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Pentru un succes deplin al Spartachiadei 
de iarnă a satelor

Pentru asigurarea păcii și securității m Europa

CU INIMA plină de bucurie au 
primit zecile de mii de spor

tivi de la sate vestea organizării 
și in acest an a Spartachiadei de 
iarnă a satelor. Din nou, pe cos
tișele povîrnite ale dealurilor vor 
porni în zbor lin săniuțele, făcînd 
să răsune văile de chiotele tineri
lor sportivi. Din nou, întinderile 
nesfîrșite acoperite de nea vor fi 
brăzdate de dungile paralele ale 
schiurilor. In căminele culturale, 
seara, vor veni din nou zeci de 
mii de țineri și vîrstnici să conti
nue lupta începută în anii trecuți, 
în fața celor 64 de pătrate ale ta
blei de șah. Ca și în anii trecuți, 
în satele și comunele patriei noas
tre va pulsa o puternică activi
tate sportivă de iarnă, care va 
angrena zeci de mii de țărani mun
citori, muncitori agricoli și colecti. 
viști în întrecerile de schi, șah și 
săniuțe.

Succesele realizate în trecuta e- 
diție a Spartachiadei de iarnă a 
satelor sînt încă vii în mintea 
sportivilor. Zeci de mii de norme 
de schi au fost trecute în mediu! 
sătesc. Dezvoltarea sporturilor de 
iarnă în raioane ca Ilîrșova, Con
stanța, Bacău, etc. în care în tre
cut nici nu se știa de existența 
schiurilor sau a jocului de șah, 
zilele sărbătorești ale finalelor, 
care au reunit la start pe cei mai 
buni dintre zecile de mii de parti
cipant! la Spartachiadă, toate a- 
cestea sînt fapte de neuitat pen
tru sportivii satelor noastre. De 
aceea, nu este de mirare că 
masele largi de țărani mun
citori au primit vestea or
ganizării noii ediții a Spartachia
dei cu hotărîrea fermă de a de
păși succesele din anii trecuți.

Primele dovezi ale acestei hotă- 
rîri sînt zecile de scrisori care ne 
sosesc din toate regiunile anunțînd 
pregătirile ce se fac pentru ca la 
24 decembrie să poată Începe în
trecerile la șah, iar primul start 
in concursurile de schi și săniuțe 
să aducă pe pîrtii, sportivi bine pre
gătiți. Iată, de pildă, colectivul 
sportiv Recolta din comuna Buda, 
raionul Buhuși. După succesele în
registrate de atieții, înotătorii, fot
baliștii Ș* jucătorii de oină ai colec- 
tivului în timpul verii, toți cei 170 
de Sportivi au început, sub condu
cerea profesorului de educație fizică 
Savel Copșa și instructorului spor
tiv obștesc Ion Pușcalău, pregăti
rile pentru o cît mai largă parti
cipare la Spartachiada de iarnă. 
Astăzi nu mai există om în co
mună, care să nu .știe ce este 
Spartachiada și cînd au loc pri
mele concursuri. Cînd au căzut 
primii fulgi de nea, sportivii din 
Buda au ieșit, cu schiurile în pi
cioare, la primul antrenament. Tot 

cu ocazia aceasta, fiecare și-a pu
tut „verifica" schiurile proprii, 
comparîndu-le cu ale ce'orlalți; 
și trebuie să spunem că cele 
peste 100 de perechi de schi
uri confecționate de ei au dat de
plină satisfacție, așa îmcît condi
țiile materiale pentru organizarea 
primei etape a Spartachiadei sînt 
de pe acum asigurate în comuna 
Buda. Rămîne doar ca elevii școlii 
elementare să-i dea zor cu «fabri
carea» pieselor de șah.

Campionatul de hochei al U. R. S. S.
CEL1ABINSK (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 6 decembrie a început la Ce- 

îiabi-nsk desfășurarea celei die a 
doua jumătăți a turului campiona
tului unional de hochei pe gheață. 
Echipa „Karl Marx" din orașul 
Elektrostal s-a întilnit cu echipa 
„Daugava" Riga. Hocheiștii dim 
Elektrostal au obținut victoria cu 
scorul de 3—2. In seara zilei de 6 
decembrie s-au întilnit echipele 
„Dinamo“ Moscova și „Dimiamo" 
Novosibirsk. In tot timpul jocului, 
dinamoviștii din Moscova au fost 

lată doar cîteva aspecte din fe
lul în care înțeleg sportivii și ac
tiviștii sportivi de Ia sate să pre
gătească prima etapă a Sparta
chiadei satelor.

In anul acesta, marea competiție 
este organizată de Uniunea Tine
retului Muncitor împreună cu Co
mitetul pentru Cultură Fizică și 
Sport și asociația Recolta. Acest 
fapt este o garanție că actuala e- 
diție a Spartachiadei se va bucura 
de o frumoasă reușită. Organiza
țiile U.T.M., situîndu-se în fruntea 
maselor de tineret sătesc, vor de
veni motorul întregii activități 
sportive de iarnă de Ia sate, așa 
după cum în Uniunea Sovietică, or
ganizațiile de Comsomol sînt su
fletul și motorul întregii activi
tăți sportive.

Pentru buna desfășurare a Spar
tachiadei de iarnă a satelor tre
buie constituite fără întîrziere co

misiile regionale de organizare in 
care vor intra atît reprezentanți 
ai comitetelor regionale U.T.M., 
ai comitetelor regionale C.F.S. și 
ai consiliului sportiv regional Re
colta cît și reprezentanți ai 
C.S.R. și ai secțiunilor învățămînt, 
agricole, artă și cultură și sani
tare ale sfaturilor populare regio
nale. Aceste comisii trebuie orga
nizate pe aceleași baze și la nive
lul raioanelor și al comunelor. Ele 
trebuie să-și facă un plan de ac
țiune și să pornească fără întâr
ziere la muncă pentru asigurarea 
condițiilor organizatorice, propa
gandistice, tehnice și administrati
ve necesare bunei desfășurări a 
concursurilor. In gospodăriile agri
cole colective și de stat, S.M.T.-uri 
și centre mecanice trebuie cerut și 
obținut sprijinul conducerilor admi
nistrative și al organelor sindica
le.

Un principal ajutor, mai ales hi 
munca de instruire a concurenți- 
lor, de pregătire a aspiranților 
G.M.A. pentru trecerea normelor 
de schi cu ocazia Spartachiadei și 
de organizare tehnică a concur
surilor, îl reprezintă profesorii da 
educație fizică șj instructorii spor
tivi obștești, precum și sportivii 
care au mai participat la trecutele 
ediții ale Spartachiadei. Ei trebuie 
angrenați în munca de pregă
tire a condițiilor necesare organi
zării cu succes a primei etape a 
Spartachiadei de iarnă a satelor.

La fel, conducerile căminelor 
culturale au un rol deosebit de im
portant atît in popularizarea com
petiției cît și In crearea celor mai 
bune condiții de desfășurare a 
întrecerilor la șah.

Obiectivele principale ale marii 
competiții sportive sătești sînt a- 
tragerea de noi mase de oameni 
ai muncii de pe ogoare în activi
tatea sportivă de iarnă, trecerea 
cît mai multor norme G-M.A. la 
schi și descoperirea de noi ele
mente talentate din rîndurile ma
selor de țărani muncitori. Cu tot 
elanul, la muncă pentru realizarea 
cu succes a acestor obiective atît de 
importante în acțiunea de dezvol
tare a sportului în satele patriei 
noastre !

superiori și au obținut victoria cu 
rezultatul de 11—0.

Cu un mare interes a fost urmă
rit meciul dintre fruntașele clasa
mentului, echipele Ț.D.S-A, și „A- 
ripile Sovietelor" din Moscova. 
Scorul a fost deschis-abia în cea 
de a doua repriză cind jucătorul 
Sologubov (Ț.D.S.A.) a introdus 
pucul in poarta echipei „Aripile 
Sovietelor". In repriza a treia» 
Bobrov a înscris încă un punct, 
întilnirca lulnd sfîrșit cu rezultatul 
de 2—0 în favoarea echipei 
Ț.D.S.A.

Mitingul tineretului din Capitală
Tineretul din Capitală salută cu 

căldură și sprijină pe deplin hotă- 
ririle conferinței de la Moscova.

In numele vieții noi pe care o 
trăiesc, in numele viitorului fericit, 
tineretul Capitalei condamnă cu 
hotărîre planurile de reînviere ale 
militarismului german. Glasurile 
miilor de tineri, Întruniți marți 
după amiază In sala Floreasca, au 
răsunat cu putere cerînd să se re
nunțe Ia planurile făurite de gu
vernele occidentale în vederea re- 
militarizării Germaniei occidentale.

La mitingul tineretului din Ca
pitală a luat cuvîntul tov. Virgil 
Trofin, secretar al C.C. al U.T.M.

Lucrările conferinței de la Mos
cova, a spus vorbitorul, au fost 
urmărite cu viu interes de întregul 
tineret al patriei noastre care a 
văzut în hotărîrite luate la această 
conferință o nouă manifestare a 
năzuinței pașnice a țărilor lagăru
lui socialismului. Conferința de la 
Moscova a arătat în mod clar tu
turor statelor europene că pacea 
in Europa poate fi asigurată pe o 
singură cale: calea creării unui 
sistem de securitate colectivă care 
să reunească toate statele iubitoare 
de pace de pe continentul nostru. 
Această cale este incompatibilă 
însă cu renașterea militarismului 
german, pregătită prin tratatele în
cheiate la Londra și Paris. Aceste 
planuri creează o gravă primejdie 
pentru pacea Europei.

Tineretul nostru, care în anii pu
terii populare a cîști'gat mani drep
turi și libertăți, sprijină cu toată 
puterea Declarația conferinței de la 
Moscova. Alături de toți oamenii 
muncii din țara noastră, tineretul 
este hofărît sâ-și dăruiască și pe 
viitor toate forțele lui măreței ope

Știri din țară
Colectivul de mutică al secției 

auto și drezine C.F.R. Craiovaî a 
construit din resunseile locație o dre- 
zină-motor turism. Această lucra
re a fost executată în 90 de zite, 
prin muncă voluntari, transformîn- 
du-se radical o caroserie găsită la 
Roșiori de tehnicianul Petre Zaha- 
ria, maestru al sportului la box.

Fădindu-se un calcul, s-a cons
tatat că prin confecționarea aces
tei drezine s-au economisit 57.000 
lei.

La drezină au lucrat fruntașii In 
producție fon Grigorescu, mecanic 
drezină, T. Cojocarii, mecanic auto, 
Victor Lebădă, tapițer și sportivii 
Ștefan Stăncuț, strungar, D. Stall" 
onescu, Iăcăitiuiș mecanic și Artur 
Schopenhauer, electrician.

Constantin Moțoc 
corespondent

La Colectivul sportiv al școlii pro- 
fcsioniaile nr. 3 Electrotehnica din 
Timișoara s-au deschis la 1 decem
brie cursuri de instructori volun
tari la oină, handbal, volei și bas
chet Zeci de elevi din clasele su
perioare au primit cu entuziasm a- 
ceastă veste și s-au înscris în 
număr mare.

După terminarea cursurilor, în 
luna februarie, colectivul sportiv al 
școlii profesionale nr. 3 Electro
tehnica Timișoara a hotărît să fo
losească pe noii instructori în ac
țiunea de dezvoltare a activității 
sportive la locul de muncă.

Mircea Popov ici 
corespondent 

re de construire a socialismului. 
Pentru noi nu există cauză mai 
(naltă decît slujirea devotată a in
tereselor patriei, a intereselor pă
cii și soc.alismului. Tineretul nos- 
stru este gata ca la nevoie să lupte 
pentru apărarea noii sale vieți, 
să-și aducă contribuția sa la zdro
birea oricăror încercări de agresiu
ne, la apărarea păcii și securității 
în Europa.

Au vorbit apoi studentul Paul 
Kirmayer de la Facultatea die Filo
zofie din București și eleva Năstase 
Elena de la școala pedagogică 
rar. 3.

In cuvîntarea sa tînărul Nicolae 
Barnea, muncitor fruntaș la uzi
nele „23 August”, a arătat că in 
fabrici și uzine, tineretul va munci 
cu toate puterile pentru ridicarea 
nivelului de trai al poporului, pen
tru întărirea capacității de apărare 
a patriei noastre.

Miile de tineri participant! la 
miting au aprobat apoi în unanimi
tate o moțiune în care se spune: 
„Tineretul din Capitala Republicii 
Populare Romîne, întrunit intr-un 
miting, se declară întru totul de 
acord cu Declarația comună a gu
vernelor participante la conferința 
țărilor europene pentru asigurarea 
păcii și securității în Europa. Tine
retul romîn cere cu toată hotărîrea 
ca puterile occidentale să renunțe 
la monstruosul lor plan de remili- 
tarizare a Germaniei occidentale. 
Tineretul nostru este gata ca la 
nevoie să lupte pentru apărarea 
cuceririlor poporului nostru, pentru 
apărarea păcii și securității în Eu
ropa. Cauza păcii șt socialismului 
este de neînvins".-

(Ageirpres)

Competiții organizate de
In scopul de a populariza și 

mai mult activitatea sportfvă în 
rîndul maselor de elevi, consiliul 
sportiv regional al asociației „Re
zervele de Muncă" organizează în 
cinstea zilei de 30 Decembrie nu
meroase și interesante competiții 
sportive. Aceste întreceri se vor 
desfășura la volei, șah, box și 
cros. In cadrul acestor competiții 
se vor întrece toți elevii și elevele 
care sînt membri ai colectivelor 
sportive, în afară de box, unde nu 
pot participa decît elevii care au 
mai boxat sau care se află în pe
rioada antrenamentelor.

întrecerile se vor desfășura în 
două etape, de colectiv și finală 
pe oraș. La cros, atît la fete cît 
și la băieți, echipele vor fi formate 
din 4 alergători. Distanța va fi 
de 600 m. — fete și 1.500 m. — 
băieți. La volei, jocurile din toate 
etapele se desfășoară sistem eli
minatoriu, învingătoare fiind echipa

---- c
Ivan Udodov (U.R.S.S.) a 

mondiale
MOSCOVA, 7 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Cunoscutul halterofil sovietic I- 

van Udodov a obținut zilele aces
tea un măre succes. In cadrul cam
pionatelor de haltere ale orașului 
Rostov pe Don, Udodov a ridicat 
la stilul „împins” o halteră în gre
utate de 111,5 kg., performanță care 
reprezintă un nou record mondial 
la categoria pană. La totalul celor 
trei stiluri, Udodov a realizat 355 
kg., rezultat care reprezintă, de 
asemenea, un nou record mondial.

Udodov a trecut abia anul aoesta 
la categoria pană. El a fost cam
pion olimpic și campion mondial 
pe anul 1953 la categoria cocoș. 
Udodov este de profesie șofer, are 
30 de ani și practică1 sportul hal-

Să ne opunem planuJlor 
lie reinviere 

a Wehrmachtuiui
In activitatea ' m^a sportivă 

am luai parte la numeroa
se întreceri cicliste, alături de 
sportivi sovietici, maghiar- in
dieni, belgieni, finlandezi și alții. 
Am participat la „Cursa Păcii' și 
la competițiile din cadrul celui de 
al IV-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților care a avut 
loc in capitala patriei noastre. Am 
închegat prietenii pe care nu le voi 
uita niciodată cu tinerii cicliști in
dieni, cu cei francezi și cu alții șl 
am putut să-mi dau seama de sin
cerele sentimente și năzuințe de 
pace ale fiecăruia dintre ei.

Recenta Declarație comună a țări
lor participante la conferința de la 
Moscova pe care am citit-o cu mu&i 
interes, arată clar că pentru 
a menține pacea in Europa și în 
lumea întreagă fiecare om cinstit 
trebuie să se opună planurilor pri
mejdioase de reînviere a Wehr
machtuiui, planuri pe care le urzesc 
imperialiștii americani, și să ceară 
tratative neîntîrziate intre ele 
patru mari puteri, pentru soluțio
narea pașnică a problemei germane.

Ca sportiv, ca tinăr, eu iubese 
pacea și îmi dau perfect de bine 
seama că toate proiectele mele, 
toate năzuințele, sînt strins legate 
de asigurarea ei. De aceea, eu con
damn pe toți acei care uneltesc 
dezlănțuirea unui nou măcel mon-t 
dial, care caută să întunece tine
rețea noastră și mă atașez cu căl
dură milioanelor de tineri cart 
iubesc și apără pacea.

GH. DUMITRESCU 
maestru al sportului I

,Rezervele de Muncă”
care cîștigă prima două seturi din 
trei. La șah, se vor organiza la 
început întreceri între clase, după 
care cîștigătorii se vor întîlni în
tre ei pentru a desemna pe primii 
trei clasați ce urmează a se în- 
tîlni cu celelalte echipe din turneul 
eliminatoriu pe oraș. La box, ca
tegoriile în care se vor desfășura 
întrecerile sînt: minimă, hîrtie, 
muscă, cocoș, semiușoară, ușoară. 
Durata partidelor este de 2 reprize 
a 2 minute. In caz că meciul se 
termini la egalitate, se califici 
pentru reuniunea următoare boxerul 
cel mai tînăr.

După terminarea competițiilor se 
vor întocmi clasamente separate 
atît la fete cît și la băieți. Colec
tivului care va totaliza cel mai 
mare punctaj i se va decerna „Cu
pa 30 Decembrie", iar celor de pe 
locurile II și III plachete de argint 
și — respectiv — de bronz.

stabilit două recorduri 
a haltere

ferelor din anul 1947.
Un nou record unional a fost 

obținut la totalul celor trei stiluri 
de halterofilul de categorie semi- 
mijilocie Fedor Bogdanovski. Re" 
zultatul lui este de 405 kg. Anul 
acesta el a îmbunătățit de două 
ori recordul Uniunii Sovietice la 
totalul celor trei stiluri. Numele lui 
Bogdanovski a devenit cunoscut 
după campionatele mondiale și eu
ropene de la Viena unde a cucerit 
titlul de campion european. Bogda
novski a realizat atunci rezultatul 
de 402,5 kg. Această performanțăl 
era superioară cu 2,5 kg. vechiului 
record unional care data din anul 
1941. Bogdanovski are 22 de anL 
El este student și locuiește la Lei 
tiangirad. —J



Din colectiv codaș, colectiv fruntaș

O PREZENTARE...

Vestea că în după-amiaza aceea, 
la depoul de automotoare din Ora
șul Stalin avea loc o ședință de 
analiză a activității colectivului 
sportiv, a trecut cu iuțeală din sec. 
ție in secție. Fiecare avea de spus 
cîte ceva. Muncitorii, tehnicienii, 
funcționarii, sportivi cu experiență 
sau numai începători în ale spor
tului, erau nerăbdători să vină cu 
sugestii die îmbunătățire a activi
tății sportive din depou.

La ședință, printre altele, s-a 
discutat îndelung despre problemă 
G.M.A. Mai ales că angajamentul 
hiat nu fusese realizat nici pe pri
mul și nici pe al doilea trimestru.

După ședință, in care muncitorii 
au criticat consiliul colectivului 
sportiv s-a pornit la o muncă sus
ținută. In dorința de a dovedi că 
și-a însușit critica consiliul co
lectivului a analizat propunerile 
făcute și a trecut la traducerea lor 
in viață. Problema G.M.A, negli
jată atîta timp, a devenit o prob
lemă centrală. De mare ajutor în 
realizarea angajamentelor G.M.A, 
• fost tov. Vladimir Grosaru, an
trenorul secției de fotbal. Știind că 
majoritatea muncitorilor au îndră
git fotba&iî, el a organizat un cam
pionat intersecții. Condiția princi
pală pentru a putea participa în 
primele faze ale întrecerii era ea 
fiecare dintre jucători să aibă tre
cute majoritatea probelor G.M.A. 
In fina'a acestei întreceri, nu pu
team participa decît jucători cu toa

Un vrednic activist obștesc

încă de la 1 noiembrie, co
mite tul raional C.F.S. Petroșani 
și-a tndepifrdt toate angajamen
tele anuale. Aceaeta vorbește 
de la sine despre realizările co
lectivelor sportive din raion.

