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Privire generală asupra desfășu rării campionatelor 
gimnastică pe echipe.
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Pentru continuitatea antrenamentelor 
în perioada de tranziție

O DATA cu desfășurarea ulti
melor întreceri în aer liber, 
pentru cele mai multe ramuri spor

tive s-a încheiat activitatea com- 
petițională pe anul în curs. Toți 
sportivii care au participat la di
verse competiții, au intrat de acum 
în perioada de tranziție, care în 
planul anual de antrenament se 
intercalează ca un tampon între se
zonul concursurilor (perioada fun
damentală) și lunile de intensă 
pregătire pentru un nou sezon 
.(perioada pregătitoare).

Toți sportivii noștri cunosc im
portanța perioadei de tranziție și 
cunosc, de asemenea, toate sarci
nile care Se leagă de această pe
rioadă de activitate Din neferi
cire, mai sînt încă destul de multi 
acei care nu respectă sarcinile a- 
cestei perioade. Cei mai mulți 
dintre sportivi, îndeosebi cei de la 
jocuri, și-au planificat concediile 
de odihnă imediat după ultimele 
lor meciuri, adică chiar la înce
putul perioadei de tranziție. Pînă 
aci n-ar fi nimic nenormal, mai cu 
seamă că înseși sarcinile perioa
dei de tranziție se leagă de anu
mite cure de sănătate, de inter
venția medicilor în remedierea 
unor traumatisme, intervenite în 
decursul sezonului de competiții, 
etc. Neajunsurile pornesc însă de 
acolo, că odată plecați în conce
dii, cei mai mulți dintre sportivii 
noștri, în loc să-și continue an
trenamentele, reducînd treptat e- 
forturile, procedează greșit, trecind 
la o odihnă completă. De aceea, 
în jurnalele lor de antrenament — 
atunci cînd acestea sînt ținute cu 
grijă și sînt sincere — se poate 
constata o adevărată ruptură exis
tentă înfre eforturile de intensitate 
maximă ale competițiilor și repau
sul absolut pe care și-l iau acum. 
Or. lucrul acesta — așa cum pro
bează experiența sportului sovie
tic — nu este cttuși de puțin re
comandabil. Nu odihnă completă, 
ci odihnă activă, recomandă sar
cinile perioade; de tranziție.

Această sarcină nu este însă 
respectată cu strictețe șj cu con
știință și din nerespectarea ei de
curg o serie de neajunsuri consta
tate cu regularitate, ia începutul 
perioadei pregătitoare, dacă nu 
chiar în decursul întregului sezon 
al anului următor. Rupînd complet 
șirul antrenamentelor, sportivii 
noștri încep această perioadă cu 
un grad redus de pregătire cu 
mult sub nivelul aceluia cu care 
au încheiat sezonul și aproape 
identic cu cel de la începutul ace
leiași perioade din anii trecuți. Or, 
planurile de perspectivă, pe mai 
mulți ani, ne arată limpede că 
potențialul fizic al fiecărui spor
tiv la începutul perioadei pregăti
toare trebuie să fie cu puțin mai 
mic decît cel cu care a încheiat 
sezonul și în orice caz superior

Reprezentativa feminină de baschet a Moscovei 
a cucerit „Marele premiu al orașului Praga“

PRAGA (prin telefon). Tradițio
nala competiție de baschet rezer
vată echipelor feminine reprezen
tative de oraș „Marele premiu al 
orașului Praga“, a luat sfîrșit 
sîmbătă cu victoria echipei Mosco
vei care s-a clasat pe primul loc..

In ultima zi a întrecerii s-au în
registrat următo ire't rezultate: 
Paris F.S.G.T. — R Cehoslovacă 
(junioare) 40—78 (21—41) Pra-
ga — Sofia 61-54 (30—25). Ulti
mul meci a fost cel dintre repre

celui cu care a intrat în perioada 
pregătitoare anul trecut. Dar, ru
pînd total șirul antrenamentelor, 
nu numai că nu se respectă acest 
principiu, dar poale fi dovedit clar 
că se bate, de fapt, pe loc. Și a- 
tunci nu mai poate fi vorba de 
progres 1 Exemple numeroase de 
felul în care trebuie folosită pe
rioada de tranziție ne pun la în- 
demînă sportivii sovietici. Astfel, 
este cunoscut exemplul recordma
nului lumii la proba de 400 m. 
garduri, atletul sovietic Iurii Li
tuev, care folosește săptămînile a- 
cestei perioade continuîndu-și din 
plin antrenamentele, dar sub for
me noi și cu o altă intensitate, 
căutînd ca ele să însemne, în pri
mul rînd, o recreare a sistemului 
nervos. Iurii Lituev se antrenează 
și în această perioadă de cîte pa
tru ori pe săptămînă. Se știe că 
în săptămînile perioadei de tran
ziție a anului 1951, ei a alergat 
numai într-o singură lună peste 
100 de kilometri, și asta fără ca 
el să fie un alergător de fond. 
Dar ca Iurii Lituev se antrenează 
astăzi toți sportivii din Uniunea 
Sovietică și rezultatele muncii lor 
se pot vede* cu prilejul fiecărei 
întreceri. La fel procedează înotă
torii din R.P. Ungară, care sînt 
printre cei mai buni din lume; tot 
la fel se antrenează fotbaliștii ma
ghiari, jucătorii de hochei din R. 
Cehoslovacă etc- Și la noi putem 
întîlni asemenea exemple care tre
buiesc nu numai cunoscute de toți 
sportivii țării, dar mai ales tre
buiesc urmate. Este vorba de maes- 
tra emerită a sportului Angelica 
Rozeanu, ca de altfel și <fe întreg 
lotul de tenis de masă al țării 
noastre, de maestrul sportului Ion 
Suter, D. Cuc și alții.

Sportivii noștri, îndeosebi cei 
care compun loturile republicane, 
trebuie să privească cu atenție a- 
cest aspect al pregătirii lor și să 
facă o cotitură însemnată în acti
vitate. Nu treble să se uite nici 
un moment că în fața lor stau sar
cini importante, că sezonul sportiv 
al andlui care vine este deosebit 
de bogat în competiții, culminînd 
cu desfășurarea jocurilor sportive 
din cadrul celui de al V-lea Festi
val, care va avea loc la Varșovia, 
în diverse campionate europene și 
mondiale.

Antrenorii noștri, din toate ra
murile de sport, conducerile colec
tivelor și asociațiilor sportive și 
mai cu seamă sportivii, au dato
ria patriotică să analizeze această 
problemă și să treacă de urgență 
la măsuri practice, în așa fel ca 
sezonul competițional al anului 
1955 să fie un prilej de noi suc
cese, care să 1e întreacă pe cele 
din acest an, și în ceea ce priveș
te numărul lor, cît mai ales în 
ceea ce privește valoarea lor, ex
primată pe plan european și chiar 
mondial.

zentativele Moscovei și Varșoviei. 
Scorul final a fost de 24—19 
(23—19). In repriza secundă, am
bele echipe au ținut mult balonul. 
Unicul punct al reprizei a fost în
scris de jucătoarea Moiseeva care 
a transformat o aruncare de pe
deapsă. Clasamentul definitiv al 
competiției are următoarea înfăți
șare: 1. Moscova ; 2. Praga; 3. 
Sofia ; 4. Varșovia ; 5. Budapesta ; 
6. R. Cehoslovacă (junioare) ; 7.
Paris (F.S.G.T.).

PREZIDIUL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
A REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

DECRET
Pentru conferirea Ordinului Steaua Republicii 

Populare Romîne, clasa l-a, tovarășului dr. Petru 
Groza, Președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romîne.

Cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la nașterea 
tovarășului dr. Petru Groza, Președintele Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale a Republicii Populare 
Romîne, pentru merite deosebite în opera de 
făurire și întărire a Statului democrat popular.

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne, decretează :

1. — Se conferă Ordinul Steaua Republicii 
Populare Romîne, clasa l-a, tovarășului dr. Petru 
Groza, Președintele Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare Romîne.

VICEPREȘEDINTELE PREZIDIULUI -(
MARII ADUNARI NAȚIONALE

M. Sadoveanu
SECRETARUL PREZIDIULUI 

MARII ADUNARI NAȚIONALE
A. Bunaclu

București, 6 decembrie 1954

Președintele Prezidiului
a Republicii Populare Romine

Marii Adunări Naționale

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn și Consiliul de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne vi trimite, iubite prieten și tovarăș, 
calde felicitări cu prilejul împlinirii a 70 de ani.

încă în anii întunecați ai regimului burghezo- 
moșieresc dumneavoastră v-ați aliturat luptei for
țelor democratice antifasciste pentru pace, demo
crație și progres social. In timpul celui de-al 
2-lea război mondial ați participat la lupta pentru 
răsturnarea dictaturii militaro-fasciste și trecerea 
Romtniei de partea lagărului antihitlerist.

Oamenii muncii din țara noastră văd în per
soana Dv. pe eminentul om politic și de stat care, 
după 23 August 1944, a desfășurat o activitate

Comitetul Centrai 
al Partidului 
Muncitoresc Romîn

plină de energie pentru înfringerea cercurilor 
reacționare, pentru înfăptuirea transformărilor de- 
moct atice, pentru apărarea independenței patriei. 
Ați cîștigat stima celor mai largi straturi ale 
poporului nostru, ca slujitor credincios al interese
lor patriei, ca militant neobosit pentru pace ți 
prietenie între popoare, pentru prietenie ți colabo
rare frățească cu țările lagărului democratic, in 
frunte cu Uniunea Sovietică. 1 •

Noi vă urăm, iubite tovarășe Groza, ani mulți 
de sănătate, fericire ți muncă rodnică pentru 
dezvoltarea și întărirea Republicii Populare 
Romîne.

Consiliul do Miniștri 
al

Republicii Populare Romîne

In cinstea zilei de 30 Decembrie 
se vor desfășura in regiunea Hunedoara 

diferite competiții sportive
In planul de muncă întocmit de 

G.G.F.S.-regiunea Hunedoara pentru 
lumile de lamă, figurează o serie 
de acțiunii care au ca scop asigu
rarea unei susținute activități 
sportive într-o perioadă consiHe- 
rată, altădată, „sezon mort’'.

In cursul lunii decembrie, prin
cipalele competiții din regiunea 
Hunedoara se vor desfășura în 
cinstea celei de a 7-a aniversări 
a Republicii Populare Romîne. Ast
fel, la 1 decembrie va începe în 
toate raioanele acestei regiuni un 
concurs popular de șah pentru 
„Cupa 30 Decembrie". Tot pe 
perioada 1-30 decembrie se va des
fășura un concurs de tenis de 
masă dotat de asemenea cu „Gupa 
30 Decembrie'*.

In zilele de 18 și 19 decembrie 
se vor disputa întrecerile de schi 
pentru „Gupa 30 Decembrie"; pro
bele pentru seniori și senioare vor 
avea loc în Paring, iar oeie ftenteu 

juniori și junioare pe pîrtia de la 
Straja.

în cinstea celei de a 7-a ani
versări a Republicii noastre Popu
lare, se vor mai organiza în raioa
nele regiunii Hunedoara concursuri 
de săniuțe rezervate copiilor, în
trecerile lor se vor disputa în două 
categorii: una pentru copiii între 
9-12 ani, iar cealaltă pentru copiii 
de 13 și 14 ani. Concursurile de 
săniuș vor avea loc în toate cen
trele de raion în ziua de 26 de
cembrie.

In jurul datei de 26 decembrie, 
hocheiștii din regiune se vor în
trece la Petroșani în competiția 
organizată de colectivul Minerul 
din localitate în cinstea aniversării 
celor 7 ani de la proclamarea Re
publicii Populare Romîne. Vor lua 
parte următoarele echipe : Flamura 
roșie-Sebeș, Locomotiva-Alba, Mi- 
nerul-Petroșani 'șj Gonstructorul- 
Pelrpgșțni. ,

Sportivi sovietici distinși 
cu titlul de maestru emerit 

al sportului
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite:
Pentru rezultatele remarcabile 

realizate cu prilejul campionate* 
lor unionale de haltere din anii 
1953 și 1954 ca și în cadrul cam* 
pionatelor mondiale și europene de 
haltere desfășurate în anul 1954, 
Comitetul pentru cultură fizică și 
sport de pe lingă Consiliul de Mi* 
nrștri al U.R.S.S. a acordat titlul 
de maestru emerit al sportului, hal* 
terofililor Bakir Farhutdinov și 
Dmitrii Ivanov.

—o—
Echipa de lupte 

a U. R. S. S. 
învingătoare în Liban

BEIRUT 6 (Agerpres). — TASS 
transmite: La Beirut s-a desfă
șurat zilele acestea întîlnirea liw 
temațională prietenească de lupta 
clasice dintre echipele selecționata 
ale Uniunii Sovietice și Libanului; 
Victoria a fost obținută de echipa 
U.R.S.S. cu scorul de 8-0. O înaltă 
măiestrie sportivă au arătat luptă* 
toni sovietici Mazur ți Nteolaev>j



Dezvoltarea sportului de masă — 
sarcina principală a asociației „Metalul”

Un colectiv sportiv fruntaș

Alături de ceilalți oameni ai mun
cii, mii și mii de tineri Și tinere, 
muncitori metalurgiști și din in
dustria construcțiilor de mașini, 
practică cu drag sportul în cadrul 
asociației lor sportive, „Metalul”. 
Astăzi, asociația se mîndrește cu 
spdrt.vii săi de frunte, ca: Aurel 
Alanu din Orașul Stalin, M. Botez 
din Arad, Vogel Ilirsch din Reșița, 
Dinu Cristea și Dănilă Done din 
București, Daniel Grafenstein din 
Hunedoara, I Sebesj din Oradea 
etc. Mult? din echipele reprezen
tative ale asociației, cum sînt e- 
chipa de fotbal din Reșița, câști
gătoarea Cupei R.P.R. pe anul 
1954, precum și echipele de 
fotbal din Baia Mare, echipd de 
hochei a colectivului Metatul 
Steagul roșu din Orașul Stalin 
etc. au dovedit o valoare ri
dicată, obținînd rezultate bune 
în întrecerile pe care le-au susți
nut. In unele colect ve „Metalul” 
se desfășoară o bogată activitate 
sportivă. Așa se muncește de 
pildă la Metalul Ministerul Ener
giei Electrice (București), Elec
tromotor (Timișoara), „Gh Gheor- 
ghiu-Dej“ (Baia Mare), Metalul 
Cluj etc.

Asemenea frumoase realizări 
sînt însă, din păcate, mult prea 
puține față de importanța aso
ciației sportive „Metalul", și se 
situează cu mult sub nivelul sar
cinilor, dar mai ales, sub nivelul 
posibilităților existente. Dacă în 
cadrul asociației unele sporturi, 
rum sînt gimnastica, atletismul, 
fotbalul au cunoscut în ultimul 
timp o oarecare dezvoltare, altele 
— printre care trebuie amintită în 
primul rînd natația — au rămas 
în urmă și sînt practicate de un 
număr redus de muncitori, rezulta
tele fiind și ele cu mult sub aștep
tări. Slab se dezvoltă și sporturile 
din atletica grea — luptele și hal
terele — sporturi mult îndrăgite 
de muncitorii metalurgiști.

Ge-i drept, în Capitala asociația 
Metalul nu are o bază f sportivă 
corespunzătoare In schimb, sta
dioanele din Reșița, Oradea, Baia 
Mare, Cluj etc., bazele de natație din 
Reșița, Tîrgoviște, Oțelul Roșu ca 
și multe alte construcții și amena
jări sportive, ar trebui să cunoas
că în fiecare zi o intensă activita
te, să găzduiască întrecerile mii
lor și miilor de muncitori din in
dustria metalurgică și din cea a 
construcțiilor de mașini, dornici 
să practice sportul, să joace fotbal 
sau volei, să înoate sau să se avîn- 
te în întreceri atletice. Lucrurile nu 
stau însă deloc așa. Tinerii mun
citori metalurgiști nu vin în nii- 
măr mare pe stadioane, iar cei 
care vin reușesc numai rare ori să 
obțină performanțe de valoare. 
Cauzele sînt, desigur, multe: de
lăsarea și superficialitatea în 
muncă a unor antrenori ca Gh. 
Preda la box, slaba legătură cu 
terenul a activiștilor din cadrul a- 
sociației, insuficienta preocupare 
pentru întărirea bazei . materiale 
etc.

de pertorman- 
asoqiației Me- 
mediocru, se

Faptul că sportul 
ță a atins în cadrul 
talul doar un nivel 
datorește însă în primul rînd, unei 
alte cauze: insuficienta dezvoltare 
a sportului de mase.

In multe colective sportive se 
duce o slabă activitate. Astfel, la 
uzina „Tudor Viadimirescu" din 
Capitală, unde aproape 90 la sută 
dintre angajați sînt tineri, sportul 
nu s-a dezvoltat aproape deloc. 
Oare acești tineri nu vor să facă 
sport? Desigur că nu acesta este 
motivul. Se pare, însă, că tovară
șii din consiliul colectivului nu 
se prea întrec cu firea să angre
neze tineretul în practicarea spor, 
tului și să-i creeze toate condițiile 
necesare pentru aceasta. Un alt co
lectiv puternic dar cu o slabă acti
vitate este Metalul Hunedoara. In 
loc să Constituie un stimulent pen
tru munca sportivă de mase, pro
movarea echipei de fotbal a însem
nat de fapt la acest colectiv înă
bușirea celorlalte sporturi și a ac
tivității sportive în general. Nu se 
pot spune prea multe lucruri bune 
nici despre dezvoltarea sportului 
la Electroputere Craiova, unde un 
mare număr de femei așteaptă doar 
...posibilitatea de a practica spor
tul. Multi tineri lucrează și la 
l.C.S. Hunedoara, dar și aici nu
mărul celor care activează regulat 
în colectivul sportiv este 
mic- 
Mao 
sînt 
ti ce 
velbr Metalul, codașe în activita
tea sportivă, poate continua... Este 
grav că pe această listă se află 
și colectivele sf>ortive mari din 
Capitală: „23 August", „Boleslaw 
Bierut” etc. unde sînt multe și se
rioase lipsuri în acțiunea de popu
larizare și de răspîadire a spor
tului în rîndurile muncitorilor me
talurgiști.

