30
știința Galați 14 4 2 8 57: 81 23

Locomotiva
Buzău 14 3 2 9 29:129 22

Flacăra Ploești 14 3 0 11 37:276 19
Progresul

Tecuci 14 3 • 11 20: 73 13

Conform regulamentului de 
promovare tn> categoria A. Știin
ța Timișoara și Dinamo IX 
București vor activa în sezonul 
viitor în prkna categorie îm
preună cu Constructorul Orașul 
Stalin, eîștigătoarea turneului de 
calificare pentru desemnarea ce
lei de a 10-a echipe în catego
ria A.

Biroul comisie’ centrale de 
rugbi a ratificat hotărîrile sub
comisiei de disciplină prin care 
sînt sancționați prm ridicarea 
dreptului de joc în sezonul vii
tor (1-2 etape) următorii jucă
tori: Grigorescu Vincenții: (Mi
nerul Buc.), N. Popescu 
(C.C.A.), A. Tănăsescu (Loco

motiva Gr. Roșie), T. Țăranii 
(Progr. F. B), Gh. C.omșa 
(Constr.), I. Scarlat (Met 
Buc.). Se dă un ultim avertis
ment pentru abateri de la regula
ment următorilor jucători: Con
stantin Ivanov (Locomotiva Bu
zău), T. Rădulescu (Construc
torul Orașul Stalin), I. Boicen- g 
co (Metalul București), Em. Te-1 
odorescu, N. Baltoan, M. Mă- 
nescu. L, Zelcneac, Iulian Gheor
ghiu, B. Sabițchi, Gh. Melinte, 
N. Keleș, I. Borsanu, I. Mirca, 
A. Niculescu (toți de la Știința 
Iași). De asemenea, se dă un ul
tim avertisment colectivului Ști
ința Iași pentru lipsa de preo
cupare în educarea rugbiștilor 
din colectiv.

marcabile perspective, printre cares 
Marin Cristea — Martin Farkaș. 
Marin Băloiu — G. Popa, Ion 
Militaru — Iosif Olaru, Andrei 
Drăgan —Dumitru Prunoiu, Fran- 
cisc Pazmany —Marin Ion, Frart- 
cisc Buscay — Grigore Ion, Ma
non Florescu — Andrei Barteș, 
St. Marcoviceanu — Zamfir Cio- 
cîrlan și altele.

Reuniunea se desfășoară în a- 
rena Circului de Stat din Bd. N. 
Bălcescu și începe la ora 16.

Din nou, în satele patriei noa
stre țăranii muncitori vor porni să 
se întreacă pe pîrtiile înzăpezite a- 
le munților, cu schiuri sau săniu
țe, pe cîmpiile întinse, în goana 
săniilor cu cai sau în liniștea și 
căldura căminelor culturale, în fa
ța tablei de șah, pentru a cuceri 
întîietatea în Spartachiada de iar
nă a satelor.

Prima etapă a acestei competiții 
— etapa pe comună —va începe 
Centru schi și săniuțe la 26 decem- 

rie 1954, iar pentru șah la 12 de
cembrie.

Ca la toate competițiile popu
lare, prima etapă adună la star
tul marilor întreceri cel mai mare 
număr de concurenți, constituind 
din acest punct de vedere, etapa 
cea mai importantă. Tocmai de a- 
ceea întreaga atenție trebuie în
dreptată în direcția angrenării u- 
nui număr cît mai mare de țărani 
muncitori în întrecerile etapei pe 
comună.

Pentru a asigura reușita pri
mei etape a acestei competiții e- 
ste neapărat necesar a se lua o 
serie de măsuri organizatorice. Pe 
Mngă comitetele regionale și ra
ionale U.T.M. trebuie să ia ființă 
cît mai grabnic — ținînd seama 

că piuă la începerea primei, etape 
timpul este destul de scurt — co
misii de organizare compuse din 
reprezentanți aii organizațiilor UTM, 
ai comitetelor C.F.S., C.S.R., Recol
ta, secțiunea culturală, secțiunea 
învățămînt, secțiunea agricolă, sec
țiunea sănătate și comitetul sin
dical agricol.

Odată constituite aceste comi
sii își vor întocmi un plan pe ba
za căruia va fi dusă munca. Prima 
lor acțiune trebuie să fie constitu
irea de comisii asemănătoare în 
comune, S-M.T.-uri G.A.S. și 
G.A.O. Aceste comisii vor func
ționa pe l'îngă organizațiile de ba
ză U.T.M. în compunerea lor in- 
trînd secretarii organizațiilor U.TM. 
președinții colectivelor sportive, di
rectorii căminelor culturale, profe
sorii de educație fizică și instruc
tori voluntari iar la G.A.S.-uri, 
S.M.T -uri și gospodării agricole 
colective, și un reprezentant al a- 
cestor unități. Planurile de muncă 
ale acestor comisii trebuie să cu
prindă desfășurarea probelor sporti
ve, ținînd cont cu exactitate de da
tele prevăzute în regulamentul 
Spartachiadei.

Paralel cu acțiunea pentru în
scrierea unui număr cît mai mare 

de vi»i.«ienji (ucpuiij care se 
încheie în preziua concursurilor) 
trebuie dusă o intensă muncă de 
popularizare a competiției, trebuie 
asigurată pătrunderea regulamentu
lui pînă jos la colective. Pînă la 
data de 10 decembrie regulamen
tul Spartachiadei trebuie prelucrat 
în mod amănunțit pentru ca ei să 
fie bine cunoscut.

Gazete de perete, stații de ra- 
dio-amplificare (acolo unde există), 
panouri, afișe, lozinci, conferințe, 
toate trebuiesc folosite din plin la 
popularizarea acestei mari acțiuni 
de angrenare a tineretului din me
diul sătesc în această importantă 
competiție.

De felul în care comisiile vor ști 
să folosească mijloace de agitație, 
cît mai atractive, depinde direct 
desfășurarea în bune condiliuni a 
Spartachiadei.

Un rol important în asigurarea 
succesului acestei competiții îl au 
mai cu seamă cadrele tehnice 
(instructorii voluntari, profesori de 
educație fizică, sportivi clasificați), 
care pot și trebuie să contribuie 
prin cunoștințele lor la pregătirea 
tehnică a concuren^ilor. Aceste 
cadre trebuie să dea concurenți- 
lor primele noțiuni tehnice, să 
contribuie la atragerea unui număr

cît mai mare de aspiranți G.M.A. 
mai ales în întrecerile de schi. 
Tot lor le revine sarcina de a pre
găti din punct de vedere tehnic o- 
ficialtii și arbitrii necesari con
cursurilor.

Folosind dim plin resursele loca
le, trebuie trecut de pe acum la 
confecționarea de schiuri și săniuțe, 
și trebuie revizuit și pregătit e- 
chipamentul sportiv, pentru ca lipsa 
de materiale și echipament să nu 
constituie o piedică în buna des
fășurare a concursurilor.

Comisiile au sar
cina directă de a 
pregăti și amenaja' 
pîrtiile de schi 
și săniuș, folosind 
sprijinul conduceri
lor unităților în 
cadrul cărora acti
vează și mai ales 
posibilitățile locale.

Baza succesului 
primei etape o con
stituie strînsa cola
borare dintre toate 
forurile interesate, 
la nivelul raionu
lui, precum și strîn
sa conlucrare din
tre organizațiile 
U.T.M., colectivele 
Recolta, direoțitmi- 
le căminelor cultu
rale și ale școlilor 
și sfaturile populare 
la nivelul comune
lor.

Incepînd cu deschide'i’e festive, 
care vor fi organizate pînă în 
cele mai mici amănunte, zi'e'e de 
întreceri trebuie să fie pri’ej de 
bucurie și sărbătoare, de entuziasm 
tineresc, de luptă dîrză și cinstită, 
care să confirme încă odată dra
gostea tinerilor săteni pentru ac
tivitatea sportivă în rîndu ile aJ 
sociației Recolta, în care activează 
astăzi mii și mii de țărani munci
tori din satele și cătunele patriei 
noastre.



Succese și lipsuri ale campiona tului republican , 
de polo pe apă (I)

Ultimele pregătiri ale gimnaștilor fruntași 
îta vederea campionatului republican pe echipe

DESPRE ECHIPA CAMPIOANA, 
C.C.A.

Campionatul republican de polo 
categoria A — a pornit anul a- 

cesta cu 10 echipe (cu două mai 
mult decît în 1953) și s-a încheiat 
cu o victorie categorică a echipei 
Casei Centrale a Armatei, campioană 
și în anii 1952 și 1953, Echipa 
aompusă din: Deutsch, Patrichi, 
Hospodar, Nagy, Novac, Iosim, Bog
dan și Crișan a învins de o. manie
ră rar întîlnită într-un campionat 
divizionar: a cîștigat toate cele 
18 jocuri susținute. „Cartea de vi
zită” a echipei milițare este con
cepția modernă de joc în continuă 
mișcare, în care aplicarea diverselor 
procedee tehnice se face în viteză. 
Aceasta presupune o tehnică Indivi
duală avansată, în care excelează 
mai ales maeștrii sportului Gavrilă 
Nagy Și Zoltan Hospodar. Echipa 
qampioană are însă și multe lip
suri — dintre care unele născute 
chiar din situația de fruntașă ne
contestată a clasamentului. Printre 
acestea se numără lipsa de comba
tivitate manifestată cu ocazia unor 
partide susținute cu adversari mult 
mai slabi. Or, se știe că tendințele 
de subapreciere ascund întotdeauna 
germenele vedetismului. De aici și 
pînă la neînțelegeri în echipă nu-i 
decît un -singur pas; din păcate, 
acest pas a fost făcut uneori chiar 
de către cei mai buni jucători : 
Nagy și Hospodar. Iată dar, încotro 
trebuie să se îndrepte atenția con
ducătorilor echipei, a antrenorului 
și a jucătorilor înșiși.

Dar, jocurile cu adversari veșnic 
mai slabi scad totodată randamen
tul și puterea de luptă a echipei. 
„Leacul” îl constituie, fără doar și 
poate, perfectarea unor întîlniri in
ternaționale cu echipe de club din 
alte țări.

...ȘI DESPRE CELELALTE 
ECHIPE

Cum s-a mai arătat în „Sportul 
popular", în campionatul de polo pe 
1954 echipele pot fi împărțite în 
trei grupe (după valoarej : a. 
C.C.A. ; b. Progresul Tg. Mureș, Di
namo, Știința, Flamura roșie Timi
șoara, Tînărul dinamovist; c. Pro
gresul Cluj, Progresul București, 
Constructorul Oradea, Metalul Cluj.

Dintre echipele din grupa a II-a 
s-a detașat Progresul Tg. Mureș 
care a cucerit pe merit locul II ; jo
cul său a fost mai omogen, mai 
„colectiv", mai aproape de ceea 
ce se cheamă jocul modern. A făcut 
însă notă aparte jocul individualist 
al iui Simon, care a stricat multe 
din rezultatele echipei.

In progres — în special în ceea 
ce privește puterea de luptă — s-a 
prezentat și echipa Știința Cluj, 
lucru ce se datorește, în mare mă
sură, antrenorului V. Araniosyi care 
a reușit să închege și să sudeze 
colectivul de jucători. In schimb, 
folosește încă tactica învechită a 
centrului fix. Antrenorul Araniosyi 
n-a reușit să-l încadreze pe... jucă
torul Aramosyi înitr-o conceipție 
modernă de joc.

Două echipe din „grupa a doua" 
s-au prezentat în regres : Dinamo 
și Flamura roșie. Jocul dinamovi’ști- 
lor a fost dezorganizat și ineficace 
în fața porții, axat pe o tMică 
defensivă și uneori dur.

Cu Flamura* roșie Timișoara este 
altă situați.?. A'enstî ec'ii'ă — 
fostă timp de șapte ani consecutiv 

campioana țării — în care activea
ză cinci maeștri ai sportului (Nor
man, Torok, Weinreich, Retscher 
și Stănescu) decade an după an. To
tuși, acest fapt nu i-a șezisat încă 
pe conducătorii asociației care — 
pare-sp —. nu se pot decide să va
dă cie se întîmplă la Timișoara,

Un capitol aparte al discuției 
noastre îl constituie cele două e- 
chițre de tineret: Tînărul dinamo
vist și Progresul Cluj, care au adus 
campionatului o anumită prospeți
me de care avea nevoie și a contri
buit la selecționarea unor noi ca
dre de jucători.

Tînărul dinamovist a fost, da 
fapt, o selecționată de juniori și 
tineret în care au intrat — pe lîn- 
gă cei mai buni tineri dir.amoviști 
(Ștefănescu, Ionescu, Oanță, Zahan, 
Cociuban) și jucători tineri de la 
Constructorul, (Popescu, Samoilă). 
Flamura roșie (Kelemen) și Progre
sul (Bordi, Mîndroiu). După un în
ceput bun — în care s-a vădit o 
concepție justă de joc mobi'l (toți 
componenții echipei sînf buni înotă
tori), Tînărul dinamovist a jucat 
inegal : de multe ori tinerii jucă
tori și-au irosit forțele, cheltuindu-și 
energia fără folos.

Progresul Oluj — campioana de 
juniori pe 1953 — nu a reușit în
totdeauna să ție pasul alături de 
celelalte formații. Tinerii clujeni au 
o tehnică suficientă, dar nu pot 
închega acțiuni periculoase din 
cauza lipsei de orientare pe teren.

Aprecierile noastre asupra celor
lalte trei echipe (Progresul Bucu
rești, Constructorul Oradea și Me
talul Cluj) se pot rezuma în cîteva 
cuvinte : ele au rămas în urmă din 
priqina jocului învechit pe care-1 
practică, cu toate că formațiile au 
fost, în general. întinerite.

IN CONCLUZIE...
...trebuie arătat că majoritatea 

echipelor au renunțat la sistemul 
de joc cu centrul fix. Cele mai 
multe din echipe nu au renunțat 
însă la fundașul fix, deoarece viteza 
fundașilor este insuficientă pentru 
a trece la contraatacurile atît de 
specifice jocului modem. Nu s-a a- 
juns încă să „se joace" situațiile 
ivite în decursul desfășurării unui 
meci din cauza folosirii unor sche
me tactice-șiablon. rigide.

