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Pentru dezvoltarea patinajului
Dezvoltarea patinajului ia 

noi în țară nu mîti este o 
problemă nouă și nediscu

tată. Dimpotrivă, din 1950, de 
cînd a fost amenajată prima pistă 
de patinaj (este vorba de aceea 
de la Poiana Stalin pregătită în 
vederea J.M.U-I.) și cînd pentru 
prima oară patinatorii noștri au 
îuat parte la un concurs interna
țional, această problemă a fost me
reu discutată și analizată, consta- 
tîndu-se cauzele care îngreunează 
dezvoltarea patinajului, stabilindu- 
se chiar măsuri pentru îmbunătă
țirea situației.

Ecoul acestor frămîntări a fost 
deosebit de mare în rîndurile tine
retului. Numeroși tineri s-au an
grenat cu entuziasm în acest 
sport, înțelegînd că numai printr-o 
muncă perseverentă și prin efor
turi deosebite pot fi depășite greu
tățile obiective existente (scurtă 
perioadă de îngheț, lipsa unui pa
tinoar artificial etc.). Astfel, de 
Ia cei cîțiva patinatori de viteză 
care în 1950 ne-au reprezentat țara 
la Jocurile Mondiale Universitare 
de Iarnă de la Poiana Stalin și 
dare erau destul de slab pregătiți, 
s-a ajuns ca la finalele campiona
tului republican din acest an să 
se prezinte 85—90 de patinatori de 
forțe sensibil egale, a căror între
cere echilibrată a dus la îmbună
tățirea simțitoare a recordurilor 
existente. Interesul tineretului pen
tru patinaj și calitățile sale natu
rale pentru acest sport au fost 
confirmate de faptul că majorita
tea recordurilor de juniori și ju
nioare întrec astăzi recordurile se
niorilor și senioarelor.

Entuziasmul tineretului pentru 
acest sport nu a fost însă susți
nut prin buna gospodărire a echi
pamentului, a materialelor și a pa
tinoarelor, de desfășurarea pe în
treg anul a procesului de instrui
re, de o repartizare judicioasă a 
antrenorilor existenți, de o sus
ținută muncă de propagandă și în 
general de mai mult interes din 
partea asociațiilor sportive, a co
misiei centrale și a inspecție.! de 
patinaj.

Tocmai aceste preocupări, aceas
tă susținere a entuziasmului tine
retului. care putea fi „martorul1’ 
dezvoltării activității de patinaj, 
nu a existat și nu există încă. Moti- 
vîndu-și inactivitatea prin „teoria" 
eă numai patinoarul artificial poate 
scoate patinajul din prezentul im
pas, majoritatea activiștilor spor
tivi uită de toate celelalte acțiuni 
care pot ridica nivelul patinajului. 
Comisia centrală și inspecția de 
specialitate, fiind ocupate în cea 
mai mare parte de timp de proble
mele hocheiului pe ghea'jl, s-a 

mărginit la transmiterea birocra
tici a unor instrucțiuni pentru a- 

'menajarea patinoarelor cu gheață 
naturală, fără să controleze apli
carea practică a acestor dispozi- 
țiunî. Din această cauză, deși nu
meroasele lacuri, ca și terenurile 
de volei și de tenis puteau fi trans
formate în patinoare, mai cu sea
mă în condițiile gerurilor din iama 
trecută, ele n-au fost realizate de- 
cît în cîteva centre (București, O- 
rașul Stalin, Miercurea Ciuc) și 
atunci tîrziu și în mod nesatisfă
cător. La București, de exemplu, 
patinoarul n-a fost gata decît în 
ziua începerii campionatelor regio
nale și astfel concurenții au intrat 
în competiție fără antrenament su
ficient, iar la Orașul Stalin un sin
gur patinoar — și acela neglijat 
de colectivul Flamura roșie — nu 
a putut satisface cerințele mari ale 
sportivilor. Nu mai vorbim de pa
tinoarele nesatisfăcătoare dm Cluj 

sau Tg. Mureș, de centrele din 
nordul Moldovei sau Baia Mare, 
unde gerul a ținut înghețate toate 
apele luni de-a rîndul, însă nici 
un patinoar n-a apărut.

Tot atît de slabă a fost munca 
pentru înzestrarea cu patine a ti
neretului. Pe lîngă faptul că pa
tinele din import au fost insufi
ciente față de numărul patinatori
lor fruntași, nici măcar în
zestrarea cu patine de tip popu
lar, fabricate la noi în țară, n-a 
fost încă înfăptuită, deși muncitorii 
și tehnicienii uzinelor din Orașul 
Stalin și Cluj găsiseră posibilita
tea să le producă în cantități sa
tisfăcătoare. De asemenea, indife
rența manifestată față de patinaj 
și față de patinatori de majorita
tea asociațiilor sportive a frînat 
și frînează direct dezvoltarea aces
tui sport. Nici amenajarea pati
noarelor pe bazele sportive exis
tente (acțiune care nu necesită 
aproape nici-o cheltuială), nici or
ganizarea de concursuri populare 
de patinaj și nici asigurarea con
dițiilor de antrenament pe gheață 
pentru patinatorii fruntași n-au fost 
înțelese de asociațiile sportive ca 
sarcini directe ale lor.

In ședința sa din 15 noiembrie 
a acestui an, comisia centrală de 
hochei și patinaj, luînd în discuție 
activitatea de patinaj în sezonul 
ce începe, a aiuns la concluzia că, 
exceptînd problema țchipamentului, 
care este rezolvată, toate celelalte 
probleme se găsesc în aceeași si
tuație din trecut. Cu alte cuvinte, 
ar urma ca și în acest an să batem 
pasul pe loc, așa cum am făcut 
patru ani de-a rîndul 1

Dorința sportivilor poate fi rea
lizată, deși ne găsim în primele 
zile ale iernii. Patinoarele eu 
gheață naturală trebuie să devină 
o realitate. Colectivele sportive tre
buie să organizeze — prin forțele 
sportivilor și ale tineretului — a- 
menajarea patinoarelor pe majori
tatea lacurilor, terenurilor de volei 
și de tenis în așa fel încît să nu 
existe colectiv sportiv care să nu 
aibă la dispoziție un asemenea 
patinoar îngrijit și utilat cu toate 
cele necesare. Organele locale tre
buie să amenajeze în parcuri ase
menea patinoare unde toți cei care 
doresc, să poată practica acest 
sport. De asemenea, pe aceste pa
tinoare să funcționeze cursuri fa
cultative de pregătire pentru tine
ret, conduse de patinatori cu ex
periența mai îndelungată. La inter
vale scurte, pe toate aceste baze 
de patinaj trebuie organizate con
cursuri populare, iar comisiile de 
organizare să vegheze ca imediat 
ce unii dintre patinatori obțin nor
me de clasificare, ei să-ș; primeas
că categoria respectivă. In planuri
le competițiilor sportive trebuie 
prevăzute demonstrații de patinaj 
viteza șl artistic, acestea desfă- 
șurîndu-se în cadrul unor con
cursuri (festivaluri pe gheață) 
organizate cu multă atenție.

Toate aceste acțiuni, îndreptate 
spre dezvoltarea patinajului de 
masă, trebuie să fie sprijinite pro
pagandistic de presă, de radio și 
de cinematografie. O bună propa
gandă a patinajului, o temeinică 
organizare a concursurilor locale, 
o atentă amenajare și îngrijire a 
patinoarelor, o îmbunătățire a re
partiției patinelor existente, pre
cum și producerea de cît mai multe 
patine din resurse locale, vor duce 
la înviorarea acestei activități, la 
dezvoltarea secțiilor de patinaj și 
la lărgirea numărului celor care 
practică patinajul în aceste secții 
și ca urmare la creșterea nivelului 
patinajului în țara noastră.

Conferința tarilor europene 
pentru asigurarea păcii și securității in Europa

Ședința din
MOSCOVA, 30 (Agerpres). — TASS transmite: 
La 30 noiembrie a avut Ioc cea de a doua șe
dință a Conferinței țărilor europene pentru asi
gurarea păcii și securității în Europa. Ședința 
a fost prezidată de J. Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Polone, șeful delegației poloneze.

In cadrul ședinței au făcut declarații Viliam

Ședința din
MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS transmite:
La 1 decembrie a avut loc a treia ședință 

a conferinței țărilor europene pentru asigura
rea păcii și securității în Europa. Ședința a 
fost prezidată de Otto GrotewohI, șeful dele
gației Republicii Democrate Germane, primul 
ministru al Republicii Democrate Germane.

La ședință au fost ascultate declarația lui 
Manush Myftiu, șeful delegației albaneze, vi
cepreședinte al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Albania; declarația lui Chivu 
Stoica, șeful delegației romîne, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne; declarația lui Cian Ven- 
tian, reprezentant al Republicii Populare Chi
neze, locțiitor al ministrului Afacerilor Exter
ne al R.P. Chineze, ambasador extraordinar și

30 noiembrie
Siroky, primul ministru al Republicii Cehoslovace, 
șeful delegației cehoslovace, și Otto GrotewohI, 
primul ministru al Republicii Democrate Germa
ne, șeful delegației Republicii Democrate Ger
mane.

Sedihța următoare va avea loc la 1 decembrie, 
ora 14.G0. ,

1 decembrie
plenipotențiar al Republicii Populare Chineze 
în U.R.S.S. ; declarația lui Andras Hegediis, 
șeful delegației ungare, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Ungare și declarația lui Anton Iugov, șeful de
legației bulgare, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria.

Următoarea ședință va avea loc la 2 de
cembrie, ora 10 dimineața.

La această ședință va fi examinat proiectul 
de declarație comună a guvernelor- U.R.S.S., 
Republicii Populare Polone, Republicii Ce
hoslovace, Republicii Democrate Germane, Re
publicii Populare Ungare, Republicii Popu
lare Romîne, Republicii Populare Bulgaria și 
Republicii Populare Albania.

Intilnirea de natație R. P. R. — R. D, G.
Iubitorii natației din țara noas

tră așteaptă cu justificată nerăb
dare prima competiție internațio
nală care va avea loc în acest an 
tn țara noastră: întîlnirca de nata
ție dintre Înotătorii noștri și cei 
din Republica Democrată Ger
mană.

Competiția, care se va desfășura 
in zilele de 4 și 5 decembrie, la 
bazinul acoperit Floreasca, prile
juiește un prețios, schimb de expe
riență Intre înotătorii noștri și cei 
din R. D. Germană. Totodată, ea 
constituie o minunată ocazie de 
strîngere a legăturilor de prietenie 
între sportivii celor două popoare 
care luptă cu hotărîre pentru pace.

înotătorii, săritorii și jucătorii 
de polo pe apă din Republica De
mocrată Germană și-au anunțat so
sirea pentru miercuri noaptea și in 
cursul zilei de azi. Ei vor prezenta 
un lot numeros, format din aproape 
80 de persoane. Cei mai mulți sînt 
înotători, printre ei găsindu-se nu
me bine cunoscute publicului nostru 
sportiv, de anul trecut, din timpul 
Intîlnirilor sportive prietenești ale 
celui de al IV-lea Festival. Horst 

, Echipa, de polo p R. D. Germane, care a participat la turneul de polo din cadrul Festivalului.

Fritsche, Monika Hilse, Peter 
Rademacher, Kurt Zentgraf, ,etc. 
sînt Înotătorii de frunte ai repu
blicii prietene, care au mai vizitat 
țara noastră anul trecut și și-au 
anunțat participarea și In acest an.

Ținind seama de faptul că prin
tre înotătorii din reprezentativa 
R. D. Germane se găsesc multe 
nume noi, multe elemente tinere, ca 
și de faptul că juniorii noștri au 
înregistrat In ultima vreme un în
semnat salt calitativ, prevedem în- 
tîlniri foarte spectaculoase și între 
tinerii reprezentanți ai celor două 
țări.

★
Am mai arătat că între echipa 

reprezentativă de polo pe apă a 
țării noastre și cea a Republicii 
Democrate Germane există o riva
litate pe care întîlniirile susținute 
anul trecut au deschis-o, urmînd 
ca acelea de anul acesta să vină 
cu o nouă contribuție la lămurirea 
ei. Precum am mai amintit, Intîlni- 
rile de anul trecut s-au soldat în 
favoarea noastră, echipa R.P.R. 
ocupînd locul IV, iar cea a R.D.G. 
locul V în turneul de polo al Fes

tivalului. Acum, printre jucătorii 
reprezentativei de seniori a R.D.G. 
se găsesc și sportivii din formația 
de anul trecut: Kurt Soil. Helmut 
Schorler, Gerhard Albrecht, Wer
ner Heinisch, Heinz Potkovnik, a- 
vîndu-1 ca antrenor tot pe Johann 
nes Eckstein. Avem de-a face,,deci, 
cu jucători și cu un antrenor cara 
ne-au mai întîlnit echipa, ii cu
nosc calitățile și... defectele și fără 
îndoială că au o pregătire axată 
tocmai pe acest fapt, așa încît și 
întîlnirile de polo pe apă se anunță 
destul de echilibrate, ele cerînd 
ambeloir echipe să dea tot ceea ca 
pot da.

O sarcină dificilă vor avea să
ritorii noștri. Ei au de luptat cu 
săritori cu multă experiență, cărei 
au înregistrat în acest an rezultata 
remarcabile. Astfel, Rudolf Ortel 
a obținut în campionatele de la 
Torino 132,82 puncte, clasîndu-se 
pe locul V în finală.

Atît programul cît și participarea 
pe probe vor fi stabilite după so
sirea sportivilor din R.D.G. și le 
vom anunța în numărul nostru vi
itor.



Fiecare teren sportiv - un patinoar

In așteptarea primelor întreceri

Zilele reci ale iernii au sosit

" Cînd au plecat din Sin Martinul 
®îrbesr era o dimineață cu cer stră- 
■Veziu de iarnă, cu zăpada strălu
cind orbitor... 12 sănii trase de co
lectiviștii din Sîn Martin au por
nit peste văile domoale spre Diniaș 
în strigătele vesele ale copiilor a- 
dunați grămadă în jurul concuren- 
ților," în urările de „drum bun“ ale 
celor mai mari. Cei din sat au stat 
pînă cînd clinchetul clopoțeilor s-a 
pierdut. în depărtare. Ziua aceea a 
întrecerilor de sănii din cadrul 
Spartachiadei satelor nu au uitat-o 
colectiviștii din Sîn Martinul 3îr- 
besc și nici cei din Diniaș... De 
feceea, vestea despre Spartachîada 
de iarnă pe 1955 a făcut repede 
©colul satelor și colectivele au por
nit la muncă. Cei din Sîn Martin 
și Drniaș, neîntrecuți în muncile de 
strîngere a recoltelor, au pornit 
și de data aceasta întrecerea, în 
6port. Și-au revizuit săniile, le-au 
reparat și așteaptă cu nerăbdare 
marea competiție. In tot raionul 
Timișoara pregătirile sînt în toi- 
S-au și înființat 20 de centre de 
schi și au fost repartizați instruc
torii
repartizate pe comună, iar munci
torii colectivului sportiv din To- 
pleț, pentru a veni în sprijinul ță- 
rani'or muncitori, au început să 
confecționeze din resurse locale 
10 săniuțe și 10 perechi schiuri pe 
care le vor dărui sportivilor.

Pretutindeni simți anima
ția care a cuprins colectivele spor
tive și căminele culturale care au 
fost înzestrate încă de pe acum de 
către sfaturile populare cu table 
de șah. Colectivele sportive din 
Stamura romînă, Bobda, ca și din. 
toate comunele raionului Timișoa
ra, fac intense pregătiri. Curînd, 
foarte curînd, din Diniaș, Sîn Mar
tin, Bobda, Stamura romînă vor 
porni, fie cu schiuri le, fie cu să
niuțele, să se întreacă în tradlțioJ 
n-ala competiție, Spartachîada de 
iarnă a satelor, mii și mii de țărani 
muncitori.

(de la subredacția noastră)

Tlnărul I, Cimpoiu, unul din miile 
de participanți la întrecerile de schi 

din anul trecut

iifl

voluntari. Schiurile au fost

La Tg. Mureș s-au adunat înțr-o 
ședință toți profesorii de educație 
fizică din raion, care, împreună cu

tehnicienii au citit și prelucrat re
gulamentul Spartachiadei. Au fost 
discutate apoi o seamli de proble
me importante. Au primit sfaturi 
despre felul cum se confecționează 
o pereche de schiuri, despre impor
tanța alegerii lemnului ca el să 
fie elastic... Și atitea altele. întorși 
în comună, ei au început să pună 
în practică cele discutate. La colec
tivele sportive din Gornești, Mure
șeni, Iobăgeni, au și trecut la con
fecționarea de schiuri, pentru ca 
ele 6ă fie gata pregătite în vederea 
competiției. Iar cei din gospodăriile 
agricole colective din Ciba Nico- 
lești, din Miercurea Niraj, Lasla, 
Band, care au îndrăgit atît de mult 
în iarna trecută săniușul, 
gătit din timp cîte 10-15 săniuțe 
pentru concurs!

Spațiul de activitate pe
Mureș a fost împărțit în 7 centre 
de comună unde funcționează co
misii de pregătire și de desfășurare 
a Spartachiadei. Ele s-au îngrijit 
de repartizarea instructorilor da 
schi pentru ca țăranii muncitori sa 
fie bine inițiați în acest sport.

Zilele mult așteptate ale prime
lor întreceri din cadrul Spartachia
dei de iarnă a satelor vor fi prilej 
de bucurie, de adevărată sărbă
toare pentru toți tinerii țărani 
muncitori din regiunea noastră.

(de la subredacția noastră)

au pre-

raionul

tării noastre 
o reprezintă 

lacuri, 
bucurii ț^ntru copiii 
de patinaj. De pildă, 
an locul de întîlnfre

pe meleagurile 
repede ca altă dată. In curînd, imaginea pe care 
grafia de mai sus va putea fi întâlnită în multe ' 

Venirea iernii este un prilej de nespuse 
de toate vîrstele, care i>au „cu asalt" terenurile 
patinoarul de pe lacul Cișmigiu este în fiecare 
a sute și sute de tineri, care practică patinajul, sportul lor preferat 
din timpul iernii ș'i sub conducerea instructorilor de specialitate își 
ridică măiestria sportivă. Oare nu se vor alege dintre acești tineri 
patinatori viitorii campioni de patinaj viteză sau patinaj artistic aii 
țării ?

Dar nu numai la București, oi și ia Galați, Craiova, Iași, Timi
șoara, ca și în alte orașe, pregătirile pentru amenajarea patinoarelor 
stat în plină desfășurare. Chiar și la sate există preocupare pentru 
dezvoltarea patinajului. Corespondenții noștri ne relatează că în 
multe sate tinerii țărani muncitori au hotărît să transforme în pati
noare terenurile de sport pe care le-au folosit astă-vară.

Patinajul își cucerește noi prieteni. Să le asigurăm acestora 
toate condițiile de desfășurare a unei bogate activități. Fiecare teren 
sportiv — un patinoar 1

foto-

D in necazurile unui comitet raional C.F.S.

Schiul a devenit un spart pe care astăzi îl practică mulți țărani 
muncitori din satele patriei noastre.