Acolo, unde comitetul de între
prindere îndrumează bine colecti
vul sportiv, acolo unde activitatea 
sportivă nu este lăsată la voia în- 
fimplării, nici rezultatele n-au în. 
tîrziat să se arate. Așa, de pildă, 
pînă nu de mult, colectivul sportiv 
Metalul Reșița ducea o activitate 
slabă, tinerii venera rar, în număr 
mic pe terenul de sport, 
mentele luate rămîneau 
mai multe ori pe hîrtie. 
însă în ultimul timp un 
efectiv din partea comitetului de 
întreprindere și îndeosebi din par
tea secretarului comitetului, tov. 
P. Floruț, colectivul sportiv a li
chidat mare parte din lipsuri, ob
ținînd apoi succese din cele mai 
frumoase. De un sprijin asemănă
tor se, bucură din partea,, comitete
lor de întreprindere și colectivele 
sportive Metalul „7 Noiembrie’1 1 
Craiova etc

Din păcate, însă, în multe locuri I

foarte 
La S N. Galați sau la uzinele 
Tze-dun București, muncitorii 
insuficient îndrumați să prac- 
sportul. Și astfel, lista colecti-

organele sindicale privesc cu mul
tă superficialitate problema educa
ției fizice și a sportului. La Hu
nedoara, comitetul de întreprindere 
în frunte cu președintele său, se 
ocupă numai de sprijinirea fotba
lului. Pe tovarăși; din acest comi
tet nu-i interesează oare decît nu
mărul punctelor înscrise de înain
tarea echipei de fotbal ? Se pare 
că da. Și la Metalul Cîmpia Turzii, 
sprijinul comitetului de întreprin
dere se îndreaptă mai mult către 
fotbal. De altfel, exemple de felul 
acesta sînt numeroase și ele do- 
vedesc- pe deplin cît de greșit își 
înțeleg sarcinile unii activiști. 
Multe sînt și colectivele sportive 
care nu numai că nu primesc nici 
un fel de sprijin din partea comi
tetelor de întreprindere, dar ce- 
rînd ajutorul cuvenit, primesc răs
punsuri care reușesc să le taie pen
tru totdeauna „pofta” de a mai... 
pune asemenea probleme. Iată un 
singur exemplu: cerîndu-i-se spri
jin, președintele comitetului de în
treprindere de la uzinele Oțelul 
Roșu, a răspuns cam așa: Lăsa- 
ți-mă în pace ! N-am cu ce să vă a- 
jut Sportul nu este o problemă... 
sindicală".

Care sînt concluziile ce se impun 
în urma analizării acestor aspecte 
ale muncii sportive desfășurate în 
cadrul asociației „Metalul” ? In 
primul rînd, că această asociație 
muncește încă sub posibilitățile ei. 
Dezvoltarea sportului de mase — 
prin angrenarea 
trecerea 
G.M.A., 
pionate 
mărului 
ramură
principală a asociației.
„Metalul" va trebui să-și îmbunătă
țească munca pe care o desfășoa
ră în domeniul clasificării spor
tivilor, să analizeze mai des și 
temeinic munca antrenorilor, pe 
ramuri de sport, să Se preocupe 
mai mult de întărirea activității 
sportive în colectivele mari șj în
deosebi în cele din Capitală, să 
rezolve cu mai mult succes pro
blema îndrumării și folosirii juste 
a activului obștesc, să intensifice 
munca de teren și să folosească 
mai bine sprijinul secției cultură 
fizică și sport a CȚG.S.

fntensificîndu-și eforturile pentru 
lichidarea lipsurilor și pentru ne
contenita îmbunătățire a muncii, 
asociația sportivă „Metalul" va 
răspunde astfel dorinței zecitor de 
mii de tioerj și tinere din industria 
metalurgică și a construcțiilor de 
mașini care vor să practice kspor» 
tul, să se bucure de binefacerile 
lui, să-și sporească forțele, să-și 
întărească sănătatea. Atunci, aso
ciația „Metatul" va putea ocupa 
un loc fruntaș, alături de cele mai 
bune asociații sportive din țară.

DAN GÎRLEȘTEANU

muncitorilor în 
normelor complexului 

prin organizarea de cam. 
de casă, prin sporirea nu- 
membrilor din secție pe 

de sport — iată sarcina 
Asociația

angaja- 
de cele 
Primind 

sprijin

..Ne apropiem de stîrșitul anu
lui. In colectivele sportive se face 
bilanțul activității din acest an. A- 
colo unde s-a muncit cu tragere 
de inimă și rezultatele sînt fru
moase. Să ne oprim la un colec
tiv cu astfel de rezultate.

Colectivul Știința Galați numără 
muMe secții pe ramură de sport. 
In toate aceste secții se desfășoară 
o activitate sportivă deosebit de 
rodnică. Membrii colectivului au 
obținut frumoase rezultate sporti
ve. Echipa de fotbal, clasată pe un 
loc de frunte în campionatul regio
nal, a reușit o serie de rezultate 
foarte bune. Dintre jucătorii aces
tei echipe se remarcă tinerii Popa, 
Drăghia, iacob și Stafie. Echipa 
masculină de baschet a cucerit 
titlul de campioană orășenească și 
regională, participînd apoi la tur
neul de calificare pentru categoria 
A. Antrenorul Ion Georgescu a 
condus cu multă pricepere pregăti
rile acestei echipe.

Echipa de volei a colecti
vului a cucerit titlul de cam

Tot moi mulți 
ai insignei

In orașul Sighișoara, unul 
dintre cele mai bune colective 
sportive este Voința, oare a obți
nut, datorită muncii depuse de 
președintele Al. Dudaș și de in
structorii Ltipu Weiss și Schmidt 
Walter, frumoase succese pe linie 
G.M.A. De curtnd, zece tineri din 
secția de handbal a colectivului

pioană reg-.onaiă, o echipă de ru 
bi activează în campionatul ca 
goriei B, iar echipa de tenis | 
masă a colectivului Știința a c 
cerit și ea titlul de campioană r 
gională. In frumoasa sală de ș 
de la Institutul tehnic se desfI 
șoară o bogată activitatfe. Din ■ 
chipa colectivului, campioană or 
șenească pe 1953 și 1954, fac pa 
te o serie de jucători talentați, ț 
Adrian Negrea, participant în s 
mifinalele campionatului R-P.R. • 
șah, Adrian Celmare și Victor P 
ladescu.

Echipa de hochei a început d 
ț vreme pregătirile pentru actual 

sezon. După antrenamentele la s 
lă, necesare pentru dobîndirea un 
bune condiții fizice, tinerii hoch 
iști au început antrenamentele 
aer liber sub conducerea antrenor 
lui N. Preisler. Acum, ei pot fi v 
zuți pe gheața care acoperă lac 
Brateș,

A. Schenkman și Gr. Birsa 
corespondenți

sportivi, purtători 
G.M.A, gr. II

au devenit purtători de insign 
G.M.A. gr. II. Succese remarcabil 
pe această linie obține și colect 
ral Progresul Sighișoara. Recen 
21 de membri ai acestui colect: 
au devenit purtători ai insignț 
G.M.A. gr. II.

1. Turjan
• corespondent
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AU APĂRUT:

Oină
— Lucrare originală a unui co

lectiv de autori.
Ea cuprinde problemele de in

struire tehnică și tactică ale acestui 
joc sportiv național.

Metodeie practice de învățare, 
precum și ilustrațiile expdioative 

ce însoțesc textul — vor contribui 
la răsptariirea largă a jocului de 
oină în rindul oamenilor muncii 
de ta orașe și sate.

„Anuarul sportiv" 1953 
care cuprinde o eerie de rezultate 
pe discipline sportive.

Astfel, pe lingă rezultatele tutu
ror campionatelor R.P.R„ ale întâl
nirilor internaționale susținute de 
sportivii noștri și recordurile R.P.R. 
— sînt cuprinse în anuar primele 
performanțe de • atletism și cele 
mai bune 20 de performanțe la 
înot, precum și media primelor 10 
rezultate de atletism și înot în 
anii 1952—1953.

Ca și cedortalte discipline, fot
balului i s-a rezervat un capitol 
special, în caire găsim rezultate 
tehnice aie meciurilor din Cam
pionatul de calificare, categoriile 
A și B, Campionatul de juniori. 
Cupa orașelor, precum și Cupa

R.P.R., incepînd cu etape pe « 
mune.

In încheierea acestui capitol s 
dau rezultatele jocurilor initerniațio 
nale desfășurate în țara noastră

De asemenea, sînt prezentate pri 
mele 6 rezultate de la întrecerii 
sportive prietenești din cadrul ce 
lui de ai IV-lea Festival Mondia 
al Tineretului și Studenților penitn 
Pace și Prietenie.

Anuarul cuprinde rezultatele d< 
la Spartachiiada șalelor și Campio 
natul de poliatlon G.M.A. a
R.P.R., competiții de masă organi 
zate pentru prima dată In țar. 
noastră in anul 1953.
„Prevenirea traumatismele 

în sport”
de D. F. Deșin, cuprinzîod:
— Considerații generale asuipn: 

traumatismului în sport.
— Prevenirea traumatismului îr 

diferite ramuri de sport.
— Primul ajutor în cazul tra-u 

matismului.
Lucrarea prezintă un intere* 

deosebit pentru medicii sportivi 
antrenori, instructori voluntari ș 
pentru sportivii care practică di 
ferite ramuri de sport.

O

In ajutorul
Activitatea de cultură fiz'că

activiștilor sportivi 
și sport în lunile de iarnă (II)

Numeroase vești primite din di
ferite colțuri ale țârii îțj redau fi
del imaginea muncii entuziaste 
care se desfășoară în marile orașe 
dar și în îndepărtatele, sate și co
mune, în fabricile clocotind de 
muncă sau în liniștea sălilor 
de cursuri. Tot atît de numeroase 
■sînt și veștile care vorbesc 
despre dragostea cu care cei 
mai mulți activiști sportivi — buni 
gospodari — se pregătesc temeinic 
pentru activitatea din lunile vii
toare. Toate aceste pregătiri tre
buie făcute însă cu mu'tă grijă, 
fără ca munca să capete un carac
ter unilateral, fără ca unele pro
bleme să fie lăsate deoparte și, 
firește, pentru ca toate aceste stră
duințe să ducă la obținerea rezul
tatelor dorîte.

JUSTA PLANIFICARE A MUN
CII, CHEZĂȘIA SUCCESELOR

Timpul destul de înaintat cere ca 
fiecare zi să fie folosită la maxi-
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mrm pentru terminarea la timp a 
tuturor pregătirilor în vederea ac
tivității de iarnă. Iată de ce, nu
mai o justă și riguroasă planifi
care a muncii poate asigura suc
cesul în această importanță acțiu
ne. Planificarea muncii nu trebuie 
să șe rezume la simpla întocmire 
a unui plan de activitate, ci trebu
ie să capete un conținut concret, 
legat de realitatea regiunii respec
tive, de condițiile și de cerințele 
dezvoltării sportive. Acțiunea de 
planificare a muncii trebuie folo
sită și ca unul din cele mai nime
rite prilejuri pentru întărirea cola
borării cu organizațiile U.T.M. și 
cu organele locale de stat. In a- 
ceastă direcție trebuie amintite ca 
pozitive primele rezultate obținute 
în regiunile Baia Mare, Timi
șoara, orașul București, orașul 
Petroșani etc.

Sînt însă ș; cazuri cînd unii ac
tiviști manifestă o nejustificată 
subapreciere a acestei importante 
acțiuni. Astfel, în planificarea 
muncii de pregătire a activității 
de iarnă, comitetul raional U-T.M. 
Roman nu a înțeles să-și aducă 

partea sa de contribuție. Activita
tea sportivă din raionul Roman 
prezintă multe lacune, ceea ce nu 
i-a împiedicat însă pe tovarăși să 
lipsească la ședințele de planifi
care a muncii, organizate de comi
tetul raional C.F.S. șj la care erau 
invitați.

Fără îndoială că dacă ar fi fost 
folosit prilejul pregătirii activității 
de iarnă pentru întărirea colaboră
rii dintre comitetul raional C.F.S. 
și activiștii U.T.M. caire au sarcini 
pe linie sportivă, această colabo
rare s-ar fi imprimat pînă în or
ganizațiile U.T-M. din raion care, 
în cea mai mare parte, nu sprijină 
activitatea sportivă.
O SARCINA IMPORTANTA: ÎN

TĂRIREA BAZEI MATERIALE

Multe din problemele pe care le 
ridică activitatea competițională — 
ca mijlocul cel mai important de 
angrenare și de pregătire a spor
tivilor — pot fi rezolvate numai 
prin asigurarea unei baze mate
riale corespunzătoare. Și, oprin- 
du-ne asupra unui singur aspect, 
acela a* amenajării și pregătirii 

bazelor sportive, putem constata 
că, de fhpt, aceasta este o proble
mă centrală în munca activiștilor. 
Iată de ce este ide datoria comite
telor QF.S. și a asociațiilor spor
tive să stimuleze și să sprijine 
inițiativele cu privire la ame
najarea de baze sportive de iarnă 
(patinoare, săli de sport, pîrtii 
de săniuș și chiar de schi). 
Exemplul activiștilor și sportivilor 
din regiunea Baia Mare sau 
din Valea Jiului trebuie să_ consti
tuie în această direcție un îndemn. 
Comitetele regionale C.F.S., asoci
ațiile sportive, împreună cu secțiu
nile de învățămînt , vor trebui de 

■asemenea să se îngrijească de pla
nificarea activității în sălile de 
sport, de folosirea lor din plin în 
lunile de iarnă. Se recomandă tot
odată asociațiilor sportive și sec
țiunilor de învățămînt să ia din 
timp măsurile necesare pentru uti
larea sălilor de sport ca și pentru 
asigurarea combustibilului.

Entuziasmul maselor de tineri 
trebuie îndreptat spre amenajarea 
de trambuline populare pentru să
rituri cu sqhiurile, spre transfor
marea unor baze sportive în pati
noare, amenajări care pot fi făcute 
și pe lacuri, sau ape curgătoare — 
acolo unde condițiunile permit a- 
cest lucru —- și care pot servi nu 
numai ca centre pentru învățarea 

patinajului, dar și pentru organi 
zarea de concursuri pentru trece 
rea normelor G.M.A.

Publicînd materiale documentari 
cu privire la posibilitățile și mo
dul de amenajare a bazelor spor 
tive de iarnă, presa de specialitate 
poate sprijini efectiv și cu buna 
rezultate pregătirea sezonului spor
tiv de iarnă.
PREGĂTIREA, INDRUMAREA SI 

FOLOSIREA CADRELOR

Temeinica planificare a munci: 
și întărirea bazei materiale tre
buie completate cu o susținută ac
tivitate în domeniul pregătirii și 
și folosirea cadrelor de specialități 
și a* cadrelor organizatorice, cărore 
le revin sarcini deosebit de impor
tante în procesul de desfășurare 
a activității sportive de iarnă. Con
siliile centrale ale asociațiilor, coș 
mitetelor regionale C.F.S., în cola-J 
borare cu comitetele U.T.M., vor 
aduce o serioasă contribuție la re. 
alizarea acestei importante sarcini, 
dacă în acest an se vor îngriji de 
organizarea de cursuri pentru pre
gătirea de instructori obștești și 
arbitri și dacă în perioada urmă
toare (decembrie i954 — martie 
1955) vor organiza seminarii pen
tru perfecționarea acestor cadre. 
Un sprijin efectiv poate să-1 dea 
ți organizarea, de către asociațiile



DISTINȘI CU
Aseară a avut loc la Comitetul 
intru Ctiltură Fizică și Sport de 
: lingă Consiliul de Miniștri o 
îdir.ță festivă în cadrul căreia a 
>st acordată distincția „Merite 
î sport” unui număr de 81 de 
ctiviști sportivi oameni ai arfei 

ziariști.
In cuvintul de deschidere, tov. 

tcepreședinte Ion Vaida a arătat 
ă cei cărora li s-a> acordat dis- 
ncția „Merite k» sport" reprezintă 
iferite domenii de activitate: 
terț, muzică, arte plastice, medi- 
irî etc., menționind totodată 
Inactivitatea criteriilor după care 
•a făcut alegerea acestora. Vorbi- 
>rul a subliniat de asemenea fap- 
jl că activul obștesc care mun-

Primul contact cu gheața al patinatorilor din Cluj
In autobuzul ce merge spre par

ul Clujului, unul mic și ca virată 
i ca stat își tot făcea Ioc cu coa- 
ele să ajungă mai iute la ușa de 
obortre. L-am „simțit’’ și eu de 
îteva ori. Îmi venea Să-l iau la 
or. Dar, uitîndu-rnâ la el, mt-a 
iispărut această idee ..răzbcurni- 
ă”. Purta cu multă mîndrie o pe- 
eche de patine fixate pe niște 
țhete atît de mar', incit într-una 
ir fi intrat lesne amindouă picioa- 
ele voinicului, a cărui figură ex
prima nerăbdarea de a ajunge, cit 
nai repede, la locul de patinaj.

La parc, a coborît val-vîrtej, de 
iltfel ca mulți dintre pasagerii 

Autobuzului. La primii pași I-am 
pierdut din ochi. Se amestecase la 

' uțeală prin șuvoiul de lume ce 
se îndrepta în grabă pe aleile par
iului, spre lacul proaspăt înghe- 
at.

Era prima zi cu gheață bună 
~pentru patinaj in Cluj. Ca micu- 

' ui „nărăvaș” erau acolo cîteva 
sute, care de care mai bucuros 

jră-și poate începe lunecușul pe lu- 
. ;iuil sclipitor al gheții. Erau și mai 

mari. Elevi, studenți, muncitori 
lin întreprinderile orașului, băr- 
;ați și femei, fiecare cu ce patine 
avea, participa la inaugurarea se
zonului de patinaj

Informații despre felul cum își 
pregătesc clujenii noul sezon de 
patinaj strînsesem încă dinainte- 
Aflasem, de exemplu, că membrii 

4 colectivului Flamura roșie „Ianoș 
Herbak”, analizindu-și activitatea 
de patinaj de anul trecut, ajunse
seră la concluz:a că ea nu a fost 
satisfăcătoare. Și, ca urmare. în 
acest an, colectivul s-a ocupat încă 
de multă vreme de procurarea 
unor patine populare de mărime 
mică, cu care să-i înzestreze pe cei 
40 de copii între 6—8 ani, de cu- 
rînd deveniți membri »i secție»; 
patinatorii mai avansați și-au în

Tot despre
Și la ultima probă de ciclocros, 

ca de altfel și la precedentele în
treceri, s-a înregistrat un număr 
de participarăți destul de redus. Și 
de data aceasta, prea puțini au fost 
cicliștii mai cunoscuți care au în
țeles să participe.

Sintem de acord că probele de 
ciclocros, prin specificul lor (aler
gare pe teren variat) constituie un 
examen deosebit de dificil, pe care 
nu 11 poate absolvi cu succes orice 
ciclist, fie el chiar alergător de

„MERITE
cește in domeniul sportului aduce 
un aport din ce în ce mai însem
nat la dezvoltarea mișcării noas
tre de cultură fizică și sport.

Cu acest prilej s-a acordat dis
tincția „Merite în sport" următo
rilor : M. Sărățeauu, E. Kațemder, 
M. Ghinescu, M. Doculescu, Gh. 
Roman, C. Cismaru, A. Ionescu, E. 
Caimacan, Gh. Vidrașcu, FI. Dăoă- 
lache, V. Voicu, I. Bobe, P. Moga, 
Gh. Nicolau, 1. Tache, D. Petrescu, 
C. Stan, Șt. Socaciu, N. Marin, 
V. Victorovici, O. Matran, A. Ma
tias, Gh. Popescu, C. Popescu, Fr. 
Spier, C. Teodorescu, C. VasSliu, S. 
Ionescu, R. Rusu, C. Tudose, I. 
Mureșan, B. Almășanu, A. Axghi- 
ropol, M. Hențescu, A Covaci, L.

ceput antrenamentele cu mult 
timp înainte, în aer liber și in 
sală; iar prima apă fusese arun
cată pe terenurile ide tenis, în ve
derea pregătirii patinoarului pro
priu al colectivului. Deci, cîteva 
acțiuni menite să învioreze activi
tatea secției de patinaj.