Desigur că îa obținerea aces
tor rezultate au contribuit în 
bună măsură și activiștii ob
ștești. Membrii comisiilor pe 
ramură de sport, ca și membrii 
comisiei raionale G.M.A. au 
muncit cu multă tragere de ini
mă. Printre cei care s-au eviden
țiat în mod deosebit, prin fe- 
M în care au știut să-și 
dacă la îndeplinire sarci
nile, se află tînărul' lăcătuș 
mecanic de la mina Petrila, Ru
dolf Drotzingher. Fruntașul în 
producție Rudolf Drotzingher se 
numără și printre sportivii frun
tași ai minei. El a cucerit prin
tre primii insigna G.M.A. gr. II. 
încă din anul 1950, Rudolf 
Drotzingher a început să lucre
ze pe I nie G.M.A. Pe atunci fă. 
cea parte din conducerea colec
tivului sportiv Minerul Petrila. 
In primăvara acestui an el a 
fost ales președinte al comisiei 
raionale de control G.M.A. In 
această calitate, el a depus o 
muncă rodnică.

Pentru ca munca în colective 
să meargă cît mai bine, Rudolf 

te probele luate. Astăzi, cei die la 
depoul de automotoare din Orașul 
Stalin se pot mindri că și-au rea
lizat în întregime angajamentele 
la G.M.A. gr. I și II și că sin! 
chiar printre colectivele sportive 
fruntașe ale Locomotivei.

De asemenea, atelierele de va
goane și locomotive din localitate 
au reușit, prin campionate inter
secții și prin atragerea în muncă a 
unui larg activ obștesc, să reali
zeze angajamentul la G.M.A. Doar 
colectivul sportiv Locomotiva
I.C.C.F.  din Orașul Stalin nu a 
reușit încă să-și realizeze angaja
mentul la purtători G.M.A. De a- 
ceea, consiliul sportiv regional 
Locomotiva și-a îndreptat toată 
grija spre acest colectiv codaș, 
pentru ca pînă la sfârșitul anului 
nici acesta sâ nu rămînă în urma 
celorlalte colective. Muncind serios, 
cu ajutorul consiliului orășenesc 
al asociației Locomotiva, eu ajuto
rul comitetului de întreprindere, 
care în ultimul timp le-a dat un 
sprijin efectiv, consiliul colectivului 
sportiv Locomotiva I.C.C.F. și co
misia die pregătire și examinare 
G.M.A. vor reuși să-și realizeze am- 
ga jam antele la purtători de insignă 
pe anul 1954. Dar, pentru aceasta, 
vor trebui să colaboreze cu biroul 
organizației U.T.M. care le va da 
un sprijin efectiv, vor trebui să 
depună o muncă continuă și or
ganizată. la» roadele nu vor îin- 
tîrzia, desigur, să se arate.

Drotzingher s-a ocupat î»dea- 
proape de reorganizarea comi
siilor de pregătire și examinare 
G.M.A. din colectivele din ra
ion. Antrenarea în munca 
G.M.A. a profesorilor de cduca- 
e fizică a dat rezultate foarte 
bune.

De asemenea, faptul că în co
rista raională au fost cooptați 

profesori de educație f-zică de 
a Lupeni, An moașa și Lone a 

a îmbunătățit simțitor munca 
acestei comisii. Înainte, majori
tatea membrilor comisiei erau 
doar din Petroșani, neavînd po
sibilitatea să cunoască îndea
proape situația tuturor colective
lor din raion.

In fiecare după-amlază, la 
sfîrșitul oreloir de muncă, Rudolf 
Drotzingher lucrează la comite
tul raional C.F.S. Petroșani. El 
a pus la punct 6ituația G.M.A. 
pe întreg raionul. Oricine se in
teresează de această situație, 
poate afla din scriptele comis ei 
toate datele necesare.

Sezonul de iarnă trebuie folo
sit din plin, pentru ca un număr 
cît mai mare de tineri să-și 
treacă norma de schi. Rudolif 
Drotzingher și-a luat angaja
mentul de a contribui la reali
zarea cît mai multor purtători 
de insignă, la trecerea cît mai 
multor norme de schi de către 
aspiranți.

Activistul obștesc Rudolf 
Drotzingher este sprijinit îndea
proape în munca sa de preșe
dintele comitetului raional C.F.S., 
Vasile Hlopetschi, precum și de 
profesorii de educație fizică loan 
Ciortea și Maria Văcaru.

Prin felul în care își duce 
munca, atît în producție, cît și 
pe terenul de sport, tinărul lă
cătuș Rudolf Drotzingher este 
un adevărat exemplu pentru ti
nerii sportivi de la m na Pe
trila.

îulătuFHMi un«le greutăți
La Constanța lipsa 

sport corespunzătoare 
resimțită. Cu toate acestea, folo
sind încăperi mici, în care nu se 
poate juca volei sau baschet, spor
tivii constănțeni se pregătesc pen- 

gimnas-

unor săli de 
este tot maj

colectivului 
într-una 
o serie 
asgure

din 
de

tru trecerea normelor de 
tică G.M.A.

Consiliul 
Progresul, 
țe a luat 
menite să u _ ______
G.M.A. posibilitatea trecerii nor
melor specifice sezonului de iarnă. 
Uneie din aceste hotărîri au și 
fost traduse in viață.

Astfel, folosindu-se posibilitățile 
10cale.au fost procurate materialele 
necesare amenajării unui pati
noar pe terenul de baschet.

Pentru a crea sportivilor con
diții necesare pregătirii lor, a fost 
reparată sala și s-a procurat 
combustibil. Așadar, iată că spor
tivii din cadrul acestui colectiv se 
vor putea pregăti și vor trece 
normele de gimnastică prevăzute 
de regulamentul complexului 

G.M.A.
In clubul aflat în curs de ame

najare, aspiranții G.M.A., avînd 
la îndemină biblioteca cu nume
roase lucrări de specialitate, își vor 
îmbogăți cunoștințele în vederea 
examenului teoretic.

Aspiranții G.M.A. din cadrul co
lectivului sportiv Progresul vor 
putea trece normele de schi la u- 
nul din cele două centre de antre

sportiv 
șed in- 

hotărîri 
aspiranților

nament organizate de comitetul 
orășenesc C.F.S. Constanța. Ei vor 
avea la dispoziție schiurile colec
tivului, care au fost reparate și pre
gătite pentru concurs. Președintele 
comisiei de pregătire și examinare 
G.M.A. a colectivului sportiv Pro- 
gresul-Constanța, tov. Anton Geor
gescu, cane este în același timp și 
absolvent al unei școli de instruc
tori G.M.A., va trebui să facă o 
cotitură serioasă în activitatea sa 
și, folosind cunoștințele acumulate 
in școală, să sprijine comisia de 
pregătire și examinare și aspiran
ții G.M.A. care așteaptă de la el 
îndrumări și, mai ales, o muncă 
serioasă, plină de roade

Acolo unde nu există preocupare 
pentru normele G. M. A. de iarnă

Majoritatea colechvelor sportive 
din țara noastră au reușit încă de 
pe acum să-și pună Ia punct toate 
materialele și echipamentele spor
tive necesare trecerii normelor 
G.M.A. de iarnă.

Mai sînt însă colective sportive 
din Capitală care privesc cu o 
condamnabilă nepăsare acțiunea 
de pregătire a sezonului de iarnăt 
Colectivul sportiv Metalul „Matyaș 
Rakoși" dovedește o gravă suba
preciere a sporturilor de iarnă. Pî
nă acum nu au fost revizuite și 
reparate materialele și echipamen
tele sportive. Conducerea colecti
vului sportiv a socotit că e bine 
să „muncească" în perioada aceas
ta fără vreun plan de acțiune. Co
misia de pregătire și examinare 
G.M.A., ca și secțiile pe ramură 
de sport, nu au făcut absolut ni
mic pentru asigurarea desfășară- 
rii antrenamentelor și concursuri
lor pentru trecerea normelor 
G.M.A. la schi, gimnastică și e- 
xamenul teoretic. Lipsurile de mai 
sus se datoresc în mare măsură 
și direcțiunii uzinei. Activitatea 
sportivă din această întreprindere 
nu a fost analizată de direcțiunea 
întreprinderii și nu au fost luate 
măsuri pentru înlăturarea acestor 
deficienței O situație asemănătoare

Vă prezentăm colectivul spor
tiv Flamura roșie-Tricotajul Ro
șu din Capitală I Vi-l prezentăm 
pentru că... Dar, stați I Mai bi
ne s-o luăm de Ia început...

Scena se petrece la sediul co
mitetului de întreprindere al ta- 
bricii Tricotajul Roșu. De față sînt 
numai subsemnatul și o tovarășă 
mărunjică, ocupată să frunzăreas
că niște Mrti'i...

— Tovarășul ?
— Caut pe cineva de la colec

tivul sportiv...
— Sînteți cumva de la asocia

ție ?
— Nu.
— Ah 1 Mă și miram... Dar, 

în sfârșit, vă pot spune că preșe
dintele colectivului sportiv nu este 
aci în acest moment. Puteți vor
bi însă cu tovarășul Vasile Dică. 
El răspunde în cadrul comitetului 
de întreprindere de problema spor
tivă.

Pînă să vină tovarășul Dică, in
terlocutoarea noastră, tovarășa Ro
za Lazarovici, care este președin
ta comitetului de întreprindere, îmi 
spune cîte ceva despre colectivul 
sportiv. Aflu că treaba merge prost, 
că tovarășii din conducerea colec
tivei sînt leneși, că de la aso
ciație mi au primit nici un aju

Munca de propagandă și agitație 
m epnjiiîui activității G. M. A.

Pentru majoritatea colectivelor 
sportive din orașul Tg. Mureș, 
munca de propagandă și agitație 
pe linia complexului G.M.A. este 
o preocupare dte seamă. Datorită 
intensei activități în acest dome
niu, ca și mijloacelor variate în
trebuințate, numeroși membri ai 
colectivelor sportive din localitate 
au fost angrenați în trecerea nor
melor G.M.A.

Unul din colectivele sportive din 
acest oraș, care se ocupă perma
nent de întărirea muncii de propa
gandă și agitație G.M.A, este co
lectivul Voința. Gazetele de perete 
speciale, fotomontajele existente la 
cele patru cercuri sportive, ca și la 
sediul colectivului, popularizează 
succesele obținute de colectiv în 
munca G.M.A. La sediul colectivu
lui a fost amenajată nu de mult 
și o vitrină sportivă, în care sânt 
expuse diplomele, cupele și plache
tele obținute de sportivii colecti
vului. La intrarea în parcul sportiv 
Voința, există un mare grafic cu 
realizări G.M.A.

Și la colectivul Constructorul —' 
Tg. Mureș există preocupare pen
tru munca de agitație și propa
gandă. Activiștii voluntari ai aces
tui colectiv, cu sprijinul consiliu
lui colectivului, au amenajat la 

există ți la cercul sportiv Meta
lul l.O.R. Aici nimeni nu „vrea" 
să se ocupe de pregătirea și or
ganizarea activității G.M.A. de iar
nă. Comitetul de întreprindere ca 
și consiliul colectivului Metalul „23 
August", nu au tras Ia răspundere 
conducerea cercului sportiv pen
tru slaba activitate pe care o des
fășoară. Această stare de lucruri 
este cu atît mai inexplicabilă cu cît 
activitatea sportivă din perioada 
lunilor de vară a anului acesta a 
fost mulțumitcare. 

— In cadrul pregătirilor de iarnă, vă prezentăm: *Sus pe deal cu 
săniuța"

tor... Și după citeva momente vin 
și tovarășul Vasile Dică. Prezen 
țări, strângeri de mînă și. apoi 
prima întrebare...

— Cum stați cu vizita medicală 
la aspiranții GMA ? (De fapt 

pentru acest lucru venisem).
— Nu s-a făcut nimic 1
Am crezut că omul glumește.
— Bine, da<r cîți aspiranți 

GMA aveți ?
— Asta nu maii ști<u... Dar ce- 

ea ce știu precis este că în tot a- 
nul 1954 am reușit să avem doai 
6 purtători de insignă 1 (Da, da I 
Este bine scris, așa că nu vă mi
rați).

— Și în general care este acti> 
vitatea colectivului sportiv ?

— In general, se mai face ..ci
te ceva", pe ici, pe colo. Avem 
o echipă de fotbal (deși în între; 
prindere majoritatea sa lari ați lor 
sînt... femei) și una de volei. în
colo....

Tovarășul Vasile Dică ridică 
din umeri și mă privește întrebă
tor. Ce se mai putea spune? Ni
mic.

Eh, acum ați -văzut pentru ce 
vă prezentăm colectivul sportiv 
Flamura roșie — Tricota joii Roșu î 
Merită 1 Nu-i așa ?

A. CALIN

sediul colectivului un colț G.M.A. 
Aici pot fi văzute fotomontaje și 
diferite chinograme, care-i ajută 
pe aspiranți în pregătirea lor. Tot 
îa colectivul Constructorul este fo
losit permanent un afișier cu as
pecte diin munca G.M.A.

La colectivul Avîntul — Simo 
Geza, din lipsa de inițiativă a res
ponsabilului cu propaganda din 
consiliul colectivului și a comisiei 
de pregătire și examinare G.M.A, 
munca de propagandă și agitație 
G.M.A. se efectuează numai prin 
stația de radioamplificare. Nu exis
tă fotomontaje, gazete de perete, 
care ajută mult și care ar constitui 
un foarte bun mijloc de atragere a 
tot mai multor muncitori Im trece
rea normelor G.M.A.

Sînt și alte colective sportive 
în orașul Tg. Mureș, în care munca 
de agitație și propagandă pe linia 
complexului G.M.A. manifestă lip
suri destul de serioase. De pildă, 
la colectivele Progresul, Locomo
tiva și Flamura roșie, această 
muncă constă numai In... lipărea 
afișelor.

Dacă munca de agitație și pro
pagandă pe linie G.M.A. mai are 
unele lipsuri în orașul Tg. Mureș, 
de vină este și comitetul orășenesc 
C.F.S, care nu a făcut aproape 
nimic în această problemă.

La colectivul sportiv Progresul 
Institutul „Ciprian Porum bescu" 

s-a Înrădăcinat de mai multă vre
me o concepție complet greșită fa
ță de activitatea sportivă. Con
siliul acestui colectiv, consideră că 
sportul nu poate fi de nici un 
folos unor tineri muzicieni și, ca 
atare, nu mișcă un deget pentru 
atragerea lor în sport. Lucrul a- 
cesta a făcut ca pregătirile pen
tru sezonul de iamă sâ fie din 
cele mai slabe.
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Len Reed din Noua Zeelandă 
vrea să cunoască rugbiul din Rominia

Jtițt activitatea cotuisiHor cenfaale

Printre alte scrisori pe care i le 
trimit cititori din multe țări ale 
■lumii, redacția revistei „România 
populară" a primit de curind un 
plic care a făcut o lungă călătorie 
pentru a ajunge la București. Ce.1 
câine l-a expediat locuiește tocmai 
ia Auckland In Noua Zeelandă și 
se interesează de o problemă pe 
care o întîlnaști mai rar in scri
sorile care vin la redacție: spor
tul. Găsind în numărul 4, din a- 
cest an, al revistei o fotografie 
reprezentând o fază din meciul idle 
rugbi dintre echipele Locomotiva 
ți Dinamo, însoțită die un text ex
plicativ, Len Reed a vrut să 
afle noi amănunte in legătură cu 
felul în care este organizat acest 
sport în țara noastră, vrea să cu
noască regulamentul de joc al e- 
chipelor românești de rugbi. Și 
pentru că știm că acest sport este 
popular în Noua Zeelandă, că e- 
chipele de rugbi de acolo am în
registrat frumoase rezultate în 
turneele pe care le-au întreprins 
in Europa, trebuie să ne bucurăm 
că performanțele remarcabile obți
nute de rugbiștii noștri sînt cunos
cute și interesează chiar și pe lo
cuitorii din îndepărtata insulă a 
Pacificului. In scrisoarea sa>, Len 
Reed, arată că cei din Auckland 
au aflat din ziare și reviste de ai- 
ceste performanțe care au uimit 
prin valoarea lor.

Răspunsul la scrisoarea lui Len 
Reed, cuprtazînd toate datele in le
gătură cu jocul die rugbi în țara 
noastră, călătorește acum spre 
Noua Zeelandă. I l-a scris chiar 
Gheorghe Pîrcălăbescu, căpitanul 
șl antrenorul echipei de rugbi Lo
comotiva ecea ce, fără îndoială, 
îl va bucura foarte mult pe Reed. 
țintad seama de faima de care se 
bucură această echipă.

Dar oare nouă nu ne rămîne ni
mic de discutat pe marginea aces
tei scrisori ? Dimpotrivă, nu se 
poate să nu te gîndești la felul in 
care a progresat acest sport în 
țara noastră ta ultimii ani și cit 
de repedie a reușit el să se afirme 
pe tărim internațional. Aceasta, 
datorită mai ades sprijinului deose
bit de care se bucură sportul în 
general în țara noastră și deci rug- 
biul.

Pînă după ultimul război, rug- 
bhil era cunoscut numai în Bucu
rești și era practicat numai de o 
mină de oameni avuți. Dacă tine
rii noștri rugbiști ar răsfoi astăzi 
ziarele de sport care apăreau îna
inte de 1944 ar descoperi în for
mațiile echipelor de rugbi de a- 
tunci o mulțime de nume de prinți, 
proprietari de bănci sau moșieri, 
singurii care aveau In trecut po
sibilitatea să practice acest sport.

Și tocmai de aceea, astăzi îți’ 
pare rău că Auckl aradul este atît 
de departe, la mii de kilometri, 
pentru că altfel Gheorghe Pîrcă- 
iăbescu nu s-ar sfii să-l invite pe 
Len Reed, să vadă chiar cu ochii 
lui ce înseamnă o echipă de rugbi 
In țara noastră. Pe terenul din 
apropierea atelierelor „Grivița Ro
șie" din București, poți • asista a- 
proape ta fiecare după-amiază la 
un antrenament al rugbiștilor din 
echipele de pitici, juniori, rezerve 
sau din prima formație. Cel mat 
interesant antrenament este, desi
gur, cel al primei formații. Dar 
înainte de aceasta cred că este 
bine să vorbim chiar despre tere
nul pe care se desfășoară antre
namentul. Nu este un teren pre
tențios pe care să-l poți compara, 
de pildă cu cel al marelui 
complex sportiv Dinamo sau 
cu stadionul „23 August". Este a- 
șezat ta mi’ioeul unui parc de re
creare —• „Parcul copilului" — ta 
came întîlnesti Întotdeauna munci
tori ai marilor ateliere die cale fe
rată din apropiere. Ei locuiesc ta 
cele mai multe din casele din îm
prejurimi și vin adeseori să se 
odihnească și să respire aer curat 
ta acest parc. De fiecare dată am 
văzut acolo numeroși copii și de 
aceea am socotit că numele par
cului a fost bine ales. Pe de altă 
parte, muncitorii care vin să se 
recreeze ta parc, asistă aproape în 
fiecare zi la un spectacol sportiv: 
antrenamentul rugbiștilor. Dacă a- 
sociația sportivă Locomotiva a de
pus toate eforturile pentru ame
najarea acestui teren, realizarea 
lui se datorește în bună parte 
chiar jucătorilor echipei de rugbi, 
care au venit aici să lucreze în 
orele lor libere. Și ce mtadri și fe
riciți au fost ei cînd aiu putut să 
se antreneze pe noul teren chiar 
ta fața tovarășilor lor de muncă I

Montatorul Nicolae Soculescu, 
talonerul echipei, vine de obicei la 
antrenament direct de la atelier. 
După cele opt ore die muncă, ta 
care de cele mai multe ori și-a 
depășit norma de lucru, el se ae
rată tot atit de harnic și la an
trenament. Există in marginea te
renului un ,.jug“ pentru antrena
mentul jucătorilor din grămadă, 
confecționat de muncitorii atelie
relor chiar din materialele rămase 
de la repararea vagoanelor de că
lători. Folosind acest jug, Socu- 
lescu se antrenează cu multă răb
dare. Uneori, antrenorul și coechi
pierii săi îi reproșează că joacă 
mai silab în cîrnp și tocmai de a- 
ceea el se pregătește în ultimul 
timp și în această direcție.