Pregătirea fizică a jucătorilor s-a 
ridicat anul acesta la un nivel 
superior. Cu toate acestea, pregă
tirea fizică a multora dintre jucă
tori a fost insuficientă pentru ce
rințele mereu crescînde ale nive
lului general.

Pentru remedierea lipsurilor enu
merate, antrenamentele de polo tre
buie făcute sistematic. Nu este de 
ajuns talentul și faptul că înoată 
bine, pentru ca un tînăr să devie 
un jucător valoros. Este ca și cum 
am vrea să facem dintr-odată un 
jucător de baschet dintr-un atlet, 
sau un jucător de hochei dintr-un 
patinator. Și înlr-un caz și în 
celălalt este nevoie de un antrena
ment sistematic, specific. In cazul 
jocului de polo, acest antrenament 
cere — pe lîngă tehnica și tactica 
adecvată poestui joc și un înot a- 
nume pentru polo, deosebit de cel 
pentru participarea într-o probă de 
înot, indiferent de stil.

N BLIDARU 
AD. BALINf 

antrenori

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
sala Floreasca din Capitală va 
găzdui una din cele mai impor
tante competiții interne de gim
nastică : ediția pe anul 1954 a 
campionatelor republicane pe echi
pe. In vederea acestei întreceri, în 
care vor evolua alături de maeș
tri și maestre, gimnaști și gim
naste de categoriile I-a, a II-a și 
a III-a, echipele participante s-au 
pregătit intens pentru a obține uit 
rezultat cît mai bun.

Am căutat să vedem care este 
stadiul de pregătire al participare 
ților și, în acest scop, am vizitat 
mai multe săli de sport din Ca
pitală.

LA DINAMO: NUME NOI ȘI- 
ELEMENTE NOI

In clipa în care am intrat în 
sala Dinamo, echipa feminină îm
părțită în două grupe, lucra la sol 
și la paralele. Am văzut diferite 
stiluri de execuție a exercițiilor, 
stiluri caracteristice fiecărei gim
naste. Maestra sportului Eveline 
Slavici repeta, la sol, un exercițiu 
dinamic, plin de nerv, cu elemen
te acrobatice îndrăznețe. Lucia Ni- 
țu executa un exercițiu plin de 
grație, care cere coordonare și su
plețe. Pe Alexandrina Penciu am 
urmărit-o lucrînd cu o mare mo
bilitate și ușurință iar la maestra 
sportului Teofila Băiașu am re
marcat siguranța, precizia și ua 
deosebit simț muzical.

In același timp grupa cealaltă, 
lucra la paralele. La acest aparat, 
maestra sportului Emilia Vătășoiu 
are un exercițiu nou, mai greu și, 
bineînțeles, mai frumos. Ea folo
sește o serie de elemente văzute la 
gimnastele sovietice și maghiare 
cu prilejul diferitelor concursuri 
internaționale.

In afară de numeroasele ele
mente noi pe care le-am văzut la 
antrenamentul gimnaștilor și gim
nastelor asociației Dinamo am pu
tut remarca și multe nume noi. 
alături 'de bînecnhoscu/ți maeștri 
și maestre.

In echipa de fete se antrenau 
pentru categoria maestre Ștefania 
Tănase și Marta Mărăcine, iar în 
grupul gimnaștilor lucra o întrea
gă echipă de categoria I-a, pro
movată din rîndul juniorilor care-șî

Activitatea șahistă
■ Au luat sfîrșit concursurile de 

calificare la șah organizate de co
lectivul sportiv Constructorul
M. G.I.M.C. Ele s-au bucurat de un 
deosebit succes de participare, pri
lejuind afirmarea cîtorva tineri șa
hiști deosebit de talentați și cu 
o Dună pregătire. Concursul pentru 
categoria I-a a fost cîștigat de
N. Olaru care a terminat neînvins 
cu 8'/2 puncte din 11 posibile. El 
a fost urmat de O. Scurtu 8 p., 
G. Erdens și P. Mateescu 7 p., 
M. Mendelsohn 6 p. (12 coneu- 
renți). Concursul pentru categoria 
a II-a a dat învingător pe Gh. 
Martin cu 11'/2 puncte (din 15 
posibile). La categoria a III-a au 
cîștigat, la egalitate, Lobel și Po- 
linger cu 12’/2 p., iar la categoria 
a IV-a, primul a fost Ursu. Un 
concurs rezervat șahiștilor necla
sificați a fost cîștigat de Chirilă 
cu lU/s puncte (din 13 posibile). 
Foarte interesant a fost campiona
tul juniorilor, disputat după „sis
temul elvețian", folosit pentru pri
ma oară la noi în țară. Campion 
de juniori al asociației Constructo
rul este T. Păsat, urmat în clasa
ment de N. Dăneț, la o jumătate 
de punct.

(I. Zilberman, corespondent)

■ Tradiționalul campionat orga
nizat de cercul de șah al uzinelor 
„Vasile Roaită" din Capitală a 
fost cîștigat de tînărul N. Slavei 
care a acumulat 11 '/2 puncte din 
cele 13 partide susținute.

(D Munteanu, corespondent)
■ Campionatul de șah al orașu

lui Piatra Neamț este în plină 
desfășurare. La prima fază s-au 
înscris 90 de concurenți. Un si
multan susținut de șahistul bucu- 
reștean de prima categorie Erich 
Reiner a dat rezultatul + 14 =1—2.

(H. Hromadnik, corespondent)

■ în timp ce Ia București fina- 
liștii campionatului republican se 
întrec pentru titlul de campion pe 
anul în curs, în țară au început 
întrecerile contînd pentru campio
natul R.P.R. 1955. La Tg. Mureș, 
în optimile de finală se întrec 64 
concureMi împărți ti ir> trei grupe.

(D. Nicoară, corespondent) 

făcuseră ucenicia de gimnaști în 
cercul „Tînărul dinamovist". Noua 
echipă cuprinde pe Gh. Grigores- 
cu, Nicolae Covaci, Leonid Năi- 
lescu, Dan Mateescu, Soare Do- 
brescu și alți tineri — „viitori 
maeștri" — cum spun antrenorii 
lcr — Mircea Bădulescu, Ion Ma
rin, Nicolae Vișan și Al. Brătan. 
Ei se antrenează alături de gim
naști consacrați, ca maestrul spor
tului Orendi, Păcurariu, Lacatos șl 
Loșniță.

LA C.C.A.: FOARTE PUȚINE 
MODIFICĂRI ÎN ECHIPA

Gimnaștii Casei Centrale a Ar
matei au început antrenamentele 
cu oarecare întîrziere, deoarece 
au întîmpinat unele greutăți cu 
sala. Mai întîi, nu au avut o sală 
adecvată, apoi nu au avut căl
dură, dar, în cele din urmă, greu
tățile au fost biruite și, de cîteva 
săptămîni, echipa C.C.A se antre
nează cu deosebită rîvnă.

Echipa este aproape aceeași ca 
în trecutul campionat: RedL 
Harko, H. Grendi, Scordescu și cei
lalți. Li s-au adăogat doar Focht 
și de puține zile Elekeș.

Vineri și sîmbătă, gimnaștii Ca
sei Centrale a Armatei au luat 
parte la un concurs al departamen
tului respectiv. Cu această ocazie 
au lăsat o impresie deosebită Har
ko și Focht. Redl, care a început 
antrenamentul cu întîrziere, din 
motive de sănătate, nu a putut 
ajunge încă la valoarea sa obiș
nuită.

LA STIINTA: CONCURSURI DE 
CLASIFICARE ȘI VERIFICARE

Asociația Știința va fi din nou 
prezentă la campionatul pe echipe 
și va juca, fără îndoială, unul din 
principalele roluri în proba fev 
minină. Deși nu beneficiază de a- 
poriul maestrei sportului Elena 
Leuștean, care, suferind un acci
dent, nu a putut relua antrena
mentul, echipa numără totuși o 
serie de gimnaste care au expe
riența marilor concursuri: Agneta 
Hofman, Elena Dobrovolski, Ilea
na Gyarfaș. Alături de aceste gim
naste vor concura tinere eletnente 
ca Sonia Inovau, Anastasia Ionescu 
ș.a. care s-au pregătit cu sîrguință

punct de vedere total greșit
Duminică s-a desfășurat cel de 

al doilea ciclocros din acest se
zon. Comisia orășenească de ci
clism — una dintre comisele al 
cărei activ obștesc muncește foarte 
bine — s-a preocupat din timp de 
organizarea acestui concurs, a de
semnat numărul de arbitri nece
sar, a fixat punctul de sosire chiar 
la băile Zerlendi, pentru ca aler
gătorii, odată sosiți, să poată face 
imediat o baie caldă — a asigu
rat în general toate condițiile pen
tru buna desfășurare a concursului.

Dar munca depusă și succesul 
ciclocrosului au fost minimalizate 
din cauza slabei participări a ci
cliștilor. Mergînd pe linia obișnui
tei lor atitudini de subapreciere a 
întrecerilor de ciclocros, majorita
tea antrenorilor și colectivelor nu 
au prezentat la startul concursului 
de duminică decît cîțiva alergă
tor. Este deajuns să arătăm că la 
categoria avansați au fost doar 
zece concurenți. O participare ceva 
mai numeroasă s-a înregistrat la 
categoriile semicurse și oraș. Cei 
mai mulți dintre partic’panțîi la 
ciclocrosul de duminică sînt înce
pători.

Și, cu toate că la startul ulti
mului ciclocros nu am găsit ci
cliști fruntaș’, i-am putut afla pe 
aceștia printre spectatori...

Aceasta dovedește, pe de o par
te, dezinteresul cicliștilor noștri 
fruntași față de acest fel de com
petiții, ca și concepția greșită a 
celor mai mulți d'ntre antrenori, 
care nu înțeleg că întrecerile de 
ciclocros constituie un admirabil 
mijloc de pregătire pentru sezonul 
de ciclism din anul viitor.

Socotim necesar ca nu numai 
alergătorii de fond să ia parte la 
cicloorosuri, ci chiar și alergătorii 
de pistă. Am putea spune, mai cu 
seamă aceștia, deoarece alergătorii 
de velodrom și-au întrerupt act'- 

ca să se ridice cît mai aproape d« 
nivelul fruntașelor ectripej.

Săptămîna trecută, asociația Ști
ința a organizat un concurs dt- 
clasificare, în cadrul căruia au ob 
ținut norma la diferite categori 
trei gimnaste și 8 gimnaști. Ace 
știa sînt: Sonia Inovan și Anasta 
sia Ionescu (categ. l-a), Anica Ro
șu (categ. III-a și a II-a) C 
Gheorghiu, S. Hargalaș, I. Pongra 
și G. Baliță (categ. I-a), I. Feș 
mc și O. Ungurean u (categ. II-a) 
AL Stoian și P. Sacerdoțeant 
(categ. III-a).

LA CONSTRUCTORUL: CURA 
Șl SPIRIT TOVĂRĂȘESC

Ne-am referit în subtitlu, în pri
mul rînd, la curajul cu care antre 
norul M. Duncan a introdus o se 
rie de elemente noi, grele, în exer
cițiile gimnastelor și gimnaștiloi 
din echipa asociației Constructo- 
rul. Aceasta a cerut muncă multi 
atît antrenorului cît și sportivilor 
Rămîne de văzut în ce măsură își 
vor fi însușit gimnaștii — în ge
neral, elemente tinere — aceste e- 
xerciții. In echipa feminină se a- 
flă însă cîteva gimnaste care 
s-au afirmat în diferite competiți 
și din partea cărora așteptăm c 
bună comportare: Olga Munteanu 
Elena Popovici, Monica Iacobescu 
și Elena Elias.

Spiritul tovărășesc la care nt 
refeream în subtitlu l-a dovedii 
asociația Constructorul oferind sala 
sa gimnaștilor asociației Meta
lul, care se află de cîtva timp în, 
București și își continuă aici pre
gătirile începute la Arad sau Îs 
Reșița. Echipa masculină a asocia
ției Metalul este una din cele ma 1 
puternice, numărînd printre com
ponenții ei pe maeștrii sportulu 
A. Kerekeș și M. Botez, ca și ps 
consacrații berna și Neubauer.’ Lo
tul este completat de elemente ti
nere ca Ciunda, Schmolig ș.a.

Echipa feminină a asociației Me
talul se pregătește la Cluj, ca ș 
echipele asociației Flamura roșie. 
Desigur, în această perioadă se 
antrenează la fel de intens și spor-' 
tivii asociațiilor Progresul, Voința 
șl Avîntul, care vor lua parte la 
apropiatele campionate republicana 
de gimnastică pe echipe.

S. BONIFACIU 
ANA IHM

| vitatea încă de la sfîrșitul Iun? 
august, din cauza stării în care 
se află velodromul Dinamo, astfel 
că în anul viitor ei se vor pre
zenta puțin antrenați. Participarea 
la c’clocrosuri le-a.r asigura insă c 
pregătire corespunzătoare.

întrecerile de ciclocros, prezintă 
importanță nu numai pentru că 
sînt un admirabil mijloc de pre
gătire multilaterală, ci și pentru 
faptul că ele pot constitui un buri 
m!jloc de popularizare a ciclis
mului, de atragere a elementelor, 
tinere în practicarea sportului pe
dalei. Ciclocrosul cere, în general, 
o bună pregătire fizică. Iată de ce 
antrenorul Cîrjan (FI. roș'e), Țapu 
(Metalul) și antrenorul echipei 
Știința, au procedat foarte b'ne 
înscriind la concurs tineri cărei 
participă pentru prima oară la în
treceri de cicl'sm. Unul dintre ti
nerii care s-au evidențiat în mol 
deosebit este studentul Ștefan Core 
stantinescu de la Știința. Cîștigă- 
tor la categoria biciclete oraș în 
ambele întreceri de ciclocros din 
sezonul actual, el s-a dovedit un 
element cu frumoase posibiî'tăți. 
Ar fi bine dacă asociația i-ar crea 
condițiile necesare pentru a putea; 
participa la categoria semicurs» 
sau ch’ar la categoria curse.