Nu terminasem de vizitat tere
nul Locomotiva din strada Arma
ta Roșie, unde lucrările pentru a- 
menajarea patinoarului central al 
orașului erau avansate cin-d mi-a 
ajuns Ia ureche zvonul că lacul 
din parc a înghețat și că, spre 
deosebire de ceilalți ani, Sfatul 
Popular al orașului a aprobat ime
diata lui folosre de către sporti
vii clujeni.

Așa am ajuns să fiu martor Ia 
primul contact cu gheața al pati
natorilor din Cluj. Spectacolul a 
fost fcarte frumos. Entuziasmul 
tineretului nu poate fi descris. Or
dinea pe patinoar era desăvîrșită. 
Patinatorii avansați erau grupați 
pe specialități, iar in jurul lor în
cepătorii căutau să copieze cît mai 
exact mișcările maeștrilor. Intr-un 
colț al patinoarului. patinatorii 
de „artistic” stăteau grupați in ju
rul antrenorului Beke de la Pro
gresul- Mai încolo, viteziștii de la 
Știința conduși de Titus Szarka 
făceau un lot con-pact de pregă
tire cu cei de Ia Progresul, an
trenați de Pusztay. Iar în mijlocul 
lacului, jucătorii de hochei de Ia 
Știința — care, in treacăt fie 
spus, n-avuseseră răbdare și „în
cercaseră” gheața și cu o zi mai 
înainte, îngreunînd buna pregătire 
a patinoarului — făceau de zor 
exerciții de acomodare pe patine.

Era bine, era frumos, dar șL_ 
înghesuălă. De aceea, unul ceva 
mai mare decît votmeirt din auto
buz se tot văicărea, făcîndu-și cu 
greu loc printre patinatorii din 
grupul său-

ciclocrosurile 
valoare în cursele pe șosea sau pe 
velodrom. Dar, de aci și pînă La 
desconsiderarea aproape totală a 
importanței ciciocrosului tocmai de 
către fruntașii sportului pedalei, 
este o diferență inadmisibilă. Situa
ția actuală vădește o greșită orien
tare, atît a cicliștilor cît și a con
ducerii colectivelor sportive respec
tive, care nu se îngrijesc de o mai 
largă mobilizare la probele de a- 
cest fel.

Asupra acestui aspect, destul de

IN SPORT”
R anse her, S. Zeîîmsicl, D. Plona- 
ritis, Fr. Marinescu, T. Stănescu, 
A. Damian, Dr. I. Vartolomeu, Dr. 
T. Dumitrescu, I. Mihăilă, E. Go- 
deanu, I. Btmescu, Gh. Altaian, 
Fr. Hartman, P. Olaru, V. Milita- 
ru, L. Leibovici, J. Făina-ru, I. Bio- 
lan, M. Ciucă, T. Ciob ami, N. 
Duma, C. Oprițescu, B. Meirovici, 
O. Boțea, D. B ranga, O. Bănățean, 
A. Kahane, A. Blănaru, N. I.us- 
calov, I. Drugă, A. Alămaru, I. 
Costescu, M. Munteanu, G. Kra
mer, A Moraru. A. Grigoriu, Gt 
Grigoriu, C. Grigoriu, S. Bonifaciu, 
A Giroveanu, Gh. Pîrîu. P. Ochi- 
albi, G. Florian, S. Marian, Gh An
drei, maior M. Elade.

„Nu mai îngheață odată ca lu
mea, să-1 terminam pe-al nostru 
și ne retragem cu toate forțele a- 
colo!” Curînd m-arn lămurit des
pre ce e vorba. Grupul era alcă
tuit din fotbaliștii juniori de la 
Locomotiva Cluj și aceștia, prin 
organizația lor de U.T.M. își lua
seră angajamentul ca în acest au 
cu resurse proprii și cu munca lor 
voluntară, să amenajeze un mare 
patinoar pe terenul de fotbal din 
deal al Locomotivei. Acolo, jumă
tate de teren va fi pentru antrena
mentele echipelor de hochei din 
oraș, iar cealaltă jumătate pentru 
capiii din cartier care vor să în
vețe să țsf’neze. Munca este a- 
proape gata, numai gerul se lasă 
așteptat.

Dar inițiativele clujenilor pentru 
organizarea sezonului de patinaj 
nu se opresc aici. Ceea ce a pro
vocat cel mai mare interes în rîn- 
durile tineretului a fost vestea că 
în curînd, sub conducerea comisiei 
locale de patinaj și cu sprijinul 
C.C-F.S. și al Consiliului Sindical 
Regional, va lua ființă o școală de 
tineret pentru patinaj cu 150 de 
elevi. Cererile s-au strîns grămadă, 
dar școala — care, fără îndoială, va 
determina dezvoltarea patinajului 
în Cluj — încă nu și-a deschis 
cursurile.

In Încheiere, subliniem ca pozi
tivă acțiunea comisiei locale, care 
ține acum un curs pentru reîm
prospătarea cunoștințelor arbitri
lor de patinaj artistic, ca și ini
țiativa colectivelor Progresul și 
Știința de a organiza concursuri 
inter-școlare și inter-universitane 
pe mai multe faze, precum și hff- 
tărirea ce a fost luată de C.C.F.S. 
pentru organizarea unor demons
trații de patinaj în raioanele Bis
trița, Zalău, Turda, Aiud și Dej.

din Capitală
grav, am stăruit deseori și vom 
continua să stăruim pînă ce se vor 
lua măsurile necesare pentru re
medierea acestei stări de lucruri. 
Căci nu este admisibil ca, față rte 
cele cîteva sute de biciclete existen
te în Capitală, La startul probelor 
de ciclocros să se prezinte doar 30 
sau 40 de sfiortrvi, cifre pe care le 
întilnim de multe ori la concursu
rile de acest gen din diferite orașe 
din cuprinsul țării.

JHn activilalea cemisiil&r centrale

Conferința comisiei centrale de scrimă 
șâ consfătuirea antrenorilor

In perioada cînd scrima din 
țara noastră a reușit să repur
teze cîteva succese -afirmiodiu-se 
pe plan internațional, birouil co
misiei centrate a considerat că 
este necesar să supună unei 
Largi discuții realizările de pînă 
acum, precum și propunerile 
pentru dezvoltarea viitoare a 
acestui sport.

La 10, 11 și 12 decembrie va 
avea loc în București, confe
rința pe țară a comisiei cen
trate și paralel cu ea se via 
desfășura consfătuirea tuturor 
antrenorilor.

Pentru a se asigura o bază 
cît mai largă de discuții, de 
schimb de experiență și învăță
minte, au fost invitați să par
ticipe, pe lîngă membrii comi
siei centrale, reprezentanții tu
turor comisiilor locale, delegații 
asociațiilor sportive și toți an
trenorii calificați. In fața aces
tora vor fi expuse rapoartele de 
activitate afe comisiei centrate 
pe anul 1953 și pe primele 11

Nr. 11
Din sumar: Gabriel Georgescu; 

Lupta mea cu înaintașii de A- A- 
polzan; Djn tehnica lui Puskas 
(kinogramă); Istoria fotbalului 
englez; Sportul la vechii Maya; 
Le este teamă portarilor de înain
tași?- Publicul vienez a aplaudat 
f>e cei mai puternici sjx>rtivi din 
lume; Cel mai bun pronostic atle
tic; fabula Ogarul și vînătorul de

Ședința de analiză a comisiei
Comisia orășenească de fotbal 

Cluj a ținut zilele trecute o șe
dință de analiză. în care a ra
portat activitatea ei pe anul în 
curs și a răsplătit cu premii pe 
cei care s-au evidențiat în mun
că. Toate subcomisiile (competi
ții, arbitri, antrenori, disciplină) 
au expus în fața delegațiilor de 
colective și a sportivilor frun
tași din Cluj, rapoartele lor de 
activitate în care au sublimat 
realizările, au criticat lipsurile 
și au expus propunerile pentru 
îmbunătățirea viitoare a activi
tății.

In acest an, activitatea de fot
bal din orașul Cluj a fost in
tensă. Au participat numeroase

I echipe în campionatul orășenesc 
(8). în campionatul rezervelor 
(7), în campionatul de juniori 
al orașului (9), precum și în 
campionatul regional, republican 
A și B și în jocurile interorașe 
pentru echipele de tineret. Cu 
participarea tuturor acestor for
mații, în decursul anului au 
avut loc în oraș 316 meciuri

| de fotbal, ceea ce reprezintă un 

luni ale anului 1954, și dările 
de seamă pe această perioadă 
ale asociațiilor sportive Știința 
și Dinamo. Totodată, va fi luat 
în discuție proiectul de plan de 
muncă pentru anul 1955.

In cadrul consfătuirii antre. 
norilor, colegiul centrali de an
trenori va susține două refecate 
tratînd despre „Momentul opor
tun în scrimă. Viteza de reac
ție și de execuție în momentul 
oportun” și „învățături teh-rneo- 
Lactice de la Budapesta și So
fia”, iar delegația noastră la 
campionatul mondial de la Lu
xemburg, va expune învățămin
tele trase din această competi
ție intemaționadă.

Atât conferința pe țară a co. 
misiei centrate, cît și consfă
tuirea antrenorilor sînt momen
tele cete mai prielnice pentru 
discutarea tuturor problemelor 
legate de dezvoltarea scrimei în 
rindul maselor și de creșterea 
măiestriei sportive în acest 
sport.

E, Stănculescu; Ciclismul acum o 
jumătate de veac; Promovați, cori- 
jenți, repetenți; Schimbări de stil; 
Povestea celor 7 secunde; întrece
rile de la Snagov; O etapă dra- 
matică; Fotografii turistice; Cam. 
pionatele mondiale de pentatlon 
modem; o pagină de cuvinte în
crucișate; rubrica „Știați că.„”; 
Poșta Redacției, etc.

orășenești de fotbal din Cluj 
număr cu mult mai mare față li 
de anii trecuți. Din raportai 
subcomisiei de antrenori a re
ieșit că în Cluj au lucrat per
manent 28 de antrenori de di
ferite categorii, care, în majo
ritate, s-au achitat conștiire 
cios de sarcinile lor. A fost su
bliniată însă indiferența cu care 0 
antrenorii au privit alcătuirea 
și pregătirea echipei de tineret 
a orașului, din care cauză au 
fost pierdute toate jocurile din 
această competiție.

I.a sfîrșittil ședinței, tov. loan 
Șerb, președtetele comisiei oră
șenești de fotbal, a înmînat pre
mii (echipament sportiv) echij 
pelor campioane. Astfel, au fost 
răsplătite echipele: Locomotiva 
I.C.C.F. (campioana orașului), | 
Voința (cîștigătoarea campiona
tului de rezerve) și Metalul 
(cîștigătoarea campionatului de 
juniori). De altfel, cofeettvul 
Metalul I a fost declarat câști
gător al întrecerii între echipele 
de fotbal din oraș, prezentînd 
cele mai multe echipe, toate 
bine pregătite și cu o compor
tare disciplinată.

sportive și comitetele C.F.S., în 
colaborare cu comitetele U.T.M. a 

, «nor conferințe și consfătuiri avînd 
drept scop ridicarea nivelului cul
tural-politic al sportivilor și ac
tiviștilor sportivi.

Perfecționarea cunoștințelor an
trenorilor, îndeosebi la unele spor
turi, de pildă la: atletism, gim
nastică, natație, box, lupte, volei, 
bascliet, fotbal, handbal, trebuie să 
fie, de asemenea, una din preocu
pările principale. Pentru realiza
rea acestei sarcini, colegiile cen
trale de antrenori, cu sprijinul ca
tedrelor de specialitate de la I.G-F., 
vor organiza Intre 15 ianuarie și 

1 aprilie 1955 un ciclu seral de 
minimum 10 conferințe și 5 semi- 
narii.

Comisiile locale pe ramură de 
sport și, firește, în primul rînd 
cele la sporturile de iarnă, trebu
iesc, de asemenea, ajutate în mun
ca lor pentru elaborarea de către 
comisiile centrale a unui îndrumar 

' ■ metodic pentru schi, patinaj, ho
chei, bob.

Acestor cîteva îndrumări de plan 
general trebuie să li se adauge 
însă inițiativele activiștilor spor
tivi din conducerea organelor și 
organizațiilor sportive locale, ast
fel incit un număr cît mai mare de 
cadre de specialitate și cadre or
ganizatorice să poată contribui, 

prin buna lor pregătire. Ia desfă
șurarea unei intense activități 
competiționale.

...ȘI O CIT MAI INTENSA 
ACTIVITATE COMPETIȚIONALA

Este poate principala sarcină 
a comitetelor C.F.S. regionale și 
a asociațiilor sportive: aceea de a 
lua măsuM pentru orientarea co
lectivelor sportive în vederea des
fășurării unei cît mai intense acti- 
tăți competiționale. O preocupare 
specială în această direcție trebuie 
să existe in Regiunea Autonomă 
Maghiară. în regiunea Suceava și 
în regiunea Stalin, unde condi
țiile naturale oferă un minunat 
prilej pentru organizarea de con
cursuri de schi la probele de fond 
și la probele alpine. In celelalte 
regiuni, trebuiesc organizate cro
suri, ciclo-erosuri, concursuri de 
marș, schi la probele de fond etc. 
Se recomandă comitetelor regiona
le C.F.S. și asociațiilor sportive 
luarea <fe măsuri pentru ca. In a- 
fara competițiilor prevăzute în ca
lendarul intern, să fie organizate 
concursuri populare dotate cu di
ferite premii (cărți, diplome, cupe, 
echipament sportiv), la care să 
participe cît mai multi tineri și 
chiar copii. Competițiile organizate 
în lunile de iarnă trebuie intens 

folosite, nu numai ca mijloc de an
grenare a oamenilor muncii în 
practicarea diferitelor discipline, 
dar și pentru trecerea normelor 
G.M.A.

In acest an, de asemenea, tre
buie extinsă preocuparea pentru 
dezvoltarea unui alt sport de iar
nă : hocheiul pe gheață. Comitete
lor regionale C.F.S. și asociațiilor 
sportive le revine sarcina de a lua 
măsurile necesare pentru înființa
rea de secții de hochei, asigurîn- 
du-le în același timp activitatea 
prin organizarea de concursuri 
populare.

Cît mai multe concursuri de 
schi, patinaj, bob, săniuș și hochei 
pe gheață, iată sarcina foarte im
portantă spre realizarea căreia tre
buie îndreptate toate forțele. A- 
ceasta va duce fără îndoială nu 
numai la popularizarea și răspîn- 
direg sporturilor de iarnă, dar și 
la permanenta Îmbunătățire a pre
gătirii celor care practică aceste 
discipline, la obținerea de rezultate 
care pot întrece și cele mai opti
miste așteptări.

Intensa preocupare pentru asi
gurarea unei bogate activități com
petiționale în sporturile de iarnă nu 
trebuie să însemne însă neglijarea 
dezvoltării celorlalte sporturi, negli
jarea uneia dintre cele mai impor
tante probleme ale mișcării noastre 

sportive: asigurarea continuității 
în practicarea sportului.

In lunile de iarnă, activitatea 
la unele ramuri sportive trebuie 
dezvoltată șl chiar intensificată. 
Comitetele regionale C.F.S. șj aso
ciațiile sportive au datoria să în
drume colectivele sportive pentru 
ca acestea să organizeze săptămî- 
nal concursuri populare de box, 
lupte, haltere, șah, tenis de masă, 
gimnastică, popice, volei și bas
chet. Sub tuci un motiv miile și 
miile de tineri șl tinere care au în
drăgit aceste sporturi nu trebuie 
să rămînă așa, cum s-a întîmplât 
anul trecut în unele locuri, în aș
teptarea.-. primăverii, cînd fie că își 
pot desfășura activitatea în aer li
ber, fie că, îfisfîrșît, pot folosi și 
ei sălîle de sport.

Această preocupare trebuie lăr
gită în direcția folosirii unor forme 
noi de popularizare a unor spor
turi și de răspîndire a lor în rîn- 
durile muncitorilor. Astfel, în co
lectivele mari, cum sînt cele din 
Reșița, Hunedoara, Orașul Stalin 
sau București, pot fi foarte lesne 
organizate demonstrații de haltere, 
urmate de concursuri cu caracter 
popular, concursuri de „încercarea 
puterii", la care să fie atrași mun
citorii uzinei sau fabricii respec
tive. In realizarea acestei importan
te sarcini, asociațiile și colectivele 

sportive pot primi un sprijin pre-» 
țios din partea comisiei centrale 
de haltere, a comisiilor regionale^ 
din partea tehnicienilor și a spor-- 
tivilor fruntași în această ramură 
de sport

★

Sînt, fără îndoială, sarcini care 
nu pot fi îndeplinite fără o muncă 
intensă, fără o colaborare activă 
între toate organizațiile sportive 
și toți cei care desfășoară muncă 
pe tărîmul culturii fizice și spor
tului. Această condiție, asigurată 
die la bun început, va duce la ob-' 
ținerea celor mai frumoase suc-i 
cese.

Muncind cu toată tragerea de 
inimă, activiștii sportivi, cadrele 
tehnice și organizatorice vor reu
și, cu ajutorul maselor de sportivi, 
ca in lunile de iarnă, sporturi cum 
sini schiul, hocheiul, săniușul sau 
patinajul să cunoască o și mai lar
gă dezvoltare, ca noi mii și mii 
de aspiranți G.M.A. să-și treacă 
normele, ca tot mai mulți sportivi 
să poată avea asigurate condițiile 
necesare continuității în practica
rea sportului.
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Consideration! tehnice
pe marginea ultimelor modificări și completări

aduse regulamentului concursurilor de schi (III)

i

Privire generală asupra desfășurării 
campionatelor republicane de gimnastică pe echipe

—Probele feminine —
Pe o porțiune a pistei pot fi 

plasate mai multe porți, men
ținând între ele o distanță con
venabilă, fără a avea însă as
pectul combinațiilor porților de 
slalom.

Plecarea va fi pregătită de 
așa manieră încît concurentul 
să se poată menține fără efort 
pe linia de start și să poată 
prinde imediat viteză.

Sosirea trebuie să fie largă 
și plasată într-un loc vizibil, 
bine pregătit, fără obstacole 
periculoase și spațiu suficient 
pentru oprire.

Prevederile referitoare la 
plecări și sosiri stat valabile și 
pentru slalom și slalom uriaș.

Aceste noi prevederi și altele 
cuprinse to vechiul regulament, 
referitoare la caracteristicile 
pîrtiilor de concurs, precizează 
și mai mult felul în care tre
buie amenajată o pîrtie de 
coborîre.

In prezent, to probele de 
coborîre, alături de viteză — 
calitate apreciată într-o măsură 
mai mare în trecut — un rol 
important au și pregătirea teh
nică, viteza de reacție, curajul 
cerut de dificultățile de teren 
și buna pregătire fizică.