Noi purtători
ai insignei G.M.A. la sate

In ultimui t mp, în comunele 
Clocești, Izvorul și Costești din 
raionul Costești regiunea Pitești, 
activitatea din cadrul complexului 
G.M.A. este deosebit de intensă. 
Cu sprijinul organizațiilor de 
baza U.T.M., au fost mobilizați în 
trecerea normelor G.M.A. numeroși 
tineri din aceste sate. Colectivul 
sportiv Recolta-Oiocești, de pildă, 
a reușit ca, din cei 122 de mem
bri pe care îi are, să pregătească 
34 de purtători ai insignei G.M.A. 
fr. I, precum și 5 purtători gr. II- 

n aceeași comună, a luat ființă
6 secție de șah în care s-au 
friscris 30 de membri.

O muncă rodnică se desfășoară 
și la cercul sportiv S.M-T, Cos
tești. Aci, instructorii Ion Manea 
și Marin Preda își duc munca cu 
multă conștiinciozitate. Ei au reu
șit să pregătească 10 tineri trac
toriști care și-au și cucerit insigna 
G.M.A. Printre noii purtători al 
insignei se află tractoriștii frun
tași în producție Dumitru TurieeI, 
Stelian Barbariei și Ion Sîrbu, 
fotbaliști.

Gr. Varabiescu, corespondent
In șalele regiunii Hunedoara, 

activitatea G.M.A. ia o extindere 
din ce în ce mai mane. Astfel, în 
ultimul timp la colectivul Recolta- 
S.M.T. Miercurea, au devenît pur
tători jp insignă G.M.A gr. I 106 
tineri, iar a'Iți 30 de tineri au cu
cerit insigna F.G.M.A. Cercul spor
tiv Recolta din comuna Băița, sub 
îndrumarea profesorului de educa
ție fizică Romulus Gruiță. a obți
nut în acest an 54 de purtători de 
insignă F.G.M.A. Instructorul 
sportiv Ion Olteanu, de la G-A.S. 
Apoldul de Sus, a reușit, datorită 
unei munci sîrguincioase să pregă
tească 71 de tineri, care și-au și 
luat insigna G.MA Succese îrt a- 
cest domeniu s-au mai înregistrat 
ți în comunele Dobra, unde sîrit 
S3 purtători G.M.A. gr. I și 30 
purtători F.G.M.A., ca și în comu
na Nălați, unde sînt actualmente 
9 purtători G.M A. gr. II.

Gh. Cioranu, corespondent

Sportivii din
In satele diin raionul Tg. Mureș, 

sportul are mulți prieteni. L-au 
îndrăgit deopotrivă și tineri și vîr- 
stnici. De acesta îți dai seama 
imediat ce te Interesezi de rezul
tatele obținute în sport de sătenii 
de prin partea locului...

Unul din satele unde se desfă
șoară o activitate sportivă 
sebit de rodnică este 
Colectivul sportiv 
nești se poate lăuda au frumoase 
realizări. Echipa de fotbal a 
lectivului a reușit să se claseze pri
ma dintre cele 80 de echipe în 
campionatul raional. Ech'pa de 
volei băieți s-a clasat pe locul doi 
în campionatul raional de volei. 
Anul trecut la Spartachîada de 
iarnă a satelor au luat parte un 
mare număr de tineri șj tinere. 
Numai la întrecerile de șah s-au 
înregistrat 122 de partiefipanți. 
Spartachîada de vară s-a bucurat, 
de asemenea, de un frumos succes. 
La întrecerile de atletism au luat 
parte 60 de tineri și tinere. Pen
tru a realiza fondurile necesare 
proqttrării unei cantități cit mai 
mari de echipament și materiale 
sportive, tinerii sportivi dim Gor
nești au amenajat prin muncă ob
ștească un teren și au recoltat o 
bogată cantitate de sfeclă de za-

spor-

cămî-
frn-

se desta- 
■fivă deo- 

Gornești. 
Recolta-Gor-

co-

satul Gornești
hăr. Pentru aceasta, ei vor primi 
2500 de lei ce vor fi folosiți pen
tru procurarea materialelor 
tive.

De curînd a avut loc la 
nul cultural din Gornești o
moașă- serbare a sportivilor. 
Președintele comitetului raional 
S.F.S. Tg. Mureș a înmînat echi
pei de fotbal o cupă, precum și di
plome și medalii diferiților spor
tivi care au obținut rezultate re
marcabile. In cadrul aceleiași fes
tivități au fost premiați și acti
viștii sportivi voluntari. Printre cei 
premiați se află Petre Dan, pre
ședintele colectivului, Francisc 
Demeter și Emeric’Vaida, din con
ducerea colectivului, precum și in
structorul sportiv voluntar Vasile 
Adorianei.

In prezent, în colectivul Recolta- 
Gornești se fac intense pregătiri 
pentru buna desfășurare a activi
tății sportive din timpul iernii. 
Spartachîada de iarnă a satelor 
este așteptată cu nerăbdare de că
tre sătenii din Gornești. Pînă a- 
tunci au loc intense pregătiri. A- 
ceastă competiție va trebui să în
semne prilej de noi succese pentru 
sportivii din satul Gornești.

Fior ea Victoria, corespondent

La .comitetul C.F.S. al raionului 
Tudor Vlad'imiirescu” din Capita

lă era, pînă nd de mult, o forfotă 
deosebită. Nici nu-i de mirare: 
erau doar atît de multe de făcut. 
Intr-o zi se ținea ședința comisiei 
raionale 
comisiei 
comisiei 
G.M.A. 
unele zile, sala de ședințe 
tui comitet raional să fie ocupată, 
pe rînd, de două, trei sau mai 
multe comisii obștești, care aveau 
de discutat și pus la punct o 
serie întreagă de probleme privi
toare la bunul mers al activității 
sportive din raionul „Tudor Via- 
dimirescu”.

Nu exista nici o clipă de ră
gaz. Un sportiv venea să se in
tereseze dacă i s-au făcut formele 
de clasificare, un’ antrenor venea 
cu treburi de instruire, un dele
gat de colectiv sportiv era „în 
trecere” pentru a aranja cu pro
gramarea echipei de baschet... In 
fiecare zi, de dimineață și pînă 
seara, sediul comitetului raional 
G. F. S. „Tudor Vladimirescu'’ 
era obiectul unui dute-vino neînce
tat. Sportivi fruntași și activiști 
obștești, tovarăși care nu-și pre
cupețesc timpul liter, muncind cu 
dragoste pentru dezvoltarea ac
tivității' sportive din raion, împăr
tășind celor tineri din experiența 
lor, veneau la comitetul C.F.S. ca 
la ei acasă. Aceasta însă pînă 
într-o bună zL-

de fotbal, într-alta ședința 
de atletism sau 

raionale de
Se întîmpla chiar

ședința 
control 
cș, în 

a aces-

După cum șe știe, acest comi
tet C.F.S. funcționează pe lingă 
Sfatul Popular al raionului „Tu
dor Vladimirescu”, care răspunde 
de întreaga lui activitate. In dru
mul de la Sfatul Popular al Ca
pitalei și pînă la locul... sigiliu
lui, „emisarii” tov. I. Feldman 
n-au găsit de cuviință să treacă 
și peste drum, pe la Sfatul Popu
lar raional. Nu de alta, dar să a- 
nunțe de... intenții.

Ei au aplicat, pur și simplu, 
sigiliul și... duși au fost!

stat așa 
comitetul 

zile. Ni- 
nimic n-a

... A 
sigilat 
multe 
meni și 
mai „turburat11 li
niștea dosarelor și 
a sălii de ședin
ță. Și ce dip trea
bă era de făcut 

săptămîna aceea: două exame- 
de control G.M.A. gradul II 
sportivi ai colectivului Voința-

Cursa cu obstacole este una dintre cele mai dificile probe, lată, în fo
tografie, o ilnără țărancă muncitoare trecîndu-și această normă.

Bună, vorbă să 
’ie... încă de di
mineață, asta s-a 
întîmpiat în ziua 
de 22 noiembrie, 
tov. I. Feldman, 
directorul adjunct 

al serviciului Gospodărie Locativă 
din Sfatul Popular al Capitalei, d 
dispus în mod categoric să fie... 
sigilat sediul comitetului raional 
C.F.S. „Tudor Vladimirescu”. Cînd 
au venit oamenii cu treburi la co
mitet, în loc de obișnuita forfotă 
zilnică, au găsit o hîrtie lipită 
pe ușă și un sigiliu cit toate zilele. 
Tovarășul L Feldman lucrase „ope
rativ”-»-

în 
ne 
cu
Textil Confecții, examene de con
trol G.M.A. gradul I cu sportivi [ 
din colectivele Flamura roșie 
M-I.U. și Locomotiva P.T.T., în
tocmirea unei situații centraliza
toare cu termen la 1 decembrie, 
ședințe cu comisiile raionale de 
fotbal, volei, cu comisia de pre
gătire și examinare G.M.A., șed in- j 
ță cu activul obștesc al comite
tului C.F.S. și multe altele. Sin- 
gură, ședința cu activul obștesc a 
avut loc, în ...curte- De ce— pasă- ’ 
tni-tc — să nu muncească oame
nii... în aer curat?

Acum, comitetul C.F.S. al raio
nului „Tudor Vladimirescu” și-a 
reluat activitatea. Chiar în vechiul 
său local. Cum s-ar spune „pro
blema a fost rezolvată”. Dar în
treaga desfășurare a acestor intim- ; 
plări ne arată felul în care înțe- j 
leg tovarășii din serviciul de Gos- ' 
podărie Locativă al Sfatului Popu
lar al Capitalei să „contribuie” la 
bunul mers al treburilor sportive' 
ibucureștene.

Ce părere au tovarășii în ches
tiune?

ELENA MAȚEESCU



UtemWisl Ion Cheresteș

Nit este de loc ușoară misiunea 
de portar, mai ales atunci ctod 
echipa adversă are o linie de atac 
eficace. De foarte multe ori, Ion 
Cheresteș s-a a'lat în situații di
ficile, uneori mingea l-a depășit și 
a intrat în plasă, dar pentru specta
torii nelipsiți de la jocurile echipei 
Flamura roșie F. C. „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" el a rămas ace
lași portar talentat și curajos.

Și părerea tovarășilor lui de

FOTOGRAFII ȘI FOTOGRAFI
A reda realitatea pur și simplu 

„fotografic" nu e o notă proastă 
numai pentru ser ii tari sau pictori, 
ci chiar și pentru... fotografi. Bine
înțeles, observația aceasta nu se 
referă atît la instantaneul care 
surprinde un aspect al unui eve
niment actual, cît la imagini care 
te fac să recunoști că fotogra
fiatul este de fapt tehnică plus 
artă. Mi-a limpezit acest adevăr 
constatarea unui prieten pe care
l-am  întîlnit la expoziția concursu
lui de fotografii turistice, cereetînd 
cu luare aminte fiecare „piesă” 
Mi-a spus: „Sînt multe priveliști 
frumoase aici, dar cele care m-au 
impresionat mai mult simt cele pe 
care le-am văzut, cum se spune, 
„cu ochii me>i“. Iată, de pildă, 
„Babele", pe Ungă care am tre
cut de atîtea ori, în diferite ano
timpuri. Niciodată însă nu mi-au 
parat atît de impunătoare ca în 
fotografia aceasta. Sau „căldarea” 
Bilei. Cita măreție dă cadrului 
aoest colț de stîncă din primul 
plan... Multe din fotografiile aces
tea ne arată că ochii noștri n-au 
sezisat toate frumusețile locurilor 
pe unde am trecut etndva".

Cum este posibil așa ceva? 
Foarte simplu. Un efect de lumină, 
o perspectivă interesantă, pot da 
peisajului în alb și negru mai 
mult farmec decît i-am descoperit 
„de visu" noi înșine .

Am dorit — probabil ca și alți 
vizitatori ai expoziției — să cu
nosc pe unul din autorii lucrărilor 

muncă n-a fost dezmințită de Ion 
Cheresteș. De la joc la joc, el s-a 
străduit să apere cît mai bine 
poarta echipei sale. Iar atunci cînd 
jQcul se sfrrșea și victoria era de 
partea lor, Ion Cheresteș se simțea 
fericit

Simplu și hotărît în acțiuni, să
ritor la nevoie, dornic de a munci 
cît mai mult pentru depășirea 
pl'anu'ui, așa îi cunosc, pe electri
cianul Ion Cheresteș muncitor de 
la Fabrica de Confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ din Capitală.

...Muncește de mic copil, a trecut 
prin ami grei ai uceniciei, a îndu
rat loviturile stăpînului. Toate a- 
ceste amintiri negre ale trecutu
lui s-au spulberat însă odată cu 
eliberarea țării noastre, odată cu 
venirea zorilor noi, ai lui 23 Au
gust 1944. De atunci au venit și 
pentru Ion Cheresteș zile senine 
A devenit om liber, care știe pen
tru ce muncește. In toamna lui' 
1948 a intrat ca electrician la fa
brica unde lucrează și astăzi. In 
munca lui s-au ivit deseori greu
tăți, pe care însă le-a înlăturat cu 

premiate. Și curiozitatea mi-a fost 
satisfăcută zilele trecute, cînd co
misia de org-nii-nre a concur-ului 
de fotografii turistice i-a adus la 
București pe participanții distinși 
cu premii și mențiuni, pentru a le 
înmîna răsplata cuvenită frumoa
selor lor realizări.

Au venit, rind pe rind, la masa 
comisiei, aproape toti -p.remiații.

In orice caz, „eroul” -principal al 
concursului, D. Paghida, un tînăr 
inginer constructor din Iași, care 
a cucerit premiul J pentru foto
grafia plină de poezie a Ceahlău
lui în zori de zi, a fost de față 
și, în afara aparatului de foto
grafiat și a diplomei, a primit 
multe aplauze din partea celor 
prezenți la festivitate.

D. Paghid.a este un harnic cer
cetător al munților Moldovei, mai 
a-les. Nu are o înfățișare de spor
tiv. Cel mult, ar putea fi consi
derat șahist. înalt, uscățiv, cu fața 
prelungă și trăsături calme, așa 
cum pare a-i fi și firea. Nc-a vor- 
b't fără caracteristicul accent mol
dovenesc, dar domol și curgător, 
despre pasiunea sa pentru foto
grafiat și despre lucrarea pre 
mia-tă. A mărturisit de la început 
că nici prin minte nti-i trecea că 
„Dimineața pe Ceahlău” va fi a- 
leasă drept cea mai bună foto
grafie. „Știam că sînt în Orașul 
Stalin, la Cluj, la Timișoara și în 
alte orașe fotografi cu lucrări va
loroase, așa după cum s-a putut 

sprijinul utemiștilor din organi
zație.

Rezultatele muncii lui n-au în- 
tîrziat să se arate. An de an a 
fost evidențiat pentru meritele sale. 
Im anul 1952, tovarășii lui d’e 
muncă, aprechndu-i sîrguiința, i-au 
acordat titlul de fruntaș în pro
ducție.

Sportul nu a fost însă lăsat ui
tării. Acum, mai mult ca aricind, 
Ion Cheresteș s-a bucurat de spri
jinul colectivului. Avînd la dispo
ziție echipamentul sportiv și mate
rialele necesare, el s-a pregătit cu 
seriozitate și în scurt timp a de
venit portarul echipei Flamura ro
șie F. G. „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej".

Electricianul Ion Cheresteș s-a 
luat la întrecere cu sportivul Ion 
Cheresteș. In muncă, ila întreți
nerea în cît mai bune condițiuni 
a mașinilor, pe terenul de sport, 
la lupta pentru victoria culorilor 
colectivului. Un singur om le face 
pe amîndouă: utemistul Ion Che
resteș, exemplu demn de urmat 
pentru toți sportivii noștri.

C. Gușu, corespondent

vedea de altfel în această ex
poziție"

Fotografiatul I-a atras încă din 
anii cînd era elev de liceu. De a- 
tunci reușise să-și procure un 
„box" (aparatul format cutie), cu 
care și-a făcut ucenicia. „După 
1944 cînd am devenit inginer, am 
putut să-mi cumpăr un aparat bun 
și să colind munții noștri". Și a 
colindat, ce-i drept, bună parte din 
Carpați. Mai are de cercetat două 
porțiuni: Retezatul și Apusenii.

Ceahlăul, care i-a adus prem,!ul 
I, a fost realizat acum două veri, 
cînd, împreună cu un prieten, a 
străbătut culmi și văi de-.a lun
gul Carpaților răsăritenl, de la 
Cînipulung Moldovenesc și pînă 
la Ciceu. D!n punct de vedere fo
tografic, tura aceasta s-a soldat 
cu 120 de imagini, dintre care cea 
mai izbutită’s-a dovedit a fi aceea 
făcută la Ceahlău, într-o dimineață 
de August! „m>ai înamte de ora 4. 
cînd abia începuse să mijească de 
ziuă".

Fără-îndoială, lucruri interesante 
se pot povesti și despre ceilalți 
particjpanți distinși cu premii și 
mențiuni, ca, de exemplu, despre 
profesorul Emil Navrea din Timi
șoara, care și-a îndreptat atenția, 
în fotografiile sale asupra păsări
lor și gîzejor, făcîndu-ne să ne 
d-ucem cu gindul la profesorul 
Fabre, neobosit iscoditor al lumii 
viețuitoarelor mici.

ION F. BACIU

PARTIDA DE ȘAH
de DRAGOȘ VICOL

Plin e coltul roșu, plin.
La o măsuță cu postav tărcat 
două frunți s-au ingîndurat: 
cîmp pestriț, în pătrățele, 
cai năstrușnici, albi și negri, 

fără friu, fără zăbale;
miei-pionii-n salt șoltic, 
cite-un rege de nimic, 
lenevos și-mpiedicat 
c-abia trece un pătrai; 
două viespi-două regine 
fafă-n față stau, vecine, 
se plodesc parcă-s zvirlugi.
Crai bătrin, de ele fugi I
Și mai sînt nebuni cu vază, 
patru ture — atac și pază — 
dar pe cîți l-am numărat 
îi imprăștii-n lung și-n lat 
ii sucești,
ii chibzuiești, 
ori ciștigi, ori păgubești I

...Pionii, în ciurdă,
au pornit cu caii-n zburdă... 
Vin... iată-i cum vin...
Cum să-i ațin 2

Frunte-ngindurată,
socotește, 
privește, 

ieși-le-n cale pe dată !
Ei, te-am uitat, tură I
Taci ? Ce, n-ai gură ?
...Vicleană-i regina,
bat-o vina !...
Ține-i piept, nebuniile!
— Șah!
— Te-a-ncolțit bătrine
și iară fugi I
Așa ți-e neamul:
de clăpăugi.
— Saltă, căluțule, 
saltă buiac!
Tură, regină, 
porniți la atac, 
pe-aici, pe aici, 
de pe negru pe alb !
— Treci la reforme.
nene cal alb!
Așa, înc-odat’ I
Degeaba, bătrine...
Degeaba: șah-mat!

(Din „Iașuil nou")

Continuitatea antrenamentului in călărie
In perioada de tranziție trebuie 

puse bazeile planificării antrenamen
tului în vederea anului următor. 
Durata perioadlei die tranziție este 
de 1—l'/a lună.