Comportarea frumoasă a lui Ion 
■. Monairu, unul dintre bunii fond'ști 
ț de la Progresul C.P.C.S. la ci- 
| clocrosurile din acest sezon, este 
! un exemplu pentru cicliștii frun

tași.
I Antrenorii trebuie să acorde im- 
| portanța cuvenită întrecerilor de 
I ciclocros. să înscrie un număr cît 

mai mare de cicliști la aceste în
treceri pentru a desăvîrși pregăt’-i 
rea acestora, pentru a crește nu
mărul celor ce practică ciclismul.

PAULA NAVREA



Cite „ceva” despre sferturile de finală ah Copsî H P. R.
ELĂN, VOINȚA™ DAR ȘI 

TEHNICA
^Fotbalul, joc bărbătesc, înseam

nă înainte d'e toate luptă. Acest 
lucru a putut fi constatat, din nou, 
cu prilejul meciulw Flacăra Plo
ești—Flamura roșie Arad, cînd e- 
chipa locală a ajuns la victorie 
numai datorită ambiției și dîrzeni- 
ei cu 'care a luptat. Jucători ca 
Pereț, Pahonțu, Neacșu, Topșa și 
Garbeloti au „dat totul" pe teren, 
n-au încetat lupta decît atunci cînd 
consumaseră și ultima picătură de 
energie. Acele ,,accidente" la care 
au asistat spectatorii ploeșteni 
n-au provenit atît din loviri în 
joc, c t au fost urmarea marelui 
efort pe care l-au depus jucăto
rii și care au provocat acel ino
fensiv, dar atît de'buclucaș cîrcel 
care survine, uneori, în lupta spor
tivă.

Subliniind, încă odată, cît de 
important este factorul „luptă" în- 
tr-o întîlnire sportivă, nu trebuie 
însă să uităm de pregătirea teh
nică a sportivului și echipe’. Și 
la acest capitol, Flacăra Ploești a 
avut multe, foarte multe deficien
țe, mai ales în linia de atac, care 
a făcut greșeli peste greșeli.

Ii așteptăm mîine, pe ploeșteni, 
să lupte și în semifinală cu Dina
mo, cu aceeași însuflețire, cu ace
eași frumoasă voință de luptă, ca 
și Duminică, ...dar folosind mai 
mult și mai bine cunoștințele lor 
tehnice si tactice

ASCULTAȚI ANTRENORII !
La 3-0 în min. 16, Dinamo 

București anunța im scor de pro
porții în medul cu FI. roșie Sf. 
Ciheorghe, mai ales că juca foarte 
bine, pe linia ultimelor partide din 
campionat. Dar, conform unei 
vechi metehne, echipa a „stopat", 
mulțumită de rezultat Din această 
cauză a suferit și jocul de ansam
blu al dinamoviștilor, care nu au 
mai insistat nici la poarta echipei 
adverse, și nici în dezvoltarea și 
perfecționarea jocului lor. Antreno
rii au sezisat greșeala și le-au a- 
tras atenția, însă fără rezultat. Ju
cătorii au continuat să se compla
că în acest fd de joc. Ene, cu 
care am stat de vorbă după ter
minarea partidei, a recunoscut i 
greșeala comisă. „In fond — a spus • 
el — noi tot am alergat pe teren, 
deci am depus efort, astfel că pu
team realiza, un joc mai bun sau 
să ne străduim pentru a ni-l îm
bunătăți. O altă greșeală a fost 
că ne-am lăsat angrenați în jocul 
adversarilor, și enervați, ceea ce a 
avut ca efect imediat scăderea ni
velului jocului- nostru. In conclu
zie, am greșit".

De altfel, aceasta constituie unul 
din defectele echipelor noastre. în
lăturarea acestei lipse, nu cade nu- 

t mai în sarcina antrenorilor, ci — 
în primul rînd — în a jucătorilor, 
eare trebuie să participe mai con
știent la procesul de îmbunătățire 
a jocului lor. Și în orice caz, să 
respecte sfaturile antrenorilor.
DOUA ÎNAINTĂRI CU COMPOR

TĂRI OPUSE
Diferența dintre jocul celor do

uă linii de atac a constituit prin- 
c’pala caracteristică a meciului 
G.C.A.-Locomotiva București. Pen
tru că, în timp ce atacanții de la 
C.C.A. au făcut un adevărat joc 
colectiv, combinînd frumos, pășind 
și încheindu-și acțiunile prin pune
rea în poziție de șut a coechipie
rului cel mai b>'ne plasat, ferovia
rii s-au bazat pe acțiuni individu
ale, am putea spune chiar întîm- 
plătoare. Intre cei 5 camponenți ai 
liniei de atac a Locomotivei n-a 
existat acea colaborare necesară 
pentru crearea unor „breșe" în 
dispozitivul unei apărări.

Din atacul militarilor, cei mai 
buni jucători au fost P. Moldovea- 
nu și Caricaș, ale căror acțiuni au 
provocat totdeauna panică în apă
rarea adversă. In special Caricaș, 
care a șutat cel mai mult la 
poartă și care are o foarte bună 
formă acum, la sfîrșitul sezonului 
Petschovsky bun în prima repriză, 
„s-a văzut" mai puțin în cea de 
a doua, iar Bone a corespuns în- 
tr-un post nou. Dintre atacanții 
feroviari, Olaru ne-a plăcut ca in
ter dar a păcătuit prin aceea că 
a ținut prea mult ca el să fie cel 
care marchează... Filote a fost pe
riculos numai o repriză, în cea de 
a doua frînînd mutt atacul. Mari
an, inegal, a fost totuși și singu

Atac al Flacărei Ploești la poarta Flamurei roșii (U.T.A.). 
Anatol (Flacăra) luptă pentru ba Ion cu Serfoză și Formați (FI. 
roșie U.T.A.). Fază din meciul de cupă R.P.R. disputat duminică 

la Ploești.

rul atacant care a încercat să im
prime un joc colectiv.
DESPRE JOCUL DE LA REȘIȚA

Pentru Locomotiva Timișoara, 
Jocul qi Metalul Reșița se pare că 
n-a constituit o preocupare serioa
să. Altfel nu se expl'că încrederea 
exagerată cu care locomotiviștii 
au încqput jocul. Dîrzenia și ela
nul echipei Metalul Reșița i-a sur
prins pe timișoreni. Nervozitatea 
care i-a cuprins cînd au văzut că 
au în față un adversar mult mai 
puternic decît se așteptau, i-a fă
cut pe unii dintre ei să abandone
ze lupta corectă și să recurgă la 
mijloace neregulamentare (îmbrîn- 
celi, „tălpi" etc), de exemplu; Rit
ter și Rodeanu, care au fost dese
ori sancționați de arbitrul jocului, 
«au Biolan care, de altfel, a și fost 
eliminat odată cu Plev (Metalul).

Un fapt inadmisibil l-a constitu
it și atitudinea total nesportivă a 
unei părți din public care în per
manență a protestat zgomotos la 
deciziile arbitrului.

Relativ la organizare, trebuie 
semnalat că în incinta terenului se 
aflau o mulțime de persoane fără 
a avea vreo calitate care să justi
fice prezența lor acolo, cum și 
faptul că unii dintre oamenii de or
dine au încercat să-l împiedice pe 
antrenorul Lengheriu să comunice 
cu Ritter în timpul meciului. Com
portarea unora dintre jucători, ca 
și deficiențele de organizare tre
buie să constituie preocuparea co-’ 
m’tetului C.F.S. local și a condu
cerii celor două colective. Metalul 
Reșița și Locomotiva Timișoara.

C. S.

Consideration! tehnice pe marginea ultimelor 
modificări și completări aduse regulamentului

concursurilor
_ Evoluția schiului este strîns lega

tă de folosirea In antrenamente și 
concursuri a multiplelor variante pe 
care le oferă terenul. Traseele fixate 
azi pentru desfășurarea întreceri
lor de schi, străbat terenurile cele 
mai variate (frămintate), organi
zatorii întreclndu-se parcă, an de 
an, în pregătirea unor pîrtii drn 
ce în ce mai dificile.

Exploatarea inepuizabilelor va
riante pe care Ie oferă terenul adu
ce după sine modificări și comple
tări dese în tehnica și regulamen
tul concursurilor de schi. De ace
ea este necesar Ca în regulamen
tul de concurs să fie introduse 
prevederi noi pertru a împiedica 
eventualele exagerări. De asemenea 
se caută să se dea un minim de 
normative menite să asigure orga
nizarea unitară a concursurilor și 
conturarea mai exactă a caracteri
sticilor fiecărei probe.

In cele ce urmează vom prezen
ta ultimele modificări și completări 
aduse regulamentului de concurs. 
Vom arăta, in același timp, ce re
percusiuni pot avea aceste modi
ficări In pregătirea tactică și teh
nică a concurentului.

Vom începe în primul rînd cu 
modificările și completările privi
toare la probele nordice, care stat 
mai puțin numeroase și care, prin 
caracterul lor, influențează într-o 
măsură mai mică tehnica acestor 
probe.

PROBELE DE FOND. Față de 
prevederile anterioare privitoare la 
alegerea pîrtiilor de concurs se 
vine cu următoarele precizări:

— spațiile monotone vor fi evi
tate;

— schimbările de direcții care 
împiedică pe concurenți să alerge 
în plină viteză vor fi evitate;

— diferențele de nivel admise 
stat: între punctul cel mai înalt 
și cel mai jos de pe traseu, ma
ximum 150 metri pentru cursele de 
10 km. femei, maximum 275 metri 
pentru distanțele pînă la 30 km. și 
maximum 350 metri pentru distan
țele peste 30 km.;

— diferența de nivel tatr-o ur
care continuă, așa-uumita „ur
care maximă" nu va depăși 75 me
tri pentru cursele de 10 km. fe
mei și 150 metri pentru cursele 
rezervate bărbaților;

— ipîrtia pentru ștafetă trebuie 
trasată și marcată în așa fel tocit 
să permită ca doi concurenți să 
alerge alături;

de schi (I)
— distanțele clasice folosite fa 

concurs stat 15,30 și 50 km.;
Modificările și completările sur

venite au rostul de a* preciza mai 
mult caracterul probelor de fond. 
In ultimul timp, ta concursurile in
ternaționale se folosesc pe o scară 
la-rgă terenurile foarte frămintate 
(terenuri în care porțiunile de ur
cuș, porțiunile plate și cele de 
coborîre se succed foarte des). De 
asemenea, schimbările de direcție, 
fie în coborîre fie în urcare, s:nt 
folosite în mod frecvent.

Regulamentul întărește pe de o 
parte această tendință, dar pe de 
altă parte împiedică eventualele 
exagerări în folosirea schimbărilor 
de direcție.

Genul acesta d» pîrtii pretinde 
concurenților:

— o mare adaptare funcționa’ă 
a organismului ța regimuri de 
muncă foarte variate. Por'bmî'p de 
urcuș, coborîre, ca și ce'e plate 
sfiit scurte și se succed des, ce-a 
ce pretinde organismului să schim
be permanent caracterul mvnc’L 
De asemenea, intensitatea muncii, 
specifică fiecărei porțiuni — urca
re, plat sau coborîre — este mult 
ridicată, porțiunile respective fiind 
scurte;

— o orientare tactică mai dez
voltată. Schtaibarea deasă a ca
racterului terenului pretinde o 
largă și judicioasă folosire a nro- 
cedealor tehnice. Fiecărei porțiuni 
de teren îi corespunde m»I b:ne un 
anumit procedeu de deplasare. 
Schimbările de direcție pret’nd. de 
asemenea, în afară de cunoștințe 
tactice și tehnice mal borate o mai 
mare si permanentă atenție.

Toate acecfoa fac ea întrecerile 
de fond să fie mai interesante, e- 
vitîndu-se monotonia, și fâcînd ca 
ele să fie disputate nînă la ultima 
porțiune de teren. Tot astfel, ele 
pretind o pregătire tehnică, tactică 
și fizică mai complexă.

In regulamentul probeto- de fond 
a intervenit și o completare care 
se referă la dreptul concurentului 
de a primi în timpul cursei mfore 
mâții privind timpul rea’izat șl 
situația în clasament, atît a sa cît 
și a celorlalți. Prin această com
pletare se asigură antrenori'™ po» 
sibilitatea de a dirija și îndruma 
concurenții ta timpul desfășurării 
cursei.

Profesor GHEORGHE MITRA '

In raport cu particularitățile des
fășurării campionatului în retur, 
pertcvjda de tranziție se poate pre
zenta — ca planificare a activității 

sub două aspecte :
1. Cazul echipei sau echipelor 

care s-au comportat normal ta tot 
timpul c am pi on, atol u-i și se găsesc 
la jumătatea clasamantatai, deci 
nu au perspective de a cuceri cam
pionatul sau nu stat amenințate die 
zona periculoasă a retrogradării. 
Jucătorii acestei sau acestor echi
pe au depus ta prima parte a se
zonului d!e toamnă eforturi susținute 
și destul de obositoare. Pentru a 
evita suprasolicitarea organismului 
și depășirea posibilităților fizice afle 
jucătorilor, pentru a înlătura peri
colul supraantrmamentuilui, se re
comandă .antrenorului ca încă îna
inte cu 4-5 etape ide terminarea 
campionat ului (din prima săptă- 
mîină ,a lunii noiembrie) să proce
deze la scăderea treptată a efor
tului din antrenamente, după cum 
prevăd documentele de planifi
care. Se reduce intensitatea 
și volumul de efort al unei 
ședințe du antrenament, se reduce 
numărul antrenamentelor astfel că, 
în perioada ultimelor jocuri, se a- 
junge la 2 antrenamente pe săptă- 
mtaă, fără a scădea însă, în acest 
timp, intensitatea efortului în com
petiție. La terminarea campionatu
lui se trece direct la activitatea 
specifică perioadei de tranziție.