Nu de mult, concurenți cele
bri la această probă căutau se
cretul succesului în poziția de 
coborîre — în acest scop lansîn- 
du-se pozițiile cele mai d'ferite 
(în T ghemuit etc.), care răs
pundeau cel mai bine acestor 
cerințe aerodinamice.

Disputa era îndreptată în a- 
ceeași măsură și spre găsirea 
unor secrete privind ceruirea și 
calitatea de alunecare a mate
rialului folosit în confecționarea 
schiului. Este normal că, atît 
timp cit terenurile prevăzute 
pentru desfășurarea concursu
rilor de coborîre pretindeau 
concurenților viteză și curaj 
legat de această calitate teh
nică și tactică, aceste probe au 
rămas sărace, rezumîndu-se în 
general la poziția de coborîre 
(mai ales la acele aspecte le
gate de viteză —aerodinamică) 
șț lat ceruire.

Treptat-treptat, traseele alese 
pentru coborîre au început să 
aibă porțiuni rrrai dificile: schim
bări de pantă, viraje, trasee 
prin pădure, săritori, hopuri, 
etc., la început mai puține la 
număr, constituind așa numitele 
„încuietori" ale pîrtiei, apoi din 
ce to ce mai numeroase.

Actualmente, mai ales dato

Competiții de
Peste cîteva ziile, in Sala Sportu

rilor de la Floreasoa va începe des
fășurarea unei interesante competi
ții de handbal to sală. După cum 
se știe, la noi în țară, handbalul 
ân sială se practică de puțină vre
me și abia to anul curent activi
tatea to această ramură de sport 
la luat un oamacter oficial. Astfel, 
comisia regională din Timișoara și 
comisia orășenească București vor 
organiza tacepînd de la 12 decern - 
(brie „Cupa de iarnă".
• Această competiție se va desfă
șura to două serii, dintre care una 
ja București, iar oealaltă la Ti
mișoara. In seria de la București 
participă șase echipe (Casa Cen
trală a Armatei, Dinamo București, 
(Știința I.C.F., Recolta M.A.S., Fla
căra Ploești și Locomotiva Gara 
ide Nond). Dto seria de la Timi- 
jșoara, pînă in prezent și-au anun- 
Jat participarea opt echipe. Deoa- 
jrece Înscrierile nu au fost Închise 
,'jncă, putem anunța doar că din 
.^cadrul acestei serii nu vor fipsi 
■echipele divizionare Flamura roșie 
Țlimbolia, Metalid Tehnometal, Me- 
(jtalul Reșița și Recolta GAS Va- 
iiaș.

|, Jocurile din cadruil „Cupei de 
iSarnă" se vor disputa sistem tur- 
i«ieu, tur-retur, urmînd ca echipele 
-care se clasează pe primul loc in 
lii-eoare serie să-și dispute finala la 
'București. Primele meciuri de 
(JhandbaiT to sală vor avea loc la 
(București, duminică 12 decembrie, 
jiu sala Floreasca. iar la Timi- 
lișoara duminică 19 decembrie In 
«ala S.M.T.C.F.
r Echipele vor fi formate din cite 
•ișase jucători (un portar și cinci 
, (jucători de aîrnp), fiecare echipă
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rită nordicilor, care au terenuri 
mai frămîntate sub aspectul re
liefului, numărul și varietatea 
acestor dificultăți au crescut 
Qonsiderabil.

In aceste condițiuni .proble
mele privind pregătirea coborî- 
rilop sînt mai numeroase și 
dezvăluie noi aspecte. Trebuie 
rezolvate în primul rind proble
mele de echilibrare, care, fi
rește, în noile condițiuni de te
ren, sînt foarte variate. Sînt 
destul de frecvente situațiile 
în care conqurenții, pentru a 
putea răspunde mai rapid și 
corect cerințelor de echilibrare 
în cazul unor șocuri provocate 
de trecerile peste denivelări 
(„hopuri"), adoptă o poziție 
foarte înaltă, se folosesc de 
bețe, execută o serie de des
prinderi (salturi), execută nu
meroase viraje etc.

Viteza cerută coborîtorului 
îmbracă noi aspecte: viteza le
gată de rapiditatea reflexelor 
(viteza de echilibrare, viteza 
de orientare etc.) viteza în care 
sînt executate anumite proce
dee tel mice etc.

Curajul în aceste condițiuni 
nu mai este un „curaj orb" 
subordonat vitezei de coborîre, 
ci rezultă dintr-o judicioasă a- 
preciere a propriilor pcsibdiMăți 

reportate la dificultățile de te
ren.

Problemele Je tactică sînt 
mult mai numeroase, ele tre
buind să rezolve aspecte com
plexe. In afară de principiile 
generale tactice stabilite inițial 
(înainte de pornirea in antre
nament sau cursă) care se re
feră Ia alegerea traseului sau a 
procedeelor tehnice, concurentul 
este obligat în mod permanent, 
pe parcurstd celor 2-3 minute 
cît durează, aproximativ, o 
cursă, să judece, să aprecieze 
situația creată și să răspundă 
în modul ael mai concret pro
blemelor ivite. Pentru aceasta 
este nevoie de cunoștințe și 
experiență bogată. De aseme
nea, este nevoie de atenție, 
calm și viteză de reacție.

Completările și modificările 
introduse în regulament, prin 
care se conturează mai exact 
noua orientare ce trebuie dată 
probelor de coborîre, ridică 
foarte multe probleme legate de 
pregătirea pentru această pro
bă. In prezentul articol!, noi am 
ridicat niuma-i o parte din ele, 
pe care le-am considerat mai 
însemnate.

Prof- GH. MITRA

handbal în sală
avtad patru rezerve. Schimbările se 
pot face ta mamenteie cind jocul 
este întrerupt

PRIMELE REZULTATE
DIN „CUPA 30 DECEMBRIE*

Duminică după-amiază, în sala 
„Recolta" din Capitală s-au dis
putat primele jocuri de handbal re
dus din cadrul „Cupei 30 Decem
brie", competiție organizată de 
Consiliul Central al Sindicatelor, 
prin secția cultură fizică și sport.

Rezultatele tehnice ale primelor 
jocuri sînt următoarele:

Știința I.C.F. — Progresul Bucu
rești 3—2 (1—1) (feminin).
Studentele au jucat mai bine și 
au învins pe merit Punctele au 
fost înscrise de Grapfeld, Grezer 
și Lucaci pentru Știința I.C.F. și 
Pavelescu și Stănescu pentru Pro
gresul: învingătoarele au ratat 2 
aruncări de la 7 metri, iar învin
sele una.

Metalul București — Construc
torul București 18 — 7(8 — 5) 
(masculin).

Metalul a jucat foarte bine și a 
cîștigat la un scor care reflectă 
just raportul de forțe de pe teren. 
Metalul a avut cei mai buni jucă
tori în: Ionescu, Stoioovici și 
Constantinescu. De la Constructorul 
s-au remarcat I. Radovici și Po
pescu. Ambele echipe au ratat cîte 
2 lovituri de la 7 metri.

Jocurile continuă azi după-amia
ză, începînd de la ora 15.30: Lo-’ 
comotiva—Flacăra, (fem.) și Pro
gresul —■ Voința (mase.)'.
y.' .fi. Moraru, corespondent

Anul acesta, campionatul repu
blican de gimnastică s-ai desfășu
rat pentru prima dată, in două faze 
— .individual și pe echipe — după 
modelul organizării campionatelor 
de gimnastică din Uniunea Sovie
tică. De la început trebuie precizat 
că actuala formulă die desfășurare 
a campionatului este superioară 
vechii formule, deoarece asigură 
sportivilor din această ramură 
continuitatea în pregătire, contri
buind direct la ridicarea măiestriei 
lor. Este cunoscut faptul că pînă 
ta anul acesta gimnaștii luau par
te la un singur concurs pe an: 
campionatul republican. Prin des
părțirea campionatelor R.P.R. de 
gimnastică în campionat individual 
și ,pe echipe se oferă girrmaștiilor 
noștri fruntași posibilitatea de a 
concura mai des.

Ediția 1954 a campionatelor re
publicane de gimnastică pe echipe 
a fost mai „populată", deoarece s-a 
dat drept de participare și gimnas
telor de categoria a II-a. Din cele 
opt echipe feminine participante 
(Dinamo, Știința. Constructorul, 
Metalul, Avintul, Progresul, Voin
ța și Flamura roșie), patru (ulti
mele) au fost ailcătuite numai din 
gimnaste de categoria a II-a. A- 
cest fapt are două laturi: una po
zitivă, In sensul că echipele «te 
categoria a II-a participînd ală
turi de vîrf urile sportive ău avut 
de învățat din experiența lor și 
alta negativă, deoarece a fost po
sibil ca la un campionat republi
can să se prezinte numai patru 
echipe de categorie superioară. 
Unde este echipa asociației Pro
gresul, unde stat gimnastele din 
Arad, Timișoara și Reșița, care fac 
parte din asociațiile Flamura roșie

Maestra sportului Teofila Băiașu a adus o înseninată contribuție la 
victoria echipei asociației Dinamo în actuala ediție a campionatului 
R.P.R. lat-o, executînd cu multă siguranță un exercițiu la bîrnă.

Unele concluzii după o importantă întrecere de box
Desigur că la terminarea unși 

competiții de amploarea concursu
lui triunghiular de box, came a 
fost cîștiga-tă de reprezentativa a- 
sociațiilor sportive sindicale, se 
impun o serie de concluzii. Fiecare 
ta-tîtaire în parte se cuvine anali
zată, căuttadu-se cauzele lipsurilor 
care au ieșit în evidență ta de
cursul celor trei reuniuni.

Aceasta insă nu trebuie să ne 
facă să trecem cu vederea unele 
comportări deosebite, pentru care 
respectivii pugiliștl merită toate 
laudele. Astfel, maestnul aportului 
Eustațiu Mărgărit șl Gh- Zamfi- 
rescu au dovedii o formă remarca
bilă.

Am mai consemnat buna pregă
tire în fața unor pugiliști cu o ve
che experiență a ringului.

Unii boxeri au arătat schimbări 
pozitive. De pildă, Nicolae Mîn-- 
direanu a căpătat mai multă vi
teză în execuție, Matei Godeanu a 
început să folosească cu mai multă 
pricepere avantajul atonjei, iar tî- 
nărul nostru campion Constantin 
Iordache a utilizat excelent direc
tul de sttaga, îndeosebi ta totîlni- 
rea cu A. Udrea.

Reuniunile concursului triunghiu
lar au arătat că avem o serie de 
boxeri cu o pregătire tehnică su
perioară, de la care tinerii pugi- 
liiști au multe de învățat. Astfel, 
maestrul emerit al sportului Gh-eor- 
ghe Fiat, Victor Schiopu, Francisc 
Ambruș, Vasile Tiță și — într-o 
măsură—Albert Blank, au prestat 
un box de calitate. Subliniem în 
mod special această constatare, 
deoarece în boxul nostru se simte 
tendința de a lăsa tehnica pe pla- 
ntd secund. 

și Metalul? Este oare posibil ca în 
centre cu tradiție în gimnastica 
sportivă și unde știm că există 
echipe sau sportivi fruntași (Reșița, 
Arad) să nu poată fi alcătuite 
echipe feminine pentru un astfel 
de concurs?

Lupta pentru cucerirea titlului de 
echipă campioană a țării, s-a dat 
între reprezentativele asociației 
Dinamo și cea a Științei, Metalul 
și Constructorul aiu luptat intre ele. 
pentru locurile 3 și 4. Ca și anul 
trecut, titlul suprem a fost cucerit 
de puternica formație a asociației 
Dinamo, alcătuită din E. Vătășoiu, 
A. Țicu, T. Băiașu. E. Slavici, A. 
Penciu, L. Nițu, St. Tarase și 
M. Mărăcine. Echipa campioană a 
dat dovadă de putere de luptă, 
omogenitate și siguranță. Chiar 
după desfășurarea primelor probe 
(inele, bară fixă) Dinamo a înce
put să acumuleze puncte, mai mul
te decit adversarii săi, mergtad 
în: același ritm pînă la sfîrșitul 
ultimei probe (paralele, exerciții 
liber alese).

Exercițiile impuse au fost exe
cutate de către dinamoviste inte
gral, la toate aparatele, nu așa 
cum ău lucrat unele concurente 
(Thea Muler — Știința) care au 
scos din exercițiu aioumite elemen
te grele (inele etc.). La exercițiile 
impuse, dinamovistele, au fost mai 
slab pregătite la bara fixă și în
tr-o oarecare măsură la sărituri. La 
executarea exercițiilor liber alese 
ele au arătat însă o evidentă su
perioritate. La toate cole patru 
aparate, gimnastele de la Dinamo 
au atras atenția Și admirația spec
tatorilor prim exercițiile lor, curat 
executate și pline de elemente gre-

Au ieșit în evidență preocupări 
de ordin- tactic la Gheorghe Zam- 
firescu, Mircea Mihai, Nicolae Mîn- 
dreanu, Matei Godeanu și Dumitru 
Adam. Boxerii noștri mai au însă 
mult de muncit pentru a-și reme
dia această veche lipsă care -— din 
nefericire — este tratată cu multă 
superficialitate de cei mai multi 
antrenori.

Concursul triunghiular a prile
juit evidențiera unor boxeri tineri 
care au deschise căite afirmării. 
Nimeni nu s-ar fi așteptat, de pil. 
dă, ca tînărul Petre Ruptureanu să 
reziste pînă la ultimul sunet de 
gong în fața maestrului emerit al 
sportului Gheorghe Fiat- Și totuși 
Ruptureanu a ibox-at ca muilt cu
raj, făcînd proba unor caFtăți care 
se cer șlefuite. Note bune au mai 
obținut, mai mult pentru combati
vitate și mai -puțin pentru însuși
rile tehnice, tinerii Gheorghe Ciu- 
ciu, Eugen Moldoveana, Vasale 
Bogoi, Gheorghe Nicolae. De ase
menea, Ludovic Ambruș, deși des
tul de firav pentru categoria mus
că (în mod obișnuit. Ambnuș este 
boxer de categoria hîrtie), a ară
tat frumoase posibilități.

Să ne oprim acum asupra unor 
lipsuri evidente. Dintre acestea, 
așa cum am remarcat și mai sus, 
cele mai importante sînt cele teh
nice. Nu putem fi astfel de acord 
cu boxul dezordonat practicat de 
unii boxeri, ca Virgil Mitrache, 
Radu Bojic, Constantin Kiss. 
Gheorghe Nicolae, Vasile Filiuță 
și alții.

Foarte mulți dintre boxeri! par 
■tîciipanți la concursul triunghiular 
ani comis nepermrse abateri de la 

le. La sol, de pildă, cunoscător} 
aepstui sport și-au putut da seamj- 
că, ta pregătirea lor, dinamovistel! 
au folosit mult, 'pe lingă gimnaș 
tica acrobatică, pe cea artistici 
In acest fel, ta exercițiile grele 
dinamice, s-au împletit element! 
de legături pline de grație și su 
piețe, care, susținute de muzic 
special creată, „au transforma 
gimnasta ta artistă și aparatul r. 
scenă", după cum a spus antrenoa' 
rea lotului feminin de gimnastic: 
aF U.R.S.S. cu ocazia jocurilo 
sportive ale Festivalului. Alătur 
de concurentele dinamoviste, merit 
deosebite în cucerirea titlului a 
și antrenorii Livia Costa și Caiu 
Jian-u, care au muncit neobosi 
pentru pregătirea lor, aducînd îi 
antrenamentele echipei metode no 
de lucru.

Cea de a doua echipă clasată — 
Știința I.C.F. — ai fost de aseme 
nea caracterizată de linia nouă ; 
gimnasticii sportive (îmbinare; 
gimnasticii sportive cu cea artis 
tică), de exerciții dinamice și fru 
mos construite. In echipa aceaist; 
a lipsit însă un element esențial 
și anume omogenitatea. Există < 
diferență de nivel între primele tre 
(Hoffman, Dobrbvclski și Gyarfaș 
și restul echipei.

Echipa asociației Constructoru 
s-a clasat pe locul III, înainte; 
reprezentativei asociației Metalul 
care a fost lipsită ta ultima zi di 
concurs de aportul gimnastei Lfl 
Munteaniu (accidentată). Locul II 
constituie un succes pentru aceast; 
echipă, dar și o obligație de a si 
pregăti mai intens in viitor pen 
tru obținerea omogenității, care, d. 
data aceasta, a lipsit.

Din echipa asociației Metai'ul 
care nu s-a prezentat la valoareJ 
din alți ani, s-au evidențiat totuș 
V, Palatkos. E. Săcălici, G. Hurmu 
zrche și M. Anghel, o gimnast! 
tînără, cu posibilități.

Cu prilejul campionatelor repu 
blieane de gimnastică pe echipe 

s-au remarcat o serie de gimnaste 
care au dovedit ta pregătirea lor 
voință, perseverență și continuitate} 
Acestea sînt: A. Țicu, E. Vătășoiu 
St. Tănase (Dinamo), O. Muntea- 
nu (Constructorul), E. Dobrovolski
S. Inovam, S. Ionescu (Știința).

Din desfășurarea campionatului 
de gimnastică pe echipe a reieșit 
că punctele slabe ale gimnastelor 
noastre rămtartotuși săriturile ș 
mai ales bafaTixă. De aci, învă
țătura: lucru intens la aceste apa
rate, cu atît mai mult cu cît ele 
constituie elemente de bază ta 
gimnastica sportivă. In plus an
trenorilor le revine sarcina de a 
crește tinere elemente, care să 16 
poată înlocui la nevoie pe titu
larele echipei.

ELENA MATEESCU 
ANA IHM

regulament. Astfel, Eugen Mol- 
doveanu a practicat aproape în 
aceeași măsură boxul cu pumnii., 
și cu.-, capul. El i-a spart în acest 
fel arcada lui Toma Iile și l-a- lovit 
de mai multe ori cu capul pe Mir
cea Mihai. Multe și prelungite „ți
neri” au fost în meciurile Constan
tin Kiss-Titi Dumitrescu, Iulian 
Mihai-Dumitru Mîțu, Ludovic Am- 
brirș-Constantin . Dobrescu și Ițele.;

Stat unii boxeri care păcătuiesc 
pri-ntr-o excesivă căutare a loviturii 
decisive. Printre aceștia se numără 
maestrul sportului Vasile Tiță, Luca 
Romano și Toma Il-ie. Desigur, lo
vitura decisivă iși are locul sau 
de frunte în „arsenalul” boxerului; 
tehnic. Dar existența unei preocu
pări unilaterale în acest sens este 
cît se poate de primejdioasă. Un, 
exemplu concludent este cel al 
maestrului sporiiuilui Vasile Tii-țăt,; 
care, tatrî-nd deschis în luptă, a 
rece-pționat numeroase și -puternice 
lovituri trimise de Gheorghe Nico
lae, deși putea evita cele mai mul
te dintre ele.

In sffoșit, la mulți dintre boxerii; 
noștri fruntași s-a vădit în mod în
grijorător liipsa de întîlniri (Gh.. 
Fiat, Victor Schiopu, Vasile Tiță, 
Fr. Ambruș și alții)-

Se impune în- viitor o mai -mare 
preocu-pare pentru angrenarea bo
xerilor fruntași în activitatea com- 
petițională. Altfel, riscăm să-i 
scoatem din formă tocmai pe re-’ 
prezent a nț ii cei mai autorizați ai 
boxului nostru. Iar acest lucru nu 
este de dorit...