Pentru îndeplinirea scopului fi
xat în perioada- de tranziție se sta
bilesc în general, următoarele sar
cini:

1) Pentru călăreți.
a) Scăderea treptată a efor

turilor, prin micșorarea duratei și 
intensității ședințelor de călărie, 
care trebuie limitate la strictul ne
cesar lucrului cailor.

b) Repauzarca și liniștirea siste
mului nervos. Se va pune deci ac
centul, la întocmirea programului 
zilnic și a lecțiilor, pe aspectul re
creativ, in vederea restabilirii psi
hice. Lecțiile vor fi de o formă 
nouă, variată, recreativă. Se înde
părtează orice preocupare și discu
ție asupra concursurilor recent în- 
cheiate. Nu se mai fac sărituri de
cît într-o mică măsură.

Se evită cît mai mult călăria in 
manej închis sau pe terenul obiș
nuit de antrenament, făcîndu-se 
mai mult la cimp.

Se întocmește un program cul
tural bogat și variat: spectacole, 
concerte, festivaluri, excursii etc.

c) Menținerea și întărirea sănă
tății printr-un control -medical ri
guros, preventiv și emotiv. Se 
prescriu tratamentele medicale ne
cesare. iar pentru cei ce au nevoie 
se asigură o cură balneară sau cli
materică.

Nu se fac antrenamente, dar se 
pot organiza tabere de recreație, 
de preferință la munte, tinde acti
vitatea musculară va fi continuată 
prin practicarea schiului, turismu
lui, ailninismului și altor sporturi 
complimentare, dar intr-un cadru 
cu totul nou și pronnm'at recreativ 
pentru sistemul nervos.

d) Menținerea calităților fizice 

la u.n nivel ridica-., prin pregătirea 
fizică multilaterală. Practicîndu-se 
gimnastica, atletismul, ciclismul, 
schiul!, turismul, jocurile sportive: 
volei, baschet, handbal etc., se ur
mărește dezvoltarea cai ităților fi
zice mai slabe, pentru a se ajunge 
la un nivel înalt de pregătire fi
zică generală.

Prin trecerea la un nou și va
riat regim de muncă recreativă, 
oboseala nu se va manifesta, deși 
activitatea musculară continuă.

In general se duce o activitate 
fizică la care, să participe cît mai 
muilte grupe de mușchi ce sînt 
slab dezvoltate sau oare nu sînt 
puse în funcțiune la călărie. La 
ședințele de călărie se fac multe 
mlădieri. Activitatea fizică* va fi. 
dusă în generail în mijlocul natu
rii.

g) Corectarea greșelilor de teh
nică și stil, acolo unde este cazul, 
se va face în perioada de tranziție 
și cel mult în prima parte a pe
rioadei pregătitoare. Tot în acest 
timp se urmărește și uniformizarea 
stilului. Cu cît înaintăm spre pe
rioada fundamentală și, mai ales, 
cu cît ne apropiem de perioada 
competiționailă, corectările tehnicii 
săriturii și a stilului trebuiesc cu 
desăvârșire evitate.

f) Regimul alimentar se adap
tează pe măsura scăderii treptate 
a eforturilor, în colaborare cu me
dicul.

g) Pregătirea teoretică va repre
zenta un procent mai mare din 
programul general, mergînd pînă 
la 20—25 la sută și vizează pro
bleme generale de antrenament 
probleme științifice sportive, isto
ricul călăriei, desipre origina și 
dezvoltarea calului, diferite rase de 
cai, cunoștințe aniatomo-fîzio'ogu-e 
asupra organismului omului si ca
lului, unele elemente de tehnică, 
pregătirea examenului teoretic din 

cadrul complexului G.M.A, și șe
dințe de analiză a muncii, arătînd 
pentru fiecare călăreț și cal gre
șeli comise în competiții și care 
trebuiesc înlăturate.

In general, în perioada de tran
ziție continuă activitatea muscu 
Iară, dar se asigură odihna și re- 
confortarea întregului sistem ner
vos.

2) Pen'ru cat.
a) Scăderea treptată a eforturi

lor, prin micșorarea duratei și in
tensității ședințelor die călărie

b) Repauzarea și liniștirea sis
temului nervos.

c) Menținerea și întărirea să
nătății, printr-un riguros control 
medico-veterinar preventiv și cu
rativ.

Controlul va viza în prima' rînd 
aparatul locomotor (mușxhi, ten
doane, articulații, copite, oase) și 
aparatele circulator, respirator, di
gestiv, urinar, precum si sistemul 
nervos.

In această perioadă se vor aplica 
tratamente de lungă durată și care 
sînt considerate ca absolut nece
sare: linii sau puncte de foc, ve- 
zicători, injecții pentru întărirea 
articulațiilor sau temdoanelor, la 
caii cu eforturi sau reumatici, di
ferite operații la copite, castrare 
etc.

d) Menținerea calităților fizice 
la un nivel ridicat, printr-o acti
vitate multilaterală, care să dezvol
te în special grupele de mușchi ce 
nu acționează obișnuit Ia ședin
țele die antrenament ale calului de 
sărituri.

e) Corectarea greșelilor de teh
nică și stil la săritură. De ex.: caii 
care bat sub obstacol și avînd o 
săritură scurtă nu se acomodează 
cu'obstacole largi saiu invers — 
cai care sar preai lung și nu se 
pot strtage la o dublă cu distanțe 

scurte, cai care nu string partea 
dinapoi sau partea dinainte, cai 
care nu folosesc ancoliiura sau sar 
cu capul în sus etc.

f) Regimul alimentar se adaptea
ză pe măsura scăderii treptate a 
eforturilor, în colaborare cu medi
cul veterinar. Rația se reduce trep
tat, nu deodată la 4—5 kg. ovăz 
pe zi, în raport cu greutatea, vîr- 
sta și modul de întreținere a fie
cărui cal. Se poate continua, pentru 
buna funcționare a aparatului di
gestiv, cu morcovi, lucemă, zahăr 
(la 2 săptămind cite 100—150 gr.).

In general, și la cai că și la 
călăreți, în perioada die tranziție 
continuă activitatea musculară, dar 
se asigură odihna și reconfortarea 
sistemului nervos.

Pentru rezolvarea acestei sar
cini, la întocmirea programului și 
lecțiilor se va pune accentul pe 
aspectul recreativ. Lecțiile vor fi 
de o formă nouă, variată, recrea
tivă, continuîndu-se totuși activita
tea musculară.

In acest scop vor fi eliminate în 
primul rînd din program toate ele
mentele care au surescitat sistemul 
nervos al calului: nu se mai fac 
sărituri, nu se mai lucrează în ma
nej închis decît pe vreme rea și 
nici pe terenul de antrenament o- 
bișnuit și în nici un oa>z pe un 
teren cu obstacole. Călăria se va 
face mai mult la cîmp și pe cît 
posibil pe terenuri noi, variate. Ie
șirile la cîmp vor fi făcute în di
ferite direcții și mimai individual 
sau pe aceeași direcție, dar la in- 
tervaile de 10—15 m. între călăreți, 
deoarece în grup cei mai mtilți cai 
se enervează.

Lucrul va consta dlin mersul h 
pas liber, trap obișnuit și cu 
scurti timpi de galop, cu dîrlogii 
cît mai liberi și ta dese repausuri. 
Mersul de bază trebuie să fie pa
sul cu dîrlogii lungi, cit mai în
delungat și ta teșea cît mai va

riat (pădure, ctaipie, islaz, miriște, 
coborlre șl urcare pe pante lungi 
și puțin înclinate sau scurte și re
pezi, mersul prin arătură, prin ză
padă, prin noroi etc.). Durata unei 
ședințe la cîmp poate fi de 1‘/»—2 
ore și trebuie să înceapă totdeauna 
cu un timp de pas de 15’—20’ și 
să se termine cu un timp de pas 
de 25’—30’.

Dacă se lucrează la manej î»« 
chis ședința va avea aceeași struc
tură, dJar miai scurtă — circa 1 oră. 
In aceste ședințe se va face în 
speciaț dresaj cu diferite mișcări 
de mlădiere.

Se vor evita timpii lungi de 
trap mărit sau galop mărit Se 
vor folosi întoarceri cit mai largi.

Pentru a varia regimul de lucru 
și a-i da un caracter cit mai re
creativ, caii se pot învăța 'a ham 
și se vor face plimbări de 1—l'/i 
oră cu o trăsură cît se poate de 
ușoară, în trap mic și mult pas.

De asemenea, caii se vor lacra 
și lai coand'ă, cu sau fără dîrlogl 
de Încordare, vor fi lăsațî să aler
ge în libertate în manej și în plus 
vor fi plimbați zilnic, ta afară de 
ședințele de călărie, cîte o oră la 
mină sau călare, la pas cu dîrlogii 
lungi.

Aplictnd această metodă de con
tinuitate a antrenamentului în tot 
cursul anului, mărind sau micșorînd 
eforturile după perioada respectivă, 
dar mai ales folosind ta mod ra
țional perioada de tramziție și 
renunițînid la obiceiul învechit de a 
lăsa oaiii în complletă taiactiv’tate 
timp de luni de zile după ~om pe
tiții, călăreții vor putea depăși 
plafonul La caTe au ajuns cu a-nu- 
miți cai și vor putea realiza per
formanțe din an în an ma! ridi
cate.

GH. NICULESCU 
antrenor



O puternică afirmare a tinerilor
Turneul masculin de calificare la 

baschet, desfășurat ia Orașul 
Stalin, a avut meritul principal de 
a scoate în evidentă o serie de ju
cători tineri, în marea. Ier majo
ritate proaspeți-’ practicant) ai a- 
cestei discipline sportive. Și este 
semnificativ că antrenorii echipelor 
participante i-au promovat cu în
drăzneală în formațiile respective, 
deși „miza" pusă in joc — pro
movarea în campionatul republican 
ide baschet — era deștul de mare. 
Dar și mai îmbucurător este faptul 
că cei mai mulți dintre acești ti
neri baschetbaliști au dat satisfac
ție, au demonstrat preocuparea 
pentru însușirea multor elemente 
tehnice și tactice și alături ide ju
cătorii mai experimentați au asi
gurat întrecerilor un nivel ridicat

Vom începe succinta noastră tre
cere în revistă cu prima calificată 
a turneului: CONSTRUCTORUL 
SIBIU. Se poate spune că echipa 
antrenată de S. Ferencz a fost o 
revelație și că ea s-a impus cu 
autoritate chiar de la începutul în
trecerilor, necunoscînd înfrîngerea 
decît în ultima zi de concurs. Con
structorul Sibiu a practicat un joc 
modem de permanentă mișcare, cu 
pătrunderi rapide sub panou și cu 
aplicarea unor scheme tactice va
riate. în care fantezia creatoare a 
jucătorilor a dus la succes majo
ritatea acțiunilor. Eficacitatea echi
pei cîștigătoare s-ai mai datorat și 
preciziei aruncărilor la coș (45—50 
la sută din acțiune și 55—60 la 
sută aruncări libere), fapt care do
vedește o metodică pregătire în 
această direcție. Dar, nu putem 
trece cu vederea că formația sibia- 
nă s-a bizuit pe aportul unor ele
mente foarte înzestrate, cum ar fi 
Gusan, Albu, Gruber, Turcu, Davi- 
dlescu ș. a. De remarcat că fie
care dintre primii patru pot juca 
cu succes în postul de pivot, al că
rui titular a fost însă Gusan, A- 
cesta a dovedit caflități excelente 
(un fizic adecvat, tehnică avansată, 
orientare tactică) și o siguranță 
remarcabilă în trasul ,1a coș. Ni- 
colae Gusan a avut satisfacția de 
a fi coșgheteruil campionatului — 
prin cele 160 de puncte realizate — 
și totodată pe aceea de a conso
lida poziția echipei sale. M. Albu 
și T. Turcu au 16 și, respectiv, 17

Pregătiri pentru activitatea de hochei pe gheață
In întreaga țară continuă pre

gătirile în vederea apropiatei des
chideri ac'sezonului de hochei pe 
gheață. In cele mai multe locali
tăți, echipele se antrenează încă 
„pe uscat", lucrînd pentru desă- 
vîrșirea pregătirii fizice generale. 
In cîteva orașe însă (Miercurea 
Ciucului, Galați, Gheorgheni) s-a 
și ieșit pe gheață. Iată cîteva nou
tăți din activitatea de pregătire:

— In Capitală și-au anunțat o- 
ficial activitatea trei echipe : CCA, 
Voința și Flamura roșie. Primele 
vor participa în categoria A, iar 
cea de a treia în campionatul ca
tegoriei B, alături de alte cîteva 
echipe bucureștene, în curs de or

ani și au dovedit frumoase pers
pective. Gruber s-a arătat un pri
ceput conducător de joc. El a fost 
al doilea realizator al formației.

Atenția principală a antrenorului 
echipei Constructorul Sibru trebuie 
îndreptată către ridiicanea la ace
lași nivel a restului jucătorilor 
pentru a se asigura un lot omo
gen, pe care să se poaită conta în 
cazul unor dlefecțiunii. a elemente
lor de mai sus. De asemenea, se 
poate cere cîștigătorilor acestui 
turneu mai multă seriozitate in 
pregătirea unor meciuri conside
rate mai ușoare. Este cazul par
tidei pierdute în compania Științei 
Galați în ultima zi a întrecerilor.

Cea de a doua calificată, 
DINAMO TG. MUREȘ, a dat do
vadă de-a lungul întregului tur
neu de o constanță și putere de 
luptă deosebite. Ea a știut, chiar 
atunci cînd a fost condusă, să 
găsească resursele necesare pentru 
a recupera handicapul (meciul cu 
Știința Galați) și bine condusă din 
teren de G. Fiilop, de altfel și 
antrenorul ei, a fost la un pas de 
cîștig.area turneului, fiind învinsă 
doar de Constructorul Sibiu la o 
mică diferență. In meciul decisiv, 
disputat în ultima zi în compania 
echipei Metalul Energia București, 
formația din Tg. Mureș a demon
strat aceleași calități, calm și pu
tere de luptă, ciștigind sigur. Și 
aci găsim proaspeți practicanți ai 
baschetului, care au cucerit de pe a- 
cum încrederea echipei. Este vorba 
de pivotul Hejjas (17 ani) și cel 
de al doilea pivot, Liviu Buzan 
(18 ani). Amindoi sînt realizatori 
de frunte și posesori ai unei teh
nici din cele mai bune. Ei au fost 
ajutați în mare măsură de jucă
tori cu mai multă experiență, ca 
Gh. Fiilop, Bela Koos (87 puncte 
marcate), Iosif Nagy sau Geza 
Berekmeri (95 puncte înscrise) 
etc.

METALUL ENERGIA BUCU
REȘTI nu a reușit să se claseze 
decît pe locul 3 și, astfel, nu a 
putut să se califice în campionatul 
republican de baschet. Este evident 
că faptul const'tu'e o surpriză, 
dată fiind valoarea componențiilor 
acestui colectiv, cît și experiență 
și rutina lor. Credem că echipa din 
București nu a dat dovadă de de
ficiențe pe plan tehnic, cît pe 

ganizare. Comis>a orășenească a 
luat hotărîrea de a organiza, dacă 
condițiunile atmosferice vor fi fa
vorabile, între 20 — 26 decembrie, 
un campionat al orașului București, 
deschis echipelor din Capitală.

— Din Galați ne vine știrea că 
hocheiștii de la Știința din loca
litate și-au început din vreme pre
gătirile, sub conducerea lui R. 
Gheorghian. Ei au făcut mai multe 
antrenamente în sală. Prima ieșire 
pe gheață s-a făcut la 22 noiem
brie, cînd întregul lot a patinat pe 
gheața lacului Briateș. S-au ținut 
și cîteva lecții de teorie, în care 
s-au explicat diferite teme tactice. 
In acest an, Știința Galați are în

EascKeibaliștî 
plan de pregătire morală și de 
voință. Este inexplicabil ca o echi
pă de valoarea Metalului Energia 
București să se resemneze în fața 
jocului impus de mai puțin expe
rimentata formație Voința Oradea, 
să nu imsiste în partida cu Con
structorul Sibiu sau să nu găsea
scă resursele necesare de calm în 
meciul decisiv cu Dinamo Tg. Mu
reș. Este suficient să arătăm că, 
datorită în special nervozității ju
cătorilor, în ultima întîlnire echipa 
a realizat un procentaj cu totul 
insuficient la aruncările ia coș: 
28 la sută din acțiune și 47 Ia 
sută din aruncări libere. Credem că 
în această direcție trebuie să in
siste antrenorul A. Popescu pentru 
a folosi din plin valoarea unor 
jucători ca Lohan, Mihăiiescu, Vi- 
ilag, Gherculescu, Novacek ș. a. 
Trebuie să arătăm însă că, indi
ferent de lipsurile sezisate, Meta
lul Energia București a contribuit 
din plin la ridicarea nivelului în
trecerilor de la Orașul Stalin, prin 
jocuri de bună calitate.

Ceva și despre celelalte nartici- 
pante: VOINȚA ORADEA' (locul 
IV), o echipă plină de elan, deși 
foarte tînără ca activitate, a reușit 
performanța remarcabilă de a în
trece Metalul Energia. Antrenorul 
ei, Florian Arndor, a contribuit la 
progresul evident al unora dintre 
jucători (Hoffman, Ziegler, Hat- 
tya), dar el trebuie să acorde a- 
tenție crescîndă creșterii elemen
telor tinere din lot (Fodor, Kuglis 
etc.). ȘTIINȚA GALAȚI (antrenor
I. Georgescu) a avut o comportare 
inconstantă. Este o echipă de po
sibilități. Cei mai buni jucători ai 
ei au fost: Popa, Prelsster, Voro- 
neanu. Pe locul VI s-a clasat 
ȘTIINȚA CRAIOVA care resimte 
din plin urmările insuficientelor 
condiții de ,pregătire și în special 
lipsa uinui antrenor. LOCOMOTIVA 
TG. MUREȘ (antrenor V. Kadar), 
a avut cel mai bun jucător în 
L. Toth, al doilea în clasamentul 
coșgheterilor. Ultima clasată, DI
NAMO BACĂU (antrenor Mircea 
Georgescu) și cea mai tînără echi
pă a turneului (media virstei 18 
ani), trebuie să insiste pentru pu
nerea în valoare a calităților tine
rilor. ei jucători.

N. MARDAN

lot două elemente noi: Ernest Bal
ia și Alexandru Bolo.

— După cum am anunțat, amil 
acesta se va disputa și o întrecere 
de hochei pentru categoria B, în 
patru centre. La categoria B se 
poate înscrie orice echipă din țară. 
Pentru a fi introdusă în una din 
oele 4 serii ale categoriei B, echi
pele trebuie să-și anunțe partici
parea pînă la data de 15 decembrie. 
Pînă acum, la Inspecția de hochei 
pe gheață dm C.C.F.S. s-au primit 
înscrierile următoarelor echipe' 
Voința din Sf Gheorghe, Avîntul 
din Sebeș, Constructorul dlin Ora
șul Stalin, Minerul și Construoto- 
ru'l din Petroșani.

ÎNTRECERILE motocicuste
Primul concurs motociclist de 

trial în cadrul alergărilor pe teren 
variat va avea loc duminica acea
sta. întrecerea este organizată de 
comisia orășenească București și 
se va desfășura în jurul podului 
și lacului Băneasa. Competiția de 
trial pregătitoare a alergărilor de 
motocros este deschisă atît motocicli- 
știlor începători cît și celor de ca
tegoria a III-a, precum și moto- 
cicliștilor fruntași care au obținut 
clasificări de categoria II, I și 
maeștri. Este pentru prima oară 
cînd organizatorii unei întreceri 
moto prevăd prin regulament di
ferențierea netă a categoriilor de 
motocicliști, pentru fiecare cate
gorie urmînd să se întocmească 
un clasament separat. Acest în
ceput este cît se poate de bine
venit.