In concluzie, aceste echipe, își 
pregătesc trecerea în perioada de 
■tranziție prin scăderea treptată a 
efortului din ședințele obișnuite de 
antrenament, tacă din ultima parte 
a perioadei fundamentale. La ter- 
mtaaireia campionatalui, jucătorii 
astfel pregătiți port intra ta .perioada 
de taanziție (repausul, activ și men
ținerea eficienței funcționale a or
ganismului).

2. Cazul echipelor care din cauza 
sarcinilor impuse de desfășurarea 
campionatului (lupta pentru pri
mul loc ta clasament, promovarea

DISCUȚII
Despre „perioada de tranziție” in fotbal (II)

ta Divizia A și B sau evitarea re- 
trognadarii) au fost obligate să 
mențină .antrenamente normale 
pînă ia ultima etapă a returului. In 
legătură cu aceste situații, se im
pune o observație de mare impor
tanță : la aceste echipe, dozarea 
efortului din antrenamente oeire o 
foarte mare atenție și pricepere din 
partea antrenorului și o strîns ă co
laborare cu medicul, pentru a se 
evita supraantreniamentul sau alte 
burburări organice.

La terminarea campionatului, ju
cătorii acestor echipe trebuie să con
tinue antrenamentele specifice, însă 
cu intensitate și volum de efort 
scăzute în mod treptat, aijungta- 
du-se pînă la două antrenamente 
pe săptămtaă. Această .activitate 
dureaiză tacă 15-20 zile, în care 
timp pot avea loc turnee de fotbal 
sau jocuri amicale la intervale nor. 
male de joc (odată pe săptămtaă). 
In sfîrșit, după această primă suib- 
etapă die scădere treptată ,a efor
tului, se trece la activitatea pro- 
priu-zisă din perioada de tranzi
ție.

Scopul și sarcinile perioadei de 
tranziție sî-nt multiple:

a) Scăderea treptată, în antre
namentele din cursul unei săptă- 
mlni, a efortului specific depus în 
perioada fundamentală, atît ca du
rată, cît și ca intensitate și repe
tiție. Prin .aceasta se caută a se 
realiza o revenire la cifrele normale 
ale funcțiunilor organismului (soli
citate mult în efortul competițio- 
nal), cu scopul de a evita turbur ă>- 
rile descrise miai sus (în caz de în
trerupere bruscă ,a efortului).

b) Trecerea de la efortul specific 
jocului de fotbal la practicarea sub 
formă recreativă, plăcută, chiar dis
tractivă, a sporturilor complimen

te dr TRAIAN DUMITRESCU 
lector I.C.F. membru în Colegiul 

central de antrenori

tare și alte forme de mișcare, or
ganizate ta scopul de a acorda or
ganismului repausul activ de refa
cere după oboseala și solicitările 
cerute ta perioada fundamentală,

c) Prin activitatea din perioada 
de tranziție se urmărește totuși 
menținerea eficienței funcționale a 
organismului și a potențialului 
crescut de efort, ca și perfecționarea 
deprinderilor motrice sau execuțiilor 
tehnice care au fost necorespunză- 
taare în perioada fundamentală 
(executate individual și nu ta ce
rințele de joc).

d) Întărirea sănătății jucătorilor 
prin o serie die măsuri medicale și 
de tratamente de specialitate ta ca
zuri de sechele (rămășițe) după 
traumatisme sportive, afecțiuni cro
nice, îngrijirea dinților striciați, 
etc., ca și prin respectarea — în 
continuare — a regulator ide igienă 
sportivă (alimentație suficientă, vi- 
tami-nizare accentuată, .alternarea 
repausului, somn suficient și, ta 
special, evitarea exceselor de orice 
fel). In cazuri de sechele (rămă
șițe) după traumatisme sportive ta

” perioada fundamentală, ta partea a
Il-a a perioadei de tranziție se 
poate întrerupe programul organi
zat al echipei, jucătorii unmtad 
tratamentul de specialitate sau 
cura balneară prescrisă. Și ta acest 
caz, nu se via trece la un repaus 
complet (pasiv), ci se recomandă 
a se continua cu gimnastica de 
dimineață, plimbări pe jos, ușor 
.antrenament fizic nespecific (zilnic 

I 10-20 minute), care .ajută ta foarte 
I mare măsură eficacitatea tratamen

tului fizioterapie sau balnear. 

Astăzi, tratamentul prin mișcare 
(cultura fizică medicală) aplicată 
corect, constituie un mijloc prețios 
ta întărirea și consolidarea trata
mentelor medicale, chirurgicale și 
fiztoterapice.

e) Activitatea organizată de îm
bogățire a cunoștințelor tehnice și 
tactice asupra jocului și regulamen
tului de fotbal, analiza campiona
tului, referate din revistele de spe
cialitate, discuții, etc. Această ac
tivitate va fi împletită armonios și 
cu activitatea cUltural-edluciativă, 
distracții etc.

CONSIDERAȚIUNI ASUPRA AC
TIVITĂȚII DIN PERIOADA 

DE TRANZIȚIE
Să analizez acum mijloacele și 

metodele practice de realizare a 
obiectivelor perioadei de tranziție. 
Vom expune unele indicații stau 
puincte generale de reper ca o con
cluzie a observațiilor îndelungate 
pe teren și a discuțiilor cu o serie 
de antrenori. Gred că cale prezen
tate pot constitui premize pentru 
o atentă analizare și experimentare 
pe teren, precum și obiect de dis
cuții ta rînduil antrenorilor.

In primul rînd, perioada de tran
ziție începe cu un riguros și amă
nunțit control medical. Prin acest 
examen medical se urmărește apre
cierea stării de sănătate a jucăto
rului după terminarea campiona
tului, și depistarea influențelor po
zitive sau negative ale efortului 
depus asupra diferitelor funcțiuni 
ale organismului. Cercetarea com
plexă a aparatului cardio-vascu
lar, a sîngeilui și aparaitu.tai res
pirator, asociată și cu diferite exa
mene curente de laborator, poate 
da o imagine reală a modului cum 
organismul a suportat efortul din 

cursul activității de antrenament și 
concurs. Pe baza acestei analize 
fiedlicale se stabilesc caracteristi
cile programului de activitate din 
perioada de tranziție.

Tot ta urma examenului medical 
se precizează eventual și traitamc-îu 
tul de urmat ta cazuri de tnaur 
matisme sportive repetate sau alte 
afecțiuni cronice, indictadu-se și- 
repausul necesar. Stat unii .a-nrtrtH 
nori care — spre sfîrșitul perioa
dei de tranziție -— acordă jucă-* 
torilor concedii și întrerup pentral 
10-15 zile laictivitartea fizică organi
zată ,a echipei. Pentru juniori, pen
tru elementele tinere, pentru cert 
traumatizați sau suferinzi sau cai 
care au terminat cu greutate com-: 
petițiile, această recomandare ras 
poate constitui un procedeu greșit 
Bineînțeles că ta toată această pe- 
rtoadă, jucătorii nu vor trece la ua 
repaus pasiv complet. Pentru a no 
pierde nivelul calitativ al posito- 
litățîlor fizice dobtodite ta timpsM 
activității din perioada fundament 
taflâ, se recomandă acestor j-ucătorf 
ca ta perioada de concedia, să eseu 
curte singuri, zilnic, gimnastică de 
dimineață, să facă plimbări scurta 
sau excursii, să participe ca zrrra- 
za-ment la ai'te jocuri sportive (te
nta de masă, volei etc.) și patinaj.

A doua condiție de bază ta alcă
tuirea conținutului perioadei de 
tranziție este stabilirea de către 
antrenor a concluziilor asupra cotn- 
portării echipei pe întreg ca-mpto-1 
natal.

înainte de definitivarea mijtoa-i 
celor și metodelor de realizare a 
șamanilor, antrenorul va stabili ca- 
racier ist icefe generale și firul com 
ducător al întregii activități din pe-- 
rioada de tranziție, pe baza jur
nalului său de antrenament, a ca
racterizării și profiltiiui fiecărui ju
cător cu observații detailate asupra 
calităților și lipsurilor fiecăruia, 
precum și ta baza rezultatului con
trolului medical.



Cile va constatări după finala camp'onatului individual de popice
Vă da-ți seama că o întrecere de 

popice, fie ea chiar o finală de 
campionat republican, nu poate fi 
urmărită de un număr mare de 
spectatori. Sportul acesta este in
teresant mai ales pentru cei care 
iau parte la întrecere și intr-o 
măsură mai m:că pentru specta
tori. Și apoi, locul său de desfă
șurare hu permite unui mare nu
măr de amatori să vină In jurul 
pistei pe caire se rostogolesc cu 
iuțeală bilele aruncate oe rind de 
concurenți. Din acest punct de ve
dere este deosebire mare intre fot- 
tal și popice. Un meci de fotbal 
este urmărit uneori de peste 
100.000 spectator'. Și totuși, există 
în țara noastră o mare asemănare 
între aceste două sporturi. Asemă
narea aceasta se datorește numă
rului mare de practicanți ai popi
celor și fotbalului. La sfîrșitul a- 
nclui 1953 se numărau în țara 
noastră peste 115.000 jucător: de 
fotbal legitimați. In aceeași perioa- 
dă sportul popicelor avea aproape 
40.000 de sportivi legitimați. Și 
dacă se joacă fotbal la Baia Mare, 
Constanța, Roman, Timișoara și 
în atitea alte orașe, orășele și 
sate ale țării noastre, In tot atitea 
aproape, există popicari și con
cursuri de popice. Tocmai de ace
ea se poate afirma că finala ulti
mului campionat republican indi
vidual de popice, care s-a desfă
șurat la sfîrșitul săptămlmi tre
cute la Oradea, a stirnit un inte
res deosebit în Întreaga fără în 
rîndurile celor care practică spor
tul popicelor. Dacă iubitorii fotba
lului au așteptat cu nerăbdare re
zultatele din campionat și Jucătorii 
de popice au dorit să afle cit mai 
repede rezultatele obținute în fi
nală.

Trebuie spus de la început că 
rezultatele obținute de paiticipamții 
și participantele la ultima ediție a 
finalei campionatului individual de 
ponice nu reprezintă cele mal bune 
performanțe ale lor. D’mpotr'vă, 
la mulți concurenți rezultatele din 
finală sini mai slabe față de cele 
pe care le-au obținut în întrecerile 
pe regiuni ale aceleiași întreceri. 
Cărui fapt i se da to rose rezultatele 
mai slabe de la Oradea? Fără în
doială că pistei de bitumen cu 
-care nu au fost obișnuiți n'ci la 
antrenamente și nici la concursu
rile precedente. Există puține ase
menea piste în țara noastră și fl- nai=o»;; s_all antr?.

SPOILT LA ZI Din activitatea la volei
■ HOCHEI PE IARBA. — Du

minică s-a disputat pe stadionul 
Dinamo, meciul dintre echipele 
Dinamo și Constructorul 1PCH. 
Dinamoviștii au cîștigat cu 3—1, 
dar învinșii le-au opus o vie re
zistență.

h BASCHET. — Sala Floreasca 
găzduiește azi, de la ora 19,30, în- 
tilnirea de categoria A dintre echi
pele masculine Progresul F.B. și 
Știința Iași.

— Tot azi se dispută ia Galați 
meciuj feminin Știința Iași — Fla
mura roșie Oradea.

■ LUPTE. — Duminică se des
fășoară penultima etapă a campio
natului republican pe echipe. In 
cel mai important meci, Dinamo 
Orașul Stalin primește vizita 
fruntașei clasamentului, Dirsamo 
București. Programul mai prevede 
următoarele întîlniri : Constructo
rul Ploești — Flamura roșie Cluj, 
Locomotiva Tirrișoara —- Metalul 
Baia Mare, Flamura roșie Arad — 
Progresul Lugoj, Metalul Reșița— 
Progresul Oradea și C.C.A. — 
Constructorul București.

-- Antrenorii de lupte din Ca
pela țin astăzi, începînd de la 
ora 18, la sediul C.F.S. oraș Bucu
rești, (str. V. Alexandri Nr. 6) 
o importantă ședință, cu care oca
zie va fi prezentată o dare de sea
mă a activității pe ultimul trimes
tru.

■ MOTOCICLISM. — 24 de a- 
lergători din Timișoara au parti
cipat duminică la un concurs de 
motocros organizat de comis;a o- 
rășenească. Cursele au fost cîști- 
gate după cum urmează : 100 cmc. 
Petre Pascotă (Locomot’va), 125 
cmc. Ion Pascotă (Locomotiva), 

250 cmc. Ion Popa (Dinamo), 350 
cmc. Il’e Pascotă (Locomotiva), 
500 cmc. Profanovici Ladislau 
(Voința), ataș Kiss-ȚDungu (Di
namo) .

• FOTBAL. — Mîine, în pauza 
meciului Dinamo București-Flacăra 
Ploești, din cadrul semifinalelor 
Cupei R.P.R. va avea loc decerna
rea „Cupei Pronosport” jucătorului 
Al. Ene (Dinamo București) care 
a Înscris cel» mai multe goluri 
(20) în campionatul de fotbal din 
acest an. 

nat și au concurat pină atunci pe 
piste de ciment sau mozaic. Cu 
toată pregătirea fizică și tehnică 
mulțumitoare pe care au avut-o 
concurenți! și concurentele di<n fi
nală, ei n-au putut compensa lipsa 
de antrenament pe o astfel de 
pistă.

Prin rezultatele apropiate care 
au fost obținute ca și prin lupta 
dirză care s-a dat, Întrecerile au 
fost deosebit de pasionante. Cam
pioanele și campionii au dat dova
dă de o mare putere ide luptă, de 
rezistență și de un nivel tehnic ri
dicat.