Dacă mulți jucători ai echipei 
vin la antrenamente fără nici o 
tatîrzîere, există cițiva pe care an
trenorul Gheorghe Pîrcălăbescu îi 
trece, uneori, absenți în carnețelul 
lui. Aceasta nu se datorește însă 
vreunei neglijențe a lor sau des
considerării orelor de antrenament. 
Astfel, Viorel Moraru, jucătorul din 
•limfa a IlI-a, care creează multe 
faze frumoase prin jocul său inte
ligent și aduce puncte prețioase 
echiipei, Înscriind spectaculos, este 
student în anul IV al Institutului 
de căi ferate. Cum e și firesc, la 
Facultate nu i s-a alcătuit un 
program special și de aceea orele 
Iui de curs coincid, uneori, cu cele 
de antrenament, Cîteodată, se to- 
tîmiplă ca stând în mijlociul cole
gilor săi si arcultmdu-1 pe profe
sor vorbind despre terasamente sau 
mașimi, blondul Viorel să-și lase 
glndurile să alerge pentru cîteva 
clipe și la terenul pe care se an
trenează coechipierii săi. Dar asta 
numai pentru cîteva clipe... In 
schimb, a dbua zi, dimineața, c'rad 
are cîteva ore libere, Viorel Mo- 
rairu, împreună cu Vasile Mladin. 
coleg și tovarăș de echipă, pot fi 
văzuți alergînd pe stadion, „dez- 
tnorțtadu-și mușchii", — așa cum 
îi place lui să spună. Și nu este 
exclus ca cei doi să întâlnească 
pe teren și pe Lică Cotter, student 
In anul III la Institutul politehnic 
din București, care și-a găsit și el 
un răgaz între două ore de curs.

Desigur, se naște întrebarea, 
cum au reușit acești jucători și 
cei care formează alte echipe de 
rugbi renumite, ca Dinamo, Casa 
Centrală a Armatei și Constructo
rul să formeze loturi atît de omo
gene, cu o mare putere de luptă, 
c rad există, desigur, și unele greu
tăți în organizarea antrenamente
lor în comun. Dar ei au reușit, da
torită tocmai unor metode de mun
că moderne, unor cercetări intense 
și mai ales folosirii experienței 
altor sporturi. Despre aceste me
tode de lucru scriu cărțile și re
vistele de specialitate. Să urmă
rim, de pildă, jocul tînăru'ui Du
mitru Ghiuzelea, care i-a uimit pe 
toți jucătorii, antrenorii și ziariștii 
străini care l-au văzut denăștadu-si 
net adversarii. înscriind la canatul 
unor acțiuni foarte spectaculoase. 
Este interesant de șttat că Ghiu
zelea a fost la început jucător de 
handbal și s-a făcut remarcat ta 
competiția ponulară organizată ta 
1949: „Cupa tineretului muncitor", 
apoi, el a îndrăgit rugbiul Dacă 
la hamdhail reușea să se strecoare 
cu ușurință printre adversari, el 
șire dlait seama că lucrul acesta este 
cu mult mai greu Ia rugbi. Ii lip
sea forța necesară. Oare antrena
mentele halterofililor nuteau să-i 
aducă acest lucru? Fără îndoiailă 
că da! Și de aceea, seară de seară, 
după orele de muncă, Ghiuzelea ri
dica sute și sute de kilograme de 
metal. Dar și viteza trebuia Îmbu
nătățită împreună cu antrenorul 
său, el a căutat ta programele de 
pregătire ale atleților ceea ce-i 
trebuiai. Ba mai mult, a lucrat îm
preună cu at’eții. In primăvară, 
cînd a ieșit pe stadion, căpătase 
elemente dim forța halterofililor, din 
viteza atleților și din rezistența 
schiorilor, pentru că nu dte puține 
ori l-am văzut in după-amiezile de 
iarnă lunecind p> schiuri kilometri 
după kilometri. Și Ghiuzetea nu 
este singurul care se antrenează în 
acest fel. Majoritatea Sportivilor 
din țara noastră au asemenea pro
grame de antrenament. La fel face 
funcționarul A'exandru Paloșanu, 
studentul Șerban Mehedinți, ingi
nerul Aurel Niculescu, cunoscuți 
jucători de rugbi. După orele de 
muncă de la birou sâni de pa șan
tier, ei iși găsesc un răgaz pentru 

a se antrena eu sirguință. Formate 
din jucători Conștiincioși, care se 
străduiesc să-și ridice necontenit 
măiestria, anitreniîndlu-se cu .pasiu
ne, echipele de rugbi din țara noa
stră a<u înregistrat însemnate pro
grese în ultimii ani, reușind fru
moase performanțe in întrecerile 
internaționale.

Un alt factor important pentru 
progresul rugbiului din țara noa
stră este tocmai faptul că acest 
sport nu este practicat acum numai 
în București ci și în multe centre 
ale țării, în care, în trecut, nici 
nu se auzise de el. Astăzi joacă 
rugbi constructorii din Orașul 
Stalin, studenții din Cluj, Timi
șoara, Petroșani și Iași, muncitorii 
de la Tîrnăveni, de ia Ploești; se 
joacă rugbi la Galați, Tecuci și ' 
ta alte centre. Există o competiție 
pentru echipele din prima catego
rie (opt echipe), un campionat pen
tru echipe de categoria a doua 
(16 echipe), campionate orășenești 
și un campionat pentru echipe de 
juniori. Echipele acestea stat pre
gătite de peste 25 de antrenori și 
numeroși instructori voluntari.

Tot pe terenul echiipei de rugbi 
Locomotiva, Len Reed ar putea ve
dea la antrenament una din cele 
mai bune echipe die juniori din 
țara noastră. Aceasta este formată 
din copii care pînă de curînd se 
jucau în parcul despre care am 
vorbit și care au îndrăgit acest 
sport văzînidu-i pe cei mai mari la 
antrenament. Acum, la vîrsta die 
15—16, sau 17 ani, idtapa ce își fac 
lecțiile pentru a doua zi, se duc 
pe stadion ca să „bată" min
gea ovală. Antrenorul lor, Tu
dor Georgescu, un ttaăr foarte ve- 
soil și spiritual, care este capabil 
să-i oprească, uneori, din alergare 
ca să tălmăcească împreună cu ei 
o frază din Cehov sau un vers 
din Byron, a reușit să facă în a- 
proape doi ani adevărați jucători 
de rugbi din copiii care se jucau 
pînă de curtaid în parcul din jur. 
Ori cîț de bin» ar juca însă ori
care din ei este pus cu promptitu
dine în situația să stea pe tușe 
atunci cînd la școală a obținut o 
notă proastă. Reintră ta formație 
•numai atunci cînd a reușit să-și 
îndrepte neta...

Intr-o astfel de echipă a învă
țat să joace ta anii treouți cel mai 
bum fundaș din țara noastră, A'e
xandru Pcnciu. In cele opt ore de 
muncă el studia cu p^iune toate 
micile mecanisme, atît roe exacte, 
ale centralelor telefonice dar n>-a 
lipsit niciodată de la un antrena
ment învățînd cu o perseverență 
de invidiat să trimită tot atlt de 
exact în tușe mingea de rugbi 
care este greu de stăpânit. Parcă îl 
și văd vestind după-amiaza pe sta
dion. Ca orice tînăr din țara noa
stră care practică un sport și eare 
face parte dintr-un colectiv spor
tiv, el primea echipamentul de la 
magazioner. Nu erau strașnice pri
mele lui ghete, dar asta nu-1 îm
piedica să se antreneze chiar două 
ore și inmătnte. In scurt timp, el 
a reușit să lovească mingea tot 
atît de bine cu piciorul drept ca și 
cu sttagul, pentru că el este „stîn- ș 
gaci". Pentru primul său meci el 
a primit o pereche dte ghete noi și ’ 
frumoase. S-a înttamlat să fie chiar 
in ziua in care obținuse nota cea 
mai mare pentru studii. Cu toate 
că a rămas să Învețe ptoă noantea 
tîrziu, totuși a doua zi a jucat fără 
greșeală. In cronicile meciului 1 
s-a acordat de asemenea, cea mai 
bună notă. Dar cite meciuri fru
moase n-a jucat die atunci Penciu, 
împreună cu coechipierii săi, lrap- 
ttad din toate puterile pentru cu
lorile colectivului! De altfel, dra
gostea de colectiv i-a făcut pe 
rugbiștii noștri să depună toate 
eforturile în întîlnirile internațio
nale realizând victorii din cele mai 
frumoase. începând din 1946, ei au 
obținut în întrecerile internaționale, 
alcătuind echipa națională, echipele 
selecționate și echipe de cluburi, 
42 victorii, două meciuri egale, 
pierzînd șase întilnîri. Asistând la 
ultimele jocuri ale rugbiștilor noș
tri, cunoscutul specialist francez, 
fost internațional de rugbi, Robert 
Barran, a scris: „Rughiul romî- 
nesc nu mai trebuie socotit o rudă 
săracă și merită cu prisosință să 
ia loc in concertul international".

Și iată, gindindu-mă. la toate 
acestea, am întocmit și eu pentru 
Len Reed mai mult decît o scri
soare...

V. TU DOR,

Conferința comisiei ceatrak

In zilele de 3, 4 și 5 decembrie 
s-a desfășurat î» Capitală confe
rința pe țară a comisiei catenate 
de schi pe anul 1954. Cu această 
ocazie, participarații la conferință 
au ascultat raportul de activitate 
al comisiei catenate de schi, pe a- 
nul 1954, raportul comisiei regio
nale de schi Cluj, raportul comi
siei raionale de schi Reșița și 
raportul prezentat de asociația 
Știința.

La discuț i iile care au urmat, au 
luat cuvîn'lull diferiți participanți 
ia conferință care au criticat felul 
în cars și-ia dus activitatea fostul 
birou al comisiei centrale, din cau
za unei munci neorgan'zate, negli- 
jîmd multe din problemele privind 
activitatea schiului din țara noas
tră. Acest birou nu s-a preocupat 
și nu a putut urmări activitatea 
schiului dlin întreaga țară, nu s-a 
preocupat de diferitele competiții 
care să angreneze noi praicticanți 
ai acestei discipline, neurmărind 
rezolvarea problemelor privind ma
terialele și bazele. Tocmai de aceea 
multe din obiectivele planului de 
muncă propuse la ședința comisiei 
centrale de schi din ,anul 1953, n>u 
au fost îndeplinite. Au fost de a- 
semenea discutate naipoiartele pre
zentate de comisia regională de 
schi Cluj, de comis» naionailă de

Conferința pe țară a comisiei
In zilele de sîmbătă 11 și du

minică 12. decembrie, se va ține în 
Capitală conferința pe țară a co
misiei centrale de sporturi nau
tice.

La această conferință vor parti
cipa toți membrii comisiei centrate, 
.antrenori, responsabili die secții din 
diferite orașe, sportivi fruntași.

Lucrările confertaiței încep sîm-

„Fetelor noastre le este rușine să facă sport..."
„...le este rușine să apară 

în șort pe terenul de sport..." 
Fragment dintr-o scrisoare 

primită din cine știe ce coif 
de (ară, din vreun sat pierdut 
undeva prin munji ? Ați fi în
dreptățiți să credeți așa pen
tru că e greu să-ți închipui, 
astăzi, că ar mai putea exista 
și prin alte părți mentalitatea că 
fetelor nu le șade bine pe tere
nul de sport, că e o rușine și 
o încălcare a bunelor moravuri 
că^ ele să apară in costum de 
sport. Și totuși, lată că această 
mentalitate mai există, și încă 
acolo unde fe-ai aștepta cel 
mai puțin^ Fragmentul de mai 
sus este reprodus dintr-o seri- 
soare venită de la Bacău și se 
referă la tinerele fete care lu
crează la fabrica „Steaua Ro
șie" din acest oraș. Oricum, 
nu s-ar putea spune că sportul 
e cunoscut la Bacău de azi, de 
ieri. Dimpotrivă. El are și aici 
mulți prieteni, oameni tineri și 
vîrstniei, băieți și fete. Atunci, 
de ce printre prietenii sportu
lui nu se numără și tinerele fe
te de la „Steaua Roșie" ? Scri
soarea primită de la corespon
dentul nostru V. Mihăilă ne a- 
jută să pătrundea tainele aces
tui mister.

La fabrica „Steaua Roșie" 
există o slabă preocupare pen
tru atragerea tineretului în 
viața sportivă. Și trebuie si se 
țină seama de faptul că tine
retul acesta este compus, în 
majoritate, din fete. Cotectivul 
sportiv are de bună scamă par
tea sa de vină că sportul de 
masă n-a devenit o realitate vie 
în această fabrică, deși, ca pre
tutindeni în țara noastră, au 
existat bune condiții pentru 
realizarea acestui lucru. Dar o 
parte și mai însemnată din 
vină aparține comitetului U.T.M. 
al fabricii pe care nu-l neliniș
tește cîtuși de puțin faptul că 
numai 10 la sută din tinerii 
din fabrică fac sport. Secreta
ra comitetului U.T.M. este to
varășa Eugenia Crăciun. Ea 
are o mare slăbiciune pentru 
teatru, jocuri, cîntece. Slăbi
ciunea secretarei devine linie 
de conduită p ntru întregul co
mitet, și asta nu mai e bine. 
Toți membrii comitetului se 
zbat care încotro să orga
nizeze mai bine ac'initatea ar-

de schi pe anul 1954

schi Reșița ca și raponlul prezent 
tat de asociația Știința. S-au ară
tat în aceste discuții și lipsurile 
pe care le-au avut acestea. In 
ziua a doua a conferinței a fost 
prezentat un referat tehnic, cuprin
zând concluzii asupra întîlnirHar 
totemaționiale la care .au luat pars 
te schiorii noștri, ta sezonul tr^ 
cut. In .aceeași zi s-a discutat re-1 
organizarea comisiei centrate de 
sedii și a fost ales noul birou ai 
comisiei centrale. Din noul birou 
fac parte tovarășii: Bujor Alrnă- 
ja.n — președinte; Octavian Tub al 
și Anton Netoliinschi, vicepreședinți ; 
Virgil Teodorescu — responsabil ai 
subcomisiei de competiții; Gheorghe’ 
Mitra — responsabilul subcomisiei 
antrenori; Alexandru Arghj-qpa.1 — 
responsabilul subcomisiei arbitri;
Ion Avramescu, responsabilul sut> 

comisiei materiale; Dragoș Bur- 
ghelea, responsabilul subcomisiei 
baze sportive ; Paul Balcany, res
ponsabilul subcomisiei juniori; Pen 
tre Focșăn-eiainu, responsabilul sub-: 
comisiei clasificări; Tudor Voire 
nicu, responsabilul subcomisiei pro^ 
ipagandă-agitație; Elena Dumte 
trașou, secretară.

Au fost expuse apoi obiectivei# 
planului de muncă al comisiei cen
trale de schi pe anul 1955.

centrale de sporturi nautice
bălă la orele 17, în sala de ședințe 
a ziarului „Sportul popular” și 
voir continua duminică dimineața la 
orele 9.

Pe ordinea de zi fîgureaiză : ra
portul de activitate a1 Comisiei 
centrale pe 1954, rapoarte ale unor 
comisii orășenești, planul de acti
vitate pe 1955.

o----

tistică a tineretului. Și dă-t 
cu festivalurile, cu piesele, cu 
corurile. Asta nu-i de loc rău. 
Tineretul trebuie să-și ridice ni
velul cultural, să se distreze. 
Dar tineretul trebuie și să se 
întărească, să se călească. 
Atunci cînd comitetul U.T.M. 
de la „Steaua Roșie" și-a 
început activitatea el și-a 
trecut, cu siguranță, în planul 
de muncă și un punct special 
cu privire la dezvoltarea spor
tului. Păcat însă că Mul a 
rămas pe hîrtie. Ce consecințe 
are această atitudine se poate 
vedea lesne. Nu numai că tine
relul nu face sport la „Steaua 
Roșie" dar mai există și acea 
mentalitate învechită, care nu 
face deloc cinste. S-au întrebat 
vreodată comitetul U.T.M. de 
la „Steaua Roșie" și secretara 
lui: se împacă atitudinea, men
talitatea fetelor de la „Steaua 
Roșie" cu faptul că în (ara 
noastră zeci de mii de femei 
practică sportul, că ne putem 
mîndri cu asemenea sportive 
de valoare mondială .ca Angeli
ca Razeanu, 1 olanda Balaș, șt 
altele ? Nu se împacă deloc, 
fără doar și poate. Alunei, ce 
au făcut colectivul sportiv si 
organizația U.T.M. pentru a li
chida această situație ? Au ini
țiat ele competiții sportive pen
tru tinerele fete ? Au populari
zat rezultatele în sport ale fe
telor de la alte întreprinderi 
din Bacău, cărora nu le este 
rușine să facă sport... ? Au 
chemat în mijlocul fetetor de 
la „Steaua Roșie" fruntașe ale 
sportului nostru ?

Unii activiști din colectivele 
sportive, cînd le vorbești despre 
munca educativă, per încurcați 
de parcă i-ai fi întrebat de cel 
mai abstract lucru din lume. 
Prin simplă impresie, credem 
că șl activiștii de la „Steaua 
Roșie" fac parte din această 
categorie. „Muncă educativă ? 
ne-ar răspunde ei. Păi de ches
tia asta se ocupă comitetul 
U.T.M.". Dacă se ocupă intr-a
devăr, și cum se ocupă, o spun 
destul de lămurit faptele.

Un lucru este sigur : și nouă 
ne este rușine pentru că atîtea 
și atîtea tinere de la „Steaua 
Roșie" nu vor să iasă pe tere
nul de sport..., de rușine.



JI Vll-lea campionat de șah al HP. I,
— Intftniri decisive

<■ Va cîștiga Bălanei pentru a tre
ia oară campionatul țării ? Iată 
Întrebarea care preocupă pe toți 
iubitorii de șah, acum cînd deți
nătorul titlului de campion, după 
ce a înregistrat șapte victorii la 
r-înd, pare a fi foarte greu de oprit 
din acest adevărat iureș spre pri
mul loc. E drept, începind cu 
ruanda de azi, Bălănel are de 
totîlnit adversari redutabili, în 
ordine: Troianescu, Șuta, Halic, 
Mititelu, Soos, Costea și M. Rădu- 
Iescu. Printre aceștia se află toc
mai principalii „urmăritori1* ai 
campionului și intîlnirile directe cu 
ei pot fi decisive în această pa
sionantă întrecere. Oricare ar fi 
Insă rezultatul final, maestrul Bă- 
lăxel a înregistrat de pe acum o 
performanță remarcabilă, acumulind 
10 puncte în 12 runde, deci peste 
80 la sută din totalul maxim. (Să 
amintim că în acest concurs nor
ma de maestru este de 12‘/2 punc
te). Cele 7 runde care mai sânt 
pînă la sfîrșit ne vor arăta dacă 
Bălănel poate să continue „trena** 
extraordinară pe care a impus-o 
cursei pentru titlu, sau care dintre 
ceilalți fruntași în clasamevt vor 
reuși să-i reziste.