Este însă de dorit ca asociațiile

La sfirșitul sezonului atletic 1954
REZULTATELE CELOR MAI MHl 18 ATLEȚI Al ȚĂRH 

LA ALERGĂRI
Incepînd de astăzi vom face bi

lanțul activității de atletism des
fășurată în cursul anului 1954. 
Deschidem seria comentariilor prin 
publicarea listelor celor mai buni 
atleți și atlete, pe fiecare probă. 
Aceste liste de performanțe au 
fost întocmite de subcomisia de e- 
vidență și clasificări, din comisia 
centrală de atletism.

Iată care sînt cei mai buni at
leți ai. țării la probele masculine 
de alergări:

100 m.: Ilarie Măgdaș (Știința) 
10,6; Alexandru Stoenescu (D) 
10,7; Mircea Pop (Ș) 10,7; Lo
thar Marks (D) 10,8; Gheorghe 
Radulescu (V) 10,8; Ștefan Pri-
siceanu (D) 10,8; Ion Wiesenmayer 
(D) 10,9; Ion Opiriș (D) 11,0,

Constantin Farcaș (Ș) 11,0; Ion 
Gergely (Ș) 11,0.

200 m.: Ilarie Măgdaș (Știința) 
21,8; Al. Stoenescu (D) 22,0; 
Mircea Pop (Ș) 22,6; Mihai Barbu 
(Ș) 22,7; Ilie Save] (D) 22,8; Lo
thar Marks (D) 22,9; Horst Neu- 
roh (C) 23,0 ; Gh. Stânei (L) 23,0; 
Gh. Simionesctr (M) 23,0; Virgil 
Zăvădescu (C.C.A.) 23,1; Gh. Ra
dulescu (Vj 23,1.

400 tn. Ilie Sa vel (Dinamo) 
48,4; Traian Sudrigean (Ș) 49,0; 
Ion Boitoș (Ș) 49,5; Virgil Gro- 
beti (Ș) 50,0; Andrei Deak (V) 
50,3; Gh Steriade (R) 50,5; Ște
fan Mihaly (D) 50,5; Al. Dumi- 
tnache (D) 50,9; luliu Karandi 
(P) 51,1; Gh. Stânei (L) 51,2; 
Geza Zanoni (M) 51,2.

800 m.: Dumitru Bîrdău (Dina
mo) 1:53,4; Aurel Ursu (Ș) 
1:53,9; Al. Dumitrache (D) 
1:54,3; Paul Popescu (C. C. A.) 
1:54,9; Ilie Savel (D) 1:55,0; Șt. 
Mihaly (D) 1:55,7; Dumitru Tîl- 
maciu (C.C.A.) 1:55,9; Marcel
Zaslo (L) 1:56,3; Aurel Petrescu 
(C) 1:57,0; Victor Pop (D) 1:57,1.

1.500 m. Dumitru Bîrdău (Di
namo) 3:54,6; Paul Popescu 
(C.C.A.) 3:57,6; Victor Pop (D)

PE TEREN VARIAT
sportive să sprijine inițiativa co
misiei orășenești și să înscrie la 
alergarea de trial cît mai mulți t 
motocicliști începători, precum șl 
pe toți motoaicliștii avansați care' 
se află în momentul de față în 
Capitală. Alergarea de trial dg 
duminică va servi motocicliștilor 
avansați ca un prim antrenament 
oficial în vederea competițiilor da 
motocros, a căror desfășurare va 
începe în curînd și pentru pregăJ 
firea lor în vederea campionatului 
de motocros care se va desfășura 
la începutul anului viitor.

Startul în prima alergare de 
trial a sezonului se va da la ora 
10, din dreptul podului Băneasa. 
Alergătorii vor lua plecările din 
minut în minut și vor avea de 
acoperit un traseu accidentat de 6 
km. pe care îl vor efectua de două 
ori.

3:57,8; Ferdinand Moscovid (P) 
3:58,0; Dumitru Tîtaiaciu (C.C.A.) 
3:58,0; C-tin Grecescu (D) 4:01,4; 
Aurei Ursu (Ș) 4:02,0; Aurei Pe
trescu (G) 4:02,2; Ion Puică (G) 
4:02,8; Ion Bădici (D) 4:03,2.

5.000 m. G-tin Grecescu (Di
namo) 14:46,4; Nicotae Bunea ’ 
(C.C.A.) 14:50,0; Dumitru Tîi-

maciu (C.C.A.) 14:51,6; Ferdinand 
Moscovici (P) 14:55,0; Dinu Cria- 
tea (M) 14:56,4; Victor Pop (D) 
14:56,6; Emeric Gyanmati (C.C.A.) 
15:05,2; Ion Puică (C) 15:09,2;
D-tru Dragomir (R) 15:11,4; Gri- 
gore Cojocaru (Ș) 15:11,8.

10.000 m. C-tin Grecesou (Di
namo) 31:05,0; Dinu Cristea (M) 
31:25,2 Nicolae Bunea (C.C.A.) 
31:44,6; Victor Pop (D) 31:56,2; 
Ferdinand Moscovici (P) 32:11,2; 
Emeric Gyarmati (C.C.A.) 32:14,6; 
Gheorghe Szotyori (M) 32:22,2; 
Nicu Nicolae (M) 32:22,6; Ion
Puica (C) 32:39,6; Nicolae Geor
gescu (C) 32:45,0.

110 m.g.: Ion Opriș (Dinamo) 
14,3; Ion Wittman (Ș) 15,4; IMe' 
Savel (D) 15,6 ; Petre Zîmbreșteanu 
(C.C.A.) 15,7; Sorin Ion (C.C-A.) 
15,8; Aurel Moareăș (Ș) 15.8; Ion 
Steriade (R) 15,9; Andrei Tudose 
(D) 16,0; C-tin Gagiu (Ș) 16,0; 
Alex. Dincă (Ș) 16,0; Viorel But- 
naru (C) 16,0.

400 m.g.: Ilie Savel (Dinamo) 
52,3; Gh. Stanei (L) 53,4; Gh. 
Steriade (R) 54,0; Andrei Deak 
(V) 57,0; Emeric Solyom (D) 57,0; 
Geza Zanoni (M) 57.5; Gh. Si- 
miouescu (M) 57,6; Adalbert Koc- 
sis (P) 57,6; Alex. Stoenescu (D) 
58,0; Ion Bidner (Ș) 58,1.

3000 m. obst.: Grigore Cojo
caru (Știința) 9:03,4; Tadeus Soel- 
biruski (M) 9:16,0; Ion Bădici (D) 
9:16,4; Victor Firea (D) 9:19,0;
C-tin Aioanei, (C.C.A.) 9:20,0; Ni
colae Bunea "(C.C.A.) 9:23,4; Ion 
Pricep (P) 9:27,2; Ion Niculescu 
(C) 9:35,0; Aurel Petrescu (C)' 
9:35,6; D-tru Dragomir (R) 9:42,4.

Deficiențe organizatorice
Organizarea jocurilor din cadrul 

campionatului republican de polo 
categoria A n-a fost mulțumitoare. 
Cîmpurile de joc n-au fost pregă
tite cu atenția care trebuie acor- 
dată unei competiții menite să de
semneze cea mai bună echiipă din 
țară. E drept că nici bazinele nu 
dispun de amenajările necesare. 
La Oradea — de pildă — porțile 
nu sînt reglementare, avînd în ve
dere că bazinul are la un capăt 
o adîncime mai mică de 1.50 m.

In București — la ștrandul Ti
neretului, care dispune de un ba
zin special pentru competiții de 
natație— organizarea jocurilor de 
polo este dificilă, deoarece nu s-a 
reușit să se asigure ordinea. In 
plus, se arbitrează în condițiuni 
foarte proaste, deoarece nu există 
•loc suficient pentru ca arbitrul 
să~ se poată mișca în voie. Nici 
măcar ultimele jocuri ale campio
natului — disputate în bazinul 
acoperit — n-au avut o desfășu
rare regulamentară, din. cauza ine
xistenței barelor de delimitare a 
liniilor de poartă.

Din cele de mai sus putem tra
ge concluzia că pe viitor trebuie 
să se acorde mai multă atenție 
problemelor organizatorice. Cam
pionatul 'republican de polo trebuie 
să se destașoare în condiții per
fect regulamentare și toate jocu
rile considerate la fel de impor
tante. Din acest punct de vedere, 
Comisia centrală și inspecția de

Succese și lipsuri ale campionatului republican de polo pe apă (II)
natație trebuie să oblige echipele 
— sub sancțiunea pierderii drep- 
'tului de organizator — să se îngri
jească de pregătirea bazinului și 
a cîmpuilui de joc, de porți, de 
bonete, minge și de îndeplinirea 
tuturor prevederilor regulamen
tare.

Cea mai spinoasă proble
mă : arbitrajul

Arbitrajul, iată problema cea 
mai spinoasă a campionatului de 
polo. Nici anul acesta nu s-a pu
tut ajunge la o rezolvare a pro
blemei îmbunătățirii arbitrajului la 
jocurile de polo. Noi credem că 
principala vină o poartă colegiul 
central de arbitri, care nu a privit 
cu seriozitate și din vreme ches
tiunea pregătirii arbitrilor pentru 
campionatul categoriei A. Nu s-a 
căzut de acord asupra unei inter
pretări comune a regulamentului 
de joc. Unii arbitri au fost pro
gramați după pauze mari și fără 
antrenament prealabil. De altfel, 
arbitrii s-au prezentat — în gene
ral — neantrenați la conducerea 
jocurilor. Mulți dintre ei cred că 
nu maf este necesar să revadă 
regulamentul de joc — și rău 
fac.

O altă greșeală a colegiului 
central de arbitri este aceea că 
nu a prelucrat cu arbitrii noută
țile în interpretarea regulamen
tului de joc, de caire au luat cu
noștință specialiștii noștri în urma 

participării echipei reprezentative 
la J.M.U.V. de la Budapesta și 
la campionatul european de la To
rino.

Astfel, arbitrii noștri ar fi aflat 
că există o anumită interpretare 
a regulii intrării în zona de 2 m„ 
în sensul că nu se sancționează 
acțiunile pasive; că în cazul a trei 
greșeli comise de apărători asupra 
echipei în atac, sancțiunea este 
eliminarea din apă; că se pedep
sește foarte sever înotul peste ad
versar; cum se aplică legea avan
tajului, etc. Aceste precizări ar 
fi ajutat mult arbitrilor noștri și 
ar fi contribuit la îmbunătățirea 
nivelului general al arbitrajului, 
caire în campionatul pe 1954 a fost 
foarte scăzut.

Problema ridicării nivelului de 
arbitraj la polo, a completării și 
perfecționării cunoștințelor arbi
trilor noștri râmtoe încă o pro
blemă „în curs de rezolvare”... 
Comisia centrală și inspecția de 
natație trebuie să intervină ener
gic. înarmați cu cunoștințe boga
te, mai siguri pe ei și mai stă- 
pîni pe regulament, arbitrii pot 
contribui nemijlocit la ridicarea 
nivelului general de joc, Ia cana
lizarea lui spre o concepție cît 
mai modernă.

Ceva despre disciplină
Un alt capitol care intră în 

subiectul analizei noastre e>te 
comportarea disciplinară a jucăto-. 

rilor. S-au făcut progrese față de 
trecut. Jocurile s-au desfășurat, în 
general, într-o .atmosferă de spor
tivitate. Mai există Insă unii ju
cători care se cred în permanență 
nedreptățiți de arbitru și care în
țeleg să se tocmească cu acesta 
sau să protesteze la orice decizie. 
In această privință au „excelat” 
fogy (C.C.A.), Deak (Progr. Tg. 
Mureș), Lorincz (Dinamo Tg. Mu
reș) și Zahan (Tînărul dinamo- 
vist). Unii dintre ei sînt ,Kclienți” 
permanenți ai rapoartelor de arbi
traj. Cu toate acestea nu s-a luat 
nici un fel de măsură împotriva 
actelor de indisciplină, care s-a>u 
repetat de la joc la joc. Este o 
veche greșeală a Comisiei centrale, 
care întîrzJe de cîțiva ani să ia 
măsuri împotriva nedisciplinaților 
din natație.

Progresul tineretului
Campionatul de polo pe anul 

1954 are marele merit de a fi 
prilejuit afirmarea și consacrarea 
unor jucători tineri. Printre aceș
tia se numără: Alex. Popescu, Za
han, Samoilă, Kelemen, Bordi. 
Ștefănescu (Tînărul dinamovist). 
Bădiță (Progr. Buc.),’ Muller, Do- 
leanu (Știința Cluj), Meder (Pro
gr. Tg. Mureș), Danciu, Szabo 
(Progr. Cluj), etc. Nici unul dintre 
ei nu- are încă 20 ani; cei mai 
multi au fost selecționați în lotul 
republican de juniori. Grija pentru 
selecționarea, creșterea și stimu

larea tinerilor jucători de polo tre= 
buie să fie și în viitor pe primul 
plan al celor ce se ocupă de pro
pășirea acestui sport.

★
Disputarea campionatului repu

blican de polo după sistemul tur4, 
ucu tur-retur s-a dovedit a fi for
mula cea mai eficace pentru pro
gresul acestui joc sportiv. Angre
narea cît mai multor echipe și 
centre în jocurile pentru desem
narea echipei campioane va spori, 
cu siguranță, efectele binecuvenite 
ale acestei competiții. De aceea, 
credem că este foarte bună Ini
țiativa înființării unui campionat 
pentru echipele de categoria B, 
pentru a li se da posibilitatea să 
activeze mai intens și pe o perioa
dă mai lungă. Totodată, Comisia 
centrală trebuie să urmărească 

cu mai multă consecvență felul 
în care echipele din prima cate
gorie se achită de obligația de 
a-și forma echipe de jun iori. 
Anul trecut, unele ech pe — priw 
tre care și campioana, C.C.A. —- 
s-au achitat formal de această 
datorie.

Campionatul ide polo categoria 
A pe anul 1954 a fost o competiție 
care, în multe privințe, a înregis^ 
trat succese. Datoria noastră este, 
ca — învățînd din lipsurile ivi
te — să îmbogățim roadele suc
ceselor. Astfel, vom contribui la 
reușita campionatului republican pe 
1955.

N. BLIDARU 
AD. BALINT 

antrenori -•



Dinamo București și Metalul Reșița in finala Cupei R. P. R.
Semifinalele Cupei R.P.R., disputate ieri, au adus o mare surpriză: Metalul Reșița echipă 

de categorie B, și-a continuat seria victoriilor asupra echipelor de categorie A, eliminlnd de data 
aceasta pe C.C.A., fostă campioană și deținătoare a Cupei. In urma acestui frumos succes. Metalul 
Reșița s-a calificat, pentru prima dată, in finala Cupei, împreună cu Dinamo București, învingător ieri 
cu 4—1. Finala Cupei se va disputa, duminică în București.

Discuții
Despre perioada de tranziție in fotbal (HI)

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

Central de Antrenori de fotbal

Ieri, echipa Dinamo a reușit a 
șasea victorie consecutivă, cîști- 
gînd asupra Flacărei Ploești la a- 
celași scor cu care a învins și în 
meciul de campionat disputat la 
Ploești. De data aceasta, dinamo- 
viștii au obținut un succes mult 
mai clar asupra fotbaliștilor ddn 
Ploești. Dinamo a făcut, în spe
cial în prima repriză, o partidă 
foarte bună din toate punctele de 
vedere. Bizuindu-se pe o pregătire 
fizică excepțională, dinamoviștii au 
atacat cu combinații spectaculoase 
bine gîndite, dezvoltate în viteză și 
încheiate cu șuturi puternice la 
poartă. Echipa a avut multă coe
ziune, mijlocașii constituind punc
tul forte. Ei au stabilit o legătură 
permanentă între apărare și atac 
și au asigurat mult echilibru în 
acțiuni. Dinamoviștii au știut și au 
putut să practice un joc 
elastic cu care au avut 
superioritatea numerică, atît 
în apărare, cît și în atac. Grație 
acestui joc, ei au reușit cele mai 
multe acțiuni periculoase, în cursul 
cărora au dezorganizat dispoziti
vul defensiv special advers (Fla
căra joacă cu doi stoperi prin re
tragerea lui Garbeloti lîngă Neac- 
șu). Două din cele patru goluri au 
fost înscrise din acțiuni concepute 
din plină apărare.

Este drept, însă, că Flacăra nu 
a dat replica așteptată. Desigur, 
ploeștenii s-au resimțit ieri de pe 
urma eforturilor depuse în cele 
120 de minute de joc de duminică. 
In plus, formația oaspe a întîlnit 
un adversar superior, în mare ver
vă de joc. în fața căruia a trebuit 
să încline steagul. Toate acestea 
însă, nu scuză comportarea sa 
foarte slabă. La această com
portare a contribuit In primul rînd 
atacul. In repriza doua, acesta a 
dovedit și lipsă totală de orien
tare : deși juca în fața unui por
tar improvizat, totuși nu a fost 
capabil să speculeze această situa
ție avantajoasă și nu a tras la 
poartă des și de la orice distanță, 
așa cum ar fi trebuit. Singurul șut 
cu adevărat pe poartă a însemnat 
și singurul gol al ploeștenilor...

Din primele minute s-a văzut 
că Dinamo este în bună dispozi
ție de joc. Atacurile sale se desfă
șoară aproape fără întrerupere la 
poarta lui Marosi. Timp de 15 mi
nute, Flacăra este dominată șt 
apărătorii încep să dea semne de 
neliniște. Mai ales că Barta (min. 
4) și Nicușor (min. 11) străpung

Metalul
REȘIȚA, 1 (Prin telefon de la 

trimisul nostru).
Stadionul s-a dovedit neîncăpător 

pentru miile de sipectatori din lo
calitate și din regiune. Sute de 
oameni s-au înșirat pe dealul de 
lîngă teren, urmărind cu pasiune 
spectaculoasele faze ale acestei în- 
tilnîri.

Firește, localnicii au avut toate 
motivele să facă o adevărată ma
nifestație de simpatie pentru echipa 
lor: la numai trei zile după suc
cesul obținut în fața Locomotivei 
Timișoara, Metalul a cucerit o nouă 
victorie de data aceasta asupra pu
ternicei formații C.C.A., oailificta- 
du-se astfel tn finala „Cupei 
R.P.R.”.

Metalul a jucat cu un excepțional 
elan, cu multă voință de a învinge, 
și a știut, mai ales, să rezolve cu 
succes o serie de momente critice. 
Golul marcat în primele minute de 
joc a însuflețit formația reșițeană, 
care a luptat pînă la epuizare pen
tru a obține victoria finală.
. întreaga echipă s-a comportat 
peste așteptări, dar merite speciale 
au Zarici, Teodorescu. Colnic oare 
au jucat fără greșeală. Metalul a 
ieșit de foarte multe ori din apă
rare prin deschideri lungi pe ex

Sîmbătă și duminică ,în sala 
sporturilor de la Floreasca se vor 
desfășura întrecerile din cadrul 
campionatelor republicane de gim
nastică pe eclflpe. La această im
portantă competiție participă nouă 
echipe reprezentative de asociații, 
și anume: Avîntul, Constructorul, 
Voința, Dinamo, Metalul, CCA, 
Flamura Roșie, Știința și Progre
sul.