Și nu este suficient să eviden
țiem pe Ilona Nagy (FI. roșie Tg. 
Mureș), Maria Preda (FI. roșie 
U.T.A. Arad), Szemanyl Margareta 
(FI. roșie Tg. Mureș), Alexandru 
Andrei (Voința Buc.), Zoliomy Ni- 
colae (Progresul Baia Mare) și 
Szemanyi Tiber'u (FI. roșie Tg. 
Mureș) care au obținut titlurile de 
campioni ci trebuie să vorbim și 
de Adalbert Kovacs care, deși în 
vîrstă de 53 de ani. a avut o com
portare dintre cele mai frunoase 
la oroba de 300 lovituri.

Un frumos rezultat a obținut^ și 
Petre Punje din colectivul Flacăra 
Cîmpina, care a avut multe șanse 
de cîștig la proba de 200 lovituri. 
Cîștigătoru! probei, lăcătușul frezor 
Nicolae Zoliomyi a doborît două 
bețe mai mult decît Purje. Și al 
treilea clasat în această probă, 
lăcătușul Iosif Munteanu din Si
biu, a luptat din toate putertfe 
pentru a cuceri primul loc în 
proba la care au concurat Zoliomyi 
și Purie. Dacă ar fi fost mai calm 
și mai bine orientat, Miinteanu pu
tea să realizeze un rezultat și 
mai bun. Cu cele 315 bețe dobo- 
rîte, Iosif Munteanu s-a clasat pe 
locul al treilea.

Cel care a urmărit desfășurarea 
întrecerilor finale a putut ușor să 
constate că pe primul loc în cla
sament figurează doi sportivi cu 
numele de Szemanyi. Intr-adevăr, 
este vorba de soții Szemanyi, Mar
gareta și Tiberiu, din Tg. Mureș, 
ea funcționară iar el sculptor în 
lemn. Ei fac parte din același co
lectiv Flamura roșie. Pentru fru
mosul lor succes ei au fost ^li
citați cu căldură de toți concu- 
renții.

Din punct de vedere al organi
zării întrecerilor, care s-au desfă
șurat pe pistele a două toHc'Jve,

■ PUȚINE meciuri au mai ră
mas să se dispute pînă la încheie
rea campionatului masculin de vo
lei la categoria A, dar pentru cele 
ma; bune formați; ale țării lupta 
pentru supremație a rămas încă 
deschisă. Dacă situația echipelor 
din provincie este în mare măsură 
clarificată, pentru echipele dm Ca
pitală, între care se dă lupta pen
tru titlul de campioană a țării, 
întrecerea va fi decisă după ulti
ma etapă, adică la 19 decembrie.

Pentru echipele din restul țării 
ord:nea în clasament pare- a ti de
finitiv stabilită. Cea mai bună s-a 
dovedit a fi Știința Cluj. Ea este 
urmată de revelația campionatului, 
Știința Arad, Metalul Orașul Stalin, 
Știința Timișoara, Știința Iași 
și Metalul Ploești Trebuie să evi
dențiem în special comportarea 
din retur a metalurg'știlor din O- 
rașul Stalin care au făcut jocuri 
bune, acumulînd puncte prețioase. 
De altfel, datorită rezultatelor din 
retur Metalul Orașul Stalin a 
„scăpat" de teama retrogradării, 
consolidindu-și locul șapte. Foarte 
slab s-au comportat Metalul Plo
ești, care are scuza descompletării 
formației și Știința Iaș;, cea mai 
inegală echipă a competiției.

■ CEEA CE subliniem în mod 
deosebit, fapt care trebuie să con
stituie cea mai importantă proble
mă pentru antrenorii echipelor din 
restul țării, este necesitatea ridi
cării valorii tehnice și tactice a 
ech'pelor. Deși în ultimele meciuri 
susținute în fața echipelor bucureș- 
tene unele echipe au avut compor
tări frumoase, totuși, ca linie ge
nerală, s-a evidențiat o diferență 
categorică de valoare. Echipele 
bucii r eș ten e continuă să învingă 
Ia diferențe categorice, iar cîști- 
garea unui set de către o echipă 
d'n provincie este considerată ca 
un „succes". A trecut destul de 
multă vreme de cînd sperăm in
tr-un real salt calitativ al echipe

Progresul și Constructorul, trebu
iesc făcute mai multe observații. 
Mai întîi, comisia de popice din 
localitate s-a ocupat destul de pu
țin de pregătirile și organizarea 
acestei competiții. Apoi, colectivul 
Constructorul Oradea nu a depus 
nici un interes pentru pregătirea 
bazei sale de popice în vederea 
campionatelor. Chiar în ajunul în
ceperii întrecerilor a fost necesară 
intervenția comitetului pentru cul
tură fizică și sport din Oradea, 
pentru ca sala să fie pregătită. In 
orice caz, trebuie arătat că a exis
tat o deosebire foarte mare Intre 
felul în care a înțeles comisia de 
popice din Sibiu să sprijine cam
pionatul pe echipe și felul în care 
a muncit comisia de popice din 
Oradea pentru organizarea în con- 
dițiuni cit mai bune a campiona
telor individuale. Dacă la Sibiu 
s-au depus toate străduințele, în 
schimB la Oradea comisia de po
pice a dat dovadă de mult dezin
teres. Dacă n-ar fi fost sprijinul 
comitetului regional ca și al celui 
orășenesc C.F.S. Oradea, întrece
rile ar fi fost greu de organizat.

O problemă importantă care 
trebuie discutată este aceea a fe
lului în care au înțeles diferitele ' 
regiuni să fie reprezentate în a- 
ceastă finală de campionat. Vă 
dați seama că popicele, un sport 
atit de popular, puteau să aibă 
reprezentanți din toate regiunile în 
finala campionatului țării. Și to
tuși nu a fost așa. Dacă din re
giunile Cluj, Arad, din Regiunea 
Autonomă Maghiară, Plogști. Re
giunea Stalin, Timișoara, Iași, din 
orașul București au venit concu- 
renți pentru toate probele, în 
schimb au existat regiuni care 
n-au avut nici măcar un singur 
reprezentant în această Fnală. De 
la Galați, Suceava, de la Bîrlad 
si din regiunea București nu au 
luat parte la finală nici un concu
rent ’au concurentă. Alte regiuni 
au participat numai la întrecerile 
masculine.

Finala campionatului ind'vidnal 
de ponice al tării noastre a fost 
un prilej pentru un bogat schimb 
de exnerientă între concurenții ve- 
niți din diferite centre a'e tării. ci 
va contribui, fără îndoială prin 
învățămintele care an fost trase 
cu această ocazie, la ridicarea ni
velului acestui sport atît de 
popular.

TUDOR VORNICII

lor din restul țării și rezultatele 
din ultima vreme nu :ndică nimic , 
favorabil în această privință. Este 
cazul ca antrenorii să studieze cu 
cea mai mare atenție jocul echi
pelor respective, în așa fel incit 
în perioada de pregătire, de care 
ne ma! desparte puțină vreme, să 
poată trece la o muncă susținută, 
bazată pe constatările și analizele I 
comportării de pînă acum.

■ PESTE 100 de juniori și ju
nioare se întrec, începînd de du
minică în competiția organizată 
de cercul „Tînărul Dinamov’st" 
București și dotată cu cucele „Tî
nărul Dinamovist’’. E o plăcere să 
mergi — în una din zilele de joc 
— în sala Dinamo unde au loc 
partidele. Pe două terenuri așezate 
de-a latul sălii se dispută simul
tan două mec'uri : unul de juniori 
și altul de junioare. In același 
timp, pe al. treilea teren, își fac 
încălzirea echipele care urmează 
Ia joc. Trebuie evidențiată acțiunea 
cercului „Tînărul Dinamovist". — 
prima de- acest fel — care duce la 
realizarea unei competiții pentru 
tinerii și tinerele voleibaliste, îna- 
Fara campionatului Capitalei, re
cent încheiat.

La întrecerea dotată cu cupa 
„Tînărul Dinamovist" part:cipă 6 
echipe de juniori și 5 de junioare. 
La juniori sînt înscrise echipele: 
Tînărul Dinamovist I, Tînărul Di
namovist II. Progresul SMTCF, 
Progresul ITB, Progresul FB, Re
colta ’’ar la junioare participă: 
Tînărul Dinamovist, Progresul 
SMTCF, Locomotiva Gara de 
Nord, Locomotiva CTFT, Progre.- 
sui FB. întrecerea se dispută sis
tem turneu, iar partidele se joacă 
două seturi din trei

Inițiativa dinamoviștilor trebuie 
urmată de cit mai multe colective, 
nu numai din București, ci și din 
alte centre. Fiindcă numai astfel . 
contribuim la creșterea viitoarelor I 
cadre ale voleiului nostru.

Campionatul
5 arbitri, echipa feminină a Ști

inței Cluj, 2 redactori de la pos
tul de radio Cluj, 2 ziariști și 4 
prieteni — intimi ai trăgătorilor 1 
Aceștia au fost spectatorii — nu
mărați cu atenție... — prezenți la 
meciul de scrimă dintre Știința 
Cluj și Dinamo Oradea. Și nu tre
buie uitat că rezultatul acestui 
meci decidea echipa care va ocupa 
locul al doilea în clasamentul cam
pionatului de floretă, precum și 
faptul dacă Dinamo retrogradează 
sau nu din campionatul categoriei 
A. Iată deci că la acest meci de 
o importanță deosebită, desfășurat 
într-un centru cum e Clujul unde 
scrima este dezvoltată și trăgătorii 
au o activitate bogată, n-a venit 
nici un spectator. Care este cauza 
acestui fapt? Explicația este cît 
se poate de simplă : în tot orașul 
Cluj n-a existat nici măcar un 
singur afiș care să anunțe cînd, 
unde și între cine se dispută me
ciul de scrimă din cadrul catego
riei A1 „Discreția" aceasta a or
ganizatorilor este cît se poate de 
condamnabilă și denotă o totală 
lipsă de interes. Este de-a dreptul 
amuzant faptul că au existat chiar 
printre trăgătorii participant unii 
care nu au știut în ce sală se des
fășoară întîlnirea.

„Fiecare rău își are binele său !“ 
spune un vechi proverb. Și iată că 
nici de data aceasta el n-a fost 
dezmințit. Intr-adevăr, ceea ce s-a 
întîmplat duminică la Cluj în ca
drul acestui meci de scrimă este 
mai bine că n-a fost văzut de 
spectatori, pentru că ar fi consti
tuit o foarte proastă propagandă. 
Astfel, în cadrul întîlnîrilor de flo
retă s-au înregistrat o serie de ge
sturi nesportive al căror... ton a 
fost dat de Orban (Știința Cluj) 
și Szabo (Dinamo Oradea). Dacă 
în ansamblu întîlnirea de floretă 
a mai corespuns totuși, în schimb 
cea de sabie a fost sub orice cri
tică. Toți trăgătorii s-au prezentat 
complet nepregătiți din punct de 
vedere fizic și, vrînd să suplineas
că lipsurile fizice, ei s-au dedat la 
o luptă brutală, cu lovituri, după 
ce arbitrul central oprea asaltul. 
Astfel, în întîinirile de sabie s-a

INFORMAȚII
■ Concursul Nr. 35 (etapa d-n 

5 decembrie) cuprinde meciuri din 
Cupa R.P.R. la fotbal (I și II), 
două întilniri internaționale de 
polo (V și VI), întîlniri d n cam
pionatul republican de baschet 
(VII, VIII, IX, X și B), întîlniri 
din campionatul republican de vo
lei (XI, XII și A) și întîlniri de 
floretă și sabie din cadrul campio
natului republican de scrimă IC și 
O).

■ Meciurile III și IV au fost 
anulate.

a Formațiile care vor 'ntra la 
meciurile I și II (I finala Cupei 
R.P.R. pronostic Fnal) 'i II finala 
Cupei R.P.R. (pronostic la pauză) 
vor fi cunoscute meciuri seara 
după d'sputatea semifinalelor, așa 
că participanții la acest concurs 
vor cunoaște echipele dm ziarul 
de joi.

b La meciurile de fotbal, polo, 
floretă și sabie pronosticurile vor 
fi indicate pr;n I, X sau 2, iar la 
cele de volei și baschet numai prm 
1 sau 2, la aceste discipline spor
tive neexistînd rezultate de egali
tate.

I. Finala Cupei R.P.R.. (pronostic 
II. Finala Cupei R.P.R. (pronostic

III. Anulat
IV. Anulat
V. R.P.R. — R.D.G. (polo)
VI. R.P.R. (jun.) — R.D.G. (jun.) 

VII. Dinamo Buc. — C.C.A.
VIII. Progresul C.S. — Știința 
IX. Flamura roșie Cluj
X. Știința Timișoara

XI. Dinamo Buc. —
XII. Progresul Buc. — Știința Arad

final)
la pauzăj

(polo) 
(bas chet) 
I.C. F. (baschet)

- Progresul F.B. (baschet)
Dinamo Oradea (baschet) 

Știința Timi șoara (volei) 
(volei)

MECIURI DE REZERVA

A. C.C.A. — Metalul Ploești (volei) 1
B. Locomotiva P.T.T. — Progresul Orașul Stalin (baschet) 1
C. Dinamo Oradea — C.C.A. (fio retă) 2
D. Progresul F.B. — Știința Cluj (sabie) 1

de scrimă
putut vedea tot ceea ce intră în 
gama atitudinilor nesportive, de la 
injurii pînă la lovirea intenționată 
a adversarului. Cel mai rușinos 
asalt a fost acela dintre Pellegrini 
și Gyulafalvy.

Trecînd la aspectul tehnic al în- 
tîlnirilor trebuie scos în evidență 
faptul că toți trăgătorii — cu ex
cepția lui Orban (Știința) și Thal- 
mayer (Dinamo) — s-au prezentat 
neantrenați. Astfel, de cînd s-au 
întors din lotul R.P.R. Uray și 
Szabo nu au mai făcut nici lin fel 
de antrenament. Meciul acesta — 
care după cum se vede a fost de 
ajuns de dificil — a fost condus 
cu competență de St. Csipler. In 
schimb cei patru arbitri de mar
gine, Biro (schimbat apoi de Po- 
tra) și Balogh de la Știința și 
Gazdovici II și Uglay de la Dina
mo au fost părtinitori, incorecți șl 
au contribuit din plin la atmosfera 
nesănătoasă a concursului-

In Capitală, întîinirile dintre 
C.C.A. și Progresul Cluj au avut 
desfășurări cu mult mai calme.