MARIUS GODEANU



Rîndul de sus: (de la stingă la dreapta) I. Zarici, F. Chirilă, V. Teodorescu, E. Potoceanu. Rîn
dul din mijloc: (de la stingă la dreapta) M. Mimteanu, St. Apro, I. Jojard, P. Mioc, St. Urcan. Ria
dul de jos: (de la stingă la dreapta) P. Iovan, G. Vida, St. Seleș, M. Zsizsik (antrenor), E. Cosma (an
trenor) .

DUPĂ FINAL A...

AI VH-lea camp’onat de șah al R.P.R.
Bălanei a obținut a șasea victorie consecutivă

Ceea ce foarte puțini au pre
văzut, s-a petrecut duminică. Me
talul Reșița nu s-a oprit la patru 
victorii care și așa însemnau o 
mare performanță, ci a obținut-o 
și pe a cincea —- cea mai impor
tantă. Cu victoria în finala Cupei 
R-P.R. ediția 1954 a înscris în is
toria acestei compet.ții, și chiar a 
fotbalului nostru, o ispravă unică.

Sintem la două zile după ma
rea surpriză, care a provocat un 
val de entuziasm și bucurie în 
rindurile muncitorilor metalwrgiști 
din Reșița, ca și din țară. Toata 
cercurile sportive comentează în 
fel și chip meciul care a închis 
sezonul oficial de fotbal. Un ca
pitol special îl ocupă în aceste 
comentarii comportarea echipei 
Metalul Reșița, dar și aceea a echi
pei Dinamo București, favorita 
finalei. Mulți se Întreabă cufti a 
fost cu putință ca o echipă care 
realizează o serie de succese con
cludente și dovedește de la meci 
la meci o formă foarte bună, con- 
curînd la un moment dat pentru 
titlul de camp:oană republicană, 
să „capoteze” totuși în fața unei 
formații" clasate pe loțul 7 al se
riei a Il-a din categoria B ?

Fără discuție că o primă expli
cație o servește însăși comporta
rea echipei reșițene. Intr-adevăr, 
dacă pînă la finala Cupei com
portarea și rezultatele acestei me
rituoase formații au fost privite 
cu oarecare rezervă, după meciul 
de duminică performanța fotbaliș
tilor din Reșița apare perfect ex
plicabilă. Este adevărat că aceas
tă echipă a impresionat în primul 
rînd prin puterea de luptă ,ca'mul 
și dîrzen'a cu care a jucat din 
primul și pînă în ultimul minut. 
Dar și calitățile lor fotbalistice au 
contribuit din plin Ia realizarea 
acestei performanțe unice. Metalul 
Reșița s-a dovedit o echipă bună, 
care nu a reușit să reflecte însă 

Atac dinamovist la poarta ec lupei Metalul Reșița. Zarici — por
tarul echipei din Reșița — sare și va prinde balonul care e urmărit 
în același timp și de Chirilă și Ene. Suru, Ozon și Teodorescu așteap
tă... pentru orice eventualitate... In tribune, rnifle d? spectatori ur
măresc faza cu emoție, dar și cu greutate, din cauza ceții.

și în campionat adevărata ei va
loare. Dispune de jucători înzes
trați cu certe calități și, mai ales, 
cu spirit colectiv și mari posibili
tăți de adaptare la situațiile de 
joc. Așa se explică de ce jucătorii! 
reșițeni au putut , să aplice aproa
pe fără reproș o tactică de joc 
care a dat rezultate pozitive.

După meci, antrenorul Petre 
Steinbach spunea — și pe bună drep
tate: „A meritat victoria pentru că 
a jucat mai calm și mai organi
zat, mai ales în apărare".

In mod special trebue să subli
niem aici meritele celor doi antre
nori ai Metalului Reșița:M. 
Zsizsik-și E. Cosima. Muncind cu 
multă irtvnă pentru o cît mai bună 
pregătire a echipei, cei doi antre
nori au și ei o apreciabilă contri
buție la reali zarea acestei splen
dide performanțe.

Jucătorii de la Metalul au avut 
de rezolvat in acest meci proble
ma anihilării atacului dinamoviist 
care se anunța „punctul forte“ al 
formației bucureștene. Reșițenii și- 
au pregătit și organizat jocul în 
consecință. Linia de fund a fost 
întărită prin mijlocașul Munteanu, 
care l-a dublat cu succes pe Teo 
dorescu, întărind supravegherea 
lui Ozon și Ene. In plus, interul 
Mioc a venit în ajutorul apărării 
plasîndu-se în zona de activitate 
a lui Ozon. Apărarea organizată 
în acest mod, a reușit în primul 
rînd să limiteze libertatea de ac
țiune a înaintașilor dinamoviști 
și în special a lui Ozon și Ene. 
In atac, ei au răspuns clasic: 
contraatacuri în 2—3 oameni, cum 
este și normal atunci cind aplici 
o tactică cu accent pe defensivă. 
Meritul reșițenilor nu constă în 
tactică, cii în modul cum au știut 
s-o realizeze. De fapt, această tac- 
t'că pare generalizată astăz: la 
echipele noastre care recurg Ja ea 
din cauza insuficienței liniilor de 

înaintare și cane suplinește, de 
fapt, lipsa de combativitate ofen
sivă remarcată în fotbalul nostru. 
In finala de duminică însă, aceas
tă tactică se impunea cu atît mai 
mult cu cît era vorba de două 
echipe de valoare și categorie di
ferită.

Intre echipe a fost însă și o di
ferență de ord'ii moral, care poate 
aduce de asemenea o . explicație a 
rezultatului neașteptat. In timp ce 
Metalul a intrat pe teren mai si
gură de ea și hotărîtă șă facă to
tul cu putință pentru a se com
porta cit mai bine, eventual și pen
tru a învinge (necîștigarea Cupei 
nu ar fi fost în fond un insuc
ces), în schimb Dinamo a jucat 
de la început cu teama de a nu 
pierde Cupa. Și aceasta s-a reflec
tat in joc, prin acțiuni bine des
fășurate în cîmp, e drept, dar lip
site de eficacitate și chiar de o- 
■rientare. O dovadă : la un moment 
dat, liniei de fund în patru oa
meni a reșițenilor, eii i-au opus o 
linie de atac tot în patru oameni, 
ușurînd astfel marcarea lor pro
prie. Mai mult decît atît; chiar 
atunci cind au văzut că nu pot 
străpunge sistemul defensiv ad
vers, ei au continuat să se năpus
tească asupra lui, rediueîndu-și te
renul de acțiune și înlesnind res
pingerea atacurilor. Dominînd a- 
proape mereu (Dinamo a avut su
perioritatea teritorială în .cel puțin 
70 de minute din 90), dar inefica
ce. echipa Dinamo a neglijat mă
surile pentru asigurarea „spatelui”, 
a propriei apărări, care a fost de 
multe ori surprinsă descoperită 
de contraatacurile rapide și vigu
roase ale ireșițenilor. Băcuț II de 
pildă, care în general a jucat bi
ne, a comis totuși o greșeală fă- 
cînd mai mult un marcaj pe zonă, 
în loc să-l supravegheze de aproape 
pe Urcan. Acesta s-a și plasat co
rect, dar de multe ori a beneficiat 
și de faptul că a fost nemarcat în 
momentul în care a primit mingea.

In concluzie, finala a prezentat 
două echipe care s-au comportat 
diferit: Metalul Reșița peste aș
teptări, iar Dinamo sub nivelul ul
timelor jocuri, întărind constatarea 
că, în general, echipele din cate
goria A sînt extrem de inconstan
te, neavînd totdeauna comportări 
în raport cu valoarea lor reală.

In orice caz, comportarea și 
performanța echipei Metalul Re
șița constituie un fapt pozitiv în 
fotbalul nostru. El ne arată că — 
așa cum spunea după meci antre
norul R. Wetzer — „trebuie să 
ne îndreptăm mai mult privirile în 
jos", spre -echipele din celelalte 
categorii. Aici se poate juca și se 
joacă bine și, prin multele elemen
te talentate cu mari perspective 
de promovare, se poate îmbunătăți 
compoziția echipelor fruntașe și 
calitatea jocului lor.

PETRE GATU
EFTIMIE iQNESCU

Partide iîrz disputate s-au ju
cat și în runda 11-a. In centrul a- 
tenției spectatorilor s-a situat în- 
tîlnirea Qiocî'.tea-Soos, în care ul
timul (cu negru;) a căutat să ob
țină de la început inițiativa. Chiar 
de la mutarea 14, el a inițiat un 
atac, cu sacrificii de figuri, asu
pra rocadei albului. Ciocîltea s-a a. 
părat cu greu și, deși la un mo
ment dat părea să fi obținut con- 
tra-joc, șansele sale par pericli
tate și în poziția de întrerupere:

Alb (Ciocîltea) : Rfl, Tb2, Nhl, 
pp. a4, c4, d4 — Negru (Soos) : 
Re6, Ng3, pp. a7, e3, f2, f3, g4.

In această poziție, albul a în
scris în piic mutarea 41. Deși cu 
un avantaj de un turn pentru doi 
pioni, albul este cel care trebuia 
să caute salvarea.

Numai trei partide s-au terminat. 
Jucînd cu I. Szabo, cu o tehnică

Cum se ciștigă un final prin „zugzwang**
SEIMEANU

In această poziție survenită la 
trecerea în finalul partidei, negrul 
are avantaj pozițional datorită su
periorității de spațiu. El începe a- 
cum o manevră avînd la bază i-

RECENZIE
TIRUL CU ARMA SPORT

de P. CișmkjL ,
maestru al sportului <

In ultimul timp și mai ales 
cu prilejul campionatelor inter
naționale de tir ale R.P.R., am 
stat foarte mult de vorbă cu 
trăgători de valoare înaltă, din
tre care mulți dețin titluri de 
campioni mondiali și olimpici. 
Ne interesa îndeosebi modul 
cum au început să practice ti
rul. Răspunsul a fost aproape 
totdeauna același: „acum cinci... 
zece... sau cincisprezece ani... 
cu arma sport' .

Intrebați-1 odată, de curiozi
tate, pe maestrul emerit al spor
tului Iosif Sîrbu, campion o- 
liimpic, cu ce armă a învățat să 
tragă atît de sigur și precis. 
Vă va răspunde că primul suc
ces l-a obținut la un concurs 
școlar, trăgînd tot cu armă 
sport.

De altfel, lucrurile nici nu se 
pot petrece decît așa. Arma sport 
este arma înaepătorului, arma 
aspirantului G.M.A. sau— cum 
îi spune campionul nostru o- 
limpic Iosif Sîrbu „puntea pe 
care sute de mii de tineri trec 
să-și croiască apoi drum spre 
culmile măiestriei sportive”.

Aceste gînduri ne-au venit în 
minte cînd am văzut în vitri
nele librăriilor coperta cărții 
„Tirul cu arma sport" de P. 
Cișmigiu, maestru al sportului, 
apărută în Editura Cultură Fi
zică și Sport. Sus, în colțul co
pertei, o fotografie îl înfăți
șează pe Iosif Sîrbu trăgînd in 
poziția culcat nerezemat.

— Iată o carte care este 
foarte necesară — ne-am spus 
alunei, gîndindu-ne la sutele 
de mii de tineri din țara noa
stră care o așteptau cu nerăb
dare.

„Școala tirului", prima car
te de tir apărută în țara 
noastră, s-a epuizat foarte re
pede.

Același lucru se întîmplă a- 

impecabilă, maestrul Bălanei a de
cis în favoarea sa un final de tur. 
nuri, piese și lanțuri de ' pioni. 
Printr-un spectaculos atac de mat, 
Drirrier a cîștigat la Weisman, du
pă 29 mutări. Radovici și Șuta au 
tăcut remiză

La întrerupere, în partidele G. 
Alexandrescu — Troianescu, Kara- 
esony — Samarian ș; Ghițescu — 
Mititelu, avantajul este de partea 
negrului. Poziții aproximativ egale 
sînt în partidele Partos — Costea, 
Seimeanu — Rădulescu și Nacht — 
Ha lie.

In clasament, conduce Bălane! 
cu 9 puncte, urmat de Soos 8. 
Costea 7Î/2 și Ciocîltea 6V2 și cîte 
o partidă întreruptă.

Astăzi se joacă runda 12-a în 
care se remarcă partidele Costea — 
Ciocîltea și Bălanei — G. Ale
xandrescu. Mîine are loc reluarea 
partidelor întrerupte.

deea de a aduce pe alb în zug
zwang. A urmat: 27... Ne5 28. Cfl 
f4! O mutare fină. Aparent, ne
grul, avînd un nebun de cîmruri 
negre, n-ar fi trebuit să-și insta
leze pionii pe cîmpuri de aceeași 
culoare cu nebunul propriu. Mu
tarea aceasta contribuie însă la res- 
trîngerea libertății de mișcare a fi
gurilor adverse. 29. Cd2 Rb6 30. 
Rd3 Cb8 31. c4? (Era mai bine 
31. c3), 31...b4 32. Cbl Cc6 33. 
Cd2 g5 34. Cbl Rc7 (O altă idee 
era 34...h6 35. Cd2 Rb7 36. Cbl 
Cd4 37. Cd2 Rc6 1 și albul este în 
zugzwang la 38. Nb2 urmează 
38...C:f31) 35. Cd2 Rd7 36. Rc2 
Nc3 37. Cbl. (După 37. Nb2. N:b2 
38. R:b2 Cd4 albul nu poate îm
piedica pătrunderea regelui) 37... 
Nel 38. Nb2 e5 39. Rd3 N:f2 40. 
h3 Ne3 41. Cd2. Aci partida s-a în
trerupt. Albul are poziție clștigată. A 
mai urmat: 41... Re6 42. Cfl Ngl 
43. Rc2 Rf6 44. Rd3 Rg6 45. Re2 
RhS 46. Cd2 Rh4 47. Rfl Nc3 al
bul cedează.

cum și cu noua lucrare a maes
trului sportului Petre Cișmi
giu. Explicația este foarte sim
plă. Tirul pătrunde tot mai a- 
dînc în mase și tineretul este 
dornic să aibă la îndemînă ma
teriale tehnice după care să în
vețe. De asemenea, instructorii 
sportivi și antrenorii au simțit 
și ei această lipsă.

Lucrarea maestrului sportului 
Petre Cișmigiu le este de un 
mare ajutor. Cu migală și com
petență, inginerul Petre ’Cișmi
giu, campion și recordman de 
tir, a așternut în peste 100 pa
gini, toate cunoștințele sale, 
toată experiența sa în tirul cu 
arma sport. Schițele, desenele 
și fotografiile vin să completeze 
un text repartizat în mod judi
cios pe diferite capitole: cu
noașterea materialului, proprie
tățile armelor de tir-tip sport, 
elementele tehnice ale tirului, 
antrenamentul trăgătorului, fo
losirea și întreținerea arma
mentului și amenajări de poli
goane simple. Prin varietatea 
și calitatea conținutului, „Tirul 
cu arma sport” îi ajută deopo
trivă pe toți cei care practică 
tirul.

O singură obiecțiune consi
derăm că trebuie să-i aducem 
autorului. Oare de ce a fost ne
voie să treacă atîția ani pînă 
cînd să apară această carte a- 
tît de utilă? Desigur, obiecțiu- 
nea este valabilă nu numai 
pentru autor, ci și pentru cei
lalți maeștri ai sportului care— 
prin scrisul lor — pot contri
bui la ridicarea nivelului teh
nic al tinerilor trăgători.

In încheiere, ne mai punem o 
întrebare: „Oare cînd va vedea 
lumina tiparului și o carte de 
tir cu armă liberă sau pistol?" 
Nu, de alta, dar în anul viitor 
vom găzdui campionatele euro
pene de tir și n-ar fi rău dacă 
reprezentanții noștri ar avea la 
îndemînă și acest mijloc știin
țific de pregătire.

L DAR1B



înaintea concursu’aii republican de micromodele
Azi au loc primele întreceri

surprizele dio caiapbnatn! de baschet

De ieri, capitala patriei noastre 
are oaspeți sportivi cu totul deo
sebiți, pe care-i primește numai o 
singură dată pe an: participanții 
la campionatul republican de mi- 
cromodjele ediția 1954. Trenurile so
site în primele ore ale dimineții 
au adus concurenți din Suceava, 
Arad, Regiunea Autonomă Ma
ghiară, ca și din Hunedoara și 
Bacău. Cu toții au același drum : 
localul școlii de parașutism de turn 
din parcul de cultură și sport 
„23 August". Unii dintre concu
renți par foarte grăbiți. Vor să a- 
jungă Ta destinafffe cit mai de
grabă. Doar termometrul arată cf- 
teva grade sub zero. Cei care se 
află pentru prima oară in Bucu
rești mai zăbovesc încă pe aleile 
parcului sau se grăbesc să viziteze 
uriașul stadion, această admira
bilă. construcție ridicată în anii 
puterii populare. Pentru ei nu e 
frig. Și apoi, în cele șase zfle de 
întreceri ei vor simți din plin în- 
fierbîntarea importantei competiții, 

in timp ce recordmanul țării 
Otto Hrntz a st rin» la povestiri în 
jurul sobei majoritatea concurenți- 
lor din Bacău și Regiunea Autono
mă Maghiară, multiplul' campion 
al țării Andrei Budai, medic la 
dispensarul din . cățarii Mureșului 
împreună ctr „nea" Petre Cirtu 
(un om destoinic și foarte 
priceput în chestiuni de or
ganizare) fac oficiul de gazdă, re- 
partizînd cu grijă fiecare concurent. 
Și rînd pe rînd, participanții din 
Hunedoara, Suceava sau Bîrlad își 
iau în primire paturile îh care se 
vor odrhni după multe ore de dîrze 
și pasionante întreceri.

Spre prînz, concurenților li se 
alătură alții, nou sosiți. Ei formează 
diferite grupuri tn care discută fel 
si fel de probleme. Iată, de pildă, 
lingă o fereastră, pe arădanii Ion 
Gulyaș, Gabriel Rogge și Tudor 
Baba, ascultînd „prelegerea" asis
tentului universitar Ales. Bedo din 
reprezentativa Regiunii Autono
me Maghiare. Cunoscutul con
structor de aeromodele din colec
tivul sportiv Progresul Tg. Mureș 
are multe de spus In legătură cu 
campionatul republican de micro-

Cei mai buni atleți ai țării pe anul 1954 
la sărituri, aruncări și marș

Lungime; Ion Wiesenmayer (D) t 
7,33 record; Sorin Ion (GGA.) . 
7,25; Ion Opriș (D) 7,00; Dumi- , 
tru Petrescu (D) 6,94; Cristadre 
Barta (FI. r.) 6,90; Cristian Tu- 
țuianu (6.G.A.) 6;86ț- Gh. Radu
lescu (V) 6,79; Ștefan Tetnesi (P) ■ 
6,72; Barba Njculescu (S) 6,72;
Gh. PlăciHtaru (M) 6,721.

rrifrfu salt r Vrrgil Zăvădeseu 
(C.GA) 15,09 record; Sorin Ion 
(C.C.A.) 15,07; Traian Chitul (S> 
i 1,40; Cristaehe Barta (FI. r.) 
I I, Î0; luliu Cbrricitță (S) 14,04; 
Cornel Poienaru (R) 13,78; Mir
cea Stein (D) 13,71; Dumitru
Petrescu (1>) 13,67; Titus Trilea- 
nu CC) 13,59; Rudolf Lfcker (R) 
13,56.