Cu prilejul campionatelor repu
blicane de gimnastică pe echipe, 
spectatorii vor putea urmări un

Dinamo București— Flacăra Ploești 4-1 (3-0)

Suru a centrat și Ene a reluat ba Ionul cu capul. Mingea va lovi 
insă bara... Marosi, Neacșu, Top șa urmăresc cu grijă faza. Aspect 
din jocul Dinamo București—Flacăra Ploești, una din semifinalele 

Cupei R.P R.

apărarea, dar ratează situații ala- 
re. In acest timp, atacul ploeștean 
nu a reușit să ajungă la poarta 
lui Birtașu decît în min. 7, iar în 
min. 13 Anatol a tras primul șut. 
Dinamo continuă să fie superior, 
domină, dar Ene ratează o nouă 
ocazie în min. 17. Imediat însă, 
în min. 24, la o acțiune mai pericu
loasă a Flăcării, Motronea profită 
de o greșeală a lui Băcuț II, in
tră în careu, Szolre îl faultează 
din spate, dar arbitrul, apreciind 
că Motronea a rămas în posesia ba
lonului, nu-1 sancționează pe Szoke. 
Motronea trage, însă alături ratînd 
o mare ocazie.

Dinamo, după ce Ene a tras în 
bară (min. 25), reușește să des
chidă scorul în min. 29: Băcuț II 
oprește un atac al Flacărei și pa
sează lui Băcuț I care prelungește 
lui Suru. Acesta îl lansează pe 
Ozon, care fuge cu Neacșu „ta cir
că" și trage pe lîngă Maroși ieșit 
din jjoartă; mingea lovește bara și 
intra în gol. Cinci minute mai tîr- 
ziu, pornind tot dintr-o acțiune din 
apărare, Dinamo urcă scorul prin 
Ene, care a tras pe jos de la 16 
m.: 2—0. Scorul reprize# este sta
bilit în min. 44 de Ozon, ca urma
re a unei superiorități evidente a 
dinamoviștilor.

După pauză, Flacăra joacă ceva 
mai legat. Atacul nu poate trece 
însă peste apărarea adversă și nici

Reș'ța — C. C. A.
treme și, în general, din 2-3 pase 
linia de atac se găsea la poarta 
militarilor. Animatorii atacului au 
fost Urcau și Jojart II.

Echipa C.C.A., pornită chiar de 
la început cu handicapul de un 
gol, a jucat nervos, negăsindu-și 
cadența. Deși echipa bucureșteană 
a jucat mai bine în cîmp și a do
minat o ibuuă parte din Intîlniire, 
acțiunile sale ofensive nu au avut 
eficacitate. Au fost ratate multe 
situații fie din cauza nervozității 
jucătorilor, și a deselor schimbări 
în linia de atac, fie — mai ales — 
din cauza bunei apărări a metalur- 
giștilor. Apărarea echipei C.C.A. a 
făcut o serie de greșeli în prima 
rqjjriză, însă în repriza a doua s-a 
comportat la valoarea sa normală, 
remarcîndu-se Apolzan și V. Du
mitrescu.

Golul a fost marcat în minutul 4. 
Urcan pornește cu mingea de la 
centrul terenului și îl depășește pe 
V. Dumitrescu, îndraptindu-se spre 
centrul careului de 16 m. Trece și 
de Apolzan, care-1 atacă și, deși 
urmărit de acesta, reușește să tra
gă de la 7 m., înscriind.

Asistăm apoi la încercările am
belor echipe de a modifica scorul, 
dar, pe rînd, P. Moldoveana (min.

CAMPIONATELE DE GIMNASTICĂ PE ECHIPE ALE R.P.R.
mare număr de sportivi fruntași, 
printre care maeștrii sportului An
drei Kerekeș (Metalul1), Frederic 
Orendi (Dinamo). Mihai Botez 
(Metalul), Agneta Hoffman ȚȘtiin- 
ța) Emilia Vătășoiu (Dinamo), I- 
leana Dobrovolschi (Știința) și 
alții. Alături de ei, vor par
ticipa pentru prima oară la un 
concurs de importanță republicană 
tinerii sportivi Francisa Cadar 
(Avîntul), Ildiko Buhlea (Avîntul), 
Nicolae Vînturici (Constructorul), 
Cornelia Anghel (Metalul) și alții. 

mai tîrziu (în min. 57) cînd Bir
tașu (care primise un avertisment 
cu cîteva clipe înainte) este elimi
nat pentru lovirea intenționată a 
lui Drăgan, și înlocuit cu Fodor 
(un jucător eliminat nu poate fl 
înlocuit cu unul din rezervă). Dim
potrivă, tot Dinamo atacă și are 
superioritatea în cîmp, iar în min. 
72 marchează al patrulea god 
prin Ozon, după o splendidă com
binație Ene-Suru. Restul jocului nu 
aduce nimic important, Dinamo 
continuînd să aibă inițiativa în fața 
unei echipe care nu se regăsește 
nioi un moment. Unicul gol al plo
eștenilor îl înscrie Ștefănescu în 
min. 90, la o greșeală a lui Bă
cuț II.

Foarte buni au fost în acest joc 
Căiinoiu, Barta, Ene, Băcuț I, 
Ozon, Băcuț II de la Dinamo și 
Neacșu de la Flacăra.

Arbitrul T. Astaloș a condus sa
tisfăcător.

DINAMO: Birtașu (Fodor din 
min. 57) -Szoke, Băcuț II, Fodor 
(Băcuț I)-Călinoiu, Băcuț I, (Ni
cușor, Nemeș din min. 73) -Barta, 
Nicușor. Ene, Ozon, Suru.

FLACARA: Marosi - Pahonțu, 
Neacșu, Topșa-Garbeloti, Pereț-Ște- 
fănescu, Capoianu, Anatol (Botescu 
din min. 46), Drăgan, Motronea.

PETRE GAȚU
S. MASSLER

) (1-0)
6 și 45), Caricas (min. 15) de la 
C.C.A'. și Jojart II (min 15, 22), 
Seleș (min. 40) Urcan (min. 41) 
de la Metalul ratează situații clare.

In repriza a doua se Joacă foar
te mult la centrul terenului, ambele 
apărări respinglnd majoritatea ac
țiunilor întreprinse de liniile de 
atac. In această parte a jocului, 
Bone ratează de la numai un me
tru (min. 61). Ultima parte a re
prizei a doua se caracterizează 
printr-un joc excepțional de.dîrz.

Arbitrul Adalbert Varga (Cluj) 
a avut de arbitrat un meci fără du^ 
rități în care limitele jocului băr
bătesc nu au fost depășite nici un 
moment. El a condus însă cu se
rioase scăpări, în ceea ce privește 
aprecierea faulturilor și a legii a- 
vantajului, dînd decizii care au 
dezavantajat ambele echipe, dar 
care n-au influențat rezultatul

METALUL: Zarici-Colnic, Teo
dorescu, Potoceanu-Munteanu, Apro 
III-Jojart II, Mioc, Urcan, Chirită, 
Seleș.

C.C.A.: Voinescu-Zavoda II, A- 
polzan, V. Dumitrescu-Onisie, Ba- 
lint-Caricaș, Bone, Alexandrescu 
(din min. 45 Tătara), Petsc hows chi, 
P. Moldoveanu.

I. OCHSENFELD

Competiția Se va desfășura după 
următorul program :

Sîmbătă 4 decembrie: ora 9 
dim. exerciții impuse, bărbați și fe-’ 
mei categ. Il-a; ora 9 dim. pro
bele de inele șt bară pentru femei, 
maestre și categ. I-a.

Ora 16, festivitatea de deschi
dere ; ora 16,30, exerciții impusa 
bărbați și femei, maeștri și categ. 
l-a.

Duminică 5 decembrie: oră 15, 
exerciții liber alese, bărbați și fe
mei maeștri și categ. I-a.

(Agerpres)

După îndeplinirea celor două 
condițiuni fundamentale pentru o 
cît mai justă planificare a activi
tății din perioada de tranziție, se 
trece la rezolvarea sarcinilor (spe
cificate mai înainte). In rîndurile 
ce urmează voi prezenta schema
tic metoda de urmat în această 
perioadă.

a) Scăderea influențelor pro
vocate asupra tuturor funcțiunilor 
organismului de efortul intens din 
antrenamente și jocuri se obține 
prin reducerea treptată a intensi
tății, duratei șî numărului de an
trenamente în cursul unei săptă- 
mîni, ajungîndu-se pînă la două 
antrenamente. Antrenorii noștri 
fruntași aplică o bună planificare 
a activității din perioada de tran
ziție, au programe de antrena
ment verificate prin practică în
delungată (în raport cu cele două 
variante specificate mai înainte) 
și cu exoelente rezultate; cred, 
însă, că ei păcătuiesc foarte mult 
nepopularizînd experiența lor crea- 
Tbare și metodica întrebuințată cu 
atît succes.

b) întreruperea efortului speci
fic și trecerea la o altă activitate 
fizică, cu scopul de a acorda or
ganismului repausul activ, se ob
țin© prin mai multe procedee. 
Este un fapt verificat în mod ex
perimental, că refacerea unei 
grupe musculare obosite sau chiar 
a întregului organism se obține 
mai repede dacă o parte din gru
pele musculare, care nu au fost 
obosite, lucrează activ. Experimen
tal s-a arătat că potențialul ener
gic muscular, scăzut în urma unui 
efort fizic, se reface mai rapid 
prin continuarea efortului de in
tensitate redusă, dar localizat la 
alte grupe musculare, decît după 
repaus pasiv. Pentru refacerea ra
pidă a organismului obosit în 
timpul perioadei fundamentale, se 
recomandă practicarea diferitelor 
sporturi complimentare, ca: gim
nastica, baschetul, voleiuli, hand
balul redus de sală, tenisul de 
maslă etc. Aaeste sporturi nu vor 
fi practicate însă sub formă de 
competiții, ci numai sub formă 
recreativă, plăcută și cît mai va
riată. Profesorul Marșak a demon
strat în mod experimental și qu 
date care nu pot fi puse la în
doială, că efectele odihnei active 
sînt cu atît mai bune și mai re
confortante, cu cît tensiunea ner
voasă din perioada exerciții tor 
fizice este mai redusă. Corțc mtră- 
rile intense, atenția încordată, 
voința de a învinge și o serie 
întreagă d© excitații puternice 
existente în timpul concursurilor 
trebuie excluse, pentru a putea 
realiza Integral efeatul reparator 
al odihnei active.

Antrenorul va alege sporturile 
complimentare în raport cu urmă
toarele obiective: în primul rînd 
pentru a prelucra musculatura care 
a fost mai puțin solicitată în timpul 
desfășurării aativitățîi (muscula
tura membrelor superioare, a tora
celui și abdomenului), realizînd 
astfel o dezvoltare armonioasă a 
întregului corp și aoordînd repaiu- 
sul activ musculaturii membrelor 
inferioare ; în al doillea rînd, pen
tru a îmbogăți bagajul motric al 
jucătorilor, pentru a întări unele 
deprinderi motrice și a menține 
calitățile fizice necesare în fotbal.

Accentul principal va fi pus pe 
partea recreativă și de menținere 
a organismului capabil de orice 
efort, fără a mări intensitatea și 
durata efortului.

Pe cît este posibil, s© va căuta 
qa o parte din activitatea fizică 
să fie dusă în aer liber, cu toate 
condițiile atmosferice grelie (frig, 
zăpadă etc). Prin alternarea prac
ticării exercițiilor fizice șl a spor
turilor în sală și în aer liber, se 
urmărește aălirea și întărirea or
ganismului, făcîndu-1 capabil să 
execute un efort fizic în condiții 
de mediu grele, factor de bază în 
creșterea posibilităților fizice ale 
sportivului. Același rol îl aa și 
excursiile și turismul, care sînt re
comandate cu insistență de majo
ritatea fiziologilor,- ca o metodă de 
repaus activ, după o activitate fi
zică prelungită. .Dacă este posibil, 
se recomandă câ ju :ătoriî să fie 
duși pe o durată de 10—12 zile 
la munte, unde, continuînd acti
vitatea sari programul fizic stabilit 
de antrenori, vor urma o cură de 
altitudine, factor favorizant al re
facerii și călirii organismului după 
eforturile intense susținute.

c) Prin sporturile și jocurile 
sportive practicate moderat și în 
nici un caz sub formă de cpn- 
cursuri, pe lîngă obținerea efecte
lor produse d» renausui activ, se 
urmărește menținerea eficienței 

funcționale a organismului și a 
unui potențial crescut de efort, 
acumularea de noi acțiuni motrice 
în vederea perfecționării sau cori
jării deprinderilor motrice greșit 
învățate, în acțiunile de control și 
dirijare a balonului.

Dintre jocurile sportive care 
cred că ar trebui practicate în 
perioada de tranziție, în primul 
rînd se situează baschetul, apoi 
handbalul de sală, tenisul de masă 
și însfîrșit voleiul. Baschetul — 
practicat dinamic, variat, plăcut, 
fără formă de competiție — creea
ză și îmbunătățește o serie întrea
gă de calități ale fotbaliștilor. 
Baschetul ameliorează viteza de 
reacție și de execuție a diferitelor 
mișcări, în funcție dp situațiile noi 
ivitp în joc, perfecționează coordo
narea și precizia mișcărilor, mă
rește capacitatea de orientare în- 
tr-un spațiu mai redus decît cel 
obișnuit și îmbunătățește calită
țile fizice ale fotbalistului.

Dintre celelalte sporturi, re
comandăm patinajul și schiul, care 
creează și mențin o serie de cali
tăți necesare. Asupra practicării 
schiului avem însă o rezervă. In 
felul cum înțeleg practicarea schiu
lui, jucătorii noștri care au fost 
duși în tabără de munte, aceasta 
constitui© un pericol pentru inte
gritatea lor corporală. Cîți jucători 
nu s-au accidentat la schi și cîți 
nu s-au întors după un „curs de 
schi” mai obosiți decît au termi
nat campionatul? De sigur, din 
cauza lipsei de organizare, de 
conducere, de control și de înțele
gere a acestei activități. De a- 
ceea acordarea repausului activ 
în fotbal, prin practicarea schiu
lui, socotesc că trebuie reconsi
derată de către antrenorii noștri 
fruntași și chiar întreprinse o se
rie de studii și cercetări în care 
să se urmărească dacă solicitarea 
aceleeași musculaturi obosite din 
timpul perioadei competitionale, 
asociată frecvent cu pericolul trau
matismelor articulațiilor specifice 
jocului de fotbal (glezne și ge
nunchi) nu ar indica un control 
și o reducere a practicii schiului 
în perioada de tranziție.

Deoarece în perioada de tranziție 
accentul cade pe scăderea efortu
lui caracteristic din perioada fun
damentală (scădere în vederea 
saltului calitativ din perioada 
imediat următoare), socotesc că 
trebuie abandonată practicarea 
crosului recomandată de către unu 
antrenori, această activitate ca- 
drînd foarte bine în perioada de 
pregătire, în care se urmărește 
dezvoltarea calităților fizice, a 
funcțiunilor neuro-musculare șî 
a creșterii capacității de lucru ■ 
organismului

Am arătat mai sus că în perioa- 
da de tranziție — pe lîngă activi
tățile enumerate — se poate treae 
prin execuții individuale de scurtă 
durată și fără concentrări ner
voase susținute la perfecționarea 
sau corijarea execuțiilor tehnice 
sau deprinderilor motrioe fixate 
greșit.

Referitor la punctul următor 
(d), prin care urmărim întărirea 
sănătății jucătorilor, conținutul 
activității în această privință, a- 
rătat schematic mai sus, lămu
rește în bună parte această pro
blemă.

e) In ceea ce privește activita
tea de îmbogățire a cunoștințelor 
teoretice și tactice ale jucătorilor, 
ne vom opri doar asupra urmă
toarelor obiective. In prima ședin
ță comună recomandăm ca antre
norul și medicul secției de fotbal 
să prezinte juoătorilor cîte un scurt 
referat despre scopul, importanța și 
ce se urmărește prin activitatea 
din perioada de tranziție, toate 
acestea legate logic de concluziile 
trase de antrenori asupra compor
tării echipei în sezonul trecut și 
de planul și perspectivele pentru 
sezonul viitor. Intr-o altă ședință 
comună de lucru, antrenorul va 
prezenta și explica profilul fizic 
și tehnic al fiecărui jucător, obți
nut în urmă analizei jurnalului de 
antrenament. De asemenea, medi
cul — pe baza examenelor și ob
servațiilor sale — va prezenta re
zultatul controlului medical al fie
cărui jucător și va insista asupra 
respectării regulilor de igienă și * 
condițiilor fiziologice de practicare 
a fotbalului.

Numai așa, printr-o strînsă co
laborare între jucători, antrenor și 
medic și participînd în mod con
știent la întreaga activitate de 
pregătire din cursul unui an, vom 
contribui la ridicarea fotbalului 

în țara noastră. i



După concursul lotului republican de tenis de masă
Poate puțini au fost cei care ar 

fi așteptat ca Toma Reiter să iasă 
învingător ta întrecerile de tenis 
de masă desfășurate săiptămtaa 
trecută la A raid. Și mai mic cre
dem că a fost numărul celor care 
au scontat victoria lui Reiter în 
toate probele la care a participat. 
Aceasta pentru că Reiter folosește 
de foarte scurt timp o paletă aco
perită cu burete pe ambele părți, 
ceea ce necesită o mai îndelungată 
perioadă de antrenament pentru 
acomodare. Infirmînd însă majori
tatea pronosticurilor, Toma Reiter 
a reușit să ocupe primul loc în 
probele la care a luat parte (sim
plu bărbați, dublu bărbați și dublu 
mixt). Succesul său se datorește, ta 
primul rînd, seriozității cu care s-a 
pregătit, voinței, calmului cu care 
a acționat, jocului constant și tac
ticii aplicate în funcție de adver
sar. Totuși, Reiter a arătat o serie 
de lipsuri, ca nesiguranță, insufi
cient control ta dirijarea mingilor 
etc. De asemenea, Reiter va trebui 
să lucreze temeinic pentru a-și 
îmbunătăți lovitura, dreaptă de atac 
atunci cînd! primește mingea pe 
partea dreaptă, deoarece la Arad 
el a greșit multe mingi din acea
stă poziție. Fără a-i scădea cu ni
mic din merite, menționăm că mi
siunea lui Reiter a fost oarecum 
ușurată de fluctuațiile de formă 
manifestate de unii jucători, ca 
Pesch și Gantoer. Astfel, după par
tide bune făcute cu Harasztosi și 
Angelica Rozeanu, Pesch a jucat 
dezordonat contra lui Reiter și 
Gantoer. Apoi Gantner a făcut 
ioturi spectaculoase și de un nivel 
tehnic ridicat in compania 1u> 
Mircea Popescu și Pesch, pentru ca 
în întilnirile cu Reiter, Harasztosi 
și Angelica Rozeanu să dea un 
randament mai scăzut, jocul său 
suferind oscilații, fn orice caz, 
Gantner și Pesch s-au prezentat 
la această competiție sub valoarea 
posibilităților lor.