In runda a 12-a, de marți, spec
tatorii așteptam ca maestrul inter
național I. Bălănel să aibă un ob
stacol greu dte trecut In persoana 
fostului campion G. Alexandrescu, 
recunoscut pentru tenacitatea lui. 
Și totuși Bălănel a reușit să în
scrie încă o victorie „Înainte de li
mită**, adică în răstimpul celor 
5 ore de joc. Avansîndu-și mereu 
figurile pe poziții active și sJlind 
adversarul la o continuă defensivă, 
campionul țării a reușit in jocul de 
mijloc să construiască un puternic 
atac la rege. La mutarea 43 în 
fata unei amenințări die mat impa- 
rabi’, G. Alexandrescu a strîns mî- 
na învingătorului său, felicitindu-1 
pentru această nouă victorie.

Succesul lui Bălanei in runda a 
12-a a fost completat de un alt 
rezultat-cheie, sunrinzătoarea victo
rie a lui T. Ghițescu asupra lui
B. Șoos. După conzplicații foarte 
•interesante, Soos rămăsese cu o 
piesă ușoară în plus, dar avea de 
luptat împotriva unei adevărate 
„avalanșe** die pionii pe flancul 
damei. Aceștia au înaintat Irezisti- 
M obligîndu-1 pe Soos să accepte

O partidă a
APARAREA PHM-IDOR

Alb: I. Szabo
• Negru: I. Bălănel

RUNDA 11-a

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Nc4 d6 
4 0-0 (4, c3!) 4... Ng4 5. c3 Dd7 
6. d3 Cf6 7. Cbd2 Ne7 8. Db3 0-0 
9. Cg5? d5! 10. Nb5 (10. e:d5 
C*5Î 11. Dc2 C:d5) 10...a6 11. N:c6 
b:c6 12. f3 Nh5 13. Ch3 Ng6 14. 
Da4 h6 15. Cf2 Dd6 16. Cb3 Cd7 
17. Ca5 c5 18 Dc6 Cb6 19. D:d6 
c:d6f 20. c4 d4 21. g4 (împotriva 
f745) 21-, Ca4 22. Cdl Tfc8 23. 
b3 Cb6 24. Nd2 Tab8 25. Cf2 Ng5!

maestrului Bălănel
26 N:g5 h:g5 27. Tfbl ț6 28. Tb2 
Ne8 29. Tabl Nd7 (Cu ideia de a 
pregăti străpungerea f6-f5, după 
g7-g 6) 30. Cdl Rț7 31. b4 (Tactica 
de așteptare era preferabilă) 31... 
Ca4 32. Tb3 T:b4 33. T:b4 c:h4 
34. T:b4 Re7 35. Cb3 Rd8 36. Tb7 
Ta8 37. Cel (Se amenința p'rinde- 
rea turnului prin Rc8 și a5) 37... 
Cc5 38. Tb2 Rc7 39. h3 g6 40. Rfl 
Ca4 41. Th2 Tb8 42 Cb3 Th8 43. 
Rg2 Rb6 44. Rg3 f5 45. Tc2 Tb8 46. 
Rg2 Cc5 47. C:c5 R:c5 48. Rfl Tbl 
49. Re2 f:g4 50. h:g4 Na4 51. Td2 
Rb4 52. Cf2 Rc3 Albul cedează. 
La 52. Ch3 Thl și Th2-f-,

Despre inactivitatea
r Anul acesta activitatea cocnpeti- 
țională pentru motocicliștii Ibucu- 
reșteni a fost mai săracă decît în 
«Iți ani. Alergătorii fruntași au 
luat startul doar în întrecerile de 
campionat, iar motocicliștii înce
pători la o cursă de regularitate și 
La o competiție de trial. Dir» aceas
tă cauză, In probele de campionat, 
pregătirea motocicliștilor fruntași, 
a fost cu mult sub nivelul celei ară
tate în întrecerile de campionat din 
anii precedienți. Aceasta 6-a oglin
dit concludent și în rezultatele des
tul de slabe, obținute de alergătorii 
bucureșteni în competițiile de re
cord. cum și în comportarea avută 
de aceștia în finala campionatului 
de regularitate, rezistență și tu

rism. In ceea ce privește lipsa de 
concursuri pentru alergătorii înce
pători. aceasta a dus, după cum 
tra și normal, la imposibilitatea 
ea motocicliștii cu mai puțină ex
periență să se poată afirma și ală
tura grupului motocicliștilor frun
tași.

' Vina slabei activități competițio- 
nale d o acest an o are atît comi
sia orășenească de automoto cît și 
colectivele sportive bucureștene 
care s-au complăcut într-o totală 
inactivitate. La fel de vinovată gă
sim însă că este și comisia cen
trală de automoto care nu s-a stră
duit Îndeajuns să activizeze atit 
eamisile orășenești cît și colecti-

in nmdeis viitoare -*
prima sa înfrlngere în concura. 
Astfel, singur Bălănel ramine ne
învins pînă acum și conduce în 
clasament cu un punct avans.

Pe primul plan al întrecerii con
tinuă să figureze Costea, Învingă
tor asupra lui Ciocîltea. Acesta 
pierduse in deschidere o piesă, gre
șeală care .practic îl scoate din 
lupta pentru titlu.

Mititelu (cu alb) ne-a făcut din 
nou dovada talentului său tactic, 
încheind partida cu Nacht printr-o 
frumoasă combinație cu sacrificii, 
în fața căreia singura speranță 
de salvare a negrului era în po
sibilitatea unui șah etern cu dama. 
Clnri Nacht a epuizat șahurrle, ta- 
frlngerea sa a și fost consemnată.

Partida Halic—I. Szabo a fost o 
remiză de luptă, mai puțin Radu
lescu — Partos, Weisman—Rarac- 
sony și Radovici—Drimer.

Numai două partide s-au între
rupt. Imbinînd cu măiestrie manev
rele poziționale cu cele tactice, Tro- 
ianescu (ou negru) a ajuns In po
ziție cîștigată în fața lui Șuta. De 
asemenea, Seimeanu (tot cu negru) 
a întrerupt cu Samarian intr-un. fi
nal de turnuri cîștigat

★
Ieri după amiază, la reluarea în-' 

treruptelor, s-a adeverit că Cio
cîltea nu se poate salva în fața 
asaltului de pioni ai lui Soos-. Apoi, 
Troianescu a dus la cîștig între
ruptele cu G. Alexandrescu și Șuta, 
apropiindu-se in clasament la două 
puncte de Bălănel. In schimb, Cos
tea greșind în finalul de dame cu 
Partos, a fost învins, pierzind ast
fel o prețioasă jumătate de punct 
scontată.

Celelalte rezultate au fost: Sei- 
meanu-Rădulescu 0-1, Karacsony- 
Samarian 0-1, Ghițescu-Mititelu 
0-1, Halic-Nacht ’/î-'/î, Samarian- 
Seimeanu 0-1.

înaintea rundei a I3-a, de azi, 
clasamentul este următorul: 1. Bă
lănel 10 p.; 2. Soos 9 p.; 3. Costea 
8'1» p; 4. Troianescu 8 p.', 5. Miti
telu 7'1» p.; 6-8 M. Rădulescu, Sei
meanu și Halic 7 p.: 9-10. Cioctl- 
tea și Suta 6'/» p.; 11-12. Radovici 
și G. Alexandrescu 6 p.; 13. Drimer 
5'12 p.; 14. Ghițescu 5 p.; 15. I. 
Szabo 4'1» p_; 16-17. Samarian și 
Nacht 4 p.; 18-19. K ar aer, on y și 
Partos 31/» p: 20. Weisman 1 p.

O
din motociclism...

vele sportive^ îndemnându-le să 
pornească la muncă prin organi
zarea cit mai multor Întreceri. In
tervenția comisiei centrale în a- 
ceastă problemă era cu atît mai 
necesară cu cît se știe că in Capi
tală activează majoritatea moto- 
cjeWștilor noștri de valoare. Or 
inactivitatea acestora înseamnă și 
inactivitatea alergătorilor care tre
buiau să reprezinte țara în diferite 
competiții internaționale. Datorită 
slabei activități competiționale a 
motocicliștilor fruntași, rezultatele 
obținute de alergătorii care au pur
tat culorile noastre în concursurile 
internaționale desfășurate în 
U.R.S.S. și R. P. Bulgaria nu 
ne-au mulțumit. Atît în R. P. Bul
garia cît și în U.R.S.S. motocicliș
tii noștri au participat la întreceri 
pe teren variat. In vederea acestor 
curse, pregătirea motocicliștilor 
noștri s-a rezumat la participarea 
lor la probele de motocros din ca
drul campionatului și la cîte o 
scurtă perioadă de pregătire ad- 
hoc, făcută în pripă și fără să lie 
verificată în concursuri.

Nici acum, cînd Insfîrșit comi
sia orășenească a trecut la lucru, 
organ zind concursul de trial, des
fășurat duminică în Capitală, Co
misia centrală nu i-a îndemnat pe 
motocicliștii fruntași să se alinieze 
la startul acestei probe. Și nici 
alergătorii nu au dovedit, că înțe
leg necesitatea acestor întreceri, 
absentînd inadmisibil de la start...

G. Ș.

Despre comportarea echipelor masculine 
in campionatele de gimnastică ale R. P. R.

Discutam în dimineața începerii 
campionatelor, cu Francisc Cociș, 
tînărul antrenor al gimnaștilor de 
la Dinamo, despre șansa echipei 
sale. Ii împărtășisem tocmai păre
rea că Dinamo poate aspira la ti
tlu și că, în orice caz, locul II 
îl are asigurat Antrenorul m-a 
privit puțin contrariat, apoi a zîm- 
bit și a spus: „Nu pentru locul II 
luptăm nai ci pentru titlu. Ne-am 
pregătit serios pentru campionat". 
Amănuntele pe care le-a expus în 
continuare au venit să arate că 
optimismul său este justificat și 
dublat de o voință unanimă de a 
cuceri locul de frunte în clasa
ment.

După cum era și firesc, voința 
și buna pregătire au triumfat. Di
namo a terminat întrecerea cu o 
diferență de aproape 70 de puncte 
avans față de echipa asociației Me
talul.

Este demn de subliniat faptul că 
din cei opt componenți ai echipei 
Dinamo, șapte au concurat la ca
tegoria maeștri (Orendi, Lacatoș, 
Păcuraru, Darvaș, Grigorescu, Loș- 
niță, Balint) și unul singur la ca
tegoria I-a (Covaci). Cea mai 
importantă contribuție la victoria 
dinamoviștilor a adus-o maestrul 
sportului Fr. Orendi pare, mai 
ales în exercițiile liber 'alese, s-a 
comportat foarte aproape de cea 
mai bună valoare a sa, excelînd 
în exercițiile la bară și la sol. De 
remarcat, de asemenea, exercițiul 
liber ales la sol, executat de Pă
curarii cu o apreciabilă siguran
ță și precizie. O frumoasă colpor
tare la eol-impus a avut și tînăruî 
N. Covaci.
• METALUL a prezentat o echi

pă alcătuită din trei maeștri, (Ke- 
rekes, Botez, Neubauer) și cinci 
gimnaști de categoria l-a (Ciunda, 
Halsdorfer, Schmoiig, Dema și, a- 
fairă din concurs, Gainer). întoc
mai ca Orendi în echipa dinamo- 
vistă, maestrul sportului A. Kere- 
kes a fost „vioara întîia** în for
mația metalurgiștilor. Cu excepția 
săriturilor impuse, el a obținut ce
le mai mari note din echipa sa 
și a lăsat o deosebită impresie în 
exercițile la sol, unde a obținut 
9,50 la impus și 9,G0 la liber ales. 
De remarcat că gimnașiii asocia
ției Metalul au avut cea mai bună 
comportare la sol. In exercițiul 
impus la această probă, cinci din 
cele șase note care contează în 
stabilirea punctajului, sînt peste 9. 
iar în exercițiul liber ales s-au în
registrat patru note peste 9.

In formă destul de bună s-a 
prezentat și maestrul sportului 
Mihai Botez: notele 9,20 la para
lele liber ales, 9,00 la cal cu mi
nere liber ales, 9,00 la sărituri im
pus, 9,15 la sol impus și P»35 la 
sol liber ales, dovedesc acest lu
cru. In schimb cel de al treilea 
maestru din echipă, Neubauer, s-a 
comportat sub așteptări. La bară

Campionatul republican de lupte pe echipe
După etapa de duminică, situa

ția la periferia clasamentului cam
pionatului republican de lupte pe 
echipe a rămas la fel de confuză. 
Astfel, după victoria Flamurii roșii 
din Arad asupra Progresului Lugoj 
ca și după înfringerea suferită de 
Locomotiva Timișoara, fiecare din 
aceste trei echipe are cîte 16 punc
te, toate trei fiind la fel ame
nințate de retrogradare. O situație 
destul de grea are de asemenea 
Constructorul București, care deși 
are 17 puncte, nu se poate consi
dera scăpat de griji. Ținând seama 
de întrecerile pe care le vor sus
ține In etapa de duminică — ultima 
— se pare că o șansă în .plus de a 
evita locul 11 are Flamura roșie 
Arad (care deși se deplasează, va 
putea obține victoria asupra ulti
mei clasate, Progresul Oradea) și 
Constructorul București (care întîl- 
nește „pe teren propriu” Metalul 
din Reșița). Fără îndoială, Insă, 
că meciul cel mai important, a că

1. Dinamo București (1)
2. C.C.A. (2)
3. Dinamo Orașul Stalin (3)
4. Metalul Baia Mare (4)
5. Constructorul Pioești (5)
6. Metalul Reșița (6)
7. Flamura roșie Cluj (7)
8. Constructorul București (8)
9. Flamura roșie Arad (11)

Î0. Progresul Lugoj (9)
11. Locomotiva Timișoara (10)
12. Progresul Oradea (12)
Din etapa de duminică sînt de 

remarcat două rezultate: victoria 
cu 7-1 obținută de dinamoviștii 
bucureșteni aeupra colegilor lor de 

— impus nu i-a reușit exercițiul, 
iar la sol și paralele a fost prin
tre ultimii din echipă.
• ȘTIINȚA a prezentat doi ma

eștri și șase gimnaști de,categoria 
I-a. Echipa, lipsită de aportul lui 
Bedo, a adus în schimb în lumina 
marilor competiții două elemente 
cu perspective de progres: Hărgă- 
laș și Gheorghiu, ambii studenți 
la I.C.F. Hărgălaș a prezentat 
la sol liber ales un exercițiu bine 
compus și executat. O bună execu
ție i-a caracterizat și exercițiile 
impuse .a sol, paralele și inele. 
Gheorghiu s-a impus mai ales 'prin 
exercițiile la bară și inele. Cu to
tul sub așteptări s-a prezentat A. 
Batiz, obținînd la cinci din cele 
12 probe cele mai mici note, riin 
echipă.

O AVINTUL. cu doi concurenți 
ta categoria I-a și șase la cate
goria a Il-a și-a făcut u-n debut 
mulțumitor în campionatele țării. 
Cefe mai bune comportări le-au a- 
vut Fr. Barabaș, Fr. Markos și Fr. 
Radar.

• VOINȚA, o altă asociație care 
și-a înscris pentru prima oară nu
mele printre participants la cam
pionatele republicane, a reușit să 
ocupa locul V. Cel mai bun ele
ment din echipă a fost V. Temesi, 
unul dintre gimnaștii de categoria 
I-a cu cea mai constantă compor
tare în acest campionat. Dintre 
ceilalți componenți ai echipei s-a 
impus E. Junker.
• FLAMURA ROȘIE a prezen

tat o echipă alcătuită dintr-un 
gimnast de categoria I-a, iar cei
lalți concurenți de categoria a Il-a. 
Cele mai bune elemente ale echi
pei au fost: A. Cenușe, (cu un bun 
exercițiu la sol și la cal cu mi
nere), Fr. Okralik (mai bun Ta 
sol și la paralele), Kuno Knopp și 
G. Frîncu.

• CONSTRUCTORUL a avut în 

Maestrul sportului A. Kerekcș (Metalul), a fost cel mai bun execu
tant la ced cu minere, lată-l, făcîndu-și încălzirea la acest aparat

rui desfășurare se situează în cen
trul atenției iubitorilor acestui 
sport, va avea loc la Lugoj, între 
Progresul și Locomotiva Timișoara. 
Cine va ocupa, în cele din urmă, 
locul cu „pricina” este foarte greu 
de prevăzut. Un răspuns la toate 
semnele de întrebare pe care și te 
pun, mai ales, echipele interesate, 
îl va da, desigur, etapa de dumi
nică. Pînă atunci, așa cum ne 
anunță corespondenții noștri, toate 
echipele în cauză fac pregătiri fe
brile pentru a se prezenta cît mai 
bine și a-și salva situația pericli
tată.

In ceea ce privește prima parte 
a clasamentului și în special pri
mele trei locuri, lucrurile s-au 
limpezit: echipa Dinamo București 
poate fi considerată campioană pe 
anul 1954, iar C.C.A. și Dinamo 
Orașul Stalin definitiv clasate pe 
locurile 2 și 3.

Dar iată clasamentul după etapa 
de duminică — penultima:
10 10 0 0 70:10(42:28) 30
10 9 0 1 60:20(27:33) 28
10 7 1 2 48:32(22:26) 25
10 5 1 4 42:38(16:26) 21
10 4 3 3 39:41(19:20) 21
10 4 2 4 43:37(23:20) 20
10 3 2 5 35:45(11:24) 18
10 1 5 4 34:46(15:19) 17
ro 2 2 6 33:47(17:16) 16
10 2 2 6 32:48(16:16) 16
10 3 1 6 28:52(14:14) 16
10 0 1 9 16:64( 8: 8) 10

la Orașul Stalin și scorul de 8-0 
realizat de Mcta'ul Reșița pr;n... 
neprezentarea Progresului din Ora
dea. Este prima oară cînd Dinamo 

N. Vînturici și G. Nistorescu ele-* 
mentele de bază ale echipei. Tre-‘ 
buie să spunem, însă, că ambii au 
lucrat destul da slab la inele și 
la bară fixă.

• C.C.A. a participat la campion 
nat în afară de concurs.

Primul dintre motivele pentru 
care această echipă, deținătoarea 
titlului de campioană pe anul tre
cut, nu și-a putut apăra și acum 
șansele, a reactualizat o proble
mă care a mai fost dezbătută în 
ziarul nostru. Se arăta că nu se 
poate ca o secție de gimnastică să 
se limiteze numai la cei opt com
ponenți ai unei echipe. Este ca și 
cum un colectiv sportiv ar avea o 
secție de fotbal cu numai 11 Jucă
tori, aceasta atrăgînd după sine 
imposibilitatea de a participa la o 
competiție în cazul unei indispo
nibilități. Așa s-a întîmplat cu 
echipa de gimnastică a C.C.A. 
Redl, încă nerefăcut de pe urma 
unui accident și doi gimnaști ple
cați odată cu terminarea stagiului 
militar, au redus efectivul echipei, 
de la opt, la cinci oameni. E 
drept că în locul celor două ele
mente plecate au fost introduși In 
echipă Focht și ElekeS, dar aceș
tia nu au avut dreptul să repre
zinte culorile C.C.A. conform unei 
prevederi a regulamentului de 
transferări. Dar aceasta este o 
altă problemă. Ceea ce interesea
ză, în primul rînd, este lărgirea 
secției de gimnastică a C.C.A. ctt 
elemente tinere.