înălțime: Ion Soter (C.C.A.) 
2,03 record egalat. Alexandru Me- 
rică (D) 1,94; Ion Knaller (L) 
1,90; Dan. Oprea (M) 1,86; Toma 
Heinrich (D) 1,85; Xenofonte
Boboc (M.) 1,845 record de ju
niori; Andrei Vasrleseu (P) 1,84; 
Sorin Ion (GC.A) 1,84; Constantin 
Bălufă (L) 1,83; Constantin Du
mitrescu (P) 1,81; performanțe
n-oficiale; Ion Knaîler 1,91; Dan 
Oprea 1,9®.

Prăjină: Zeno Dragomir (S) 
4,15; Mircea Dumitrescu (C.C.A) 
4.1®. Alexandru Brassay (R) 3,90; 
Paul Ion (S) 3,80; Zoltan Szabo

• LUPTE. Ultima etapă a cam
pionatului republican programează 
la 12 decembrie jocurile: Dinamo 
București — Constructorul Ploești, 
Metalul Băla Mare — Dinamo 
Orașul Stalin, Constructorul Bucu
rești — Metalul Reșița, Progresul 
Lugoj — Locomotiva Timișoara, 
Progresul Oradea — Flamura roșie 
Arad, Flamura roșie Cluj — C.C.A.

■ VOLEI. Duminică a continuat 
în sala Dinamo întrecerile celor

'~~spwtul'popular
Pat- 6-a Nr. 2541

In cadrul concursului republi
can de microinoJele au loc as
tăzi in sala Floreasca întreceri 
la categoria normale — micro
film și foiță. Printre cei care 
vor lua startul se aîlă Gabriel 
Rogge (Arad), Geza Grausman 
(Hunedoara), Falk Ileana (Re
giunea Autonomă Maghiară), 
Ionel Georgescu (București) ș a. 
întrecerile se desfășoară între 
orele 8—13 și 16—18.

modele. El este ascultat eu multă 
atenție și pentru faptul că abor
dează o serie de probleme deosebit 
de importante pentru progresul ac
tivității noastre de aeromodelism. 
Dar problema clasificării, insufi
cienta oglindire în paginile revis
tei de Aviație Sportivă a sportului 
aeromodelist, sînt de acum ches
tiuni cunoscute de toți aeromode- 
liștii din țară. Și socotim că aceste 
probleme vor face obiectul unor 
discuții ulterioare și, mai precis, 
după terminarea campionatului, ti
nerii consfrncfori de aeromodele din B. MAR1CA

Motorașul de cauciuc a fost răsucit și micromodelul poate fi pre
zentat la start.

(C.C.A-)- 3,80; Carol Adler (S) . 
3,70; Metodie Trandafilov (D) 
3,70 record de juniori; Cornel Co- I 
tor (M) 3,60; Ion Turcu (S) 
3,50; Petre Zimbreșteanu (C.C.A) 
3,50

Greutate: Gabriel Georgescu (S) 
15,817 record; Mihai Raica (D) 
15,32; Aurel Raica (GGA.) 15,03; 
Constantin Crețu (S) 14,60; Iort 
Voroveneitr (S) 13,98; NiccitneGu- 
rău (P) 13,96; Nfcolae Ivanov
(Min.) 13,85; Romeo Coveîamt 
(GC.A.) 13,72; Iulian Heller (C)
13,47; Constantin Argintară (S) 
1'3,31;

Disc: Mihai Raica (D) 48,11;
Romeo Coveianu (GGA.) 46,44;
Constantin Dumitru (L) 43,40;
Aurel Ceman (D) 42,93; Eugen
Vîlsan (S) 42,12: Nicolae Rășcă- 
nescu (C-C.A.) 41,88; Willy Ia- 
coveanu (L) 41,64; Eugen Stat- 
nic (S) 41, 28; Sergiu Știrbii (S) 
41,20; Virgil Manolescu (D) 41,09.

Suliță: Andrei Demeter (D) 
68,63 record; Dumitru Zamfir (D| 
66,25; lufius Iordan (L) 61,15 
record de juniori; Paul Demeter (S) 
60,83; Gheorglie Popescu (S)i 
58,50; Nicolae Popa (P) 58,48;
Alexandru Bizim (S) 57.12; Con
stantin- Boeikai (M) 57/50; Ovi- 
diu Dragau (S) 56,13; Petre Zim-* 
breșteanu (C.C.A.) 55,53.

mai bune echipe de juniorii și juni
oare din Capitală. Ca și în etapa 
precedentă, jocurile au fost specta
culoase și de bună valoare tehnică. 
Pînă în prezent, prin jocul pe care
1- au prestat. Locomotiva C.T.F.T. 
la fete și Tinărul Dinamovist 1 la 
băieți s-au dovedit a fi cele mai 
bune echipe, lată rezultatele înre
gistrate: BĂIEȚI: S.M.T.C-F — T. 
Dinamovist II 2-0, S.M.T.C.F. — 
Recolta 2-0. Tinărul Dinamovist 11 
— Progresul F.B. 0-2, T. Dinamo
vist 1 — Progresul I-T.B. 2-1,
S.M.T.C.F. — T. Di-namovtst II 2-0, 
T Dinamovist 1 — Progresul F.B.
2- 0, Recolta — Progresul LT.B- 
1-2. FETE: Locomotiva C.T.F.T. — 

regiunea Arad l-au rugat pe Alex. 
Bedo să le vorbească despre în
trecerile acestui campionat și să 
le spună dacă și de această dată 
aeromodeliștii din Regiunea Auto
nomă Maghiară vor ieși învingă
tori. Modest, cum îl cunoaștem, 
Alex. Bedo le-a răspuns : „La fotbal, 
volei sau baschet echipele au cite 
un căpitan care este autorizat să 
facă o asemenea declarație. Or, eu 
nu cun această calitate. In tot ca
zul, e greu de prevăzut cine va 
fi clștigătorul importantei compe
tiții republicane. Vă pat spune insă 
că nai ne-a-n Dr-gătit temeinic și 

condițitmi mai bune ca oricind- 
Socot că și de această dată lupta 
pentru cucerirea titlului de echipă 
campioană se va da Intre aeromo- 
detiștii din București ș cei din Re
giunea Autonomă Maghiară In ca
zul unei victorii, noi vom avea sa
tisfacția că pe lingă etceerirea pri
mului toc în clasament: să ne ad- 
țudecăm definitiv cupa pusă tn 
fee".

Ciocan: Constantin Dumitru (L) 
57,43 record; Constantin Spiridon 
(FI.) 56,90; Nicolae Rășcănescu 
(GC.A) 56,51;, Daniel Grafenstein 
(M.) 54,86; Willy facoveanu (L) 
53,87; Victor Aibu (S) 50,68; Ion. 
Torn a (R) 49,86; Alexandru Szen- 
tesi (M) 49,34; Acațiu Szîgmund 
(FI. r.) 48,62; Eugen Stănichi (S) 
45,98;

10 km, marș: Dumitru Paras- 
ehivescu (FI. r.) 46:13,6; Ion Ba- 
boie (L) 46:38,6; Haralambie Ră- 
eescti (D) 47:01,6; Nicol e I 'ga 
(L) 47:01,8; Edgar Pinke (P) 
47:52,6.

5 km. marș- Nicol'S L!ga fL) 
21:20,6 record; Haralarrtbie Ră- 
cescu (D) 21:45,6; Ion Baboie (L) 
21:51,2; Dumitru Paraschivesctt 
(FT. r.) 21:55,4; Edgar Pinke (P) 
22:53,4; Stelian Pavel (FI. r.) 
22:58,0; Ion Barbit (Fi. r.) 22:59,2; 
Marius Neaga (D) 23:14,0; Ion 
Păcurarii (FI. r-) 23:29,0; Ion Ne- 
delescu (R.M.) 23:41,O'-

Legenda : D = Dfnamo ; C = 
Constructorul; S = Știința; L = 
Locomotiva; M = Metafu-1; 

Min. = Minerul; R =■ Recolta; 
R. M. = Rezervele de Muncă; P = 
Progresul; FI. r. — Flamura roșie; 
FI. = Flacăra; V «=» Voința; 
C.C.A. = Casa Centrală a Arma
tei.

T. Dinamovist 2-0, Progresul F.B. 
— S.M.T.C.F. 1-2, Locomotiva 
C.T.F.T. — Locomotiva G. N. 2-0, 
S.M.T.C.F. — T. Dinamovist 0-2.

D. Drtga 
corespondent

■ FOTBAL. Echipa Flamura ro
șie „Popa Șaipcă’’ din Giurgiu a 
întrecut echipa de tineret a orașu
lui București In partida susținută 
duminică la Giurgiu cu 3-1 (2-0)-
• BASCHET. Astă seară, la ora 

20, se dispută în sala Floreasea 
jocul din cadrul! campionatului 
masculin al categoriei A dintre 
C.GA. și Progresul Orașul Stalin.

■ Intîlnirea de baschet dintre 
fruntașele categoriei A Dinamo 
București și C-C.A. se prezenta 
inițial ca un meci echilibrat, în 
care șansele înclinau intr-o oare
care măsură; în favoarea d.namo- 
viștilor. In general, era așteptată 
o partidă al cărei rezultat nu pu
tea depăși o diferență de 3 — 4 
puncte în favoarea uneia din echi
pe. întrecerea s-a încheiat însă cu 
un scor care a uimit și pe cei mai 
aprigi susținători ai echipei C.C.A. 
80-571

O diferență inexplicabilă pentru 
cei ce nu au fost la meci,, dar nu 
și pentru cei 2.000 de spectatori. 
Spunem aceasta, deoarece modul 
in care a decurs întîlwrea indica 
evident, din primele minute, su
perioritatea echipei C.GA. Echto.r 
Casei Centrale a Armatei a dove
dit că s-a pregătit temeinic pen
tru acest meci, puntodu-și la punct 
toate elementele necesare împotri
va jocului echipei Dinamo. In pri
mul rînd, trebuie să subliniem jo- 
cttl sub panou- Faptul că jucătorii 
dinamoviști au prins cu mult mai 
puțin sub ambele panouri și. fap
tul că pivoții Răducanu și Nagy 
au avut rareori situații favorabile 
dovedesc eficacitatea flotărilor în 
apărare ale. echipei C.C.A. Amin
tind și de remarcabilul joc tactic 
în atacul pozițional (desfășurare 
largă pentru facilitarea pătrunde- 
rilcr), prompiirtuidijnea contraatacu
rilor și remarcabila precizie în 
aruncările la coș (libere și cm ac
țiune) avem în față oglinda com
portării echipei C.C.A. Această 
echipă, care în special în retur 
a arătat o formă excelentă, terni, 
nînd înv:ngătoare toate 'jocurile, 
a dovedit încă odată că a ajuns la 
o adevărată maturitate și, mai 
ales, că știe să joace un meci pînă 
Ia capăt. Strădaniile antrenorului 
Constantin Herold s-au dovedit 
rodnice și urmează ca, prin serio
zitatea în pregătirea jucătorilor, 
prin îmbunătățirea metodelor de 
antrenament și prin eliminarea 
lipsurilor existente (în special eli
minarea combinațiilor inutile) e- 
chipa C.C.A. să ajungă la o va
loare și mai ridicată.

■ Despre echipa Dinamo Bucu
rești nu putem spune lucruri bune 
Mecrol cu C.C.A. trebuie să fnsem. 
ne un îndemn pentru jucători în 
a se pregăti cu mai multă serio
zitate, în a aprecia că la adevă

O

INFORMAȚII iQ^onosport
Pînă la închiderea ediției, la tri- | ticuri exacte, peste 100 cu II pro

crea buletinelor de la concursul Nr. I nost icuri exacte șl peste 2000 cu 
35 (etapa din 5 decembrie) au fost I 10 pronosticuri exacte. Trierea bu- 
găsite 24 buletine cu 12 pronos- • letinefor continuă.

PROGRAMUL CONCURSULUI PRONOSPORT
Nr. 36

etapa din 12 decembrie 1954
I. Z.S.C. Vorwărtz (R.D.G.) — GC.A. (pron. final)

II. Z.S-C. Vorwărtz (R.D.G.) — C.C.A. (pron. la pauză)
HI. Kinizsi Budapesta — Sztalin varos Vasas (R.P.U.) (pron- final)

IV. Kinizsi Budapesta — Sztalin varos Vasas (R.P.U.) (pron. la 
pauză)

V. Szombathely Locom. — Dorogi Banyasz (R P.U.) (pron, final)
VL Szombatbely Locwn. — Derogi Banyasz (R.P.U.) (pron. Ia 

pauză)
VIL Salgetarjani Banyasz — Vasas Budapesta (pron. final)

VHI. Salgota-rjani Banyasz — Vasas Budapesta (pron. la pauză)
IX- Csepeli Vasas — Gyori Vasas! (R P.U.)
X. Progresul Lugoj — Loconroti va Timișoara (lupte)

XI. Locomotiva București — Di n.amo București (volei)
XH. C.C.A. — Progresul Bucur ești (volei)

MECIURI DE REZERVA
A- Locomotiva București — Constructorul București (baschet femiolBț
B. Progresul Tg. Mureș — Progresul C.S. (baschet masculin.)
C. Flamura roșie Cluj — I.ocomo-tiva P.T.T. (baschet masculin)'
D. Constructorul București — Metalul Reșița (lupte)
Iată acum cîteva amănunte (clasa

mente, rezultate) asupra acestor în- 
tîlnrri:

■ Z.S.C. Vorwărtz ocupă In clasa
mentul cat. A din campionatul R.D G. 
locul doi (10 5 3 2 16:12 13 puncte), 
după Erfurt care are următoarea si
tuație: 11 6 2 3 25:12 14.

C.C.A. a ocupat în campionat locul 
doi cu următoarea situație: 26 13 a 5 
35:25 34.

In întîlnirile internaționale C.C.A. 
a obținut rezultatele:

U.D.A. — C.C-A. 2-1, Sel. Praga — 
C.C.A. 3-2, Sel. Brno — C.C.A. 4-3, 
C.C.A. — T.D.N.V. 0-0, C.C.A. — 
Șahtior 1-2, C.C.A. — Dinamo Tbilisi
2- 1. C.C.A. — La Gan toise 2-2.

■ In ultimele meciuri, Kinizsi Bu
dapesta a obținut pe teren propriu 
victorii frumoase: 3-2 cu Dozsa, 2-0 
cu V. Lobogo și 5-1 cu Vasas Buda
pesta. Situația celor două echipe este 
următoarea:
Kinizsi Bud. (acasă) 12 9 1 2 34:14 19 
Sztalinvaros V. (depl.) 11 1 1 9 9:24 3

■ Szombathely Lokomotiv șl Do
rogi Banyasz au următoarea situație: 
Szombathely Lokomotiv

(acasă) 10 4 4 2 13:11 12
Dorogi Banyasz (depl.) 11 0 5 6 10:27 5 

In ultimele meciuri, Szombathely 
a întrecut pe Gyori Vasas cu 2-1 și a 
pierdut în fața ecfflpei Haladas cu 
0-1. In deplasare. Dorogi a termtnat 
la egalitate (T-l> cu Vasas Izzo șl 
Diosgyor.

n Ac.-să, y-algtitarțant a dispus eu
3- 0 de K’nizsl șl cu 4-2 de Szeeed 
Tn depHsare. Vasas Budapesta a ter
minat ultimele meciuri la egalitate. 

rata măiestrie nu se poate ajunge 
decît cu muncă temeinică și neîn
treruptă. Dinamoviștii au făcut un 
joc sub posibilități, lăsîndu-se de
pășiți în primul rind de nervi.

In meciul de dwnirjică nu am 
mai văzut siguranța care caracte
rizează acțiunile tehnice și tactice 
ale echipei Dinamo, n-am mai vă
zut colaborarea, în special în apă
rare, a tuturor jucătorilor. In plus, 
o veche lacună a dmamoviștilor: 
precizia în aruncările de la semi- 
distanță șt distanță, care de astă 
dată au fost principala cauză a 
înfringeriL Și asta nu pentru că 
dinamoviștii nu au înscris puncte 
din aceste aruncări, ci pentru că 
au dat jucătorilor de la C.C.A. 
posibilitatea să-i „păzească” mai 
bine pe principalii realizatori de 
la Dinamo: pivoții.

■ Pentru participanții la con
cursul Pronosport de duminică, 
meciul Locomotiva P-T.T. — Pro
gresul Orașul Stalin era un „fix”. 
Rezultatele anterioare, locurile din 
clasament și renumele echipei 
bucureștene nu lăsau să se vadă 
nici un dubiu asupra victoriei 
Locomotivei P.T.T. Cu toate aces
tea. m.-rea surpriză s-a produs, și 
tînăra formație Progresul Orașul 
Stalin a obținut un succes neaș
teptat, d“ mmționăm, pe deplin 
meritat. Echipa din Orașul Stalin 
— deși lipsită de doi din cei mai 
buni jucători ai ei — a realizat 
această frumoasă victorie în pri
mul rînd datorită unei exemplare 
combativități. Fără a se lăsa im
presionați de renumele petetiști’or, 
jucătorii din Orașul Stalin au 
luptat cu toată însuflețirea, ară- 
tînd bună precizie în aruncările 
de la semi-distanță (In special 
Mîzgăreanu și Seri don) și multă 
putere de pătrundere (Contea).

Se pare că succesele obținute 
de tinerii jucători de la Locomo
tiva P.T.T. au dus la înfumurarea 
acestora, au făcut ca ei să nu pri
vească cu seriozitate toate meciu
rile- In meciul de duminică, pete- 
t știi șf-au subapreciat adversarii, 
ceea ce este inadmisibil. Credem 
că este de datoria antrenorului de 
a analiza comportarea echipei în 
ultimele -jocuri și să ia măsurile 
necesare.

D. STĂNCULESCU
D. Driga 
corespondent

Salgotarjanl (acasă) U 8 1 1 14:11 1B 
Vasas Bp. (deplasare) 10 1 6 3 11:1» t

■ In tur, Csepeli Vasas șl Gyori 
Vasas au terminat nedecis 0-0;

Situația în clasament:
Csepeli Vasas (acasă) 10 5 3 2 16:17 U 
Gyori Vasas (depl.) 12 1 4 7 15:33 0

■ Echipele de lupte Progresul Lu
goj șl Locomotiva Timișoara stat 
amîndouă amenințate cu retrograda
rea. Locomotiva Timișoara și Progre
sul Lugoj au cîte 16 puncte.

■ La volei, partida Locomotiva 
București — Dinamo București este 
tradițională. De obicei au cîștigat 
feroviarii. O excepție, final» <je anul 
trecut, cînd Dinamo a cîștlgat cu 3-2. 
Locomotiva București este mal so
bră, mai constantă.