Cel de al doilea clasat la turneul 
de simplu bărbați, Tiberiu Harasz
tosi, după un început sdab (mai 
ales in partida cu Mircea Pope
scu), și-a revenit treptat, reușind 
să facă jocuri de calitate, dovedind 
multă dîrzenie, stăplnire de sine 
și o bună orientare tactică. Pentru 
frumoasa comportare a lui Harasz
tosi, un merit îi revine și antreno
rului său, N. Naumescu, care l-a 
condus tot timpul, dîndu-i îndru
mări folositoare. Este bine însă ca 
Harasztosi, și alți tineri jucători, 
cum stat Pesch, Gantner și Mircea 
Popescu, să se obișnuiască să gto- 
dească singuri ta timpul meciuri
lor. și să nu aștepte totul „mură’n 
gură", cum s-ar zice, dte la an
trenori.

Evoluția maestre! emerite a spor
tului Angelica Rozeanu a fost ur
mărită cu un deosebit interes de 
amatorii de tenis de masă din 
Arad, mai ales că ea a desfășurat 
un joc variat, apărînd și atactad 
spectaculos. In jocul Angelica! Ro
zeanu s-a văzut însă graba cu 
care execută unele lovtîuri de atac

pierzind din această cauză puncte, 
prețioase. De asemenea, în parti
dele de dublu unde Angelica Ro
zeanu a jucat alături de Ella Zel
ler (dublu femei) și Harasztosi 
(dublu mixt), s-a reliefat faptul 
că atit ea cit și partenerii ei tre
buie să fie mai activi, să aibă mai 
multă inițiativă, să insiste în jocul 
ofensiv.

Bine s-au comportat Botner, Ș.ir- 
lincan și Andronache, care a,u scos 
In evidență frumoasele perspective 
de progres pe care le au. In ceea 
ce-i privește .pe Mircea Popescu, el 
a apărat destul de sigur, dar a 
arătat din nou o concepție greșită, 
învechită, de a juca aproape numai 
în defensivă. Acest stil de joc nu 
ii poate aduce satisfacția realiză
rii unor performanțe superioare și 
constante. Mircea Popescu ar trebui 
să urmeze exemplul lui Reiter, ca
re, dintr-un jucător de exclusivă 
apărare a deven.it, printr-o muncă 
perseverentă, un jucător complet 
cu lovituri sigure și la atac.

Despre jucătoruil-antreriior V. Vla- 
done se poate spune că la Arad 
nu a corespuns în nici una din 
aceste calități. Ca jucător. Vla- 
done s-a prezentat foarte slab, fi
ind o „victimă" ușoară în fața 
tuturor adversarilor, cu excepția 
lui Andronache. Credem că utili
zing, așa cum face acum, o paletă 
acoperită cu burete, Vladone nu 
poate obține rezultate superioare 
valorii sale din timpul cînd folo
sea o paletă acoperită cu cauciuc 
Aceasta deoarece 'Vladone execută 
loviturile cu mișcări prea largi, 
fapt care nu convine unui jucător 
ce folosește paletă cu burete. Fiind 
și jucător în această competiție, 
antrenoru! Vladone nu a. putut ur
mări cu atenția cuvenită evoluția 
jucătorilor aflați în pregătirea sa, 
fapt care a dus la o dezorientare 
a jucătorilor respectivi în timpul 
desfășurării meciurilor. Desigur că 
acest lucru dăunează și continuită
ții muncii pe care trebuie să o ducă 
un antrenor.

Un succes deosebit a înregistrat 
în acest concurs maestra sportului 
Șari Szasz, care într-o formă foar
te bună s-a clasat pe primul loc ta 
ambele probe la care a participat. 
Ea a arătat multă putere de luptă, 
de concentrare, siguranță și a cîș- 
tigat numeroase puncte prin ata
curi decisive de pe partea stingă 
și uneori și de pe partea dreaptă. 
Ella Zeller a jucat nervos, nu s-a 
concentrat suficient și în măsură 
egală de-a lungul întregii compe
tiții și nici chiar în timpul unei 
partide. Apoi ea a atacat deseori 
neorganizat și hazardat. Promiță
tor a jucat Irma Magyari, în 
schimb Zaharia Bujor nu a cores
puns decît în mică măsură față 
de condițiile de pregătire pe care 
le are la dispoziție și talentul cu 
care este înzestrat.

întrecerile s-au bucurat de un 
interes deosebit în rîndurile pu
blicului arădan, fiind bine organi
zate

C «F.VFREANU 
o-------- -

Echipa de rugbi C.C.A., campioană republicană pe arul 1954. (de la stingă la dreapta) m pi
cioare Al. Argeșiu (antrenor), M. Blăgescu, Gh. Radu, 1. Danciu, P. Cosmănescu, A. Marinache, P• Ni- 
culescu, Ștefan Constantin, A. Penciu, R. Veluda, A. Teofilovici, Nanu Radu, (in mijloc) N. Lazar ache, 
N. Popescu, R. Chiriac, N. Căpușan (jos} S. Mehedinți, P. Merghisescu, C. Kramer, N. Pădureanu, N. 
Ghiondea, I. Dobre, (Foto Gh. Epu ran).

Echipa de rugb' C.C.A., o valoroasă camp oană republicană
1949 campioană a R.P.R., 19.30 

și 1952 deținătoare a Ouipei R.P.R., 
1953 campioană și deținătoare a 
Cupei R.P.R., 1954 din nou cam
pioană. Iată palmaresul uneia din
tre cele mai bune echipe de rugbi 
din țara noastră: C.C.A. (antrenor 
Al. Argeșiu).

Condițiile foarte bune de pregă
tire pe care le-au avut rugbiștii 
de la C.C.A., efortul colectiv, dra
gostea față de culorile pe care le 
reprezintă, pregătirea tehnică și 
dorința de victorie le-au dat posi
bilitatea să-și adjudece titlul de 
campioni în acest an.

Succesele obținute în această 
competiție s-au datorat bunei pre
gătiri fizice a jucătorilor, combati
vității de care ei au dat dovadă, 
factori hotărîtori în realizarea aces
tor succese. Lotul echipei C.C.A. 
are în componența sa 8 maeștri ai 
sportului și alți jucători cu calități 
fizice deosebite. întrunind toate 
cerințele unei bune echipe, cu ju
cători dotați cu multă viteză (Do- 
ibre, Chir ac, 1 ramer, Veluda, Ma- 
rinache, Nanu Radu etc.) cu multă 
forță (Marinache, Danciu, Teofilo
vici, Blăgescu etc.) și desigur cu o 
tehnică individuală mult apreciată 
de spectatorii prezenți la fiecare în- 
tîlnire de rugbi (Mehedinți, Pen- 
ciu, Lazarache, Ghiondea, Cosmă
nescu), echipa militarilor nu și-a 
deziluzionat nci în acest an sim
patiza nții

Valoarea echipei noastre campi
oane rezultă și din faptul că din 
rîndurile ei mulți jucători ne-au 
reprezentat cu cinste în întilnirile 
internaționale.

Cu toate acestea, în unele întil- 
niri de la sfîrșitul sezonu’u', mili
tarii au dat semne de oboseală și, 
mai ales de nervozitate, fapt care 
nu le-a mai permis obținerea rezul
tatelor cu care ne obișnuiseră pînă 
atunci. Astfel, după partida exce
lentă pe care au reușit-o în returul 
campionatului în compan'a dina- 
moviștilor bucureșteni, pe care iau

întrecut cu scorul de 9-3, militarii 
au făcut trei partide mediocre, și 
anume, în compania echipelor Dy
namo Praga (8-8), Dinamo Bucu
rești (0-3) și Locomotiva Grivița 
Roșie (0-0). Primul rezultat le-a 
știrbit prestigiul pe care îl cuce
riseră în precedentele întîlniri in
ternaționale, iar înfrîngerea din jo
cul cu Dinamo i-a făcut să piardă 
Cupa R.P.R., pe care o deținuseră 
anul trecut. z

Analizînd comportarea echipei și 
a jucătorilor săi (pe compartimen
te), am constatat că linia de 3/4, 
deși constituie pentru celelalte 
formații un pericol, atacă totuși 
lateral, fapt care permite unor ad
versari atenți anihilarea cu mai 
multă ușurință a acțiunilor între
prinse. De asemenea, trebuie să 
amintim că centrii (Kramer și în 
special Nanu Radu) abuzează une
ori de lovituri de picior, care, în 
anumite situații, nu sînt indicate. 
O a’tă remarcă pe care o putem 
face asupra jocului centrilor este 
aceea că nu sînt preocupați perma
nent de demarcarea aripilor și pu
nerea lor în situații ibune de a 
marca. Și fiindcă vorbim de aripi 
trebuie să amintim de forma slabă 
in care se află unul dintre cei mai 
de temut realizatori ai militarilor, 
R. Ve'uda. Noi credem că în mare 
parte vina se datorește conducerii 
echipei — care nu s-a îngrijit de 
readucerea lui în forma obișnuită. 
Intr-o situație asemănătoare se află 
și A. Marinache Vorbtad despre 
jumătățile la grămadă și deschi
dere, putem spune că jocul lor s-a 
îmbunătăt't mult față de anul tre
cut, însă legătura dintre ei nu este 
pe de-a-ntregul sudată.

înaintarea, compartimentul forte 
al echipei militare, a avut în cursul 
acestui campionat o comportare ex
celentă și, putem spune, fără să ne 
fie teamă că greșim, că ea „a dus 
greul” în majoritatea întîlnirilor. 
Linia I-a a dat satisfacție în în

tregul campionat, însă nu a con
tribuit în suficientă măsură la ac
țiunile creatoare ale echipei ta jocul 
de cîmp. Linia a Il-a, compusă 
din Blăgescu-Marinache, jucători cu 
forță și viteză, a dat un randament 
corespunzător cerințelor fiecărei 
etape. In acțiunile ofensive, linia 
a IlI-a (în special Mehedinți) s-a 
dovedit a fi foarte eficace, însă nu 
același lucru se poate spune despre 
ea în situațiile de apărare, cînd 
dublarea liniei de 3/4 s-a făcut ta 
mod nesatisfăcător ca și replierea 
pe contraatacurile adversarilor. Jo
cul în tușe a fost, în majoritatea 
întîlnirilor, foarte bun, bazat însă 
prea mult pe un singur om (S. Me
hedinți) care, anihilat sau măcar 
încurcat de adversari, nu poate da 
randamentul necesar unei echipe 
de-a lungul unui meci (acest lucru 
s-a văzut cu prisosință în întîlnirea 
cu Dynamo Praga). Pentru sezonul 
viitor credem că ar fi bine să se 
pregătească și alți jucători — pen
tru a participa activ la jocul de 
margine. A. Penciu, fundașul mili
tarilor, a fost unul dintre cei mai 
buni jucători ai acestei formații în 
tot cursul campionatului. Plasa
mentul bun, loviturile de picior în 
tușe lungi și sigure, priza ia balon 
sînt cîteva dintre calitățile de care 
a dat dovadă, mai mult în jocul 
de apărare. Dar un mare merit 
al lui Penciu este sprijinirea cu 
regularitate a acțiunilor ofensive 
ale echipei și inițierea unor astfel 
de acțiuni prin contraatacuri.

In încheiere, trebuie să spunem 
că, cu toate aceste mici lacune ale 
jocului prestat de-a lungul unui an; 
meritul echipei C.C.A. de a-și fi 
adjudecat pentru a doua oară cotw 
seoutiv titlul de campioană R.P.R. 
este deosebit și că în momentul ta 
care ea își va lichida lipsurile sem
nalate, drumul sipre alte noi și ră
sunătoare succese îi va fi mai larg 
deschis.

I. OPRESCU

• BASCHET. — Jocurile pro
gramate in Capitală în cadrul cam
pionatelor masculin și feminin la 
categoria A, se vor disputa dumi
nică, astfel: sala Floreasoa, ora 
9: Progresul CPCS-Știtaița I.C.F. 
(masculin); Dinamo București- 
C.C.A. (masculin); SALA DINAM07 
ora 18,30: Constructorul-Știința 
Iași (feminin); ora 20: Locomo
tiva PTT-Progresul Orașul Stalin 
(masculin). In țară se dispută ur
mătoarele meciuri : TIMIȘOARA : 
Știința-Diniamo Oradea (masculin); 
Progresul Arad-Progresul Tg. Mu
reș (feminin); CLUJ : Flamura ro- 
șie-Progresul F. B. București (mas
culin); Știința-Locomotiva Bucu
rești (feminin); ORADEA: Pro- 
greșuil-Știinița Galați (feminin); 
Flamura roșie-Știința ICF (femi
nin). •'

c VOLEI. — Miine de la ora 
18 se dispută ta sala Giulești me
ciurile Locomotiva-Știința Arad și 
Progresul-Știința Timișoara, în ca
drul campionatului masculin la ca
tegoria A.

— Jocurile etapei de duminică 
se dispută în sala Dinamo, de la 
ora 14,30, în următoarea ordine: 
C.C. A.-Metalul Ploești ; Progresul- 
Știința Arad: Dinamo-Știința Ti
mișoara

• ATLETISM. — Colectivul 
sportiv Flamura roșie Comerț Ali
mentar organizează duminică 5 de- 

cembne o ștafetă de marș .a care 
vor participa numeroși mărșăluitori 
de valoare, în frunte cu D. Pa- 
raschivescu, Baboie, Ion Barbu și 
alții.

Competiția se desfășoară în cin
stea zilei de 30 Decembrie. Traseul 
întrecerii măsoară 40 km., care v5r 
fi parcurși în 6 schimburi.

înscrierile se primesc la colecti
vul sportiv Flamura roșie Comerț 
Alimentar din str. BaFște nr. 11.
• AEROMODELISM. — La con

cursul regional de micromodele 
desfășurat duminică în sala Fa
cultății die Științe Juridice din Ca
pitală s-aiu înregistrat următoarele 
rezultate: normale-microfilm Nico- 
lae Preda (P.T.T.) 830 pete., nor. 
male-joiță Ionel Georgescu (P.T.T.) 
914 pete., aripi zburătoare-micro- 
film Virgil Matic (C C A.) 1569
pete., aripi zburătoare-foiță Gh. 
Gănțoiu (P.T.T.) 453 pete., helicop
tere-mi crofilm Ernest Kiss (C.C.A.) 
1240 pete., helicoptere-foiță Virgil 
Matic (C.C.A.) 820 pete. Pe echipe, 
locul I a fost eîștigat de aeromo- 
deliștii de la P.T.T. iair locurile II 
și III au fost ocupate de C.C.A. 
și respectiv Știința.

Eugen Andrei 
corespondent

® FOTBAL. — Mîine la orele 14 
se va desfășura pe stadionul I.T.B. 
moctal amical dintre echipele Șt'in. 
ța București și Știința Orașul 
Stalin.

INFORMAȚII onosport
PROGRAMUL DEFINITIV
AL CONCURSULUI Nr. 35

In urma disputării semifinalelor 
din cadrul Cupei R.P.R. la fotbal, 
pentru finala Cupei R.P.R. s-au 
calificat echipele:

Dinamo București și Metalul 
Reșița

In consecință, programul definitiv 
al concursului nr. 35 (etapa din 5 
decembrie) arată astfel:

I. Dinamo București — Metalul 
Reșița (pronostic final)

II. Dinamo București — Metalul 
Reșița (pronostic la pauză)

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

(polo)
VII. Din,amo Buc. — C.C.A. 

(baschet)
VIII. Progresul C.S. — Știința 

I.C.F. (baschet)
IX. Flamura roșie Cluj — Pro

gresul F.B. (baschet)
X. Știința Timișoara — Dinamo 

Oradea (baschet)
XI. Dinamo Buc. — Știința Ti

mișoara (volei)

XII. Progresul Buc. — Știința 
Arad (volei)

MECIURI DE REZERVĂ

A. C.C.A. —' Metalul Ploești (vo
lei)

B. Locomotiva , P.T.T. — Pro
gresul Orașul Stalin (baschet)

C. Dinamo Oradea — C.C.A. 
(floretă)

D. Progresul F.B. — Știința 
Cluj (sabie)

Iată acum rezultatele obținute de 
echipele Dinamo Buc și Metalul 
Reșița în Cupa R.P.R în ultimii 
ani.

Dinamo București: 1950: cu Par
tizanul Ploești 4—2 (2—1), Parti
zanul București 1 — 1 (0—0) și re- 
jucare 4—3 (2—2), cu Progresul 
I.C.O. 1—2 (1—2).

1951: cu P.C.A. 2—1 (2—0), cu 
Flacăra București 2—3 (1—0).

1952: cu Progresul Sibiu 3—3 
(1 — 1, 2—2), Avîntul Topi ița 5—2 
(3—0), C.C.A. (semifinală) 2—3 
(1-2).

1953: cu Șantierul Constanța
2— 1 (1—1, 1—0), Știința Iași
3- 2 (2-2), Știinta Cluj 0-2 
(0-1).

1954: cu Metalul Cîmpina 3—0 

(2—0), Metalul București 4—2 
(2—2, 2—2), FI. roșie Sf. Gheor- 
ghe 3—0 (3—0), Flacăra Ploești
4—1 (3—0).

Aletalul Reșița: 1951: cu Progre
sul Reșița 0-1 (0-1)

1952: cu Flacăra Anina 1—0 
(1—0), Locom. Caransebeș 4—2 
(2—1), Bocșa Montană 0—1 (0-1)

1953: cu Metalul Reșița II ,2-0 
(1—0), Bocșa Romînă 2—1 (0—1), 
Ocna de fier 4—1 (1—0), Șantie
rul Lugoj 2—0 (1—0).

1954: cu Știința Timișoara 5—1 
(3—1), Locomotiva Tg. Mureș 4—0 
(3—0), Locomotiva Timisoara 2—0 
(1—0 ,)C.C.A. 1—0 (1— 0).

REZULTATELE PROVIZORII
ALE CONCURSULUI Nr. 34

In urma trierii buletinelor depuse 
la concursul PRONOSPORT Nr. 34 
(etapa din 28 noiembrie) din da
tele pe care le deținem pînă acum 
s-ait găsit circa 64 buletine cu 12 
rezultate exacte, 1.400 buletine cu 
11 rezultate exacte și 9.800 bule
tine cu 10 rezultate exacte.

La acest concurs s-au depus cir
ca 785.000 buletine.

Omologarea este în curs de des- 
fășurare.

deven.it


Consideration! tehnice pe marginea ultimelor 
modificări și completări aduse regulamentului 

concursurilor de schi dl)
Probele de sărituri. In legătură 

cu probele de sărituri, regulamen
tul vine cu foarte multe precizări. 
Cele mai multe se referă însă la 
construcția trambulinelor și, ca 
atare, privesc aproape în exclusi
vitate pe tehnicienii care se ocupă 
de această problemă. Regulamen
tul precizează, de asemenea, și 
condițiunile organizării concursu
rilor de zbor pe schi (sărituri pen
tru record în lungime) care In 
noile vederi ale regulamentului 
sînt limitate în jurul cifrei de 
J20 metri. Regulamentul dă indi
cații în legătură cu construirea 
trambulinelor pentru zbor, tram
buline care trebuie să fie amena
jate intr-un loc ferit de curenți.