Să nu uităm că gimnastica este 
un sport de bază și ca atace, 
se cuvine să i se acorde mai mul
tă atenție. Această remarcă este 
valabilă și pentru asociațiile care 
nu au prezentat echipe în camj 
pi ornat, tocmai fiindcă nu s-au preo
cupat de dezvoltarea gimnasticii 
în rîndurile membrilor lor.

S BONIFAClU

București obține o victorie atît de 
categorică asupra echipei din Ora
șul Stalin. Aceasta se datoiește — 
bineînțeles — valorii ridicate p 
echipei campioane. Dar, meciul de 
mai sus a reliefat o serie de lipsuri 
ale învinșilor. In primul rînd, Di
namo Orașul Stalin a prezentat și 
in acest meci o echipă incompletă, 
dar de data aceasta cu doi luptă
tori lipsă. Ceva mai mult, echipa 
a avut multe puncte slabe (luptă
tori nepregătiți). In fața conducerii 
colectivului din Orașul Stalin se 
pun serioase probleme de viitor și, 
cu precădere, aceea a împrospătă
rii și întăririi echipei. Altfel, în 
viitorul campionat, Dinamo Orașul 
Stalin nu va mai putea aspira la 
unul din primele locuri — ca pînă 
acum — ci va trebui să lupte din 
greu în „pluton”.

In legătură ou „victoria” Metalu
lui Reșița asupra Progresului Ora
dea: aci poate fi dată ca exemplu 
de ignorare a regulamentului (și în 
deosebi a regulamentului de con
curs) atitudinea colectivului «râ
deau. Iată despre ce este vorba. 
Progresul Oradea s-a deplasat Ia 
Reșița in ziua de 28 noiembrie, 
cînd nu era programată etapa de 
campionat. In schimb, orădenii nu 
s-au prezentat la Reșița (din mo
tive „obiective” — spun ei) în 
ziua de 5 decembrie, dată la care 
regulamentul de concurs prevedea 
desfășurarea întîlnirii. Ce au de 
spus colectivul și, mai ales, aso
ciația?

1. ȘEiNESCU



PRINTRE FOTBALIȘTII REȘITENI ÎNAINTE DE PLECARE $1... LA SOSIRE
La hotel, in hol, sportivi in tre

ninguri roș-albastre. Sînt numeroși 
ți felele lor exprimă bucurie și 
mulțumire deplină. Discută mereu, 
și toți împrăștie în jurul lor voio
șie tinerească. Văzîrudu-i numai, 
ești „molipsit'1 de buna Tor dispo
ziție.

Nu-i greu de ghicit cine sînt: 
fotbaliștii din Reșița, care au reu
șit performanța de a cuceri Cupa 
R.P.R., înscrifndu-și pentru prima 
dată numele pe lista cîștigătorilor 
acestei competiții.

Sînt acolo: Zar ici, Munteanu, 
Koinik, Teodorescu, Urcan, Io
van etc. Fiecare trăiește încă cli- 
pele de mare entuziasm ale strălu
citei victorii. Fiecare se gîndește 
cu bucurie că duce acasă un tro
feu prețios, cucerit cu eforturi de
osebite, cu risipă de energie și e- 
lan tineresc, spre mîndria munci
torilor metalurgiști din Reșița și 
din toată țara.

★'
„încă nu pot uita primirea pe 

care ne-au făcut-o spectatorii bucu. 
reșteni, încurajările lor, valul de 
entuziasm stîrnit de victoria noas
tră. Le vom purta o caldă amin
tire".

Cuvintele rostite de mijlocașul 
Munteanu sînt pătrunse de recu
noștință, dar și de regret. Regret ? 
Da. O să vedeți de ce 1

In camera sa, antrenorul Zsizsik 
pare obosit:

— Obosit ? Nu mă miră: a fost 
un joc greu...

— Tare greiu, dar bine că s-a 
terminat așa. Echipa noastră a 
luptat așa cum am dorit și cum 
a dovedit că știe să lupte obțin.înd 
cinci victorii consecutive în fața 
unor echipe de categoria A. Mare 
lucru însă și încurajările publicu
lui, mai ales atunci cînd vin toc
mai în momentele grele ale jocu
lui! De ar fi și la Reșița toți spec, 
tatorii ca cei de la Bucureștii...

Incet-încet, Zsizsik exprimă ceea 
ce și alții aveau de spus. La Re
șița, spectatorii țin, fără discuție, 
la echipă, există între ei și echipă 
o legătură strinsă, stabilită prin 
participarea comună la procesul de 
producție. Țin însă prea mult și 
atunci ei devin local-patrioți și în 
loc să stăruie în încurajări, atunci 
cînd echipa sau unii jucători nu

Campionatul republican de micromodele
Ionel Georgescu a stabilit un valoros record republican

Campionatul republican de mi- 
cromodele pe 1954 a început cu 
desfășurarea probelor din cadrul 
categoriei normaLe-foiță. Primele 
întîlnlri au dat loc la dispute 
strînse fapt care a dos la obține
rea unor rezultate de înaltă va
loare tehnică.

Dintre acestea merită a fi amin
tite, îndeosebi, excepționalul 6 min. 
30 sec. realizat de aeromodelistul 
Ionel Georgescu (Buc.) care este 
cu peste 2 minute superior vechiu
lui record republican, precum și 
performanța obținută de Otto Hintz 
(Regiunea Autonomă Maghiară), 
superioară în toate cele 3 lansări 
recordului republican, stabilit anul 
trecut.

După cîteva lansări cu rezultate 
obișnuite, s-au perindat Ia start, 
pe rind, Ileana Falk, elevă la li
ceul nr. 4 din Tg. Mureș, Ernest 
Kiss (Cluj), Ștefan Ghiomiber (Ba
cău) și alții ale căror modele au 
înregistrat timpuri mai mult decît 
mulțumitoare. Apoi s-a prezentat 
la start Otto Hintz. Cunoscutul 
constructor de aeromodele a adus, 
în concurs un micromodel-foiță 
care, din punct de vedere al teh
nicii de construcție, nu prezenta 
multe noutăți. După felul cum pla
na se putea anticipa însă că acest 
model va obține rezultate deosebite. 
Șt lucrurile s-au petrecut întocmai. 
„Normalul” lui Otto Hintz s-a 
menținut în aer timp de 4 min. 
34 sec., ceea ce reprezintă o per
formanță cu 5 sec. superioară ve- 
chiu'ui record republican (4 min. 
29 sec. — Ionel Georgescu — 1953 
București).

Noul record a durat însă doar 
cîteva minute, întrucît la cea de a 
doua lansare reprezentantul Regi
unii Autonome Maghiare și-a în 
trecut propria-i performanță, rea
lizând de data aceasta 5 min. 15 
sec.

Din felul cum s-au desfășurat 
întrecerile se părea că Otto Hintz 
este virtualul cîșt gător al cate
gorici respective. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît Ionel Georgescu 
(București), adversarul lui direct 
în lupta pentru titlul de campion, 
reușise în prima lansare 3 min., 32 
see. după ce modelul se agățase la 
o „mare” înălțime da unul din 
obstacolele sălii. Iată însă că după 

se comportă la valoarea lor. ei ia 
retrag această „favoare", descura- 
jindu-i. Și nu-i bine. Că este așa, 
s-a văzut duminică la București, 
etnri spectatorii au dat aripi echi
pei reșițene în clipele cele mai 
grele ale jocului

★
Am profitat de turnura luată în 

discuție și l-am întrebat. pe Zsi
zsik :

— Cum explici însă, faptul că e- 
chipa, a cărei valoare a fost con
firmată duminică, a ocupat totuși 
locui șapte în seria a II-a a cate
goriei B ?

O scurtă tăcere a urmat acestei 
întrebări. Apoi, Zsizsik și-a luat 
„Inima în dinți" și a pus „punc
tul pe i“:

— Să-ți spun drept, cauza este 
lipsa de însuflețire cu care a ju
cat echipa în campionat. E drept 
că seria noastră este o serie „grea”, 
care pretinde mult efort și mai .a- 
les regularitate în comportare. Nu 
toți jucătorii au înțeles însă să de- 
pună același „suflet" în jocuri. Și 
aceasta a fost principala cauză a 
comportării noastre care a dus la 
clasamentul cunoscut. Lucrurile 
s-au îndreptat în momentul în caro 
am „primenit" lotul cu patru jucă
tori din regiune (Zarici, Mioc, 
Apro, Potoceanu). Introducerea a- 
cestor jucători a adus o însuflețire 
care s-a tradus printr-un randa
ment din ce în ce mai mare. Asta 
este 1

Ba nu, mai e ceva care ne-a 
completat explicația:

— Tactica aplicată duminică, o 
experimentez de mult, încă din 
campionat. Nu a dat rezultate la 
început, cum era și normal. Apă
rarea o aplica mai bine și asta s-a 
văzut din rezultatele strînse pe 
care le realiza echipa (portarul 
Purcică însă, nu era la înălțimea 
celorlalți apărători). înaintarea o 
aplica mai slab, nu se încadra în 
ea. Cînd toți jucătorii au avut și 
pregătirea necesară -- și asta s-a 
realizat treptat, în timp — atunci 
echipa a început s-o aplice tot mai 
bine, ca s-o vedeți comportîndu-se 
astfel duminică.

★
In cameră s-a revărsat deodată 

un val de veselie. Au apărut cîțiva 
Jucători : Munteanu, Kolnik etc.

acest incident neprevăzut, Ionel 
Georgescu reușește în cea de a 
doua lansare să întreacă cu 5 sec. 
rezultatul obținut cu puțin mai 
înainte de Otto Hintz.

Concunenții se prezintă apoi la 
start pentru cea de a treia lansare. 
Ei sînt încă în număr destul de 
mare, dar în lupta pentru titku 
rămîn numai Hintz și Georgescu. 
Intr-o vădită stare de emotivitate, 
Otto Hintz lansează pentru ultima 
oară. Și de data aceasta modelul

Campionatul republican con
tinuă astăzi între orele 10-13 și 
17—19 cu disputarea întreceri
lor din cadrul categoriei aripi 
zburătoare-foiță și microfilm.

lui are un start reușit și aterizează 
de-abia după 5 min. 30 sec. Apoi

A lansat Ileana Falk (Regiunea Autonomă Maghiară)

Dm vorbă in voruâ, cmeva po
menește de fundașul Chiri'ă (care, 
de fapt, joacă inter stingă). Nu
mele acesta îl face pe Zsizsik să 
tresară :

— Am avut mare grijă cu Cții- 
rjlă. Am stat pînă la ora unu din 
noapte și m-am tot frămîntat: să-1 
bag fundaș or ba ? Mă gîndeam 
în fel și chip și mereu reveneam la 
aceeași teamă : oare nu cumva o 
să joace slab pe acest post și o 
să spumă că mai mult nu poate ? 
Eu nu vreau să dau prilej de 
scuze unui jucător. Chirilă însă 
nu mi-a înșelat așteptările și a 
jucat așa cum a jucat. Adică bine, 
contribuind la victorie.

★
Seara la gară. Grupul fotbaliș

tilor reșițeni se îndreaptă spre va
gonul care-i va duce acasă. Sînt 
Ia fel de fericiți, ba chiar mai fe
riciți, pentru că foarte curînd se 
vor întîtai cu cei pe care i-au re
prezentat cu cinste la București, 
cei ale căror speranțe nu le-au în
șelat, cei care sînt mîndri dte stră
lucita comportare și performanță 
sportivă a tovarășilor lor de muncă.

La Reșița...
Dar să dăm cuvînt corespon

dentului nostru, I. Plăvițiu :
„Marți dimineață, gara Reșiței 

gemea de lume. Mii de muncitori, 
elevi, pionieri cu brațele pline de 
flori, au ieșit în înitîmp inia rea fot
baliștilor victorioși î.n Cupa R.P.R. 
Urale nesfîrșite au umplut văzdu
hul și o ploaie de flori i-a aco
perit pe jucători în momentul în 
care au coborît din tren. Muzica, 
îmbrățișările prietenoase, căldurosul 
salut al pionierilor — au comple
tat tabloul cu adevărat sărbătoresc 
al sosirei echipei Metalul în 
mijlocul metalurgiștilor, care — în- 

, colonați — i-au condus pe fotba
liști pînă în centrul orașului. 
El Iși primește muncitorii tot 
atît de harnici și dsrzi îmi 
sport ca și în muncă ; pe Po
toceanu de la forjerie, membru 
al unei brigăzi fruntașe, pe strun
garul Apro, pe lăcătușul Jojart, pe 
antrenorii Zsizsik, maestru meca
nic, și Cosma, șef de atelier etc.

Operatorii cinematografici fixea
ză pe peliculă i-magmi'le acestei 
primiri de neuitat"...

PETRE GAȚU

e rîndul reprezentantului regiunii 
București. Ionel Georgescu e mai 
emoționat ca orieînd. Dar se vede 
clar că nu este decis să cedeze, 
că lupta pentru cea mai bună per
formanță nu este încă încheiată.

El reușește o performanță și 
mai valoroasă, „săltînd” recordul 
republican la 5 min. 46 sec. Dar 
iată că nici această performanță 
nu rămîne definitivă. In cadrul u- 
nei tentative de record, Ionel Geor
gescu modifică încă odată și pen
tru ultima oară în acest concurs, 
recordul țării, stabilind excepțio
nala performanță de 6 mîn. 30 sec., 
performanță care este cu 2 min. 
10 sec. superioară vechiului record 
republican. Astfel, primele între
ceri ale campionatului republican 
de micromodeje ediția 1954 se sol
dează cu o frumoasă victorie care 
Încununează o muncă rodnică

B. MARICA

Lchipa C.C.A., camp.oar.ă a R.P.R. la handbal pe 1954 : Haocrpurscn, 
Sidea, Antonescu, Țigănuș, Oprișan, Nedef, Platon, Telman, Lingner, 

Lang, Meitert, Sauer, Wagner, Bota, Bretz, Cetini

-   -A" ★ ————-~

Campionii țării la handbal...
Puține dintre echipele noastre se 

pot mîndri cu o performanță ca 
aceea realizată de echipa de hand
ball a Casei Centrale a Armatei, 
care — în acest an — a cîștigat 
titlul de campioană a țării la 
handbal cu un avans de 10 puncte 
față de cea de a doua clasată. Și, 
(ceea ce reprezintă o performanță 
tot atît de valoroasă) militarii au 
terminat un campionat lung și 
greu, fără a suferi vreo înfrîngerel

Ei s-au situat astfel pe locul 
prim al clasamentului, realizind un 
total de 51 de puncte (25 de vic
torii și un singur rezultat de ega
litate) mareînd 284 de goluri și 
primind 125. Această simplă înși
ruire de cifre vorbește de la sine 
nu numai despre ușurința cu care
C.C.A.  a ciștigait anul acesta cam
pionatul republican de handbal, dar 
și despre însăși valoarea acestei 
echipe cu care handbalul nostru se 
poate, într-adevăr, mîndri. Această 
frumoasă performanță a fost rea
lizată de următorul lot de jucători: 
Haberpursch și Sidea (portari), 
Oprișan, Țigănuș, Telman, Bretz, 
Nedef, Platon, Antonescu (apără
tori), Wagner, Bota, Meitert, Ling
ner, Sauer, Lang, Cetini (atacanți). 
Antrenorul echipei, cel căruia îi 
revine o mare parte din merit în 
succesul echipei este maestrul spor
tului loan Kun»t.

Firește, foarte mulți din cei care 
urmăresc activitatea handbalului 
s-au întrebat (și pe bună dreptate) 
cum se explică această categorică 
victorie a echipei C.C.A. în cam
pionatul din acest an. întrebarea 
este cu atît mai justificată cu cît 
în anul trecut, echipa C.C.A. avu
sese o comportare sub așteptări, 
pierzînd titlul de campioană pe 
care-1 deținuse mai mulți ani la 
rînd.

Primă — și cea mal valabilă 
dintre explicații — este aceea a se
riozității cu care hanrilbailiștii de la 
C.C.A. s-'au pregătit pentru această 
importantă competiție. Perioada 
pregătitoare a însemnat pentru a- 
ceastă echipă un prilej de muncă 
intensă, bine orientată științific, în 
care au fost puse bazele excelentei 
pregătiri fizice, tehnice și tactice 
arătată apoi de-alungul campiona
tului. Se știe că unele dintre echi
pele noastre de handbal nu acordă 
suficientă atenție perioedlei pregă
titoare. Ele se pregătesc în pripă, 
superficial, șl acumulează, de cele 
mai multe cri, o pregătire redusă, 
care, nu le „ajunge" decît pentru 
prima parte a întrecerii respective. 
Dimpotrivă, echipa C.C.A. a arătaf 
clar importanțai muncii din perioa
da pregătitoare si ce roade poate 
da această muncă.

O altă calitate a echipei a fost 
aceea că, spre deosebire de anul 
trecut. In actuala ediție a campio
natului apărarea s-a prezentat în- 

tr-un evident progres. Este 3e no
tat, în această privință, că C.C.A. 
a primit în medie numai 4—-5 go
luri de meci, ca urmare a faptului 
că a aplicat cu succes tactica „om 
la om", în majoritatea jocurilor.

Urmărind evoluții echipei C.C.A. 
de-a-lun-gul campionatului, am re
marcat și omogenitatea acestei for
mații. Aceasta, atit sub aspectul 
echilibrului dintre compartimente, 
cît și sub aspectul creșterii măies
triei sportive a unor jucători ca: 
Bota, Sauer, Lingner, Telman, Ți
gănuș. Aceștia s-au apropiat de va
loarea jucătorilor Wagner, Oprișan, 
Meitert, Antonescu etc.

Dar, cheia succesului nu a stat 
numai în pregătirea tehnică 1 Un 
rol important în numeroasele vic
torii l-a jucat și pregătirea morală 
și de voință a echipei. Acest ele- 
mrtit a apărut mai ales în jocu
rile decisive, cînd jucătorii de la 
C.C.A. au luptat cu multă dîrzenle 
și animați de un puternic spirit 
colectiv pentru succesul echipei'lor.

Echipa C.C.A. a avut însă și lip
suri! Le arătăm aici, pentru ca pe 
viitor militarii (ca și celelalte echi
pe de handbal) să învețe dm ele, 
să știe să le înilăture-

In primul rîmd, vom arăta ci 
deși linia de atac a fost una din 
„armele" decisive ale echipei, to
tuși în jocul ei s-a vădit, uneori, 
o oarecare „pripeală" in acțiuni, 
ceea ce a făcut ca numeroase oca
zii să fie ratate, chiar in atacurile 
cu superioritate numerică. La rtn- 
dul său, compartimentul apărării a 
Vădit, încă, o serioasă lipsă la 
capitolul „tehnică individuală": 
este vorba de scoaterea mingii de 
la adversar, care nu se face tot
deauna reglementar (Țigănuș, An
tonescu, Telman, Oprișan). Privind 
jocul de ansambfr- al echipei, tre
buie să mai arătăm că, în general, 
partea dreaptă a> apărării (Ant.~ 
nescu—Țigănuș, sau Antonescu— 
Nedef) nu a sprijinit suficient ac
țiunile die atac, spre deosebire de 
aripa stingă a apărării (Bretz— 
Telman).