■ In meciul de volei C.C.A. — Pro
gresul București, militarii au prima 
șansă. Progresul fiind lipsită de apor
tul lui Kleicl.

★
A apărut Programul PRONOSPORT 

nr. 35, cu următorul cuprins:
— Buletinul săptămînii; In legături 

cu modificarea regulamentului în 
ceea ce privește premiile; Cîteva din 
caracteristicile baschetului... și ceva 
despre volei; Dezlegările concursului 
organizat de ,,Programul PRONO- 
SPORT“; Lista participantilor la con
cursul de jocuri; Rezultate din ulti
mii ani, clasamente (acasă și în de
plasare) ; Tănăsache PRONOSPORT, 
epigrame, jocuri distractive ș.a.

Programul PRONOSPORT e tipărit 
în două culori și costă 50 bani.



Prima rundă a turneului zpnal. Lidia Giuroiu (dreaptă) joacă îm
potriva campioanei R. D. Germane, Gertrud Năsken.

AImnA MHta/Ut SS.K.S.S.
——--- ---- — *
a 5 decembrie popoarele Uniunii Sovietice au 
sărbătorit o dată memorabilă din istoria 
tor: aniversarea a 18 ani de la adoptarea

Constituției U.R-S.S., grandiosul document care 
consfințește marile cuceriri ale Revoluției Socia
liste din Octombrie, strălucitele victorii obținute 
de popoarele sovietice sub conducerea Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice în domeniul indus
trializării socialiste a țării, al transformării socia
liste a agriculturii, al lichidării claselor exploata
toare și al eliberării pentru totdeauna a oamenilor 
muncii din U.R.S.S. de exploatare, crize economice 
și șomaj.

Șirul numeroaselor drepturi garantate de Consti
tuția U.R.SS. este străbătut ca de un fir roșu de 
grija neasemuită față de om, trăsătura fundamen
tală a politicii statului sovietic- Dreptul la muncă
--------------------------„„-------- *

și la odihnă, dreptul de a se bucura din plin de 
fnccmusoțile vieții au devenit în Uniunea Sovietică 
realități concrete și incontestabile. Grija statului 
sovietic pentru sănătatea oamenilor muncii se re
flectă clar în atenția acordată mișcării de cultură 
fizică și sport, acest factor important al educației 
comuniste, acest mijloc de oțelire a trupului, de 
întărire a sănătății.

In cei 18 ani care au trecut de la adoptarea Con. 
stituției în U.R.S.S., mișcarea sportivă sovietică, 
devenită cea mai puternică și mai înaintată din 
lume, a înregistrat un salt excepțional. Legea de 
bază care a garantat și a chezășuii aceste succese 
este-Constituția U.R.S.S- Să vedem, in rîndurile de 
mai jos, modul în care sportivii sovietici se bucură 
de drepturile consfințite prin Constituția patriei 
lor, cum răspund ei prin fapte grijii cu care îi în- 
coniocră partidul, guvernul șl întreg poporul.

I

Lidia Giuroiu și Toma Popa ne vorbesc 
despre turneul international de șah de la Leipzig
Pe camp ioana noastră de șah 

Lidia Giuroiu și pe antrenorul ei, 
candidatul de maestru Toma Popa, 
proaspăt întorși de la Leipzig, i-am 
întilnit, firește, la șah. Și, ca să 
nu-i deranjăm pe cei 20 de parti
cipant] la finală în calcularea mu
tărilor, am ieșit în holul Bibliote
cii Centrale Universitare, unde a 
avut loc convorbirea noastră.

— impresii de ia Leipzig? — re
petă Lidia Giuroiu prima noastră 
întrebare. Multe și destul de 
diferite... Mă refer la bagajul meu 
de performanțe, in care am adu
nat 6 victorii și 6 infringed, gus- 
tînd pe tind bucurii și amărăciuni- 
Adică, mai exact, speranțe și dezi
luzii...

— Erau speranțe pentru „tur
neul candidatelor”, desigur.

— Da, cele 4 puncte acumulate 
in primele cinci runde mă îndrep
tățeau să sper la calificarea pentru 
etapa următoare a campionatului 
mondial feminin. Dar, cu jocul din 
ce în ce mai slab din rundele ur
mătoare, mi-am stricat toate șan
sele— Așa s-a făcui că două dintre 
învinsele mele, Antonia Ivanova 
(R. P. Bulgaria) și Christina 
Holluj (R. P. Polonă) s-au clasat 
ele pe mult rlvnitele locuri frun
tașe.

Campioana țării ne reamintește 
lupta încordată care s-a dat pentru 
primele locuri în clasamentul tur
neului zonal feminin și ale cărei a- 
manunte cititorii noștri le cunosc 
din relatările telefonice de la Leip
zig. La conducere s-au schimbat 
pe rînd Holluj, Giuroiu, din nou 
Holluj, apoi Kertesz, Ivanova, și, în 
6flrșit, Sucha...

— Este de precizat un lucru — in
tervine aci Toma Popa. Nu nu
mai șansa de concurs îndreptățea 
așteptările noastre tntr-un suc
ces al Lidiei Giuroiu, ci însuși 
nivelul general al partidelor. De ia 
prima rundă ne-am dat seama că 
participantele la turneul zonal nu 
ne sini superioare pe plan tehnic

Și dacă la germana Nusken, în 
prima partidă, reprezentanta noas
tră a -pierdut in urma unei greșeli 
in final, în schimb, în rundele ur
mătoare ea a cucerit victorii cu 
destulă ușurință. In special parti
dele cîștigate la Langos și Holluj 
au confirmat impresiile noastre. A- 
poi, a venit brusc neprevăzutul... 
Lidia Giuroiu a început să joace 
nervos, neatent, căutind să decidă 
partidgjp repede, prin combinații 
insuficient pregătite. Era, pur și 
simplu, de nerecunoscut. I-a lip
sit tocmai arma sa obișnuită, tena
citatea, cu care-și întrece deobicei 
adversarele. Ivanova și Asenova au 
urcat în clasament tocmai datorită 
jocului tenace...

•— Sînt absolut de acord — 
completează Lidîa G'u-roiu. Nu 
mi-am făcut jocul obișnuit. Și dacă 
regret și mai mult că r.u m-am în
tors în țară cu un succes, este mai 
ales fiindcă sini convinsă că ori
care dintre șahistele noastre frun
tașe ar fi avut la Leipzig șanse 
pentru primele locuri. Avînd acum 
unitatea de comparație, pot afirma 
cu hotărlre că nivelul concursurilor

O partidă de la turneul zonal
Alb: Christina Holluj (R.P. Pol ) 
Negru: Lidîa Giuroiu (R.P.R.)
— Turneul zonal F.I.D.E., Leip

zig 1954 —
1. e4 c5 2. CLI Cc6 3. d4 c:d 4. 

C:d4 a6 (Varianta lui O'Kelly: 
negrul dezvoltă nebunul regelui, 
înainte de a muta d6) 5. c4 (Albul 
caută să împiedice d5) 5...e6 6.
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Ne3 N:e3 1®. C:e3 0-0 11. 0-0 d6 
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începe acțiunile tactice) 16. NÎ3 

noastre feminine ne îndreptățea 
oricum să fim reprezentați ia tur
neul candidatelor-

— Totuși, rezultatul de Ia Leip
zig nu este în nici un caz un in
succes! 50 la sută din punctele 
posibile, deci „meci nul” cu jucă
toarele consacrate în arena inter
națională...

— Da, pentru unii aceasta poale 
fi chiar o surpriză, — ne spune 
Lidîa Giuroiu. La plecare auzi
sem păreri că nu mă voi clasa 
mai sus de ultimele două locuri.., 
Scepticii au acum o dezmințire 
categorică și, repet, alte confrun
tări pe plan internațional vor scoa
te și mai lămurit in evidență clasa 
ridicată a șahistelor noastre frun
tașe. Să nu mai spuneți de aci în
colo că șahistele joacă prost!

Intr-adevăr, știm prea bine că 
în puținii săi ani de existență șa-, 
hui feminin din țara noastră a fă
cut progrese rapide. Avem acum 
o serie întreagă de jucătoare ta
lentate, cu bune posibilități de 
afirmare pe t arini internațional.

— Dar, dintre jucătoarele cali
ficate, care au șanse mai mari în 
etaipa viitoare?

Ne răspunde, de data aceasta, 
fostul campion republican Toma 
Popa:

— Cred că Holluj este totuși 
cea mai talentată. Ivanovo este 
numai dîrză, iar Sucha clasată pe 
primul loc, are doar ceva mai mul
tă experiență de concurs. Tuturor 
ie va fi insă greu să le înfrunte 
pe șahistele sovietice, care rămin 
net superioare- Este semnificativ 
că la recentul meci U.R.S.S. — R. 
Cehoslovacă, Rujena Sucha a rea
lizat numai 2 puncte din cele 6 
partide.

— Cum a fost organizarea tur
neului zonal?

— Excelentă, spune Lidia Giu- 
coiu. Am jucat intr-o sală impu-' 
nătoare, în clădirea vechii primă
rii din Leipzig, „Altes Rathaus”. 
Veneau zilnic 4—500 de spectatori, 
dovedind că pentru trei săptămini 
turneul nostru devenise evenimen
tul central in acest mare oraș al 
R. D. Germane. întrecerile s-au 
desfășurat în condiții optime- 
Ne-axn bucurat tot timpul de prie
tenia și atențiile celor din jur. Per
sonal, n-am să-l uit niciodată pe 
micuțul pionier, care-mi demonstra 
partidele la marea tablă și care 
făcea o figură ațît de tristă cînd 
pierdeam, dar mă felicita vesel șl 
aproape... solemn după partidele 
cîștigate... Am plecat cu multe a- 
miniiri frumoase de la acest tur
neu internațional, primul în care a 
jucat o șahistă romîncă.

— Iar cel viitor trebuie să ne 
aducă neapărat o victorie, — În
cheie' convins maestrul Toma Po
pa. Cu o singură condiție: să 
învățăm din greșelile de acum ș'. 
data viitoare să avem mai multă 
încredere în forțele proprii!

Și fiindcă din sală ni se anunța 
că Bălanei a făcut un sacrificiu 
de damă lui Ciocîltea_- ne-am 
întors grăbiți să-î vedem la lucru 
pe maeștrii noștri, în plină între
cere.

V. RADU
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Comentarii de WAU POPA

Este suficient să arătăm că în 
anul 1954, fondurile alocate în bu
getul de stat al U.R.S.S. pentru 
ocrotirea sănătății și pentru cul
tură fizică întrec suma de 29 mili
arde ruble, pentru a vedea cît de 
mult se reflectă în politica statului 
sovietic grija față de om, față de 
bunăstarea lui fizică și morală. In 
statul socialist posibilități nelimi
tate stau înaintea tineretului. El are 
la dispoziție toate condițiile pentru 
a se înarma cu știința cea mai 
avansată, pentru a-și desăvirși 
pregătirea intelectuală, pentru a se 
perfecționa în domeniul de activi
tate care-i place și totodată pentru 
a-și oțeli trupul practicînd sportul, 
prietenul cel mai bun al tineretu
lui sovietic.

Faptul că mișcarea de cultură 
fizică din Uniunea Sovietică are 
un pronunțat caracter de mase, este 
demonstrat de milioanele de parii-' 
cipanți la competițiie sportive, cei 
peste 30 de mUioane de purtători 
ai insignei G-T.O., sutele de mii 
de colective sportive care au luat 
ființă și duc muncă rodnică în 
colțurile cele mai îndepărtate ale 
țării.

Această uriașă masă de sportivi 
este deservită de o bază materială 
excepțional de puternică. Sportivii 
sovietici dispun de aproape 3000 
mari stadioane, modern utilate, de 
22.000 terenuri de baschet, aproape 
150.000 terenuri de volei, peste 
4.600 săli de gimnastică, 1480 piste 
de patinaj viteză, aproape 4.000 
baze de Schi ți, în plus, numeroa
se trambuline de -schi, pobgoaneda 
tir. cabaae turjstice, bazine de 
Înot acoperite, velodromuri, etc.

Intrucît în U.R.S.S- mișcarea de

--------------------- ----------- ---------- * 

Constituția U.R.S.S. deschide tineretului căi 
nesfârșite de perfecționare și progres. Șt în miș
carea de cultură fizică și sport aceste căi nu 
cunosc limite. Orice tînăr sovietic are toate con
dițiile să urce scara valorilor care duce de la 
sportiv începător la maestru, de la participant în 
competițiile de masă, la campion și recordman.

— In fotografia» de sus, vedem un grup de 
tineri, care în decorul minunat al stațiunii Ba- 
kuriani din Caucaz se perfecționează în tehnica 
schiului. Mulți din ei vor putea atinge culmile 
măiestriei, ajungînd in rîndurile sportivilor frun
tași ai țării, campioni mondiali fi olimpici, spor
tivi ai căror coloană o vedem în fotografia de 
jos, dejilind cu prilejul Zilei Unionale a Spor
tivului, pe stadionul Dinamo din Moscova.

cultură fizică este privită ca o pro
blemă de stat, este și normal să 
se dea o atenție deosebită învăță- 
mintuiui și calificării înalte în do
meniul sportiv. Astfel, în Uniunea 
Soviet că, funcționează 13 Institute 
superioare și 37 școli medii tehnice 
de cultură fizică. Ele pregătesc 
peste 40.000 de viitori specialiști 
în domeniul sportului.

Sub soarele Constituției U.R.SS. 
a înflorit, a crescut șl s-a cimentat 
într-un bloc monolit prietenia și 
frăția popoarelor Uniunii Sovietice. 
Unitatea de nezdruncinat a po
poarelor sovietice s-a putut vedea 
în anii marelui război de apărare 
a patriei, cînd toți oamenii sovie
tici s-au rid’cat ca unul pentru a 
a'unga de pe meleagurile lor pe 
dușmanii cotropitori-

Putem vedea exemple grăitoare 
ale acestei unități și în mișcarea 
de' cu'tmă fizică din Uniunea So
vietică. Sportivi din toate republi
cile unionale iau parte la alcătui
rea loturilor reprezentative ale
U.R.S.S. Vom arăta că în echipa 
de gimnastică a Uniunii Sovietice, 
campioana mondială, au evoluat, 
alături de ucraineanul Ciukarin și 
moscovitul Muratov, armeanul Aza
rian și georgianul Sahigh'an. In 
rîndul atleților fruntași ai U.R.SS- 
campioni ai Europei, întîln'm pe 
moscoviții Leonid Scerbakov și 
Nina Ponomareva, pe Mihail Kri
vonosov și Anato’ii Iulie, originari 
din Bielorusia, pe Ardaliion Igna
tiev învățător de țară dintr-un sat 
din R.S.S.A. Ciuvașâ.

Unitatea de nezdruncinat care 
există îu-tre sportivii sovietici de 
diferite naționalități, a cunoscut o 
strălucită demonstrare as. prilejul 
marii parade desfășurate pe stadio- 

M tțt 

nul Dinamo diu Moscova de Ziua 
Unională a Sportivului. In cadrul 
minunatului program ar paradei, 
delegațiile de sportivi ale tuturor 
republicilor unionale au prezentat 
în fața spectatorilor admirabile 
compoziții, prin care simbolizau 
dezvoltarea culturii fizice din repu. 
blicife lor. La sfîrșrtul parăzii, 
sportivii au scris cu trupurile lor 
pe stadion cuvintele care întruchi
pează însăți esența statului sovie
tic multinational: PE VECI ÎM
PREUNA-

Răspunzînd grijii de care se 
bucură din partea partidului și gu
vernului, sportivii sovietici nu pre
cupețesc nici un efort pentru ridi
carea măiestriei lor. Zi de zi, ei 
aduc în dar patriei noi recorduri, 
noi performanțe de valoare, noi 
victorii repurtate în competițiile, 
cu caracter mondial sau european. 
Dfaid viață Hotărîrii P.C.U.S. din 
28 decembrie 1948, sportivii sovie
tici au cucerit supremația mondială 
Intr-o serie din cete mai importan
te discipline sportive, că gimnast'- 
ca, tirul, schi-fond, hochei, patinai 
viteză, haltere, lupte, șah, volei, 
aviație sportivă ți parașutism, au 
arătat câ 6Înt cei mai buni din 
Europa 1a atletism, baschet, etc.

In ultimii cinei ani, sportivii din 
U.R.S.S. au îmbunătățit de peste 
2100 ori tabela recordurilor țării 
și de peste 200 ori pe cea a recor
durilor hunii. In momentul de față 
sportivii sovietici dețin mai mult 
de 80 recorduri mondiale.

Toate aceste succese au fost po
sibile datorită exoepționalelor con
diții create de partid și guvern, în 
virtutea drepturilor garantate tutu
ror oamenilor sovietici prin Consti
tuția U.R.S.S.



Succese
Intilnirea de notație R. P. R. — R. D. G.

frumoase dar, mai ales, învățăminte prețioase
Cei caire n-au avut ocazia să 

asiste la întrecerile de natație din 
cadrul celui ide al IV-lea Festival 
Mondial ăl Tineretului s-au putut 
convinge în ultimele două zile ale 
săptămimii trecute cît de spectacu
loasă poate fi o întîlnire în această 
ramură de sport, atunci cînd desfă
șurarea concursului este bine orga
nizată și cînd concurenții luptă cu 
toată vigoarea pentru Victoria 
Concursul internațional de natație 
dintre reprezentativa R.P.R. și cea 
a Republicii Democrate Germane 
a prezentat și unul și celălalt din
tre aspecte și fără îndoială că 
mulți dintre spectatorii veniți pen
tru prima oară, atrași de curiozita
te, la o întrecere de natație vor 
rămine definitiv în rtndurile celor 
care iubesc acest sport

Eforturile depuse de comisia cen
trală și de inspecția de natație 
pentru organizarea în cele mai 
bune condițiuni â întîlnirii cu îno
tătorii, săritorii ,și jucătorii de polo 
pe apă din R.D.G. n-au fost za
darnice și dacă oaspeții, al căror 
spirit de ordine și organizare este 
bine cunoscut, s-au declarat încîn- 
tați de felul în care au decurs în
trecerile, înseamnă că organizatorii 
și-au făcut pe deplin datoria. Me
rită a fi evidențiat felul în care 
și-au îndeplinit sarcinile majorita
tea arbitrilor și cronometrorilor, 
secretariatul și crainicul, care^ au 
contribuit cu multă competență la 
bunul mers al concursului. Și fi
indcă veni vorba de competență, 
ne amintim de aplauzele cu care 
publicul i-ă răsplătit pe arbitrii de 
sărituri, care la o execuție reușită 
a lui Herbert Hatzak au indicat cu 
toții aceeași notă, 6au pe arbitrul 
Andrei Kiss, care a dat dovadă de 
multă pricepere și obiectivitate 
cînd a condus meciul de palo ju
niori de sîmbătă.