Două dintre modificări privesc 
condițiunile de organizare a între
cerilor, și anume:

a) . Punctul critic va fi marcat 
printr-o linie albastră sau prin 
placarde laterale. Aceasta va da 
concurenților posibilitatea să a- 
precieze mai bine lungimea ma
ximă permisă de trambulină.

b) . Calcularea oficială a rezul
tatelor nu se mai poate face pe 
baza unei lungimi fixate de arbitri 
înainte de concurs. Acest proce
deu de calculare poate fi folosit 
numaii pentru informarea publi
cului, urmînid ca duipă terminarea 
concursului, rezultatele să fie cal
culate în funcție de cea mai lungă 
săritură realizată în concurs.

Combinata nordică. Singura 
modificare specifică se referă la 
trambulinele folosite în concurs 
pentru aceste probe. Punctul cri
tic al trambulinelor folosite pen
tru săriturile din cadrul combinate
lor nordice va fi între 50—70 m., 
față de 45—65 metri cît prevedea 
vechiul regulament. Celelalte mo
dificări privind și combinata . nor
dică sînt cuprinse la probele de 
fond și sărituri, despre care am 
vorbit.

Coborîre. Modificări și completări 
privind caracteristicile plrtiei.

Prevederea, existentă în vechiul 
regulament, prin care se preciza ca 
cel puțin 25 la sută din pîrtie să 
se găsească pe un teren cu încli
nație mai mare de 25 grade și nu
mai maximum 20 1a sută pe un 
teren cu o înclinație sub 20 grade, 
dispare. Se introduc însă următoa
rele prevederi noi:

— Traseul unei pîrtii va trebui 
să fie în cea mai mare parte acci
dentat si dificil.

— Pîrtiile trasate prin pădure 
vor avea cel puțin 20 metri lăr
gime.

înaintea campionatului republican de micromodele
Micromodelele sau aeromode- 

lele de cameră, cum li se mai 
spune, sînt întilnlte în activitatea 
tinerilor noștri aeromodeliști de 
puțină vreme. Aeromodelele de 
acest gen se deosebesc de cele 
obișnuite prin faptul că, în afară 
că sînt lansate numai in încă- 
pejre, au o încărcătură extrem 
de redusă pe suprafața portantă. 
De altfel, actualele modele pre
zentate la diferite întreceri locale 
sau cu caractfer republican nu 
(depășesc decît rareori greutatea 
de 2 grame, iar, la ultimul con
curs diln Capitală, recordmanul 

țării Ionol Georgescu (Locomotiva 
P.T.T.) a prezentat lia startul 
Întrecerilor un model de numai 
0.75 gr.

Cele mai simple aeromodele de 
cameră sînt cele nefuzelate (cu 
fuzelaj baghetă), care reproduc 

avionul numai în linii generale. 
Cu construcția lor se ocupă în
deosebi începătorii, întrucît, fiind 
foarte simple — atît de proiec
tat cît și de lucrat — sînt mult 
mai accesibile tînărulul care pă
șește pentru prima oară pra
gul atelierului experimental de 
aeromodele. Categoria cea mai 
răspîndită pe care o întîlnim 
de obicei în practica aero- 
modeflișt iilor, de la începători p>înă 
la' avansați, o constituie însă 
aeromodelele fuzelate. Acestea se 
deosebesc de primele prin faptul 
că au fuselajul învelit cu micro
film sau foiță.

In această categorie se încadirea- 
ză și hidromodelele, care însă la 
noi sînt mai puțin răspîndite. Din 
ramura aeromodelelor de cameră 
fac parte și modelele experimen
tale (helicoptere, ornitoptere și 
aripi zburătoare). Acestea eînt o 
imitație a diferitelor mașini zbu
rătoare care se află încă în stu
diu experimental sau care sînt ma-i 
puțin fo'osite în aviație. In mo
mentul de față acest gen clasic de

— Pîrtîa ideală este aceea care 
oferă posibilitatea lunei coborîri 
libere, njarcată doar prin fanioane 
de direcție.

— Pîrtiile pentru femei sînt 
„pîrtii controlate". Ele vor cu
prinde combinații de porți de sla
lom, vor avea însă porți de con
trol în număr suficient în porțiu
nile rapide, pentru a evita vitezele 
excesive pe terenuri dificile. Viteza 
maximă realizabilă pe pîrtiile 
alese pentru femei nu trebuie să 
depășească 65 km. pe oră.

— Cursa de coborîre pentru 
bărbați, în care dificultățile se 
aleg în funcție de pregătirea con
curenților, este o probă în oare 
se cer: curaj, reflexe rapide, teh
nică și „formă atletică". Ea nu 
trebuie să devină o întrecere ha
zardată și nici să prezinte riscuri 
excesive.

Pentru a menține în această 
probă caracteristici bine definite, 
porțile dte control vor fi plasate 
în toate punctele unde condițiunile 
cer concurenților un control ăl 
cursei. Porțile de control trebuie 
judicios plasate. O poartă de con
trol prost plasată are efecte con
trarii.

Pe de altă parte, nu trebuie să 
se micșoreze, prin porți de con
trol nejustificate, caracteristicile 
esențiale și atractive ale acestei 
probe de viteză și măiestrie.

Porțile de control vor fi așe
zate :

— înaintea unei porțiuni pericu
loase și la distanță convenabilă, 
pentru ca schiorul să poată trece 
în viteză și prin poartă.

— pe porțiunile extrem de rapide 
ale pistei unde viteza trebuie con-' 
trolată. Aici porțile vor fi pla
sate astfel încît să poată fi oco
lite bine și fără frînă.

_— la racordarea (unirea) brus
că a unei porțiuni prea înclinată 
cu un teren relativ plat și cu 
hopuri, pentru a evita pe cît este 
posibil presiunea periculoasă cau
zată de trecerea pe terenul orizon
tal. Poarta trebuie plasată fa o 
d'stanță satisfăcătoare deasupra 
racordării.

— în porțiunile unde concurența 
pot utiliza scurtări periculoase.

— în alte porțiuni unde există 
pericol de accidentare sau posibi
litate de a greși traseul. In acest 
caz, porțile num:te „porți de di
recție" vor avea totdeauna o lăr
gime superioară celor opt metri.

Prof. GH. MITRA

aeromode.e se bucură de o mare 
atenție în rîndul aeromodeliștilor 
noștri, care doresc să cunoască 
temeinic principiile de construcție și 
de zbor ale mașinilor corespun
zătoare., De altfel, la campiona
tul republican de anul trecut o 
seamă de tineri participanți au 
adus la startul întrecerilor nume
roase modele experimentale ale 

căror calități de zbor au fost dini 
plin verificate. In zborurile care 
au avut loc atunci au fost obți
nute performanțe de valoare.

In activitatea lor practică, ae- 
romodeliștii noștri folosesc pen
tru construcția tuturor tipurilor 
de micromodele felurite paie de 
ierburi precum și alte materiale 
necesare învelișului, cura ar fi mi
crofilmul și foița de țigară.

Cei mai de seamă specaliști In 
construcția aeromodelelor de ca
meră se află în București, Tg. 
Mureș, Cluj, Arad, Iași.

Din rîndul acestora se remarcă 
Ionel Georgescu, student al Insti
tutului Politehnic din. București. 
La categoria „normale învelite cu 
microfilm" el deține recordul țării 
cu timpul de II minute și 20 se
cunde, performanță care în mo
mentul cind a fost stabilită (a- 
prilie 1953) eira numai cu două 
minute inferioară recordului mon
dial al probei respective. Se mai 
remarcă, de asemenea, Andrei 
Budai-Tg. Mureș (deținătorul re
cordului republican la categoria 
aripă zburătoare), Gheorghe Ba- 
rabaș-Tg. Mureș (cîștigătorul pro
bei helicoptere la campionatul de 
anul trecut), Victor Gaba-Iași 
(clasat pe primul loc la categoria 
ornitontere) și încă mulți alții pe 
care îi vom urmări peste cîteva 
zile, Ia cea mai importantă com
petiție de aeromodele a anului: 
campionatul republican de micro- 
mo<fele, ediția 1954.

B. MARICA

Reprezentativa 
a ciștigat

Aseară, în Sala Sporturilor de la 
Floreasca, peste 4.000 de specta
tori au asistat la „ultimul act" al 
concursului triunghiular de box, la 
care au participat reprezentativa a- 
sociațiilos sportive'’sindicale, CCA 
și Dinamo. Din păcate, nici această 
ultimă reuniune n-a reușit să se ri
dice la un nivel satisfăcător.

Obișnuita „deschidere" a reuniu
nii a fost furnizată de două întîl- 
niri între boxeri din tabăra de 
tineret. La categoria muscă, Ștefan 
Dumitrache și Nicolae Puiu au 
ocazionat un meci viu disputat, în 
cane s-au schirrtbat multe și pu
ternice lovituri. Meciul s-a ter
minat cu o decizie la puncte, acor
dată, în mod injust, lui Nicolae 
Puiu. Considerăm că avantajul luat 
de Dumitrache în ultima repriză 
era suficient pentru obținerea unui 
meci nul. In limitele categoriei 
mijlocie-ușoară, după o întîlnire 
relativ calmă, Ilie Pătran a dis
pus Ia puncte de Mihalache Novac.

Intillnirile oficiale au „debutat" 
cu partida de categorie muscă din
tre Mircea Mihai (As. Sip. Sind.) 
și Eugen Moldoveana (Dinamo). 
Dinamovistuil n-a mai practicat a- 
celași box activ și eficace pe care 
l-a prestat în meciul cu Toma Ilie. 
In schimb, Mircea Mihai a lovit 
mai mult, a utilizat cu pricepere 
deplasările și are meritul de a fi 
terminat excelent ultima repriză, 
decizia la puncte reveni ndu-i pe 
merit.

Au urcat apoi treptele ringului 
„cocoșii" Iulian Mihai (Dinamo) și 
maestrul sportului Victor Șchiopu 
(C.C.A.). Aflat înitr-o foarte bună 
dispoziție de luptă, Iulian Mihai a 
■fost un adversar redutabil pentru

Reuniunea tinerilor
Marți după amiază, spectatorii 

bucureșteni au avut prilejul să-i 
vadă la lucru pe cei mai tineri și 
talentați boxeri ai țării. Combati
vitatea .loviturile clare, eschivele 
frumoase, iată ce a caracterizat, 
în mare, comportarea lor.

întîlnirea care a plăcut cel mai 
mult, a fost cea dintre craio- 
veanul Iosif Olaru și Ion Militaru 
(Buc.). încă de la începutul pri
mei reprize, Olaru a dovedit cali
tăți remarcabile. El stăpînește bine 
în special tehnica eschivelor, evi- 
tînd multe din loviturile adversa
rului. Forțele au fost sensibil egale 
pînă aproape de sfîrșitul1 celei de a 
treia reprize, cînd Olaru a slăbit 
mult alura datorită insuficientei 
pregătiri fizice. Militaru «a aruncat 
în luptă toate resursele pentru a 
străpunge apărarea ermetică a 
adversarului său cîștigînd la 
puncte-

O frumoasă comportare a avut 
D. Prunoiu (Craiova) în partida 
sa cu A. Drăgan (Buc.). In pri
mele două reprize Prunoiu a ata

PROBLEME ACTUALE IN ALPINISM
— Premize pentru o nouă orientare —

In istoria alpinismului nostru, 
primul concurs internațional, pri
lejuit de vizita alpiniștilor ceho
slovaci. rămîne un eveniment care 
nu se va uita ușor. Peste ani, ca 
și astăzi, nu se va vorbi însă de
cît tangențial de rezultatele cro
nometrice ale acestei întilniri, de 
minutele și secundele pe care mă
iestria celor mai iuți le-au smuls 
zi de zi verticalelor de pe Turnul 
Seciului. In schimb, formează și 
vor forma subiecte de discuție nu
meroasele concluzii care privesc 
orientarea viitoare a Jtiișcării noas
tre de alpinism.

Iată de ce nici noi nu ne vom 
complica în analiza unor cifre care 
au fost interesante în zilele de 
concurs, cînd — sub un unghi spe
cific, pe care mulți îl contestă ca 
aparținând alpinismului — au mă
surat valorile, dar au ascuns alte 
aspecte deoseb:t de interesante, ci 
vom căuta să precizăm care sînt 
învățămintele de ordin general, 
care trebuie să fie orientarea vii
toare a activității noastre în al
pinism pentru a putea progresa. 
La concluziile primului concurs in
ternațional le vom adăuga pe cele 
ale întregii activități din acest an, 
urmărind astfel să. precizăm punc
tele principale ale unei concepții 
Uiitare în munca alpiniștilor.

Vom începe prin a arăta că ba
za activității noastre în acest do
meniu o constituie escaladele de 
vară și, în ultimul timp, co-'tirsu- 
rile cronometrate. Formula de dis

asociațiilor sportive sindicale
concursul triunghiular de box

Șchiopu. Acesta a trebuit să se în
trebuințeze serios pentru a păstra 
echilibrul „situației".

Desfășurarea meciului, (toate 
reprizele s-au terminat la egalita
te) nu lăsa nici o îndoială asupra 
rezultatului. Era de așteptat un 
meci nul. Juriul i-a acordat însă, 
cu totul inexplicabil, victoria la 
puncte lui Victor Șchiopu.

O întrecere remarcabilă au oferit, 
în limita .categoriei pană, maes- 
strul sportului Eustațiu Mărgărit 
(As. Sp. Sind) și Iosif Bora 
(C.C.A.). Meciul a fost caracteri
zat de dîrze ni a cu care cei doi com
batanți și-au apărat șansele. Prin 
boxul său tehnic și rapid, Mărgă
rit a reușit să contra-balanseze 
duritatea loviturilor lui Bora, care 
a făcut totuși o partidă deosebită. 
Victoria la puncte a lui Eustațiu 
Mărgărit a fost decisă de-abia în 
ultima repriză, cind Iosif Bora a 
recepționat în plin o serie die cro- 
șeuri.

In limitele categoriei semi-ușoa- 
ră, maestrul emerit aii sportului 
Gheorghe Fiat (C.C.A.)- n-a avut 
o sarcină prea dificilă în fața tînă- 
rului Petre Ruptureanu (Dinamo), 
pe care l-a învins la puncte. Dina- 
movistuT i-a servit însă o replică 
curajoasă și, în unele momente 
ale luptei, a dovedit frumoase po
sibilități.

Cu un rezultat surprinzător s-a 
încheiat întîlnirea de categorie 
ușoară, care l-a opus pe maestrul 
sportului Francisc Ambruș (C.C.A.), 
tînărului Mihai Stoian (As. Sp. 
Sind.). Primul a încercat să între
prindă acțiunile sale caracteristice, 
bazate pe lovituri directe și rapidi
tate în execuție, dar a fost ade
seori „stopat" de puternicele cro- 

cat cu mult curaj, punîndu-și în 
dificultate adversarul. Drăgan s-a 
prezentat înfumurat, desconside- 
rîndu-și adversarul. Numai spre 
sfîrșitul partidei el a reușit să a- 
cumtdeze avantajul minim ciare i-a 
adus victoria la puncte. Nu putem 
încheia fără a aminti unele aspec
te negative care au umbrit în par
te succesul reuniunii de marți. Și 
de data aceasta, unele decizii au 
provocat discuții. In partida dintre 
M. Băloiu (Buc.) și Gh. Popa 
(Galați), victoria a fost acordată 

pe nedrept lui Băloiu, cu toate că 
in primele două reprize avantajul 
a fost clar de partea gălățeanului. 
Aceiași lucru s-a întîmplat și cu 
decizia acordată în favoarea lui 
Marin Ion (Buc.), care a pierdut 
de puțin în fața lui Fr. Pazmany 
(Tim.). Decizia justă era un meci 

nul.
O neplăcută impresie a lăsat ti

mișoreanul Fr. Bucsay, care, în 
urma unei lovituri ușoare, a căzut 
la psdea și nu a mai continuat 

putare a concursurilor și natura 
rocilor din munții noștri, cei mai 
cercetați din punct de vedere alpin, 
au făcut să se alunece încet-în- 
cet către latura acrobatică a alpi
nismului șl spre folosirea pe o sca
ră mult prea largă a procedeelor 
tehnice de cățărare. De asemenea, 
un rol important în împămînteni- 
rea acestei tendințe îl are și fap
tul că reglementarea și controlul 
oficial al escaladelor reprezintă 
doar un început, care nu a ajuns 
să-și arate eficacitatea. Din aceas
tă cauză, chiar traseele clasice dlin 
peretele Gălbinelelor au ajuns să 
fie împînzite cu p>toane de anu
mite echipe, care, fără a avea pre
gătirea corespunzătoare, vor nea
părat să le escaladeze, fie pentru 
clasificare, fie doar pentru a se 
putea mîndri cu performanțe valo
roase. Spre a exemplifica, este su- 
fip’ent să amintim că în traseul 
Marii Surplombe, cu ocazia tu
relor efectuate în cadrul întîlnirii 
cu alpiniștii cehoslovaci, s-au găsit 
numeroase pitoane bătute, peste 
cele necesare, de către o echipă de 
fete.

Procedeul folosirii fără limite a 
pitoanelor, nu numai ca mijloc de 
asigurare, ci și drept prize, chiar 
acolo unde stînca prezintă sufici
ente posibilități naturale de spri
jin, se mai explică și prin faptul 
că traseele de concurs au avut un 
aspect cu totul artificial. îndem
nând la întrecu:"țarea ac-stor pro
cedee. Trebuie să tna« remarcăm o 

șeuri ale lui Stoian. După trei re
prize viu disputate, în care a acu
mulat un ușor avantaj, Mihai Sto
ian a fost declarat învingător la 
puncte.

La categoria semi-mijloeie, Dumi
tru Adam (G.G.A.) l-a întîlnit pe 
tînărul campion al țării, Constan
tin Iordache (As. Sp. Sind.). Nici 
unul dintre cei doi pugiliști nu a 
putut boxa în stilul său caracte
ristic, în special Iordache, care a 
fost derutat de deplasările continue 
ale lui Adam. Reprezentantul 
C.C.A. a cucerit — de puțin — vic
toria la puncte.

Maestrul sportului Șerbu Neacșu 
(G.G.A.) a cucerit o nouă victorie 
la puncte întrecîndu-1 în limitele 
categoriei mijlocie-ușoară, pe Vasile 
Bogoi (Dinamo).

O dîrză rezistență (mai ales în 
prima repriză) i-a opus tînărul 
Gheorghe Nicolae (Dinamo) maes
trului sportului Vasile Tiță (G.C.A.). 
Acesta, după un început mai slab, 
a marcat un net avantaj, cîștigînd, 
fără emoții, la puncte.

întîlnirea de categorie semi-grea 
a însemnat o simplă formalitate 
pentru maestrul sportului Petre Za- 
haria (As. Sport. Sind.), care Și-a 
transformat adversarul — Alex. 
Pisau (C.C.A.) — într-un adevărat 
punching-bal. La capătul resurselor. 
Pisau a abandonat în repriza a 
Il-a.

In urma acestor rezultate, re
prezentativa asociațiilor sportive 
sindicale, întrunind 29 de puncte, 
a ciștigat concursul triunghiular 
de box. Pe locurile următoare s-au 
clasat C.G.A. cu 23 de puncte șl 
Dinamo cu 8 puncte.