La floretă, echipa Casei Centra
le a Armatei a cîștigat întîlnirea 

I cu 14—2. Militarii, care în campio
nat au utilizat trăgătorii Tudor, 
Vîlcea, Chelaru, Tapalagă, Cornel 

i Georgescu și Zilahy nu mai pot 
pierde titlul de campioană a R.P.R. 
pe anul 1954. De altfel, însuși sco
rul final al acestei întîlnîri este 
cît se poate de concludent.

întîlnirea de sabie se anunța 
pasionantă. Invingînd, Progresul 
Cluj, își asigura titlul de campion 
pe anul 1954. Final nu a fost însă 
așa. Eellipa C.C.A. a cîștigat par
tida cu 10—6 fiind mai omogenă 
și mai sigură pe acțiuni. In 
schimb, de la clujeni, Szantay și 
Kokossy s-au prezentat neașteptat 
de slab. Superioritatea militarilor 
se vede și din faptul că 4 din cele 
6 asalturi pierdute de C.C.A. s-au 
terminat cu 5—4.. Deci acum titlul 
de echipă campioană se va decide 
în urma meciului de baraj care va 
avea loc între C.C.A. și Progresul 
Cluj.

R. ILIESCU
M. BĂNUȘ

O

©tonosport
■ Echipele reprezentative de po

lo ale R.P.R. și R.D.G. (sen’ori și 
juniori) dispută fiecare rite două 
meciuri unul sîmbătă seara și al
tul duminică' seara. Pentru concurs 
vor conta rezultat:’ : de duminică 
seara.

■ Concursul Nr. 35 prezintă a- 
vantajul că are nu.ua' patru me
ciuri (I, II, V și VI) ia care .există 
cîte trei posibilități (din primele 
douăsprezece meciuri). La celelalte 
există doar cite două posibilități. 
La ultimele două meciuri de la re
zervă (C și D) sînt însă trei po
sibilități. Dec!, cei care participă 
în colectiv și depun nia> multe bu
letine sînt avantajați prin aceea 
că fac un număr mai mic de com
binații. Mergîn-d cu cîte trei va
riante la meciurile I și II și cu cîte 
două varante la meciurile VII, 
IX, X și XII (care sînt mai echi
librate) iar cu celelalte fixe,, co
lectivele de participanți au multe 
șanse de a fi premiate cu un nu
măr de 144 buletine, cum ar fi cel 
de mai jos întocmit de un colectiv 
de cetățeni din cartierul Gri- 
vița Roșie.

1, X, 2
1, X, 2

1
1

1, 2
2

1, 2
1, 2

1
1» 2



AL VH-lea CAMPIONAT
Partidele întrerupte au

Lupta pozițională a caracterizat 
întîlnirile rundei a 7-a. Au fost 
partide mai lungi, dar îndîrjite, cu 
manevre deosebit de interesante. 
Numai două dintre ele s-au înche
iat în cele 5 ore de joc.

Confirmînd forma bună în care 
se află, Soos, deși avea negrele, a 
preluat curînd-inițiativa în partida 
cu Drimer.

Pentru un pion sacrificat, negrul 
avea perechea de nebuni și pozi
ție superioară. Aceasta l-a deter
minat pe Drimer să înapoieze pio
nul, apoi, pentru a opri avansarea 
amenințătoare a majorității negre 
de pioni pe flancul damei, el a sa
crificat un cal pentru doi pioni. Tur
nul și cei doi nebuni negri au 
schițat amenințări de mat, dar albul 
a găsit mereu mutări de apărare 
pînă în poziția de întrerupere care 
arată astfel:

Alb (Drimer): Rfl, Tb3 Nd8, pp. 
Si4, b5, f2 — Negru (Soos): RgB, 
Td6, Nf4, Ng4, p.g7.

In această poziție, albul a în
scris în plic mutarea 44.

Foarte interesantă este și poziția 
de întrerupere în partida Partos- 
Bălănel. Amîndoi jucătorii au făcut 
foarte repede mutările de început, 
ajungîndu-se curînd la un final de 
turnuri și piese ușoare, în care Bă- 
lănel avea un pion trecut, compen
sat de majoritatea de pioni a- 
vansatâ a albului pe flancul re
gelui. Bălanei a pătruns cu turnu
rile în tabăra albului, dar Partos 
s-a apărat inventiv, c'edînd calita
tea în schimbul a doi pioni. To
tuși la întrerupere, șansele sale 
de rezistență par a fi destul de 
reduse. Iată această poziție, în 
care albul este la mutare:

0 miportantă temă tactică 
în cursele cicliste de fond

O temă tactică importantă în 
probele de fond este îmbinarea 
acțiunilor de echipă cu inițiativele 
Individuale, curajoase. Iată, de pil
dă. un aspect mai recent din ul
tima cursă pe șosea, aspect din ca
re se pot trage prețioase învăță
minte pentru activitatea viitoare.

Alergătorul Petre Huța (Dinamo)
— care concura individuali — eva
dase cu un mic grup ce-și mărea 
necontenit avansul. Tocmai în acea 
perioadă, o parte din echipa Dina
mo trecea prin momente critice. 
Atunci, echipierii diinamoviști au so
licitat insistent antrenorul ui respec
tiv, N. Voicu, să se ducă după 
grupul fugarilor și să-l oprească din 
acțiune pe Nuță.

Coinsiderind că măsura luată nu 
a fost cea mai indicată, am stat 
de vorbă cu tînărul antrenor 
N. Voicu, — care ne-a spus urmă
toarele :

—- „Nu l-am oprit pe Nuță să-și 
.facă” cursa lui —asa cum mi s-a 

reproșat după aler^ne — ci abia 
mult mai tîrziu, după ce evadase. 
Observînd că Nuță ua mai dă ace
lași randament în cadrul moriștii 
fugarilor, avînd chiar perspectiva să 
se piardă din grupul acela, l-am 
sfătuit să se menajeze un timp, 
pînă ce va depăși perioada difici
lă prin care trecea. Că Petre Nuță 
începuse să slăbească s-a putut ve
dea apoi, cînd el a terminat cu 
mare dificultate acea etapă, la al 
cărei sprint final nici n-a mai pu
tut insista și a sosit pe ultimul loc 
din grupul fugarilor’1.

Desigur, o precizare necesară a- 
supra unui punct de vedere tactic 
care a prilejuit diferite păreri și 
aprecieri. Tema de față aduce, în
să, în discuție alte aspecte, mai 
puțin justificate, cînd antrenorii se 
grăbesc să oprească un echipier 
care a evadat din teama ca acțiunea 
acestuia să nu pericliteze situația 
întregii echipe, rămasă în pluton. 
Pluton care — socotesc antrenorii
— agitîndu-se sau plecînd în ur
mărirea fugarului (sau a fugarilor), 
s-ar putea fărîmița și, deci, ech - 
pierii respectivi — cunoscîr.d toc
mai atunci momente critice — s-ar

A început campionatul de
La 28 noiembrie a început cam

pionatul unional de hochei cu puc.
In prima zi s-au desfășurat patru 

jocuri. La Celiabinsk, campioana 
țării echipa ,,Dinamo" Moscova a 
întrecut echipa locală „Avangard" 
cu scorul de 7—2. Deosebit de dis
putat a fost meciul dintre echipa 
clubului „Karl Marx" din Electro
stal și echipa „Torpedo" Gorki. Cu 
patru minute înainte de sfîrșit, sco
rul era de 3—1 în favoarea echipei

DE ȘAH AL R. P. R.
abundat in runda 7-a

Alb (Partos): RÎ2, Ne2, pp.c4, 
e4, 15, g6, h4 — Negru (Bălanei): 
Re7, Th3, pp.e5, g7, h6.

Strategia negrului va consta pro
babil din folosirea punctelor slabe 
c4, e4 și h5; iar contra-șansele al
bului stau în amenințarea f5-f6, 
care „leagă" temporar regele ne
gru.

Avantaj decisiv (calitatea și 
doi pioni) are la întrerupere Sei- 
meanu la Ilalic, care a greșit în 
deschidere. Totuși pe tablă mai fi
ind damele, partida aceasta se mai 
poate prelungi.

G. Alexandrescu (cu negrul) s-a 
străduit îndelung să folosească 
slăbiciunile din poziția lui Ghițe- 
scu, dar acesta s-a apărat dîrz, 
păstrînd egalitate materială.

După manevre poziționale com
plicate, Radovici obținuse doi pioni 
centrali trecuți și legați, dar gre
șind în criză de timp a pierdut 'un 
cal la Costea.

In partidele Weisman-Rădulescii 
și Samarian—Șuta avantajul ma
terial este de partea negrelor.

S-au încheiat doar partidele Ka- 
racsony—Mititelu și I. Szabo — 
Nacht. Mititelu a demonstrat că 
poate juca bine și cu negrele... cîș- 
tigînd la mutarea 43. Nacht avea 
după controlul timpului doi pioni 
în plus, dar în final, a cedat.

Partida Ciocîltea—Troianescu s-a 
amînat pentru miercuri.

Modificări puține în clasament, 
în care continuă să conducă Tro
ianescu și Soos cu cîte 5 puncte.

Astăzi se joacă runda 8-a, îrt 
care se distinge partida Bâlănel- 
Ciocîltea, iar mîine este zi de ju- 
care a întreruptelor.

pierde, riscînd astfel locul bun ce-1 
au în clasamentul pe echipe.

Iată, însă, că fazele în •’.are echi
pierii rămași în pluton strigă cu 
insistență antrenorilor să-l opreas
că pe echipierul fugar, arată, în 
primul rînd, o greșită orientare a 
cicliștilor și în al doilea rînd, a 
antrenorului care se lasă influen
țat de gesturile și atitudinile aces
tor echipieri, intrați în panică.

Este foarte adevărat că nu se 
poate impune antrenorilor să aplice 
o anumită măsură în rezolvarea di
feritelor scheme tactice, ivite în 
desfășurarea cursei, ei avînd liber
tatea să-și conducă formația potri
vit intereselor acesteia. Dar — așa 
cum am mai scris aci — nici nu 
poate fi oprit un alergător să-și 
„facă" cursa lui, să-și ducă pînă 
la capăt acțiunea curajoasă, care 
contribuie la dezvoltarea combati
vității și a creșterii personalității 
sportive a ciclistului.

In asemenea împrejurări, — ți- 
nînd seama că inițiativele indivi
duale trebuiesc încurajate — cea 
mai indicată măsură tactică este 
aceea ca echipa în cauză să știe 
să se organizeze și să acționeze în 
așa fel, îneît să favorizeze acțiu
nea coechipierului evadat și, tot
odată, ea să nu piardă prea mult 
teren, spre a nu-ș; periclita situația 
în clasament. Dar. dintr-o greșită 
concepție „tactică’1, de cele mai 
multe ori echipa rămasă în pluton 
face gesturi disperate cerînd antre
norului să-l oprească pe fugar. Este 
aci un fel de comoditate, de exa
gerată „economie” a eforturilor, ca
re nu poate servi cu nimic dezvol
tării combativității și deci obține
rii de medii orare ridicate. Căci, 
presupunînd că un ciclist din altă 
formație ar fi creat acea fază peri
culoasă, nu ar fi avut oare echipa 
sarcina imediată să-și apere șansa ?

Iată, așadar, o importantă temă 
tactică pe care colegiul de antre
nori are prilejul s-o analizeze te
meinic, printre alte probleme, în 
cadrul ședințelor din cttrsul iernii.

EMIL IENCEC

hochei cu puc al U.R.S.S.
Torpedo. Intr-un timp extrem de 
scurt, hocheiștii din Electrostal nu 
numai că au egalat scorul, dar au 
luat și conducerea, cîștigînd întil- 
nirea cu scorul de 4—3.

La Novosibirsk, meciul dintre e- 
chipele „Daugava" Riga și „Avan
gard” Leningrad s-a terminat în 
favoarea jucătorilor leningrădeni cu 
rezultatul de 3—1, iar echipa Casa 
Ofițerilor din Leningrad a întrecut 
echipa locală Dinamo cu scorul de 
5-2.

La tenis de masă j 
R. CEHOSLOVACĂ - SUEDIA 5-1 ;

PRAGA (prin telefon). — La 26 
noiembrie s-a desfășurat la Stock
holm întâlnirea internațională mas- 
cullină de tenis de masă dintre 
reprezentativele R. Cehoslovace și 
Suediei. Victoria a revenit jucăto
rilor cehoslovaci la scorul de 5—1. 
Iată rezultatele tehnice: Tereba- 
Johansson 2—0 (12—14) ; Stipek- 
Fliesberg 2—1 (19—21, 22—20,
21—16) ; Andreadis-Esterhom 2—0 
(4,17); Tereba — Fliesberg 1—2 
(15-21, 23-21, 16-21) ; Andrea
dis—Johansson 2—0 (12,12) ; Sti- 
pek-Esterhom 2—0 (11. 17).

La cererea publicului a urmat un 
meci între Andreadis și Fliesberg. 
Victoria a revenit lui Andreadis cu 
scorul de 2—0 (15, 15). (

Duminică jucătorii cehoslovaci au 
participat la un turneu internațio
nal desfășurat la Linkoping. Pe 
primul loc s-a clasat Andreadis 
urmat de Stipek, Tereba și Amou- 
retti (Franța)

★
In zilele de 5—7 decembrie ju

cătorii cehoslovaci vor participa la 
campionatele internaționale de te* 
nis de masă ale Suediei, care se 
anunță cele mai „tari” din acest 
an în afara campionatelor mondiale 
de la Londra. La Stockholm vor 
participa cei mai buni jucători din 
Anglia șt Franța, japonezul Ogi- 
mura și alți jucători de frunte.