Privirile spectatorilor au urmărit 
întreceri în care concurenții din 
ambele țări au luptat plnă la ul
tima resursă de energie. Ei nu vor 
uita cursa de 200 m. bras seniori. 
Participarea recordmanului R.D.G. 
Horst Fritsche făcea din această 
cursă una dintre cele mai pasio
nante ale primei zile, pentru că 
era de prevăzut că Felix Hejtz, 
campionul și recordmanul țării 
r.oastre, nu se va lăsa prea ușor 
denășit. Și cînd cursa a început, 
într-un ritm foarte rapid, această 
prevedere s-a transformat în certi
tudine: deși cu un record mai bun 
m (5 secunde, Fritsche a fost ne- 
'■nit să lase conducerea cursei lui 
Febr Haitz și numai pe ultimii 

Ultimul meci din acest an al echipei de fotbal 
a R, P. Ungare,

15—20 de metri s-a hotărît soarta 
primului loc: Fritsche, ajutat de 
constituția sa neobișnuit de ro
bustă, reușește să treacă de Heitz 
în sprintul final, ciștigind cu o di
ferență numai de I sec. 8/10. Fap
tul că in această cursă Heitz a 
realizat un nou și valoros record 
al țării n-a mirat pe nimeni: cu 
calitățile și pregătirea sa și cu un 
adversar ca Fritsche, greu s-ar fi 
putut concepe o răminere pe loc a 
recordului nostru pe 200 m bras. 
De altfel, cele 13 noi recorduri ale 
R.P.R. realizate în acest conțurs 
au dovedit pe deplin rolul impor
tant pe care-1 au concursurile in
ternaționale în dezvoltarea natației 
noastre. Deci, pe viitor, cît mai 
multe totlkiiri internaționale de 
natație I

Necesitatea organizării acestor 
întîlniri internaționale reiese însă 
mult mai clar atunci cînd ne gîn- 
dim la extraordinara cursă făcută 
de Al. Popescu pe 100 m. fluture. 
Timpul realizat de el — 1.06.8 — 
nu reprezintă numai o ridicare a 
valorii recordului nostru cu 1,8 se
cunde. El îl trece pe Al. Popescu 
in rinidul celor mai buni performeri 
din lume, și, mai mult, îl face un 
adversar demn de stima celor mai 
de frunte înotători al probei. Nu 
trebuie uitat faptul că recordmanul 
mondial al probei, maghiarul G. 
Turnpek, a realizat în aceeași zi, 
în cadlrul campionatelor naționale 
ale R.P. Ungare, 1.05.4. Și fără 
Îndoială că dacă Popescu n^ar fi 
făcut parte în prima zi din echipa 
de polo seniori (unde de altfel nici 
n-a dat prea mare satisfacție), el 
n-âr fi ieșit al treilea pe 200 m. 
liber seniori, deși avea concurenți 
de talia lui Fritsche și Radema
cher. In tot cazul, o măi mare ru
tină a intîlnirilor internaționale 
l-ar ridica pe Popescu, care nu mai 
are astăzi adversari Ia nivelul lui 
tn țara noastră, pe o treaptă și 
mai înaltă, pe scara măiestriei 
sportive.

Nu se poate încheia capitolul 
succeselor înotătorilor noștri fără 
a aminti de recordurile bune rea
lizate de Z. Hospodar pe 400 m. 
liber seniori, Hubert Bock pe 400 m. 
liber juniori cat. II, A. Zahan pe 
200 m. bras juniori cat. I și II 
și de Anca Rosetti, care a coborit 
cu 3 secunde sub vechiul record 
pe 200 m. bras senioare. La fel, 
noul record al reprezentativei noa
stre la ștafeta de 4 x 100 m. liber 
seniori este cu aproape 2 secunde 
mai bun decît vechiul record și 

reprezintă un timp de valoare.
Părerea unanimă a oaspeților 

este că înotul a făcut pași mari 
înainte, în ultima vreme, în țara 
noastră. „Am fost impresionat nu 
numai de timpul de valoare mon
dială al lui Alexandru Popescu, 
dar și de progresul general arătat 
de înotătorii voștri, în special de 
cei tineri", a declarat, la sfîrșitul 
concursului, antrenorul șef al lotu
lui german, Gerhardt Lewin.

In toate declarațiile s-a repetat 
adesea termenul „schimb de expe
riență". Și nu este o vorbă goală. 
Efectiv, întregul concurs a avut 
caracterul unui prețios schimb de 
experiență. Oaspeții au avut de 
învățat destul de puțin de la noi 
în privința înotului masculin, iar 
in ce privește Înotul feminin, ei ar 
fi putut învăța doar... ceea ce tre
buie evitat In acțiunea de dezvol
tare a înotului feminin. Totuși, ad-' 
mirabilul stil „delfin" al lui Ale
xandru Papescu ca și buna pregă
tire a juniorilor au făcut obiectul, 
unei serii de însemnări pe carne
tele tehnicienilor oaspeți. Nu mai 
vorbim despre echipele de polo, 
care, cert, au avut de învățat multe 
din întîlnirile susținute în comna- 
nia echipelor noastre. Mai impor
tant însă, pentru noi, este sensul 
invers al schimbului de experien
ță: ceea ce am avut noi de învățat 
de la înotătorii și în special de la 
înotătoarele din R.D.G. Și aceste 
lucruri se referă la condiția fizică 
excepțională a înotătorilor Fritsche, 
Rademacher, Lothar Muller, la sis
temul sănătos în care se face ri
dicarea tinerelor cadre și mai ales 
la curajul cu care ele sînt promo
vate în loturile reprezentative 
(Marliese Geisler are 14 ani, Rose
marie Herzer 17, etc.), precum și 
mai ales la stilul bine pus la punct 
al înotătoarelor.

Din cele de mai sus reiese clar 
că înotătorii noștri au avut o bună 
pregătire, că ei au calități indiscu
tabile, care ne fac să prevedem 
progrese și mai mari în anii vii
tori, că primul pas în arena mari
lor performanțe mondiale a fost 
făcut prin rezultatul lui Al. Pope
scu. Și totuși, noi am fost învinși 
la un scor destul die sever (30 de 
puncte diferență). In afară de buna 
pregătire a oaspeților, în a căror 
țară natația se bucură de o înde
lungată tradiție, există și alte cau
ze, care vor face însă obiectul 
unor articole viitoare.

V. ARNAUTU

Totul a pornit de
Se disputa meciul de hand

bal dintre C.C.A. și Metalul 
Timișoara, din ultima etapă a 
campionatului, meci care nu 
mai avea nici o importanță, 
pentru clasament. Oricare at 
fi fost rezultatul, 10—0 pentru 
unii sau 10—0 pentru cei
lalți, clasamentul rămlnea a- 
proape același: C.C.A. la dis
tanță, pe locul 1, iar timișorenii 
nici prea in față, dar nici prea 
în coadă...

Un meci „ușor", cu alte cu
vinte.

Cu toate acestea, arbitrul jo
cului, P Cîrligeanu, s-a... potic
nit in repetate rînduri, dind de
cizii anapoda, printre care și 
o lovitură de la 13 metri, nejus
tificată, împotriva echipei Me
talul. După meci, un reporter 
al ziarului nostru a stat de 
vorbă cu tov. Cîrligeanu. Și au 
vorbit, bineînțeles, despre... ar
bitraj. Tovarășului Cîrligeanu 
îi venea cam greu să admită că 
arbitrase cu totul nemulțumitor. 
Că bir. că mir, că așa, că pe 
dincolo, arbitrul găsea fel de 
fel de scuze și explicații. Cu 
un lucru tot a fost însă de a- 
cord: că greșise acordind lovi
tura de la 13 metri...

...Acesta ar fi capitolul I al 
povestirii noastre. Și acum să 
trecem la cel de al doilea...

Zilele acestea ne-am pomenit 
la redacție cu o adresă care în
cepe așa:

In ziarul apărut în ziua de 
22 noiembrie a.c., la articolul 
„Campionatul R.P.R. masculin 
de handbal", a fost inserat un 
comentariu asupra arbitrajului 
tov. Cîrligeanu Pândele, la 
jocul C.C A. — Metalul Tehno- 
metal, arbitraj apreciat de Dv. 
ca foarte slab.

In continuare, ni se face cu
noscut că... aprecierea noastră 
a fost analizată de colegiul de 
arbitri de handbal și conside
rată ca... necorespunzătoare 
realității.

Și ca să nu mai spunem nici 
„pîs“, colegiul de arbitri ne 
servește și ..argumentele" zdro
bitoare:
1. Lovitura de la 13 metri a 
fost, cică,... „Perfect regula
mentară".

Perfect regulamentară? Hm 1 
Ca acest „argument* nu este 
(SAU, IN ORICE CAZ, N-A 

la un arbitraj...
FOST 1) de acord nici chiar ar
bitrul in cauză, așa după cum 
ați aflat mai înainte.

11. (Zice mai departe adresa): 
„Analiza arbitrajului a reliefat 
O SERIE DE GREȘELI (NR. 
sublinierea e a noastră) ale 
tov. Cîrligeanu: neiuarea de 
sancțiuni disciplinare contra lui 
Guneș, care a protestat tot 
timpul, neiuarea de sancțiuni 
împotriva lui Antonescu care 
l-a lovit pe Bonfert, aprecierea 
greșită a unor faulturi. ETC., 
care însă nu justifică în nici 
un caz calificativul Dv“. Mai 
departe, sîntem informați că to
varășii din colegiul de arbitri 
au apreciat arbitrajul tov. Cirli
geanu „CU CALIFICATIVUL 
MULȚUMITOR SPRE BINE".

Fără supărare, dar așa ceva 
nu e nici bine, nici (vorba co
legiului I) ...mulțumitor. Dim
potrivă, e cel puțin de neînțe
les, cum la capătul atîtor gre
șeli de arbitrai (și nici măcar 
nu e... capăt, fiindcă — după 
cum ați văzut — urmează și 
un... „ETC." I), colegiul arbitri
lor de la handbal își permite să 
ajungă la concluzia că arbitra
jul respectiv a fost... „mulțumi
tor spre bine* f?/?/?/).

Și asta nu e totul. Surpriza 
cea mare am avut-o abia la sfîr
șitul adresei, în care ni se cere 
„ca pe viitor aprecierile asupra 
arbitrajelor să fie făcute numai 
după consultarea colegiului de 
arbitri de handbal".

Lucrul n-ar fi rău. Ar fi chiar 
foarte bun, Dar, ce te faci cînd 
lipsa de exigență șl de princi
pialitate a tovarășilor din cole
giul de arbitri de handbal mer
ge pînă acolo incit calificativele 
„mulțumitor*, „bine*, „extraor
dinar", „formidabil*, „teribil", 
„nemaipomenit", curg ca tărița 
dintr-un sac găurit?...

Și am mai avut o surpriză. 
Și anume, aceea că o astfel de 
adresă, înșirînd „argumente* 
care nu stau nici o clipă în pi
cioare, a putut fi semnată de 
inspectorul general Lucian Gri- 

gorescu și contrasemnată de 
însăși direcția jocurilor sportive

JACK BERARII! 
RADU URZICEANU

La Glasgow, selecționata de fot
bal a R.P. Ungare susține mîine 
ultimul meci internațional din ac
tualul sezon. Cu acest prilej, fot
baliștii maghiari vor întîini forma
ția Scoției.

Iată ce scrie în legătură cu a- 
cest meci, corespondentul din Lon
dra al ziarului Nepszava din 
Budapesta, redactor sportiv al zia
rului Daily Worker: Din momen
tul în care a fost definitivat meciul 
de la 8 decembrie, el a devenit cen
trul atenției lumii sportive din Sco
ția. In vederea acestei întîlniri, 
Scoția a susținut mai multe jo-

Scurte slfrtexfertie
CLASAMENTUL CAMPIONATU.

LUI DE FOTBAL AL
R.P. UNGARE

In urma jocurilor de campionat 
care au avut loc săptămîna trecu
tă, clasamentul campionatului 
fotbal al R.P. Ungare 
astfel :

de 
prezintăse

1. Honved Bp.
2. Klnizsi Bp.

21 17
23 14

1 3 71:25 35
1 8 47:28 29

3. ViSrOs Lobogo 
Budapesta 20 12 3 5 60:18 27

4. Vasas Budapesta 23 9 7 7 42:46 25
5 Dozsa Bp. 22 9 4 9 44:39 22
6. Gyori Vasas 23 8 6 9 36:45 22
7. Vasas Izzo Bp. 23 6 10 7 25:36 22
8. Diosgydri Vasas 22 9 3 10 44:48 21
9. Dorogi Bân. 23 6 9 3 32:38 21

10. Csepeli Vasas 23 6 9 8 29:40 21
n. Salgotarjani Bân. 23 7 4 12 25:42 18
12. Szombathely 

Lok. 22 6 6 10 25:42 18
13. Szegedl Hal. 23 6 6 11 31:56 18
14 Sztalinvâros' 

Vas. 23 6 3 14 32:46 15
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a Irlandei.
— Ungaria stîrnește 
deosebit nu numai în 
amatorilor de fotbal 
ci și în rîndurile 

iubitorilor de sport

curi de pregătire. Astfel la Car
diff, Scoția a învins Țara Galilor 
cu 1—0 iar la Glasgow a terminat 
la egalitate, 2—2, cu reprezentati
va Irlandei de nord. Recerrt, Sco
ția a învins cu 5—O.o selecționată 
divizionară a Irlandei. Meciul 
Scoția 
interes 
durile 
Scoția, 
turor
întreaga Anglie. Biletele pentru a- 
cest meci au fost vîndute cu multe 
săptămîni înainte.

Meciul 
un 

rîn- 
din 
tu- 
din

VOROS LOBOGO A ÎNVINS
SELECȚIONATA ORAȘULUI 

ISTAMBUL

Săptămîna trecută echipa de fot
bal Vorâs Lobogo a susținut cel 
de al patrulea meci în cadrul tur
neului pe care-1 întreprinde în 
Turcia. Echipa campioană a R.P. 
Ungare a învins cu 7—2 (4—1)
selecționata orașului Istambul 

ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ 
DE HOCHEI’

PRAGA (prin telefon). Pe sta
dionul de iarnă din Praga s-a des
fășurat duminică meciul interna
țional de hochei pe gheață dintre

adjudece victoria
3-2 (1—0; 1—0;

echipele Dynamo Weisswasser 
(R.D. Germană) și U.D.A. (Pra
ga. Jucînd cu mult elan oaspeții 
au reușit să-și adjudece victoria 
cu scorul de 3—2 (1—0; 1—0; 
1—2). Miercuri 8 decembrie Dyna
mo va juca la Brno cu echipa lo
cală Ruda Hvezda

Din cine este alcătuită echipa 
Scoției ? Portarul Frasser un tînâr 
de origine australiană a fost raco
lat de echipa Sunderland de Ia o 
ecliipă din divizia a 11-a a Aus
traliei. Fundașul Cunningham este 
un jucător de bază al echipei re
prezentative și s-a remarcat și la 
campionatele mondiale de la Ber. 
na. Mijlocașul Cowie este un ju
cător eminamente agresiv, cu o sta
tură impresionantă. Johnstone, Da
vidson, Mc. Millan, Mc. Donald, 
Legatt și Urquart sînt jucători 
valoare cu o tehnică înaintată.

de

Tot miercuri, ia Karlovy Vary 
își va începe turneul în R. Ceho
slovacă echipa suedeză de hochei 
pe gheață A.I-K. din Stockholm. 
In prima întîlnire suedezii vor în- 
tîl-ni echipa Dynamo Karlovy Vary.

O NOUĂ VICTORIE A FOTBA
LIȘTILOR DIN R.P. CHINEZA

PRAGA (prin telefon). Duminică 
s-a desfășurat la Praga Intilnirea 
internațională de fotbal dintre e- 
chipa reprezentativă de juniori a 
R. Cehoslovace și reprezentativa 
de tineret a R.P. Chineze. Victoria 
a revenit tinerilor fotbaliști chinezi 
cu scorul de 3—2 (0—1).

LA BOX : R.P. POLONA — 
FINLANDA 16—4

STALINOGROD (prin telefon).— 
In localitate s-a desfășurat întîl- 
nirea internațională de box dintre 
reprezentativele R.P. Polone și 
Finlandei. Boxerii polonezi au în
vins cu scorul de 16—4.

Ș‘

Pregătiri în S.U.A. în vederea Jocurilor Olinqiice
In cercurile sportive ale Statelor 

Unite se desfășoară o pregătire 
« »_ vederea

care
deosebit de intensă în 
viitoarele Jocuri Olimpice 
vor avea loc, după cum se știe, 
în noiembrie 1956 în orașul aus
tralian Melbourne-

Foarte intens se pregătesc în 
S.U.A pentru Jocurile Olimpice 
sportivii forțelor armate. La 21 
septembrie, la Washington, la car
tierul general al forțelor armate 
al S.U.A. — Pentagon, a avut loc 
ședința lărgită a așa zisului „comi
tet al ministerului apărării pentru 
problemele sportului internațional”, 
creat în vederea colaborării cu co. 
mitetdl olimpic al S.U.A., ca și 
în scopul prelucrării programului 
oficial de participare a sportivilor 
din forțele militare americane la 
competițiile sportive internaționa
le”. După cum reiese din comen
tariile presei americane, crearea 
unui astfel de comitet „reprezintă 
primul exemplu de acest gen în 
istoria întregului sport american". 
Președintele lui a fost numit co
lonelul de aviație Peter Egnell.

La ședința de care am amintit 
mai sus, desfășurată cu participa
rea funcționarilor de seamă din 
ministerul apărării și a reprezen
tantului special al comitetului o- 
limpic al S.U.A., Leeman Bin
gham, au fost studiate problemele 
evoluției sportivilor forțelor armate 
americane la viitoarele competiții 
sportive internaționale și în special 
la așa zisele Jocuri Panamericane, 
care vor avea loc în martie 1955 
la Mexico-City, la Jocurile Olim

pice de iarnă din Italia (ianuarie 
1956) șj la Jocurile Olimpice de la 
Melbourne. Comitetul a luai liotă- 
rîrea de a declara în întreaga 
țară o campanie pentru strînge- 
rea fondurilor necesare subvențio
nării militarilor-participanți la în. 
treceri. In această campanie, el 
atrage o serie de organizații de 
tineret militarizate, printre care 
organizația boyscoților, asociația 
tineretului creștin și altele. In a- 
fară de aceasta, în „fondul olim
pic” vor intra tantieme de la în
casările făcute cu prilejul meciu
rilor de fotbal dintre .echipele mi
litare. Comitetul își pune mari 
speranțe în meciurile pentru cam
pionatul forțelor militare, care a- 
trag deobicei un mare număr de 
spectatori. „Comitetul ministerului 
apărării pentru problemele sportu
lui internațional” speră ca, în a- 
cest fel, să adune în total 1.000.000 
dolari.

Camenitînd rolul important pe 
care-1 vor juca forțele armate ale 
S.U.A. în organizarea și desfășu
rarea viitoarelor întreceri interna
ționale, organul oficial al minis
terului apărării al S.U.A., ziarul 
„Army, Navy, Air force Register", 
subliniază că în momentul de față 
vicepreședintele comitetului olim
pic al S.U.A. este ministrul apă
rării țării, Charles Wilson, iar 
unul din membrii săi este genera
lul locotenent de aviație Emmet 
O’Donnell.

T. BELEAEV 
(din Soviețkî sport)