MARIUS GODEANU

boxeri
lupta, deși putea face acest lucru. 
Bucsay trebuie să se preocujie de 
dezvoltarea calităților morale și de, 
voință, care sînt caracteristice 
sportivului de tip nou. tată rezul
tatele tehnice: cat. muscă: M. 
Ghencea (Buc.) face meci nul cu C. 
Mănescu (Buc.); M. Crist a 
(Buc.) b.p. M. Farcaș (Tim.); cat. 
cocoș: Gh. Simion (Or. Stalin) 
b. p. I Săndulescu (Buc.); M. 
Băloiu (Buc.) b.p Gh Popa (Ga
lați); cat .pană I. Militaru (Buc.) 
b.p. I. Olaru (Craiova); A. Dră
gan (Buc.) b.p. P. Prunoiu (Cra
iova) ; T. Ivancea (Hunedoara) b. 
p. N. Popa (Galați); M. Ion 
(Buc.) b. p. Fr. Pazmany (Tim.);
it. ușoară: I. Grigore (Buc.) în

vinge prin K.O în repriza III-a 
pe Fr. Bucsay (Tim.); cat. semi- 
mijlocie: M. Florescu (Brăila) 
face meci nul cu A. Barfeș (Tîr- 
goviște); cat. semigrea: Șt. Ma~- 
coviceanu (Reșița) b.p. Z. Ciocîr- 
lan (Buc).

PETRE MIHAI

predilecție accentuată pentru tra
seele cele mai aproape de bazele 
de plecare (Căminul alpin Bușteni 
și refugiul Coștila) și traseele de 
dificultate mare (gradul IV și V), 
neglijîndUrSe ca banale și ușoare 
traseele pe firele văilor alpine și 
chiar unele trasee pe creastă. Co
moditatea sc mai manifestă și prin 
faptul că de regulă se renunță la 
bagaj, care este lăsat la cabane 
sau la baza peretelui, escaladele 
fiind efectuate numai cu echipa
mentul și materialele strict nece
sare.

Toate acestea fac ca printre al- 
piniștii noștri fruntași să avem nu
meroși și buni acrobați, dar puțini 
alptaiști compleți, cunoscători ai 
tuturor procedeelor de cățărare, 
cunoscători ai munților, care să se 
poată descurca ușor în orice tra
seu, nu numai în cele cîteva din 
Bucegi pe care le ,,bat“ cu regu
laritate.

Toate acestea, alături de preocu
parea îngustă a unor colective care 
își formează și pregătesc echipele 
numa'i pentru concursurile crono
metrate, limitîndu-se la 5—6 al- 
piniști selecționați după iuțeala dte 
cățărare pe traseele artificiale, fac 
ca răspîndirea și nivelul alpini - 
mului nostru să rămînă sub posi
bilități.

EM. CRISTEA 
GH. EPURAN



Al Vll-lea campionat de
Partide de luptă in

șah al R. P. R.
runda 8-a

După campionatele mondiale de tir
Agențiile de presă subliniază marile performanțe ale sportivilor sovietici

Un număr record de spectatori 
a fost prezent în aula Bibliotecii 
Centrale Universitare la desfășura
rea celei de a 8-a runde, care a- 
vea pe program o partidă de cel 
mai mare interes: Bălănel — Cio- 
cîltea. Și în anii trecuți, întîlnirile 
dintre acești doi tineri maeștri au 
iurnizat dispute spectaculoase, cu 
combinații și lovituri tactice ne
prevăzute, care fac toată frumusețea 
jocului de șah. Așteptările sutelor 
de spectatori n-au fost dezmințite. 
Intîlnirea dintre campionul R.P.R. 
și fostul deținător al titlului a avut 
toate caracteristicile unei frumoase 
partide de șah. Din mutările parti
dei și comentariile de mai jos, citi
torii pot reconstitui toate fazele a- 
cestei interesante dispute. Vom spu
ne aci numai că un splendid sacri
ficiu de damă al lui Bălănel părea 
să forțeze cîștigul, dar Ciocîltea 
a găsit resurse inventive de apărare 
și. cu ultima mutare înainte de în
trerupere, el a obținut șanse de re
miză.

In general, runda 8-a a furnizat 
o serie de rezultate surprinzătoare 
ale șahiștilor tineri. Astfel, candi
datul de maestru E. Nacht a ju
cat foarte bine împotriva maestru
lui G. Alexandrescu și, profitînd 
de încercările acestuia de a obține 
inițiativa, a cîștigat calitatea și un 
pion, avantaj decisiv, care l-a obli
gat pe fostul campion să cedeze 
fără joc întrerupta. Superioritate 
materială are la întrerupere și Ghi- 
țescu în fața maestrului Troianescu, 
care trebuie să continue cu doi 
pioni mai puțin în finalul de piese 
ușoare. <S partidă frumoasă de a- 
tac a cîștigat Mititelu la Seimeanu, 
care a fost făcut mat cu figurile 
grele.

Surprize tactice in ] 
APARAREA SICILIANA 

Alb: I. Bălănel
Negru: V. Ciocîltea 

— Runda 8-a —

1. e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. d4 c:d4 4. 
C:d4 g6 (Varianta maestrului sovie
tic Simag'.un) 5. c4 Ng7 6. Ne3 d6 
7. Ne2! Ch6 8. Dd2 Cg4 9. N:g4 
N:g4 10. Cc3 (Mai precis este 
10. 0—0, cum s-a jucat într-o par
tidă Samarian — Iancsd, semifina
la camp. R.P.R. 1952) 10...Nd7 11. f3. 
(La 11. 0—0 poate urma 11... Ce5
12. b3 Cg4) 11... 0—0 12. 0—0 f5 
ta. e:f5 g:f5 14. C4e2 b6 15. Tadl 
Ce5 16. b3 De8 17. Cd5 Df7 18. Ng5 
Tae8 19. Nh6. (Albul caută să folo
sească slăbiciunile poziției adversa
rului, postîndu-și caii pe cîmpuri 
foarte bune) 19...N:h6 20. D:h6 
Rh8 21 Cef4 Tg8 22. Cc7 Tc8 23. 
Cce6 Nc6 (Mai bine decît 23...N:e6
24. D:e6 D:e6 25. C:e6) 24. Rhl b5
25. c:b5 N:b5 26. Tf2 Nc6 (Nu mer
gea 26...Cg6 din cauza 27. Cg5! 
Dg7 28. Cfe61 și albul cîștigă, de
oarece la 28... D:h6 urmează 29. 
Cf7 mat) 27. h4 Nb7 28. Tei Tc3 29. 
Cg5 Dg7 30. Dh5 Nc6? (Amenin
țarea 31... Ne8 cu cîștigul damei 
este iluzorie. Era necesar 30... h6) 
31. T:e5f Ne8 (31... d:e5? 32.

Intilnire internațională de box
VARȘOVIA. (Agerpres). — Pap 

transmite:
La 6 decembrie va avea loc In 

•rașul Stalinogrod intîlnirea inter

Iată celelalte rezultate ale run
dei de marți: Suta — I. Szabo 
1—0, Halic — Partos 1—0, Soos—- 
Karacsony V2—Vs. Costea — Dri- 
mer 1—0, Radulescu — Radovici 
•/2—>/s. Samarian a întrerupt cu a- 
vantaj la Weisman.

*
Ieri după amiază s-au jucat par

tidele întrerupte și una amînată, 
cea dintre Troianescu și Ciocîltea.

Dintre partidele reluate, cele mai 
interesante au fost Partos — Bălă
nel și Drimer — Soos. Maestrul 
Bălănel a găsit o foarte instructivă 
cale de cîștig în finalul în care 
avea calitatea pentru doi pioni. Re
zistența lui Partos s-a încheiat la 
mutarea 66. Mai îndelungat s-a 
apărat Drimer în fața lui Soos, 
care a reușit pînă la urmă să 
ajungă, prin schimburi forțate, la 
un fin-al de turn, nebun și un pion, 
contra turn, ceea ce i-a asigurat 
cîștigul.

Prin victoria asupra lui Radovici, 
Costea a ajuns în fruntea clasamen
tului, unde împarte primele două 
locuri cu Soos.

Alte rezultate: Samarian — Suta 
0—1, Weisman — Rădulescu 0—1, 
Seimeanu — Halic 1—0, Ghițescu— 
Alexandrescu V2—*/a> Samarian— 
Weisman 1—0.

Partida Ciocîltea — Troianescu 
s-a întrerupt într-o poziție în care 
primul are un nebun pentru trei 
pioni, pe tablă mai fiind și turnuri.

Pe primele locuri în clasament se 
găsesc: Soos și Costea 6'/2 p., Tro
ianescu 5 (2) p., Bălănel 5 (1) p., 
Halic, Mititelu și Suta 5 p., Ră
dulescu, Seimeanu și Alexandrescu 
4’/2 P-

irtida Bălănel - Ciocîltea
Cf7 + ) 32. T:f5!l N:h5 33. C:h5 
Tel 4- (Dama neagră trebuie să a- 
pere matul Ia f7) 34 Rh2 Thl + 
(La 34... De5+ 35. T:e5!) 35.
R:hl Dal+ 36. Rh2 h6 37. Ce4 Tc8 
38. Cf4 Del 39. Cg6+ Rg7 40. C:e7 
Tc2! In criză de timp, negrul gă
sește o resursă neașteptată. La 
41. T:c2 ar urma D:h4+ și negrul 
se salvează prin șah etern.

Din poziția de întrerupere, albul 
trebuie deci să găsească alte con
tinuări care să-i mențină avanta
jul material.

națională die box dintre echipele 
reprezentative ale R. P, Polone și 
Finlandei.

Comentând pe larg rezultatele în
registrate în cadrul celei de a 36-a 
ediții a campionatelor mondiale de 
tir de la Caracas, agenția Reuter 
subliniază următoarele: „Rusia și-a 
demonstrat supremația la aceste 
campionate. O impresie deosebită 
a lăsat tînărul trăgător sovietic 
A. Bogdanov, care a fost cel mai 
bun trăgător al campionatelor. Fru
moase comportări au mai avut de 
asemenea Uhlman (Suedia) și 
Flostell (Suedia). Victoria trăgăto
rilor sovietici este categorică, o do
vadă a acestui fapt fiind marele 
număr de titluri și medalii de aur 
cucerite cu acest prilej".

ȘTIRI EXTERNE
MOSCOVA I (Agerpres). — 

TASS transmite :
La Krasnodar a început desfă

șurarea celei de a doua jumătăți 
a campionatului feminin de șah al 
Uniunii Sovietice. In luptă pentru 
titlu se găsesc 20 dintre cele mai 
bune șahiste din țară. In clasa
ment, pe primul loc se găsește 

tinăra șahistă Larisa Vodpert (Le
ningrad) care a realizat 7'/a punc
te din 10 posibile O excelentă 
comportare a avut ttaăra spor
tivă Iuzefa Gurfinkel care ocupă 
în prezent locul doi cu 7 puncte 
din 9 posibile și o partidă între
ruptă.

★
RIGA (Agerpres). TASS trans

mite :
La Riga au luat sfîrșit între

cerile din cadrul campionatului 
unional de lupte clasice. In total 
s-au disputat peste 600 de întîl- 
niri în care tineretul a opus o 
dîrză rezistență maeștrilor cunos- 
ctiți ai sportului luptelor.

Pe echipe, titlul de campioană 
unională de lupte clasice a fost 
cucerit de echipa R.S.F.S. Ruse 
Pe locurile următoare s-au clasat 
echipele orașului Moscova și echi
pa Ucrainei.

La individual, s-au clasat pe 
primul loc și au devenit campioni 
de lupte clasice ai U.R.S-S. pe 
anul 1954 sportivii Goraev 
(R.S.F.S.R.), Sviridov (Ucraina), 
Terian (Azerbaidjan), Punkin (U- 
craina), Maneev (R.S.F.S.R.), Kar- 
tozia (Gruzia), Nikolaev (R-S.F.S. 
R.), și Parfenov (Moscova).

★
PRAGA (Agerpres) Ceteka 

transmite:
La 28 noiembrie au început la 

Praga întrecerile din cadrul celei 
de a 8-a ediții a competiției femi
nine de baschet „Marele premiu 
al orașului Praga". Anul acesta, 
competiția se desfășoară în cadrul 
manifestărilor organizate cu prile
jul Lunii Prieteniei Gehos'lovaco- 
Sovietice. La întreceri participă 
echipele reprezentative ale orașe
lor Moscova, Sofia, Budapesta, 
Varșovia, Paris (F.S.G.T.), Praga 
și echipa de junioare a R. Ceho
slovace.

Cel mai interesant joc din prf- 
ma zi a întrecerilor a fost cel 
dintre echipele orașelor Moscova 
și Budapesta. Baschetbalistele so
vietic© șf-au impus de la început 
superioritatea, cîștigînd detașat, 
cu scorul de 88—43 (38—21). Ce
fe mai bune jucătoare au fost

Intr-o declarație făcută unui co
respondent al agenției „France 
Presse”, campionul mondial, sue
dezul Uhlman a spus: „Eu m-am 
așteptat ca trăgătorii ruși să do
mine aceste campionate mondiale. 
Cu clteva săptămtni înainte îi vă
zusem la București în cadrul cam
pionatelor internaționale de tir ale 
Romîniei. Atunci, rușii mi-au lăsat 
o impresie excelentă și mi-am dat 
seama că ei sînt trăgători de mari 
posibilități. La Caracas ei s-au aco
modat repede cu poligonul și cli
matul. Cunosc îndeaproape metoda 
de antrenament a trăgătorilor so

Alexeeva, Mamentieva, Maximova 
(Moscova) și Matay și Blaho (Bu
dapesta). Celelalte jocuri au luat 
sfîrșit cu următoarele rezultate: 
Sofia-R. Cehoslovacă (junioare)
65— 61 (31—22) ; Praga-Varșovia
66- 58 (36-19).

★
PRAGA 1 (Agerpres). - TASS 

transmite:
turneul internațional feminin de 

baschet „Marele premiu al orașu
lui Praga" a continuat cu dispu
tarea jocurilor din cea de a doua 
etapă. Echipa orașului Moscova s-a 
întâlnit cu echipa selecționată de 
junioare a R. Cehoslovace și a 
obținut victoria cu scorul de 
83—44. Echipa orașului Praga a 
cîștigat meciul cu echipa Buda
pestei cu scorul de 79—49. O vic
torie categorică a obținut echipa 
orașului Sofia în fața echipei 
Paris (F. S. G. T.). Baschetbalis
tele bulgare au cîștigat cu scorul 
de 105—46.

In clasament conduc, fără să fi 
suferit nici o înfrîngere, echipele 
orașelor Moscova, Praga șț So
fia.

★
BUDAPESTA 1 (Agerpres). — 

MTf transmite:
Un grup de 1 I boxeri maghiari 

au părăsit marți după amiaza Bu
dapesta, plecînd în Suedia unde va 
susține mai multe întîlniri. Din 
delegația sportivilor maghiari fac 
parte: J. Nagy, Wagner, Horvath, 
Kellner, F. Nagy, Balogh, Budai, 
Papp, Raduly, Plachy, L. Szabo. 
Ei sînt însoțiți de Toth Dezso, 
șeful secției de box din cadrul Co
mitetului pentru cultură fizică și 
sport al R.P. Ungare-

★
TIRANA (Agerpres). — Ata 

transmite:
Pe stadionul Kemal Stafa dsn ca

pitala R.P. Albaniei s-a disputat 
la 29 noiembrie intîlnirea interna
țională de fotbal dintre echipa se
lecționată a orașului Tirana și 
echipa sovietică Rezervele de Mun
că Leningrad. Jocul a avut loc în 
cadrul manifestărilor organizate cu 
prilejul aniversării a 10 ani de la 
eliberarea Albaniei.

Intîlnirea a luat sfîrșit cu rezul
tatul de 1—0 în favoarea fotbali
știlor sovietici.

BUDAPESTA. (Agerpres). MTI 
transmite:

In cadlrul unei conferințe de pre
să, care a avut loc luni seara la 
Budapesta, vicepreședintele Comi

vietici care nu diferă cu nimic de 
cea a noastră, a tuturora",

*
In cadrul congresului Uniunii 

internaționale de tir (UIT), care 
a avut loc cu prilejul campionate
lor mondiale de la Caracas, au fost 
realeși Eric Carlson, președinte și 
Cari Larse, secretar general, al 
UIT. Merrit Edson (S.U.A.). Kholm 
(Norvegia) și colonelul Mohanna 
(Egipt) au fost aleși vicepreșe
dinți, Sapena Cerda (Venezuela), 
președintele centrului sud- ameri
can. Au fost aleși membri su
pleant) Zimmerman (Germania)', 
Miller (Chili), Maximov (U.R.S.S.), 
Jan (Elveția).

tetului pentru cultură fizică și 
sport al R.P. Ungare Gustav Se
beș, a vorbit despre pregătirile pe 
care le face echipa reprezentativă 
de fotbal a R.P. Ungare in vederea 
meciului cu echipa Scoției, care 
va avea loc la 8 decembrie la Glas
gow. El a anunțat că formația de
finitivă a echipei va îi stabilită 
joi, după reîntoarcerea la Buda
pesta a echipei Voros Lobogo, care 
se află in turneu in Turcii. Echipa 
R.P. Ungare va fi alcătuită din 
următorul lot de jucători: Grosics, 
Gheller, Komaromi, Ilku, Olah, Fa- 
rago, Buzanszki, Lorant, Lantos, 
Karpati, Varhidi, Dalnoki, Bozsik, 
Szojka, Kotasz, Dekani, Csordas, 
Budai II, Sandor Kocsis, HidegJ 
kuti, Palotas, Puskas și Fenivessi.

★
VARȘOVIA I (prin telefon). — 

După meciul intemiaționial de box 
dintre reprezentativele R. P. Polone 
și Franței, care s-a desfășurat la 
Paris, boxerii polonezi au plecat în 
Belgia în vederea întâlnirii cu re
prezentativa Belgiei. Marți seara a 
avut loc în onaștxl Antverpen întâl
nirea dintre reprezentativele R. P. 
Polone și Belgiei, terminată cu vic
toria boxerilor polonezi, la catego
ricul scor de 16—4. In această în
tâlnire, victoriile echipei polone atu 
fost adiuse de boxerii: Kukier, Kas- 
perezak, Niedzwiedzki, Portanta^ 
Drogosz, Pietrzykowski, Ptorkowski, 
Wojczechowski. Greul Wekrzyniak 
a fost întrecut la puncte de Oar- 
pantier, iar ia categorii a ușoară re
prezentativa polonă nu a avut re
prezentant.

★
Pe stadionul Wembley din capi

tala Angliei, fotbaliștii" reprezenta-’ 
tivei Germaniei occidentale au su
ferit ieri a treia înfrîngere conse-’ 
cutivă după cîștigarea Cupei Mon
diale.

In prima repriză, gazdele în-’ 
scriu prin Matheews (min. 27) la o 
învălmășală tn fața porții. Ime
diat după reluare, Allen, lansat 
de Finey, ridică scorul. Oaspeții 
par resemnați la o apărare con
tinuă, dar un contraatac neașteptat 
se termină cu un gol in min. 77, 
marcat de interul stânga Beck. 
Două minute după aceasta Bent- 
hley stabilește scorul la 3-1 pentru 
reprezentativa Angliei. Formația 
engleză a diferit foarte puțin de 
aceea care în primăvară, la Bu
dapesta, a cedat în fața reprezenu 
tativei R.P. Ungare cu 1-7.

Desen de MATTY(după corespondențele trimise de subredacția din Bacău și de Victor Florea).
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