In ceea ce privește comportarea 
disciplinară, jucătorii de la C.C.*- 
pot primi calificativul „bine". Cu 
toate că în unele situații au fost 
jucători care și-au pierdut calmul 
maniifestîndu-se nedisciplinat față 
de adversari sau de arbitru (Anto
nescu, Oprișan, Bretz, Meitert).

Muncind cu aceeași rîvnă pentru 
a-și ridica și mai departe măiestria 
sportivă, handbaliștii de la C.C.A. 
vor obține succese din ce în ce mal 
frumoase, care vor contribui la 
progresul handbalului d>in țara 
noastră.

RADU URZICEANU 
A. CALIN



In ajunul unor interesante întreceri de volei
Nu se poate ca amatorii de volei 

să fi uitat săptămlna finalelor cam
pionatului republican masculin de 
anul trecut!... Multora le mai stă
ruie în minte imagini din jocurile 
de atunci, dintre care unele au fost 
adevărate demonstrații de volei. 
Ca să nu mai vorbim de lupta 
propriu-zisă, de întrecerea pentru 
puncte care a fost de-a direptul “pa
sionantă.

Să vă ajutăm puțin... Locomotiva 
București conducea cu 12-3 in se
tul cinci al meciului cu Dinamo și 
totuși a pierdut 1 C.C.A. conducea 
cu 2-0 la seturi și 11-5 in al trei
lea în partida cu aceeași echiipă 
(Dinamo). Și n-a reușit să învin
gă! Au fost momente de mare emo
ție, pe care miile de spectatori 
le-au trăit din plin, alături de ju
cători.

Iată că și anul acesta, deși cam
pionatul s-a disputat sistem tur și 
retur pe întregul an și nu în tur
neu final, bucurcștenii au posibili
tatea să asiste la o reeditare a 
interesantelor jocuri de acum un 
an după un program asemănător. 
In trei etape, ultimele aile campio

Așa cum am anunțat, în curînd 
în București va începe să se des
fășoare competiția de handbal în 
sală dotată cu ,,Cupa de iarnă". 
’Așteptată cu mult interes de echi
pele participante, . ceastă frumoa
să întrecere sportivă, care va adu
na Ia startul ei majoritatea for
mațiilor fruntașe din țara noastră, 
va începe luni 13 decembrie. La 
această dată vor intra în joc e- 
chipele care fac parte din seria 
ce se va desfășura la București. 
Im ceea ce privește seria de la 
Timișoara programul și data de 
desfășurare a primei etape nu au 
fost încă stabilite.

înainte de a anunța programul 
întrecerilor din București vom pre
ciza că jocul de handbal în sală 
se desfășoară în două reprize a 
cile 25 de minulc fiecare. Un meci 
de handbal în sală este condus de

INFORMAȚII
Amănunte despre concursul nr. SS 

(duminică 12 decembrie).

I. Z.S.C Vorwărts (R.D.G.) — C.C.A. 
(pron. final).
II. Z.S.C. Vorwărts (R.D.G.) — C.C A. 
(pron. pauză).

Acest meci este anulat deoarece 
nu va mai avea loc.

III Kinizsi Budapesta — Sztalin- 
varos Vasas (R.P.U.) pron. final.

IV. Kinizsi Budapesta — Sztalln- 
varos Vasas (R.p.u.) pron. la pauză.

Situația In clasament-

S. Kinizsi Bp. 23 M 1 8 47:28 29
14. Sztalinvarosi V. 23 8 3 14 32:41 18 

Rezultatul din tur: 4-2 (2-1).
Ultimele rezultate: Kinizsi (acasă): 

Vasas Izzo 3-0 (1-0), Honved 1-3 (0-1). 
Salgotarjani 4-0 (0-0). Vasas Bp. 5-1 
(5-1). Sztalinvarosi (deplasare): Dios- 
gyor 2-4 (1-2).

V. Szombathely Locom. — Derogi 
Banyasz (R.P.U.) pron. final.

VI. Szombathely Locom. — Derogi 
Banyasz (R.P.U.) pron. la pauză.

Situația ta clasament:

12. Szombathely 22 6 6 10 25:42 18
9. Dorogl 23 8 9 8 32:38 21
Rezultatul din tur: 0-3 (0-3)
Ultimele rezultate: Szombathely

(acasă): Bp. Vasas 1-1 (0-1). Csepel 
0-0. Gyori 2-1 (1-0), Szegedl 0-1 (0-1).

Dorogl (deplasare); Sztaltnvaros 1-1 
(0-0), Vasas Bp. 1-2 (0-1), Vasas Izzo 
1-1, (0-1), Dlosgyor 1-1 (1-1). Echipa 
Iul Buzansky este In revenire de 
formă 81 are multe șanse de a se 
depărta de zona retrogradării.

VII. Salgotarjani Banyasz — Vasas 
Bp. (pron. final).

Vin. Sal- arjanl Banyasz — Vasas 
Bp. (pron. la pauză).

Situația ta clasament:

11. Salgotarjani 23 7 4 12 25:42 18
4. Vasas Bp. 23 » 7 7 42:46 25

Rezultatul din tur: 1-3 (1-0)
Ultimele rezultate: Salgotarjani 

(acasă): Vasas Izzo 1-0 (0-0), Szeged 
4-2 (2-0), Honved 1-6 (0-4).

Vasas Bp (depl.): Szombathely
1-1 (1-0), Szeged O-O, Reprezentativa 
Berlinului (amical) 6-1 (5-0).

IX. Csepell Vasas — Gyori Vasas 
(R.P.U.)

Situația ta clasament:

10. Csepell Vasas 23 6 9 8 29:40 21
6. Gyori Vasas 23 8 6 9 36:45 22
Rezultatul din tur: 0-0.
Ultimele rezultate: Csepeli («casă):

natului categoriei A, se intitaesc 
intre ele cele patru echipe bucu- 
reșteme: C.GA., Locomotiva, Di
namo și Progresul. Etapele sînt 
programate in decursul unei sin
gure săptămîni: duminică 12 de
cembrie prima etapă, joi 16 decem
brie a doua și duminică 19 decem
brie a treia. Programul lor este, 
următorul:

12 decembrie: Locomotiva—Dina
mo și C.C.A.—Progresul.

16 decembrie: C.C.A.—Locomo
tiva și Dinamo—Progresul.

18 decembrie: C.C.A.—Dinamo 
și Locomotiva—Progresul.

Pentru obținerea primului loc, 
concurează cu șanse absolut egale, 
C.C.A. și Locomotiva. Acum, cele 
două echipe au același număr de 
victorii, același set-averaj. In dis
puta lor poate interveni însă Di
namo, trainișînid-o în favoarea sa, 
dacă va fi în stane să reediteze 
performanțele din campionatul pe 
1953, cînd a învins celelalte trei 
echipe bucureștene, irvsușindu-și 
titlul de echipă-campioană. Progre
sul nu participă direct la lupta 
pentru primul loc, diar are toate 

Activitatea de handbal în sală
un arbitru de centru, ajutat de 
doi arbitri de poartă și de un sco
rer, care va îndeplini în același 
timp și funcția de cronometror.

Deci, prima etapă a Cupei de 
iarnă la handbal în sală va avea 
loc în sala Floreasca, luni 13 de
cembrie. Programul primei etape 
este următorul :

ora 19,15 Știința I.C.F. — Lo
comotiva Gara de Nord; ora 20,15 
Flacăra Ploești — Dinamo Bucu
rești ; ora 21,15 C.C.A. — Recol
ta M.A.S.

„Cupa 30 Decembrie"
întrecerile de handbal redus, dta 

cadrul Cupei 30 Decembrie, orga
nizată de secția cultură fizică și 
sport a CCS, au continuat marți

pronosport

Szeged 0-0, Dlosgyor 3-4 (D-2) Ki
nizsi 1-0 (0-0).

Gyori Vasas (depl.): Vasas Bp. 0-4 
(0-0). Vasas Izzo 3-3 (1-2), Szombathely 
1-2 (0-1), Sztalinvaros 3-4 (1-1).

X. Progresul Lugoj —• Locomotiva 
Timișoara (lupte).

Intîlnirife de lupte se desfășoară 
pe opt categorii de greutate. Rezul
tatele se stabilesc La puncte sau prin 
tuș. Rezultatul final poate fi: 8-0, 
7-1, 6-2, 5-3, 4-4 ș.a.m.d. Deci prono
sticurile se indică prin 1. X sau 2.

Aceste două echipe se întîlnesc în 
ultimul meci de campionat. Amîndouă 
sînt amenițate de retrogradare.

XI. Locomotiva București — Dina
mo București (volei).

Feroviarii au primă șansă. In tur 
au oîștigat cu 3-2 și sînt în formă

Ultimele rezultate: Locomotiva — 
Știința Arad 3-0, Dinamo — Știința 
Tim. 3-0.

XII. C.C.A. — Progresul București 
(volei).

In mod normal militarii nu pot 
pierde acest meci. In tur au cîștigat 
cu 3-1. Ultimele rezultate: C.C.A. — 
Metalul Ploești 3-0. Progresul Bucu
rești — Știința Arad 3-2.

Meciuri de rezervă
A. Locomotiva Buc. — Constructo

rul Buc. (baschet feminin).
Situația în clasament: Locomotiva 

3) 16 11 5 885:618 27. Constructorul
Buc. 6) 16 9 7 769:579 25.

In ultimele meciuri Locomotiva a 
fost învinsă de Știința Cluj cu 52-40, 
iar Constructorul a învins Știința 
Iași cu 74-30.

B. Progresul Tg. Mureș —- Progre
sul C.S. (baschet masculin).

Situația în clasament: Prairresul Tg. 
Mureș: 7) 20 7 13 1317:1379 27.

Progresul C.S.:6) 20 9 11 1263:1287 29
Ultimele rezultate: Progresul C.S. 

a fost învinsă de Știința I.C.F. cu 
97-77. Ipr Progresul Tg. Mureș de 
Știința Iași cu 47-44.

C. Flamura roșie Cluj — "Locomo
tiva pt.t. (baschet masculin).

Situația în c^a^a^^nt: FI. roșie: 
10) 20 7 13 1102:1224 27

Locomotiva P T T : 4) 20 14 6 1239: 
1156 34.

D. Constriy'ter-Hl București — Me
talul Reșița Hunt?)

Constructorul
niîTtp.*ă *4** T6**7’drlp-r'P

La trierea bu esine-l^r depuse ia 
concursul de r»u.-r»niră 5 decembrie 
(aprox’mafiv CCC fO bvle:inel au fost 
găsit© 50 bule' n? 12 pronosticuri 
exacte 708 cu «11 și 5130 cu 10. Qmo- : 
logarea rezultătClor este în curs de 
desfășurare. 

șansele cai prin victorii in aceste 
trei etape, să evadeze de pe locul 
actual al clasamentului.

Perspectivele stat, deci, cît se 
poate de atractive. Sala Floreasca 
va fi, fără îndoială, din nou plină 
iar voleibaliștii se vor strădui să 
realizeze întreceri de Ridicată va
loare. Important este ca între titu
larii celor patru echipe vom găsi o 
serie die elemente tinere care s-au 
afiirimat în decursul acestui an: 
Miculeseu, Botez, Constantiinescu 
(Dinamo), Dorim lonescu, Zamfi- 

rescu (C.C.A.), Crivăț (Locomo
tiva), Păsculescu (Progresul) etc.

Ne așteaptă o săptămână cu un 
program de volei de cea mai bună 
calitate. Pentru reușita deplină a 
acestui program este necesar însă 
să-și dea contribuția nu numai ju
cătorii, prin utilizarea tuturor cu
noștințelor și resurselor lor, nu nu
mai arbitrii, prin conduceri compe
tente, autoritare și obiective, ci și 
spectatorii, cate au datoria să asi
gure o atmosferă perfect sportivă 
întrecerilor, încurajînd și aplaudimd 
toate fazele frumoase, reușite și de 
o parte și de cealaltă a fileului.

In sala Recolta și s-au terminat cu 
următoarele rezultate:
Locomo' ina—FlacOra 4-3 (1-1) fetn.

Echipele au fost de forțe egale. 
Fiecare dintre cele două echipe pu
tea cîștiga. Locomotiva a avut mai 
multă putere de concretizare și a 
înscris prta: Simionescu, Ardelea, 
Steriami și Pirtea (din 7 metri). 
Flacăra a ratat foarte multe ocazii 
de gol și a înscris numai de trei 
ori, prin Paraschiva (2) și Tis- 
măceanu.
Progresul-Voința 27-6(13-0) mase.

Jocul a fost tot timpul la discre
ția echipei Progresul, care a mar
cat prin- Waigner (10), Pîsilaru (7), 
Ghergulescu (7), Zăgreanu (2) și 
Șerban, Pentru învinși au înscris: 
Negulescu (4), Trandafir (2).

Intflnirile continuă sîmbătă, ta- 
cepînd de la ora 16.30.

Activitate 
rodnică

Tot mai numeroase stat știrile 
care ne vin despre activitatea rod
nică a colectivelor sportive Rezer
vele de mancă din diferite centre 
din țară.

Astfel, colectivul sportiv Rezer
vele de muncă din Timișoara a 
înregistrat rezultate frumoase in 
cadrul competițiilor organizate în 
toamna acestui an. La colectivul 
școlii nr. 2 au fost confecționate 
prin mijloace proprii, paralele și 
bare fixe, iar la școala nr. 1 a 
fost amenajată o sală de sport 
bine utilată. Colectivul școlii nr. 3 
a alcătuit o secție de turism care 
participă la concursurile de orien
tare. Paralel cu aceasta a luat 
ființă, recent, și o secție de tir 
care a și trecut la lucru. In cadrul 
activității de iarnă sportivii se 
pregătesc pentru trecerea normelor 
G.M.A. la bazinul acoperit, iar în 
urma îndrumărilor date de consi
liul regional sportiv Rezervele de 
muncă se pune un accent deosebit 
pe activitatea la sală gimnastică, 
volei, baschet etc.

De asemenea, consiliul regional 
sportiv al asociației Rezervele de 
muncă din orașul Cluj se îngri
jește îndeaproape de desfășurarea 
unei activități polisportive. Astfel, 
de curînd, s-a desfășurat o compe
tiție polisportivă la care au fost 
angrenați aproape 250 sportivi. 
Competiția a constat din întreceri 
de atletism, tir, volei și fotbal. Vic
toria a revenit școlii profesionale 
nr. 1 Energie electrică, urmată de 
școala profesională nr. 3 Construc
ții și școala profesiona'ă mix'ă de 
comerț.

după corespondențele primite de la 
MIRCEA POPOVICI 

și subredacția din Cluj

CELE MAI BUNE ATLETE ALE TĂRII 
PE ANUL 1954

100 m.: Alexandra Sicoe (S) 
12.3; Claudă Dumitrescu (M)
12.3 record al R.P.R. egalat;
Ioana Luță (L) 12,4 record de 
junioare al R.P.R. ; Ileana Marks 
(C.C.A.) 12,5; Sofia Moțiu (S) 
12,6; Dora Copîndeanu (S) 12,6; 
Oltea Haiduc (S) 12,6; Anca Ra
dulescu (D) 12,7; Letiția Bardaș 
(L) 12,7; Elena Vrabete-Naum
(C.C.A.) 12,8; Maria Domocoș
(FI. r.) 12,8.

200 m.: Alexandra Sicoe (S) 
25,5; Ioana Luță (L) 25,5 record 
de junioare al R.P.R.; Ileana 
Marks (C.C.A.) 25,6; Claudia Du
mitrescu (M) 26.5; Letiția Bair- 
daș (L) 26,5; Florica Dum tru
(L) 26,6; Anca Radulescu (D)
26,6; Elena Naitm (C.C.A.) 26,8; 
Ileana Nagy (V) 26,8; Lucia
Stto.pu (M) 27,1 ; Solia Moțlu
(S) 27,1 ; Maria Zotu (D) 27,1 ;

400 m.: Florica Dumitru (L)
58.3 record al R.P.R.; Alexandra 
S;.eoe (S) 58,4; Edith Treybal 
(P) 60,3; Mari.li-s Cuțui (S) 60,9; 
Ana Popa (S) 61,8; Maria L6- 
rinczi (V) 62,1 ; Georgeta Mogoș
(M) 62,2; Maria Miclea (S) 62,3;
Aranka Lipoczi (FI. r.) 62.4; Va
leria Tălmăceanu (L) 62,6.

800 m : Edith Treybal (P)
2:15,9; Florica Dumitru (L)
2:17,0; Ana Popa (S) 2:18,9 record
de junioare al R.P.R.; Martis Cu
țui (S) 2:19,5: Maria Miclea (S) 
2:20.1 ; Nina Pasciuc (S) 2:23.1 : 
Maria Anghelache-Metz (M) 
2:24,0; Georgeta Mogoș (M) 2:24,6; 
Valeria Tălmăceanu (L) 2:24,8;
Maria Piștea (V) 2:25,5.

80 m. g.: Ana Șerban (S) 11,6; 
Marja Domocoș (FI. r.) 11,8;
Liana Jung (S) 12,0; Melania 
Davidovici (M) 12,4; Xenia Mi- 
Hutin (P) 12,4; Sanda Grosu (D) 
12,5 ; Elena Streza (L) 12,5 ; Cleo
patra Siraev (S) 12.9; Silvia
Băltăgescu (M) 12,9.

Lungime: Sanda Grosu (D) 
5,80 record de senioare și junioa
re al R.P.R.; Elisabeta Nemetz- 
Stănescu (S) 5,46; Ana Șerban

Activitatea ciclistă in țară
Anul acesta, activitatea ciclistă 

în țară s-a desfășurat, in genere, 
intr-un ritm susținut și în unele 
regiuni au fost obținute succese în
semnate. Astfel, circuitul Regiunii 
Stalin, al regiunilor Craîova, Pi
tești, etc., Cursa prieteniei (Timi
șoara), „Cupa petrolului1’ și altele, 
au marcat frumoși pașj înainte în 
activitatea competițională din cu
prinsul țării. Firește că au fost și 
regiuni în care ciclismul nu s-a ma
nifestat la înălțimea nivelului aș
teptat sau nici măcar la înălțimea 
nivelului din anul trecut Așa, de 
pildă, circuitul regiunii Constanța 
nu s-a mai desfășurat — ceea ce 
a constituit o serioasă lipsă — 
iar la Iași activitatea a fost de
parte de a fi mulțumitoare.

★
Cicliștilor din orașul și regiunea 

Craiova le-au fost asigurate în 
cursul anului 1954 condiții pentru 
o activitate susținută. Ciciistttl cra- 
ievean Adrian Bărbulescu (Știin
ța) a participat la importanta com
petiție „Cursa Scînteii*’. Echipa re
prezentativă a orașului, formată 
din tinerii Dan Mierteseu. A. Bâr- 
bu’escu, Bob Bogoș, Radu Stăn- 
cescu, Mîhai Ciolacu și alții, s-a 
clasat pe locul trei în com retiția 
pe etaipe „Cursa prieteniei". In 
proba feminină, din aceeași între
cere, locul doi a revenit cicîistei 
Margareta Marton (Voința), frun
tașă în producție într-un atelier de 
cofetărie din Craiova. La categoria 
semicurse, atît pe echipe cît și in
dividual, primiri loc în „Cursa prie
teniei’1 a revenit cicliștilor de la 
Progresul (Tr. Severin), îndrumați 
de antrenorul G. Pantelică.