După terminarea campionatelor 
internaționale ale Suediei, jucăto
rii cehoslovaci vor pleca în Finlan
da unde va avea loc întîlnirea de 
tenis de masă dintre reprezentati
vele Finlandei și R. Cehoslovace. 
In afară de această întîlnire ofi
cială, jucătorii cehoslovaci vor mal 
evolua în diferite orașe alia Fin
landei.

JNDRICH PEJCHAR

—o—

W&fMKSIl HOTARE
Campionatul de fotbal 

al R.P. Umgare se apropie 
de sfîrșit

Campionatul de fotbal al R.P. 
Ungare se apropie de sfîrșit. Mai 
sînt trei etape complete, șj cîteva 
meciuri restante, în urma cărora 
se va ști care din cele 14-vtchipe 
va fi noua campioană a țării și care 
sînt echipele care au retrogradat. 
Un răspuns definitiv mai cu sea
mă la cea de a deua problemă este 
greu de dat în momantul de față. 
Honved Budapesta est» virtuala 
campioană a țării, în schimb în 
coada clasamentului se dă acum o 
luptă disperată pentru evitarea ul
timelor două locuri. In lupta acea- 

1 sta sînt angrenate aetualmente nu 
mai puțin de opt echipe. Dintre a- 
cestea doar echipa Vasap din Sta- 
linvaros are o situație mai dificilă 
pentru că ea are cu trei puncte mai 
puțin decît echipa Szeged.

In ultima etapă desfășurată du
minică rezultatele au fost din nou 
surprinzătoare. Echipa minerilor 
din Dorogy, Banyasz, a învins pu
ternica formație budapestană Doz- 
sa cu 2—0 (1—0). Se pare că 
echipa gazdă în care joacă inter
naționalul Buzansl$i va scăpa de 
retrogradare întrucît în ultimele 
partide ea a dovedit multă constan
ță, realizînd patru puncte din trei 
partide. La Stalinvaros, echipa lo
cală Vasas a fost întrecută’de for
mația Csepel cu 2—0 (1—0). După 
acest rezultat echipa din Stalinva-. 
ros are foarte puține șanse să mai 
rămînă în prima categorie a țării. 
(Mai are de susținut doar trei 
jocuri). In sfîrșit, Honved și-a con
firmat din nou înalta sa clasă, dis- 
punînd de data aceasta de Salgo- 
tarjani Banyasz cu 6—1 (4—0). In 
echipa militatelor și-au făcut rein
trarea Puskas și Lorant, care au 

I dat deplină satisfacție. Kocsis îșl 
păstrează excelenta formă, mareînd 
și de data aceasta două goluri, 
consolidîndu-și astfel poziția sa 
fruntașă în clasamentul golgheteri
lor din campionatul maghiar. El 
se află pe locul întîi cu 22 goluri, 

1 urmat de Dobo cu 15 goluri, Palo 
1 tas. Hidegkuti, Șandor cu cîte 14 
* goluri.

PE DRUMURI DE MUNTE

Odată cu sosirea vacanțelor, 
vine timpul excursiilor minu
nate prin locurile cele mai pi
torești ale tării.

Iată clasamentul după etapa de 
duminică:

1. Honved 19 16 1 2 67:22 33
2. Vdros Lobogo 20 12 3 5 60:18 27
3. Kinizsi 22 13 1 8 42:27 27
4. Vasas Budapesta 22 9 7 6 41:41 25
5. Dozsa 22 9 4 9 44:39 22
6. Vasas Izzo 22 6 10 6 25:32 22
7. Diosgyori Vasas 22 9 3 10 44:48 21
8. D-orogi Banyasz 23 6 9 8 32:38 21
9. Csepeli Vasas 23 6 9 8 29:40 21

10. Gyori Vasas 22 7 6 9 33:44 20
11. Salgotarjan 23 7 4 12 25:42 18
12. Sombathely Lok. 22 6 6 10 25:42 18
13. Szegedi Hal. 23 6 6 £1 31:56 18
14. Stalinvaros 23 6 3 14 32:46 15

Meciul Umia Chorzow — 
Gwardia Varșovia va deci

de echipa campioană 
de fotbal a R.P. Polone

VARȘOVIA, (prin telefon). — 
Duminică s-a desfășurat în R.P 
Polonă ultima etapă a campionatu
lui de fotbal pe anul 1954. Cele 
cinci meciuri nu au putut decide 
echipa campioană, urmînd ca stm- 
bătă 4 decembrie ultimul meet rer 
tanță dintre Unia Chorzow și 
Gwardia Varșovia să desemneze 
prima clasată. In etapa de dumi
nică s-au înregistrat următoarele 
rezultate: C.W.KS. — Gwardia
Varșovia 2-2; Gwardiia Bydgoszcz- 
Ogniwo Rrakovia 0--0; Wlokniarz 
Lodz — Budowlani Chorzow 2—1; 
Unia Chorzow — Gornik Radlin 
1—0; Gwardia Krakovia — Kole- 
jarz Poznan 3—0. Actualmente pe 
primul loc în clasament se află 
Ogniwo Bytom cu 24 p. urmată de 
Wlokniarz cu 24 p., Unia Chorzow 
cu 23 p. însă cu un joc mai puțin.

Au retrogradat echipele Budo
wlani Chorzow și Ogniwo Kra
kovia.

Campionatul de fotbal 
al R. D. Germane

In ultimele etape ale campiona
tului de fotbal al R.D. Germane 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate: Erfurt — Rostock 4—0, Lo
komotiv Leipzig — Zwikau i—0, 
Dinamo Drezda — Babelsberg 0-3, 
Vorwărts Berlin — Einheit Drezda 
3—1, Karlmarxstadt—Einheit Leip

lată un grup de pionierii so
vietici vizitind un interesant fe
nomen al naturii: ghejarul din 
Osetia de Nord.

zig, 4—3, Meerane — Halle 1—2, 
Senftenberg — Karimarxstadt Che* 
mie 0—0, Lokomotiv Leipzig—Di
namo Drezda 3—2, Zwickau—Hal* 
le 3—1, Vorwărts Berlin — Karl* 

i marxstadt Wismut 3—2 (ultimele
trei meciuri s-au jucat în cursul 

• săptămînii)
I In urma acestor rezultate, după 
I 10 etape clasamentul redus se pre- 
, zintă astfel:

Lokomotiv Leipzig
Vorwărts Berlin 
Erfurt

10 6 1 3 14: 9 13
10 5 3 2 16:12 13
10 5 2 3 23:12 11

Atbîtrul brazilian Vîsna 
sancționat de F.I.F.A.

Federația internațională de fot* 
bal asociație l-a sancționat pe ar
bitrul brazilian Viana, ștergîndu-l 
din lista arbitrilor internaționali. 
Această sancțiune i-a fost dată pen
tru că s-a constatat că după me-’ 
ciul R.P. Ungară — Brazilia, din 
cadrul campionatului mondial de 
fotbal, arbitrul brazilian Viana a 
instigat jucătorii brazilieni la pro
vocarea scandalului și l-a insultat 
pe arbitrul Ellis, acuzîndu-1 că el 
este primul vinovat pentru înfrtn- 
gerea echipei Braziliei.

Mîine, la Londra, echipa 
Angliei întîlnește reprezen
tativa Germaniei occiden

tale
Mîine, 1 decembrie, se va des* 

fășura pe stadionul Wembley din 
Londra întîlnirea internațională de 
fotbal dintre reprezentativele An
gliei și Germaniei occidentale. In 
vederea acestei întîlniri, englezii au 
făcut numeroase pregătiri. In me
ciurile de antrenament însă, lotul 
de jucători nu a dat prea mare 
satisfacție, fapt care pune pe gîn- 
duri pe conducătorii fotbalului en* 
glez. In ultimul meci de antrena
ment desfășurat săptămîna trecută, 
lotul naționalei engleze a întîilnit 
echipa Arsenal. Meciul s-a termi
nat la egalitate (0—0), cu toate 

i că din echipa selecționată n-au 
| lipsit cunoscuții internaționali Mat- 
j hews, Finney, Wright, Byrne, Sta* 
, niforth și alții.
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DUPĂ DOUĂ SERI PUGILISTICE IN SALA FLOREASCA
Mîifte seară se dispută ultima reuniune a concursului

r«

După o perioadă destul de înde
lungată, în care iubitorii „sportu
lui ;;i mănuși" uitaseră aproape 
drumul spre sălile în care sînt or
ganizate reuniunile de box, con
cursul triunghiular, buc.urîndu-se 
de participarea reprezentativei aso
ciațiilor sportive sindicale, precum 
șt a echipelor <2.6.A. și Dinamo, 
a însemnat un mult așteptat revi
riment, trezind din „somnolență" 
și această populară disciplină spor
tivă.

Desfășurarea primele două reu
niuni ne-a oferit prilejul să asistăm 
la o serie de partide viu disputate, 
spectaculoase și de un bun nivel 
tehnic. Dar, din păcate aceste două 
reuniuni ne oferă și prilejul nedorit 
al unor constatări negative.

Să ne oprim asupra felului în 
care au fost judecate și arbitrate 
unele meciuri. în primul rînd, avem 
de-a face cu două grave greșeli co
mise de arbitrul Marin Stănescu. 
La meciul Toma Ilie—Eugen Mol- 
doveantt, el a oprit lupta în re
priza a ÎII-a, hotărînd cu ușurință 
si cu de la sine putere, victoria 
lui Moldoveanu. Ce se întîmplase 
însă în ring ? Toma Ilie primise 
în prima repriză o lovitură cu ca
pul, fără gravitate, dar care, ori
cum, trebuia sancționată de arbitru 
măcar cu o „observație". Marin 
Stănescu nu a făcut acest lucru. 
El a rămas însă imoasibil și la a 
doua lovitură nenermisă (cu capul) 
anh‘.-ată de Moldoveanu în repriza 
ultimă și care l-a pus pe Toma 
Ib’e {n imposibilitate da a mai 
continua lupta. Greșeala gravă a 
lui Marin Stănescu constă nu în 
lanțul că a oprit meciul, ci în 
graba cu care a ridicat mîna lui 
Moldoveanu, fără să apeleze nici 
un moment la nărerea celor trei 
iu lecători. F4' însă și mai regre
tabil că judecătorii arbitri — și 
mai ales arbitrul principal (T. Po
pescu) — nu au hiat nici un fel 
de atitudine, contribuind astfel la 
comiterea acestei flagrante erori. 
Nu trecuseră decît puține minute 
de la această tniîmplare, cînd ar
bitrul Marin Stănescu, de astă dată 
într-nn mod foarte curios, i-a dat 
lui losif Bora două avertismente, 
dintre care al doilea cu totul ne- 
jusfîfi-at. Pentru noi, a părut inex
plicabilă strictețea cu care acest 
arbitru urmărea fiecare acțiune a 
lui Bor», trecînd în 
derea unele abateri 
șite de D. lamandl

Nu putem fi de 
comnort irea arbitrului Ilie Gonstan- 
tinescu care, în meciul N. Min- 
dreamt—Matei Godeanu, l-a deza
vantajat vădit pe Mîndreanu „ui- 
tînd" să-l numere pe Godeanu a- 
tunci cînd acesta fusese trimis la 
podea

<.jjn meciul L. Ambruș—

schimb cu ve- 
simîlare săvîr-

acord nici cu

Cmpioriatele mondiale de tir au luat sfirșit 
Trăgătorii sovietici au

CARACAS (Agerpres). —
In seara zilei de 27 noiembrie 

a avut ioc la Caracas festivitatea 
de închidere a celui de al 36-lea 
cț)mpi ,nat mondial de tir la care 
au participat trăgătorii din 32 de 
ță i ale lumii.

Sportivii sovietici, care au luat 
pa te pentru prima oară la aceste 
campionate, au obținut un succes 
strălucit

In competiția pentru titlul de 
campion mondial pe echipe, care 
s-a desfășurat la 14 probe, trăgă
torii sovietici au ieșit învingători 
în 9 probe, iar la alte două s-au 
clasat pe locul trei. Din cele 63 
de medalii de aur, care au fost 
disputate în competiția pe echipe, 
sportivii sovietici au cucerit 41. In 
afara acestora, ei au mai primit 9 
medalii de bronz pentru locul trei, 
obținut în două probe.

Din cele 7 premii speciale, prevă
zut in competiția pentru campio
natul mondial pe echipe la princi
palele probe, trăgătorii' Uniunii So
vietice au cucerit șase, și anume: 

. „Premiul Argentinei" —' pentru pri
mul loc în proba de armă liberă ca
libru mare (3x40 de la 300 m.); 
„Premiul Elveției" — pentru vic
toria în proba de armă liberă cali
bru redus, trei poziții de la 50 m.; 
„Cupa Lyon" — pentru victoria 
în proba de pistol militar (30+30); 
„Premiul Venezuelei" — pentru pri
mul loc în proba de pistol viteză 
de la 25 m.; „Premiul Helsinki" 
— pentru victoria în proba de pis
tol «viteză 60 m. și „Premiul Kru- 
£er“ — pentru primul loc în pro-

Redacția Administrația, București, str. Const Miile Nn n dicton 8 3f- 3 «i v \r 1-9—52 HAș 345? -62 intr Poligrafică Nr. 2 »tr,
iele se tao la oficiile poștale prin tas lorii poștali și diluzorii voluntari din întreprinderi.

G. Dobrescu, așa cum am arătat 
și în cronică, nu corespunde reali
tății. Meciul a fost egal, iar dacă 
se punea problema desemnării unui 
învingător, acela nu putea fi de- 
cît L. Ambruș.

loc

loc

Mîine seară, în Sala Sportu
rilor de la Floreasca, începînd 
de la ora 19, se va desfășura 
ultima reuniune a concursului 
tringhiular de box.

Programul acestei reuniuni va 
fi cunoscut după efectuarea cîn- 
tarului oficial care va avea 
mîine la amiază.

In „deschidere" vor avea 
trei meciuri amicale.

Biletele pentru această reu
niune s-au pus în vînzare la 
Agenția centrală „Pronosport" 
din cal. Victoriei 9. Sînt vala
bile numai permisele C.C.F.S. 
de culoare albastră și roșie (de 
piele), precum și permisele de 
ziariști.

înaintea acestei ultime reu
niuni, reamintim clasamentul : 
As. sp. sind. 
C.C.A.
Dinamo

t

9 1 4
6 1 4 13
3 2 10

1914
11
15 8

Iată, așadar, cum o serie de in
tervenții nefericite și uneori de rea 
credință, pot influența în mod cu 
totul inadmisibil asupra rezultate
lor din ring și asupra moralului 
boxerilor care părăsesc ringul cu 
convingerea că au terminat învin
gători, dar că au fost învinși de... 
arbitri.

Acestea nu sînt insă singurele 
aspecte negative constatate în a- 
ceastă competiție. De pildă, nu 
putem trece cu vederea nici atitu- 

obținut un strălucit succes

Gh. Zamfirescu (As. sp. sind.) a stopat cu directul de stingă atacul 
lui V. Filuță (Dinamo) și va trimite imediat un croșeu de dreapta 

(Foto A. Bereș)

ba de vînâtoare „cerbi mișcători".
Participînd în competiția pentru 

titlurile individuale, care s-a des
fășurat la 18 probe, trăgătorii so
vietici au cucerit medalii de aur de 
campioni mondiali la 11 probe, me
dalii de argint la 7 probe și me
dalii de bronz la 5 probe.

Un mare succes a obținut Ana- 
tolii Bogdanov 
Iul de campion 
de armă liberă 
de la 300 m.), 
„în genunchi" 
trei poziții, precum și la armă li
beră calibru redus 3x40 focuri de 
la 50 m., pozițiile „în genunchi", 
„în picioare" și la cele trei poziții. 
De asemenea, un alt trăgător sovie
tic, V. Borisov a cucerit titluri de 
campion mondial în probele de ar
mă liberă calibru mare poziția „în 
picioare" și armă liberă calibru re
dus. poziția „culcat", iar în alte 
cinci probe s-a clasat pe locul doi.

Titluri de campioni mondiali au 
mai fost cucerite de trăgătorii so
vietici V. Romanenko în proba de 
vînătoare — cerbi mișcători, N. Ka- 
linicenko în proba de pistol viteză 
(60 focuri) și D. Bobrun în proba 
de „cerbi mișcători" (cu focuri du
ble).

In cursul campionatelor, sportivii 
sovietici au stabilit 18 noi recor
duri mondiale. Participînd la pro
bele Individuale de clasificare pen
tru medalii, trăgătorii sovietici au 
cucerit 77 medalii de aur, 14 meda 
Iii de argint si 8 medalii dn bronz.

Campionatele au fost închise de 
președintele Venezuelei, j’menez.

care a cucerit tit- 
mondial în probele 
calibru mare (3x40 
pozițiile „culcat" și 
și la totalul celor

t

mai 
ce n- 
spe-
luat 
pro-

dinea neprincipială a antrenorilor 
celor trei reprezentative care înțe
leg să-și asigure unele „atu-uri" 
tactice, dedîndu-se la fel de fel de 
manevre de culise. Din această 
cauză a trebuit să depunem multe 
străduințe pentru a afla programul 
celei de a doua reuniuni. Dar și 
de data aceasta, n-am putut veni 
cu o informare strict reală, antre
norul Marcu Spakov (C.C.A.) 
schimbînd în ultimul moment al
cătuirea echipei sale. Vina cea 
mare o poartă însă comisia 
trală de box și inspecția, de 
cialitate din C.C.F.S. care n-a 
atitudine hotărîtă în această 
blemă, admițînd o clauză în regu
lamentul competiției, potrivit că
reia echipele respective vor putea 
fi anunțate cu un sfert de oră îna
intea cîntarului oficial. Această 
clauză n-a făcut decît să contribuie 
la crearea unei tensiuni nervoase 
extreme care nu-și are locul în 
mișcarea noastră sportivă.

$i acum o problemă veche, care 
rămîne totuși nouă • publicul spec
tator. Meciurile din cadrul acestei 
competiții ne-au dat din nou posi
bilitatea să constatăm că se gă
sesc oameni de rea credință, care 
protestează ta mod nejustificat, 
incitîndu-i la scandal pe specta
torii din jurul lor. Credem 
sosit momentul să se pună 
acestor nepermise atitudini, 
cum cerem ca lupta din ring 
desfășoare cinstit, în limitele 
tivității, tot astfel adresăm 
tătorilor îndemnul de-a judeca o- 
biectiv și 
pugilistice, 
sport orice

că a 
capăt

Așa 
să se 
spor- 
spec-

fărâ patimă întrecerile 
lăsînd la ușa sălii de 
urmă de nesportivitate.

MARIUS GODEANU 
G MIHALACIIE

„Marele premiu 
al orașului Pr^ga 

la baschet
PRAGA (prin telefon).— La edi 

ția din acest an a tradiționalei 
competiții „Marele premiu al ora
șului Praga”, rezervat echipelor 
feminine de baschet, se întrec șaipte 
reprezentative de oraș. Du- 
roiniică in prima zi a întrecerilor 
s-au desfășurat următoarele me
ciuri: Sofia-R. Cehoslovacă juni
oare 65-61 (31-22); Praga-Varșo-
via 66-58 (36-19); Moscova-Buda- 
oes-ta 88-43 (38-21).

CUPA MONDIALĂ LA RUGB1
Paris. — Cupa mondială la rugbi 

a fost cucerită de echipa Angliei 
care a dispus în finală de națio
nala Franței cu scorul de 16-12. 
Locurile următoare au fost ocupate 
de Australia și Noua Zeelandă.
SLOVAN BRATISLAVA — WIE

NER SPORTKLUB 3-0 (0-0) 
Bratislava. — Zilele trecute, e- 

chipa vieneză Wiener Sportklub a 
jucat la Bratislava, întîlnind echipa 
Slovan. Cu tot timpul nefavorabil, 
meciul a fost urmărit de peste 
8000 de spectatori și s-a terminat 
cu victoria gazdelor la scorul de 
3-0. Punctele învingătorilor au fost 
înscrise de Brehovsky, Pavlovsky 
și Pazicky.

LA HOCHEI PE GHEATA: 
C.W.K.S. — SOEDERTALJE 

(SUEDIA) 6-5
Varșovia. — Ultimul meci din 

cadrul turneului pe care echipa

METAMORFOZA
Cînd am desfăcut scrisoarea, 

primul lucru care ne-a atras a- 
tenția a fost... puzderia de sem
nături de la sfîrșitul scrisorii. 
Le-am și numărat: 12 semnă
turi. Și atunci nc-am gîndit că 
cei ce s-au adresat ziari. ui au 
ceva pe suflet, da ă s-au adu
nat atîția la un .loc și au pus 
mina pe condei. Tare trebuie 
să-i fi supărat ceva...

Și chiar erau supt răii. Cum să 
nu fie ? Puneți-vă și Dv. în lo. 
cui lor. Au muncit multă vre
me alături de Iosif Bartha a- 
colo, la Reghin la întreprinde
rea l.F.l.L. și-l îndrăgiseră 
Băiat hun, muncitor harnic, iar 
ca sportiv, ce să mai vorbim: 
clasa una1 N-a fost meci al 
Avutului în care. Bartha, ca 
..stoper", să nu lupte din toa
te puterile, cot la cot cu ceilalți 
jucători, pentru' victoria echi
pei. Un ziar din Tg. Mureș, 
„Voros Zăszlo" a scris chiar un 
articol, intitulat: „Bartha.

stîfouil apărării".
Pînă aici, toate bune. Dar 

numai pină aici. Căci de la un 
timp și mai ales de cind echipa 
Avîntul-Reghin a devenit... lo
catară a categoriei A la fotbal 
(cu toate... mutațiile la zi In 
scriptele C.C.F.S.-ului), nu mai 
e chip să te înțelegi cu losif 
Bartha Snune p» toate drumuri
le că el (numai el /) a făcut ca 
echipa să intre la „ 
prin

„A". și că
urmare, doi ani de aci

Vestiare.,.
asistat, a-s.gur, cei mai 
dintre Do., la ultimele 

Cunoașteți

bal mascat, 
l-ar fi recu-

mulți 
meciuri de fotbal, 
deci decorul în care s-au des
fășurat aceste întreceri de fot
bal, In tribune, pe bănci și pe 
intervale, insulițe de zăpada, 
iar pe teren... împărăția noro
iului, De multe ori, în lupta 
Pentru balon, jucătorii iși ve
deau bocancii prinși în clisa 
terenului, de parcă ar fi intrat 
din greșeală Intr-un ocean de 
gumarabică. In alte momente, 
spectacolul devenea și mai... pi
toresc : cîte un jucător aluneca, 
dădea cu nașul în noroi, iar 
cind se ridica de jos, era toc
mai bun pentru... 
Nici mamă-sa nu 
noscut !

După atîta efort 
după atîta... mlzgăleală, jucăto
rii trebuie să se spele, nu ? 
Așa e și firesc! Noi cunoaștem 
însă niște tovarăși care nu sînt 
de această părere, sau în orice 
caz, nu-i interesează problema 
asta. De lucrul acesta s-au pu
tut convinge fotbaliștii de la 
Voința-Bucure.ști, cînd s-au dus, 
nu de mult, la Sibiu, pentru a 
întîlni în cadrul campionatului 
categoriei B, echipa de fotbal 
Progresul-Sibiu.

Terenul, vi-l închipuiți cum 
arăta, după ce vreme de o săp- 
tămînă, ploaia căzuse necon
tenit. După terminarea celor 
90 minute de joc, fotbaliștii ar

și mai ales

t

Scurte știri externe
de hochei pe 
(Suedia) l-a

gheață Soe- 
întreprins în 

desfășurat la

suedeză 
dertalje 
R. P. Polonă, s-a
Varșovia, unde oaspeții au întîl- 
nit echipa C.W.K.S. campioană a 
țării. Jucînd cu multă ambiție, 
gazdele au reușit o victorie la li
mită : 6-5 (2-1; 2-3; 2-1). Pentru 
învingători au înscris: Czech (3), 
Jai’iczko (2) și Jezak. Pentru oas
peți au marcat: Carlsson și Blom
quist cîte 2 și Sundin.

TURNEUL INTERNATIONAL DE 
SCRIMĂ DE LA VIENA

VARȘOVIA 29 (prin telefon). — 
In capitala 
un turneu 
la care au
8 țări. Pe 
s-a clasat 
de R. P.

Austriei s-a desfășurat 
internațional de scrimă 
participat trăgători din 
echipe, pe primul loc 

R. P. Ungară urmată 
Polonă și Austria. La 

proba de sabie pe primul loc s-a

poale să se... odlhneas- 
muncească alții pentru 

cînd alții încearcă să-l 
domolească, Bartha le vî- 

,Poftiți, ci- 
„Bartha-

înainte 
că. Să 
el. Și 
mai 
ră ziarul sub nas: 
tiți ce spun? aici. 
stîlpul apărării 1“

Nereușind să-l întoarcă din 
drumul greșit pe care a apucat, 
tovarășii lui de muncă, Bara- 
bas Francisc, Naghi Eva, Dicso 
Klein, Pop Sabin și alții s-au 
gîndit să se adreseze ziarului 
nostru.

Și n-au făcut răă. Orictt de 
hun fotbalist ar fi Bartha, el 
va trebui să-și dea scama pînă 
la urmă că nu e cazul să... dea 
cu piciorul și sfaturilor tovără
șești care i se adresează si care 
' u sî^t decît spre binele lui.

1

modeme !
fi vrut, firește, să se spele, să 
se curețe Dar spală-t;, clacă 
poți I De jur împrejur nu era 
decît... apă de ploaie, apa... 
apa fiind oprită de ia uzină 
din cauză că tovarășii din con
ducerea colectivului sportiv In
dependența neglijaseră să a- 
chite cuvenitele taxe.

Ce te faci atunci? Noroc că 
nu departe se afla un bazin, 
în care se zărea puțină apă, 
mai rămasă din vară, mai adu
nată din ultimele ploi. Pe în
tinsul apei pluteau în voie, spin- 
tcClnd valurile ca niște trans
atlantice, cele două rațe gră
sune ale intendentului, care 
tocmai își luau obișnuita baie 
de du.pă-amia~ă... Vă închipuiți 
și Dv. spaima rațelor, cînd s-au 
pomenit lingă ele cu cei 22 ju
cători (pUts arbitrii), care cău
tau să folosească aceste... insta
lații igienice ad-hoc, puse la 
dispoziție de colectivul sportiv 
Independența-Sibiu, căru:a îi 
aparține terenul.

La orice s-ar fi putut aștepta 
fotbal-'știi de la Voința și de la 
Progresul, numai la această 
baie rece, în aer liber și în 
mi:locul lui noiembrie, nu t

Oricum, părerea noastră este 
că după o astfel de baie nu 
strică un... duș rece pentru cei 
care au privit cu atîta nepăsare 
'problema întreținerii terenului.

JACK BERARIU
AUREL CAȚAROS

clasat Kovacs (R.P.U.) locurile 3 
și 4 au fost ocupate de Pawlowski 
(R.P.P.) și respectiv Zablocki 
(R.P.P.).

Gilbert bozon abando
nează înotul

Gunoscutul înotător francez, 
Gilbert Bozon, campion european 
și recordman mondial, nu va mai 
participa la antrenamente și la 
concursurile oficiale. Sub această 
știre, ziarul parizian „l’Equipe" 
prezintă un amplu reportaj despre 
cariera lui Gilbert Bozon. In arti
col este publicată și declarația lui 
Gilbert Bozon în care el arată care 
sînt cauzele care l-au determinat 
să abandoneze sportul său favorit. 
„In primul rînd cîștigul extrem de 
mic, lipsa de bani și viața anevo
ioasă pe care o duc în ultimul timp. 
Nu am putut să mă antrenez serios 
pentru că trebuie să mă ocup de 
gr ioturile Umi <"’rș‘
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