Aceste rezultate au fost posibile 
datorită sprijinului efectiv pe care 
l-au acordat secțiilor de ciclism, 
co'ectivele Progresul ș[ Voința din 
Craiova și Progresul din Tr. Se
verin. Nu tot același lucru se poa
te spune despre celelalte colective. 
Colectivul sportiv Știința de pildă, 
s-a prezentat anul acesta sub ni
velul anilor precedenți. La co'a"-

SPORT
s BASCHET. Jocurile din Ca

pitală ale penultimei etape a cam
pionatelor categoriei A se desfă
șoară duminică după-amiază in 
sala Dinamo, dună următorul pro
gram: ora 15.30: Știința ICF—Ști
ința Galați (fem.L ora 17: C.C.A — 
Progresul Orașul Stalin (mase.) 
ora 18.30: Locomotiva Bucutești— 
Constructorul București (fetn.),

(S) 5.29; Claudia Dumitrescu
(M) 5,22; Liana Jung (S) 5,21 ; 
Maria Mariș (S) 5,20; Luraa
Pascu (L) 5,20; Meiania Davido- 
vici (M) 5,11; Adriana Negoescu 
(S.) 5,09; Iutta Haffer (S) 5,05; 
Angela Pietraru (M) 5,05.

Înălțime: lolanda Balaș (C.C.A.) 
1,65 record de senioare și ju
nioare al R.P.R.; Eva Mayer (FI. 
r.) 1.52; Ella Vornicu (S) 1,48; 
F.lisabeta Karbach (S) 1,48; Me
lania Davdovici (M) 1,45; Dora 
Copîndeanu (S) 1,45; Maria
Chiray (P) 1,45; Gertrude Klein 
(P) 1,45; Iutta Haffer (S) 1,44; 
Leontina Holhoș (S) 1,44; Rodi- 
ca Oles (S) 1,44.

Greutate: Ana Roth (M)’ 
13,10 record de senioare și junioa
re a! R.P.R.; Melania Velicu (FI. 
r.) 12,90; Olimpia Deutsch (D) 
12,25; Erika Scherer (S) 12,21; 
Alexandra Tănase (P) 11,59; Va
leria Guzgan (L) 11.29; Maria
Vintllă (S) 11,27; Liliana Oprea 
(P) 11,07; Lia Manoliu (S) 11,06; 
Stqla Gheorgh'ade (FI. r) 11,05.

Disc: Lia Manoliu (S) 45,86
record al R.P.R.; Parasch'va 
Lucaci (S) 39,23; Geta Georges
cu (P) 38,67; Rozalia Nagy (M) 
38,44; Aline Poenaru (S) 38,22; 
Paraschiva Gall (V) 36,12; Lui
za Pascu (L) 35.95; Melania Ve- 
Iicu (FI. r.) 35,05; Elisabeta A- 
ranyosi (V) 34,11 ; O. Bachner 
(S) 33,51.

Suliță: A net iese Reimesch-Zim- 
breșteanu (M) 43.87; Gabriela
Stoica (FI. r.) 42,79; Ilona Mi- 
cloș (S) 42,03; Magdalena Beir- 
națchi (Sj 39.34; Alexandra Tă
nase (P) 38,08; Maria Diți (P) 
35,94 ; Marina Rădulescu-Ji.pa (S) 
35,30; Angela Minculescu (S) 
34,20; Letiția Stef (M) 34,02; E- 
lena Bold jar (D) 33,02.★

Legenda: S = Știința : L'Loco
motiva ; FI. r.=Flamwa roșie; 
V=Voința; D=Dinamo; M=Me- 

I talul; P = Progresul; C.C.A. = Ca
sa Centrală a Armatei.

o----

tivul sportiv F.amura Roșie (Cra
iova) bicicletele de curse sînt fo
losite în mterese personale, iar 
conducerea colectivului respectiv 
nu „vede” acest lucru. Trebuie 
însă notat că: asociațiile nu prea 
s-au îngrijit de colectivele craio- 
vene pentru a le împrospăta ma
terialul și echipamentul.

C. Moțoc 
corespondent

■ Prea multa lucruri despre acti
vitatea din Iași nu se pot spune. 
Astfel, în afară de concursurile ca
lendaristice și două întreceri cu 
caracter popular, mișcarea ciclistă 
din orașul și regiunea Iași nu se 
poate lăuda cu prea mute reali
zări Dintre colective. Locomotiva 
șî Voința au activat mai susținut, 
restul colectivelor vădind prea pu
țin interes pentru întrecerile ci
cliste.

Est-; drept că numărul redus de 
pârtie ipanți, cel mult 18, se dato- 
rește în bună parte și faptului că 
din cele 36 de biciclete existente o 
serie din ele nu mai dau randa
mentul necesar, întrucît au piesele, 
cauciucurile și roțile complet uza
te. O altă pricină a activității ne
satisfăcătoare es'te faptul că în ca
drul comisiei regionale de ciclism 
nu au activat decît 1. și G. Cuzic și 
V, Berari) care au „cumulat** o 
serie de funcții: organizatori, con
ducători tehnici, mecanici, arbitri 
pe traseu, etc O situație care, de
sigur, nu putea da roade mulțu
mitoare cu toată bunăvoința celor 
în cauză.

Anul acesta, cu prilejul probelor 
desfășurate, s-au remarcat o serie 
de alergători: N Pșaft, Nistor, 
Diaconescu (Locomotiva), S. Ste
pan, ian (FI. roșie) și Livhi Her- 
meziu (Știința).

Eugen Ursu 
corespondent

LA ZI
ora 20: Știința ICF—Știința Timi
șoara (mase.).

■ VOLEI. Inttlnirlle dintre echi
pele bucureștene de volei, din ca
drul campionatului mascuVn al ca
tegoriei A, au loc duminică după- 
amiază — începînd de la ora 17 — 
in sala Ftoreasca, după următorul 
program: C.C.A.— Progresul și Lo
comotiva—Dinamo.
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C&nsidenM pe marginea ultimelor modificări 
și completări aduse regulamentului 

concursurilor de schi dV)
t/9sat se „

Alte completări și modificări in legătură 
cu probele de coborire

O pîrtie de coborire pentru femei 
poate fi marcată ca și pirtia de 
slalom uriaș: porțiile vor fi com
puse din două pînze, fiecare dintre 
acestea fiind ținută de două bețe. 
Plozele vor avea lungimea de mi
nimum 75 centimetri și Înălțimea 
de 50 cm. Pentru acestea se vor 
utiliza culorile albastru și roșu. 
Plnzele albastre vor fi prevăzute 
cu o dungă diagonală albă, acea
sta pentru a se mări vizibilitatea 
tor. Două porți succesive nu pot 
avea aceeași culoare. Porțile vor fi 
numerotate de sus în jos, numerele 
fiind fixate pe bățul exterior. Nu 
este permis să se facă repere pe 
pistă. Este interzis de a se aduce 
cea mai mică schimbare unei pârtii 
Induse (scurtături etc.).

Concurentul poate utiliza schin- 
rile — nu ineă alte obiecte — 
pentru a îmbunătăți starea pîrtrei 
In timpul antrenamentului. Concu
rentul ..este descalificat dacă utili- 
zează In timpul concursului o 
scurtătură preparată sau alte con- 
dițiuni care nu sînt permise. A- 
ceastă modificare lămurește o serie 
de probleme incomplet dezvoltate 
în vechiul regulament și interpre
tate In mod greșit de către concu- 
renți, antrenori și arbitri Este vor
ba, ini special, de folosirea scurtă
turilor pregătite dinainte, așa cum 
s-a întâmplat la campionatele 
R.P.R. din 1953 cînd concurentul 
Ion Cosma din colectivul Știtata 
I.C.F. a „scurtat" în proba de 
ooborîre.

Iată acum modificările pe care 
ie aduce regulamentul! privitor la 
probele de slalom. Considerăm ne
cesar să le discutăm, chiar legate 
de competițiile care se desfășoară 
in țara, noastră.

Proba de slalom va consta întot
deauna din două manșe. Pentru 
campionatele republicane și alte 
concursuri importante, cele două 
manșe se vor desfășura pe trasee 
diferite. Nu este, deci, permisă re
petarea manșei a doua pe același 
traseu. Această prevedere nouă in- 
«Kcă precis că rezultatul in proba 
de slalom este decis numai după 
disputarea a două manșe.

Articolul privind caracteristicile 
pîrtiei suferă următoarele modifi
cări:

Pentru campionatele republicane

Au luat sfîrșit semănatele 
campionatului de șah ai U. R. S. S.

La Leningrad, Gorki și Erevan 
au luat sfîrșit semifinalele cam
pionatului de șah al U.R.S.S., 
ultima competiție dinaintea marii 
întreceri care desemnează în fie
care an campionul de șah al 
Uniunii Sovietice.

In semifinala de la Leningrad 
o victorie concludentă a fost re
purtată de marele maestru Mark 
Taimanov- El a luat conducerea 
tn turneu încă de la primele fun
de și nu a mai părăsit-o pînă la 
sfîrșit. Din cele 20 partide sus
ținute, Taimanov a cîștigat 9, a 
încheiat la egalitate 10 și a pier
dut numai una. Pe locul doi s-a cla
sat tînărul student Scerbakov, 
care a demonstrat excelente cali
tăți, El a acumulat 13 puncte. Cu 
Î2l/a puncte, pe locul trei s-a 
situat unul din reprezentanții ve
chii generații de șahiști sovietici, 
maestrul internațional Ilia Kan. 
Bl a fost tot timpul în grupul 
fruntașilor clasamentului, reușind 
o serie de partide valoroase. O- 
aupînd locul patru cu 12 puncte 
șl calificîndu-se în finala campio
natului de șah al U.R.S.S., tînă
rul maestru internațional Boris 
Spaski, premiat al celui de al 
III-lea turneu internațional de șah 
al R.P-R., confirmă excenționalul 
său talent, demonstrat încă cu doi 
ani în urmă. Pe locurile 5—6 la 
egalitate de puncte s-au clasat 
maestrul taternațional Lisițîn și 
marele maestru Ragozin f 11’/2 p ) 
Cu un punctai al coeficienților 
maî bun. primul a căpătat drep
tul de joc în finală. Surprinză
toare a fost comportarea marelui 
rrasstru Toluș, c'asat doar pe locu
rile 13—14 cu 9‘/2 puncte.

La Gorki, victoria în turneu a 
fost do partea marelui maestru 
Ffim Gbeller cu un rezultat teh
nic excelent (15 p. din 20 p. posi
bile). El a demonstrat în special, 
o înaltă pregătire teoretică. Lo
curile 2—3 au fost împărțite de 

și pentru concursurile importainte, 
diferența de nivel a pîrtiei trebuie 
să fie intre 200—300 metri. Pentru 
alte concursuri 120—200 metri. 
Prevederea care limita la cel puțin 
300 metri diferența de nivel pentru 
cazurile ta care cursa se desfă
șura intr-o singură manșă, este 
exclusă. Traseul ideal pentru sla
lom trebuie să aibă, în afara di
ferențelor de nivel indicate, hopuri 
și văi in direcție verticală și ori
zontală.

In ceea ce privește pregătirea și 
marcarea pîrtiei regula mental adu
ce următoarele precizări:

Poarta va fi construită din două 
bețe rotunde și solide, de aceeași 
culoare, avînd diametrul de 2-4 cm. 
și o înălțime care să le permită 
să fie cu 1,80 m. deasupra zăpezii. 
Obligatoriu, bețele trebuie vopsi
te ta roșu, albastru sau galben și 
vor avea fixate lateral pînze de 
aceeași culoare ou bățul, avînd d'- 
mensiunea unei laturi de 40 cm. 
Pentru combinațiile de porți se vor 
folosi trei culori. Pirtiile vor fi 
numerotate de la plecare la sosire. 
Numărul porților va fi fixat pe 
bătui exterior. La campionate și 
concursuri importante, porțile vorfi 
aranjate de doi marcatori desem
nați dinainte de comisia de orga
nizare. Fiecare din acești marcatori 
se va ocupa de traseul unei manșe 
după ce l-a consultat, în prealabil, 
pe arbitrul principal. Respectind 
prevederile regulamentului, fiecare 
din cei doi marcatori trebuie să 
marcheze traseuri diferite. Durata 
unui slalom bine trasat trebuie să 
fie exprimată în secunde cu 5 p-înă 
la 25 la sută superioară număru
lui de pcrți, contând și plecarea și 
sosirea. Aceasta înseamnă, de pil
dă, că un slalom de 50 de porți 
trebuie să fie parcurs ta mod nor
mal, între 52—62 secunde.

Se recomandă ca slalomul să nu 
aibă o succesiune uniformă de norți 
tip, ci o plasare judicioasă a aces
tora pe teren,, in funcție de difi
cultățile acestuia. Intre combina
țiile de porți vor fi intercalate 
porți simple și duble. Traseul tre
buie să fie curgător, virajele bine 
racordate, imnunînd insă comcuren- 
ților un studiu prealabil, prudență 
și un control permanent în lune
care.

Prof. GH. MITRA

Furman ți Borisenko cu câte 14 
puncte. De notat că Furman a 
obținut victoria în întîlnirile cu 
toți cei trei mari maeștri partici
pant la semifinală (Gheller, Bo- 
leslavSki, Bondarevski). Locul 4 
a fost ocupat de fostul campion 
al Moscovei V. Simaghin (13 p.) 
care și-a asigurat calificarea în 
finală printr-un joc deosebit de 
viguros în prima parte a turneu
lui. Al 5-lea clasat, maestrul in
ternațional Mikenrs (12'/i P-)> a 
avut un start foarte puternic (5 
p. din 6 partide). Deși pe la mij
locul turneului el a slăbit alura, 
totuși a găsit, spre sfîrșit, sufi
ciente resurse pentru a se numă
ra printre calificații în finală. Va
loarea semifinalei de la Gorki se 
poate vedea și din faptul că o 
serie de șahiști consacrați, cum 
ar fi Boleslavski, Bondarevski, 
Nejmetdinov, Judovici, nu s-au 
calificat pentru finală.

Problema învingătorului semi
finalei desfășurate la Erevan, car 
pitaila Armeniei, s-a rezolvat în 
ultima rundă, în care s-au întâl
nit liderii clasamentului, marele 
maestru Alexandr Kotov și maes
trul Antoșin. Cîștigînd această 
partidă decisivă, Antoșin a ocu
pat primul loc cu 14’/î puncte. 
Marele maestru Kotov a rămas 
la o jumătate de punct în ur
mă. Locurile 3, 4 și 5 au fost 
ocupate la egalitate de puncte de 
marele maestru Flohr, maestrul 
international Viktor Korcinoi, cîș- 
tigătorul celui de al IV-lea tur
neu internațional de șah al 
'R.P.R. și maestrul Ilivițki. In 
special Korcinoi a demonstrat un 
joc plin de fantezie creatoare și 
de idei îndrăznețe în atac. Și ma
rele maestru Flohr, cunoscut pî
nă acum ca un specialist al jocu
lui la remiză, a adoptat în acest 
turneu o tpctică activă, cîștigînd 
frumoase partide combinative.

Personajele și faptele cuprin
se in această povestire sînt rea
le. Eroul principal este arbitrul 
austriac de fotbal Franz Grill, 
care a arbitrai de curind și in 
țara noastră mai multe meciuri, 
internaționale. Impresiile culese 
de el in cursul repetatelor sale 
șederi în America de Sud fac 
obiectul descrierilor alăturate. Să 
cunoaștem, pe rînd, cadrul în- 
tîmplărilor cărora le-a fost mar
tor Franz Grill, apoi aspecte 
caracteristice din viața fotbalu
lui brazilian.

Omul în trenci cenușiu se oprise 
la marginea trotuarului căutând 
parcă ceva cu ylvirea tn arhitec
tura pretențioasa a catedralei Sf. 
Ștefan, al cărei profil se desena 
puțin tulbure pe cerul Vieflei. în 
ceața amurgului de primăvară. Și 
totuși, trecătorul, ca orice vienez 
de baștină, nu mai avea nimic de 
descoperit în ogivele vechii c’â- 
diri care de atîtea sute de ani face 
parte din peisajul Vienei. Omul nu 
privea de fapt un punct definit, 
era prins doar de zeci de gînduri. 
Mecanic, scoase din buzunar o htr- 
tie împăturită cu grijă. Intr-un colț 
erau tipărite în chenar verde, 
trei litere: „F.M.F.". De mai multe 
ori în ultimele zile repetase cuvin
tele a căror abreviațiune erau : 
Federațao Metropolitan do Foot- 
baU-Braziil, dar pe invitația fe
derației braziliene Walter Nausch 
omul care veghează la destinele 
fotbalului austriac, scrisese cu cer
neală roșie: „Sîntem de acord ca 
onorabilul nostru coleg, arbitrul 
internațional Franz Grill, să răs
pundă afirmativ la propunerea de a 
arbitra în Brazilia"...

Deci, treaba se făcuse. Va pleca 
toomai la celălalt capăt al lumii! 
O teamă vagă i se strecura în 
suflet. Cum va fi acolo, departe? 
Cu ce oameni va avea de-a face? 
Fotbaliștii aceia cu nume răsună
toare. despre care scriau ziarele, 
sînt oare la fel ca cei de aci de 
pe terenurile din Viena? Dar viața 
la tropice ? Cîte lucruri ne prevă
zute nu se pot întîmpla în țările a- 
celea depărtate... Totuși, acum era 
prea tîrziu ca să se răzgîndească. 
Și apoi, Franz Grill este emul hotă- 
ririlor rapide. Altfel n-ar fi arbitru 
internațional...

Omul în trenci cenușiu surise la 
un gînd ascuns și plecă apoi cu 
pași calculați spre biroul de voiaj.

...Viena — Miinchen — Stutt
gart — Frankfurt — Barcelona — 
Madrid — Capul Verde—Natal— 
Rio de Janeiro... 11.000 km., 34 e>re 
de zbor. Cînd te gtadești că numai 
pentru jumătate din această călă
torie lui Magellan îi trebuiseră 
cîteva luni...

Acum, prin geamul aburit al 
avionului se zărea acolo jos punc
tul terminus al acestei traversări 
peste Atlantic. Scăldat sub razele 
generoase ale soarelui, intrînduil 
de mare care sapă în țărmul con
tinentului sudamerican acel golf 
unic în lume — Guanabara — la 
țărmul căruia se află orașul Rio 
de Janeiro, se întindea strălucitor, 
ca o oglindă imensă, oferind 
o priveliște de neasemuit Răs
firate pe litoralul dantelat, clădi
rile albe părând de departe niște 
jucării, contrastau cu fîșiile verzi 
și întunecate ale pădurii virgine 
care străjuiește amenințătoare de
asupra culmilor din jur, dominate 
de muntele pleșuv al „căpățînii de

și tripourile de joc. 
învîrtește neîncetat, zi 
înghițind milioanele vi- 
cu buzunarele doldora 
și vărsindu-le în safe-

zahăr" — Pao de Assucar — răsă
rit parcă artificial din apele ocea
nului. Așa se vedea Rio prin fe
reastra avionului companiei „Pan 
Air do Brazii" care-1 aducea pe 
austriacul Franz Grill la noul loc 
de desfășurare a activității sale de 
arbitru de fotbal

A locuit la Început la Hotelul 
Nuovo Mundo, la 14 etaje deasupra 
minunatei plaje de la Copacabana, 
centrul de distracție și desfătare 
al bogătașilor și turiștilor veniți 
să caute plăceri în marele 
oraș. Copacabana nu este numai 
o plajă splendidă, o minune a na>- 
turii, dar și o înșiruire de loca
luri de lux, între care predomină 
cazinourile 
Ruleta se 
și noapte, 
zitatorilor 
de parale . .. .
urile patronilor acestor „instituții" 
deosebit de rentabile. Jocurile de 
noroc sînt de multă vreme o in
dustrie înfloritoare pentru capita
liștii brazilieni. In același timp, 
ele au devenit o adevărată plagă 
socială. Brazilienii cu singe tumul
tuos în vine își dau și cămașa de 
pe ei la masa de joc 1 Iar pentru 
omul sărac, tentația de a se îmbo
găți la ruletă este o continuă ob
sesie care dăinuiește apăsătoare ca 
și căldura de afară. La Rio există 
chiar tripouri speciale pentru oa
menii de „condiție joasă", în care 
cei săraci dau înapoi stăpânilor 
bruma de eîștig agonisită într-o 
zi de trudă.

In holul Hotelului Nuovo Mundo, 
afișe multicolore invitau pe noul 
venit să se „desfăteze" în localu
rile de la Copacabana. In prima 
seară, Grill a ieșit pe plaja un
de valurile purtate de flux, vin 
să moară într-un murmur stins, 
chiar lingă cauciucurile limuzinelor 
luxoase. Și poate i s-a părut stra
niu călătorului venit de departe, 
că Intr-un ungher al falezei, ghe
muit pe nisipul încă fierbințit de 
arșița zilei, un om zdrențăros se 
culca, învelindu-se cu ediția de 
seară a ziarului „Globo". La Co
pacabana nu toată lumea poarta 
frac... Asemenea cetățeni ai ,,orv 
șultu-minune" care n-au acoperă
mânt pentru noapte, nici siguran
ța că vor avea o masă a doua zi. 
se numără cu sutele de mii la Rio 
de Janeiro. Unii dintre ei sînt ha
mali în port, alții lucrători în 
antrepozitele marilor companii 
nord-americane, iar mulți stat mun
citori zilieri pe imensele p'antații 
din apropierea me
tropolei, plecând dimi
neața înghesuiți ca 
vai de lume în șlepuri 
și vapoare .pentru a se 
întoarce scara în ora
șul în care n-au cămin. 
Mai „norocoși" par a 
fi zidarii, care cel pu
țin au dreptul să doar
mă în subsolurile ume
de ale zgîrie-norilar 
pe care îi ridică, schim- 
bîndu-și. domiciliul o- 
dată cu șantierul.

Vrînid să ia 
vaiul pentru cursele 
zilnice Franz Grill a 
constatat cu surpriză că 
acest mijloc de loco
moție constituie o a- 
devănată problemă în 
marele oraș. Exaspe
rat că nu poate urca 
în nici unul din vagoa
nele care duceau pe 
scările lor ciorchini de 
oameni (in timp ce în 
interior era loc sufi-

tram-

fi și el eu"

se poate merge CU

urcați-vă
dar e mult mai ief-'

pe scară..»

nu vă mirați. Aci,

cient) Grill se adresă unui trecă
tor, care prin culoarea pielei ră
masă încă imună la acțiunea soa
relui Braziliei, trăda a " 
ropean.

— Aci nu 
tramvaiul?

— Ba da, 
Nu e comod, 
tini

— ?l
— Da, da, 

taxatorii și controlorii de tramvaie 
devia îa puțini ani oameni înso
riți...

Ceea ce se petrece în mic pe 
scările tramvaiului este valabil în 
proporții mult mai mari pentru 
întreaga viață a Braziliei.

Necinstea, goana după cîștiguri 
ușoare, au devenit aci obiceiuri a-» 
dînc împământenite.

Tradiția de jaf a „conchistadori-* 
lor" spanioli și portughezi este 
continuată în zilele noastre de toți 
reprezentanții claselbr stăpînitoare, 
care își fac un adevărat punct de 
onoare, de a amesteca spiritul de 
aventură cu corupția și necinstea. 
Pe cît de bătăioși sînt acești bra
zilieni la masa de ruletă, ca și 
pe terenul de sport de altfel, ne 
atît de docili și plecați devin ei la 
foșnetul bancnotelor. Cu aceste 
metode de „convingere", mono
polurile din America de Nord au 
reușit să cumpere toată economia 
acestei țări, mare cît întreaga 
Europă. Plantații uriașe de cafea, 
cacao, cauciuc, trestie de zahăr, 
mari zăcăminte de petrol sînt stă- 
pînite acum de magnații Wall-Stree- 
tului. Alte întinse regiuni. încă ne
călcate de piciorul omului așteaptă 
pe exploatatorii hrăpăreți care le 
vor seca de bogății. In același timp, 
Vechii locuitori ai acestor locuri, 
indigenii „cariocas" oameni răb
dători care se aprind uneori ca un 
foc de paie, continuă să rămînă 
în aceeași stare înapoiată ca acum 
sute de ani. Mînă de lucru ieftină, 
oameni ținuți în mizerie și întu
necare...

Necinste și corupție — acestea 
sînt cuvintele care ar trebui să stea 
înscrise pe drapelul vei de al marii 
țări, în locul ipocritelor „Ordem e 
progresse”.

T. VORNICU 
V. RADU

(va urma)

Asemenea blocuri 
ultra moderne care 
străjuiesc bulevar
dele din Rio de 
Janeiro și Sao Pa
olo, nu primesc lo
catari de felul a- 
celora din fotogra
fia alăturată. Și 
totuși, prin 
acestora se 
zgirie-norii 

i lor, rodesc
' șitele plantații din 

preajma Ama~onu- 
■ /ui.
li

munca 
înalță 
orașe- 
nesfîr-



Pe marginea jocurilor de polo pe apă 
dintre reprezentativele R. P. R. și R.D.G.

„Capul de afiș" al evenimentelor 
sportive de la sfirșitul săptăminii 
trecute a fost, fără îndoială, înti'.- 
airea prietenească de Înot, sărituri 
și polo pe apă dintre reprezentati
vele R.P.R. și R.D.G.

In acest articol ne vom referi nu
mai la jocurile de polo pe apă, la 
comportarea reprezentativelor noa
stre de juniori și seniori in dubla 
întîlnire susținută în compania e- 
chipelor R.D.G. Nimeni nu putea 
afirma cu certitudine de partea cui 
va fi victoria (și • aceasta a dat 
mult de furcă în special, celor 
care au... completat buletinele Pro
nosport), deoarece reprezentativeile 
rile juniori se întilneau pentru prima 
diată și erau, de altfel, amindouă 
la primul lor meci internațional. 
De asemenea, superioritatea echipei 
noastre de seniori, arătată anul 
trecut în. meciurile turneului din 
cadrul Festivalului, devenea și ea 
problematică din cauza noii com
ponențe în care se prezenta echipa 
oaspe. Acum, cînd victoriile obți
nute pe toată linia (7-1 și 3-2 
la juniori. 4-3 și 7-4 la seniori) 
Bfnt fapte reale, este necesar să 
se vină cu anumite precizări, mai 
ales că la juniori rezultatele diferă 
considerabil ca scor.

CARE ESTE REZULTATUL 
ADEVARAT: 

7—1 sau 3—2?
Atunci cînd o echipă pierde la 

scor cu 7—1 se poate afirma (fo
losind un termen mult utilizat de 
sportivi) că a pierdut... fără drept 
de apel, după cum rezultatul urnii 
joc terminat cu scorul de 3—2 pere
te primi (în același limbaj) califi
cativul de „neconcludent". Pe drept 
cuvînt, poate stîmi însă nedume
rire faptul că aceste două rezultate 
au fost înregistrate la capătul lup
tei dintre două echip : oare s-au 
Întilnit la interval de o singură zi. 
Să fie oare incidental rezultatul 
primului joc (7—1), iar cel de 
3—2 să oglindească veridic rapor
tul de forțe de pe teren? Sau si
tuația se prezintă invers? lată, în 
această privință, declarația antre
norului maghiar Verteszi, de multe 
ori internațional în echipa die polo a 
Ungariei: „Echipa R.P.R. a jucat 
mai bine la 3—2 decît la 7—1" ...t 

Paradoxală la prima vedere, de
clarația antrenorului maghiar ne 
lămurește pe deplin... în continua
re „Stăplnifi de trac în primul 
meci, jucătorii romîni nu au dat 
tot ce au putut, dar s-au întrecut 
pe ei înșiși a doua zi, disptinind 
de doi adversari deodată: partenerii 
d- joc și... arbitrajul „incomod".

In ac'-st meci, juniorii noștri au 
demonstrat un joc de înalt nivel 
tehnic și tactic, înitrecînidu-și ca
tegoric adversarii. Aceste întîlniri 
de debut internațional ne dau mari 
speranțe de viitor. Toți cei 7 tocă
tori au format o echipă In adevă
ratul înțeles al cuvîntului, în care 
calitățile individuale atu fost sub
ordonate intereselor de echipă. Cu 
o concepție modernă de joc, ei au 
reușit să creeze faze spectaculoase, 
stăoînînd în permanență spațiul 
rfe joc prin mișcare continuă. Elas
tici, în acțiunile ofensive, juniorii 
noștri s-au dovedit însă rigizi în 
apărare. Bădiță și Szabo au fost 
nevoiți să apeleze, în citieva rto- 
riuri, la forță pentru a lămuri cî- 
teva faze critice. Cu o tehnică îm
bunătățită se vor putea lichida însă 
aceste lipsuri.

CEVA DESPRE ECHIPA 
SENIORILOR...

Rezultatele obținute Ia seniori 
14—3 în prima zi și 7—4 în cea

Can picrateîe europene de patinaj artistic var avea loc la Budapesta
BUDAPESTA. (Agerpres).
Ir.tre 27 și 29 ianuarie vor avea 

loc la Budapesta campionatele eu
ropene de patinaj artistic. Pînă a- 
cum și-au anunțat participarea la 
această competiție sportivi din

Intilriri internaționale de hochei pe gheață
Cu toate că pînă la campionate

le mondiale de hochei pe gheață 
mai sînt aproape trei luni, acti
vitatea internațională este în plină 
desfășurare. La Viena s-au întîl- 
nit echipele naționale ale Austriei 
și Italiei. Victoria a revenit la li
mită hocheiștilor austriaci cu sco
rul de 5—4. Cu o săptămînă în 
urmă, la Milano, cele două echipe 
au terminat la egalitate 2—2.

Echipele naționale ale Elve'iei 
și Germaniei occidentale s-au în-

Bordi (R.P.R.) cu caschetă de cu loare închisă și Schreck (R.D.G.) 
iși dispută balonul. In poartă, Peter Rademacher (R.D.G.) privește cu 
îndreptățită emoție lupta din apropierea porții sale (meciul juniorilor)

rie a doua zi), nu sînt de natură 
să ridice probleme similare celor 
discutate mai sus. Ele reflectă fi
del fizionomia celor două partide, 
fiind urmarea firească a celor pe
trecute pe „teren”. Așa după cum 
oaspeții erau siguri de o victorie 
categorică la probele de înot, la 
polo, încrederea în victorie a fost 
rite partea, noastră și așa cum s-a 
observat în cea de a doua parte a 
primului joc de seniori, subaprecie
rea adversarului putea să priveze 
echipa noastră de victorie. Jucînd 
cu mult elan, cu pătrunderi iuți, 
ca urm,are a superiorității nume
rice ce și-o creaseră în atac, coe
chipierii reprezentativei R.P.R. con
duceau la un moment dat cu 4—1. 
In acest moment ei au considerat 
jocul terminat, angrenîndu-se in
tr-o tactică de uzură, care i-a favo
rizat pe adversari, care sînt mai 
bine formați din punct de vedere 
fizic și au un joc în general sta
tic. Ce a urmat, se știe: echipa 
R.D.G. a refăcut pină la 3—4_ și 
fluierul final al arbitrului i-a găsit 
ne oaspeți la poarta noastră. Pen
tru cel de al doilea joc, antrenorul 
echipei R.D.G., Johannes Eckstein, a 
ales drept contratactică un joc de 
așteptare.

Jucătorii germani n-au mai îno
tat la mijlocul terenului pentru a 
nu-și slăbi apărarea și pentru a nu 
înlesni pătrunderile în viteză ale 
jucătorilor noștri. Așa stlnrf lu
crurile, jucătorii noștri trebuiau să 
creeze cont rea ta-curi initiate încă în 
linia de fund, pentru a realiza su
perioritatea numerică in fața porții 
adverse. Ceea ce s-a și Intîmpîaf. 
Hospodar, și în cîteva rinriuri 
Nagy au sprintat puternic, desfrâ
ul înd apărarea adversă și realizînd 
cîteva goluri sipectaculoase. De ase
menea. Novac a fost bine folosit 
atita timp cît se afla In poziție de 
centru fix. jucînd un rol asemă
nător pivotului din jocul de bas
chet.

Austria, Belgia, R. Cehoslovacă, 
Danemarca, Finlanda, Franța, R. D. 
Germană, Anglia, Olanda, Italia. 
Norvegia, R. P. Polonă, U.R.S.S., 
Suedia, Elveția, Germania occiden
tală, Iugoslavia și R. P. Ungară.

tîlnit, de asemenea, intr-un meci 
dublu.- Prima întîlnire s-a terminat 
cu victoria elvețienilor cu scorul 
de 6—4, iar cea de a doua cu un 
rezultat de egalitate : 2—2. Aceste 
meciuri fac parte din seria pregă
tirilor întreprinse de jucătorii 
elvețieni în vederea meciurilor cu 
echipa Uniunii Sovietice.

La Brno, echipa Rudia Hvezda a 
întilnit campioana R. D. Germane, 
Dynamo, de care a disțxus cu 5—0 
(0—0, 2-0, 3—0).

...ȘI DIN JOCUL OASPEȚILOR
Atît seniorii cît și juniorii au 

arătat o bună condiție fizică, o re
zistență remarcabilă fără s-o utili
zeze insă în scopul practicării unui 
joc modern. Așa se explică de ce 
s-au împăcat atît de bine juniorii 
germani cu arbitrajul prestat de 
Walter Roth. Obișouiți cu acest fel 
de arbitraj, în care se ignora legea 
avantajului, în care faulturile erau 
penalizate cu multă sgîrcenie, ju
niorii oaspeți au făcut un joc mai 
mult de obstrucție. Credem că ei 
au avut multe dte învățat din jocul 
tinerilor noștri jucători de polo. 
Seniorii s-au prezentat in progres 
față de anul trecut. Dar tactica de 
a folosi doi centri ficși (Bezold și 
Lange) este învechită și ea nu mai 
rfă rezultate decît atunci cînd par
tenerii practică tot un ioc static- 

SCURTA CONCLUZIE
Jocurile de la sfirșitul săptăminii 

trecute au arătat suficient impor
tanța întâlnirilor întennaiționa'le 
pentru îmbunătățirea jocurilor echi-1 
pelor noastre, iar concluziile trase 
de pe urma lor trebuie anlicate cu 
consecventă. Este vorba, în special, 
de îmbunătățirea condiției fizice, 
care să permită jucătorilor noștri 
aplicarea schemelor tactice moder
ne pe toată diurata jocului. Cît de 
dăunătoare este o tactică de itzură, 
de așteptare, pentru o echipă care 
prestează un joc modem, ne-a do
vedit-o pe deplin ultima parte a 
meciului de seniori de simbătă. 
Deci, o pregătire fizică multilate
rală, alături de o pregătire tehnică 
corespunzătoare, verificată în cit 
mai repetate rînriuri în întilniri in
ternaționale — iată drumul pe care 
trebuie mers — pentru ca echipele 
noastre reprezentative de polo 
sj contribuie cu noi succese la 
creșterea prestigiului sportului din 
patria noastră.

GH. N1COLAESCU 
TH ROIBU

NOI RECORDURI MONDIALE
ALE PARASUTIȘTILOR 

SPORTIVI SOVIETICI
OMOLOGATE DE F.A.I.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite:

Comisia de aviație sportivă de pe 
lîngă Aeroclubul central al U.R.S.S. 
„V. P. Cikalov" a fost informată 
de Federația internațională de a- 
viație (F.A.I.) că au fost omologata 
noile recorduri mondiale realizate 
de parașutiștii sovietici.

Dintre acestea face parte recor
dul obținut de sportivul A. Maka- 
rihin care a efectuat un salt de la 
înălțime de 600 m. cu deschiderea 
imediată a parașutei și a aterizat 
la 22,48 m. de punctul fixat.

Un alt record mondial a fost 
realizat de sportivul din orașul 
Simferopol, G. Vitalin care, efec- 
tuînd în timpul nopții un sa't de la 
înălțimea de 1.000 m. cu deschiderea 
înitirziată a parașutei, a aterizat 
la 30,63 m. de centrul cercului.

Angelica Rozeanu și Ella ZeHer, 
campioane internaționale de tenis de masă ale Suediei

Sircipta f anei: Angelica Razeaixi; thrbki femei:
Angelica Rozeanu și Ella ZeHer

STOCKHOLM 8-(prin telefon). 
Campionatele internaționale de te
nis de masă ale Suediei, care au 
început duminică au luat sfîrșit 
marți seara, însemnînd un nou 
succes at campioanei mondiale An
gelica Rozeanu și pridejilinid tine
rilor noștri jucători bila Zeller și 
Tiberiu Harasztosi o nouă afir- 
mare pe plan internațional.

Maestra emerită a sportului An
gelica Rozeanu a cucerit două din 
cete cinci titluri ale campionate
lor. Astfel, în cadrul probei de 
simplu femei, Angelica Rozeanu a 
cîștigat detașat, întreeîndu-și cu 
ușurința adversarele. După ce a e« 
liminat în semifinală pe Diana 
Rowe (Anglia) cu 3—0, Angelica 
Rozeanu a întilnit în finală pe 
campioana Angliei, Rosalinde Ro
we. Reprezentanta noastră a des
fășurat un joc complet fiind supe
rioară tot timpul adversarei ’ sale. 
Ea a obținut victoria cu categoricul 
scor: 3—0.

Tot la proba de simplu femei, cea 
de a doua reprezentantă a R.P-R., 
Ella Zeller s-a calificat în semi
finale, unde a întîlnit-o pe Rosa
linde Rowe. După o luptă deosebit 
de dîrză, victoria a revenit, la li* 
mită, (3—2) jucătoarei engleze.

Deosebit de prețioasă este perfor
manța reușită de dublul nostru 
feminin, Angelica Rozeanu — Ella 
Zeller, care a cîștigat proba, în- 
vingînd în finală cu 3—2 cuplul 
campioanelor mondiale Rosalinda 
și Diana Rowe (Anglia). Jucătoa
rele noastre au luptat cu o voin
ță de neînfrînt și au reușit astfel 
să treacă cu succes acest dificil 
examen.

O comportare meritorie a avut 
Tiberiu Harasztosi care, după ce a 
eliminat doi adversari, a opus o 
dîrză rezistență cunoscutului jucă- 
toi suedez Fliesberg, care a ajuns 
de altfel în flnafla probei de sim
plu bărbați. Făcînd pereciie cu iu
goslavul Vogrinc reprezentantul1 
nostru a avut o importantă contri
buție în victoria reușită în ca
drul sferturilor de -finală în față 
cuplului format din campionul 
mondial Ogimura (Japonia) șj cu
noscutul jucător cehoslovac Tere- 
ba. Apoi, io semifinală, ei au pier
dut la perechea Andreadis — Sti
pek (R. Cehoslovacă) cîștigătoarea 
probei.

De remarcat că în cadrul aces
tui concurs, cu excepția Angelică! 
Rozeanu, ceilalți campioni mon
diali au suferit înfîngeri. Campio
nul mondial, japonezul Ogimura a 
fost întrecut de Vogrinc (Jugo* 
slavia), dublul Harangozo—Doli
nar (Jugoslavia) a fost învins de 
perechea Andreadis — Stipek (R. 
Cehoslovacă), iar perechea Rosa- 
Unde Rowe — Diana Rowe (An
glia) a pierdut la reprezentantele

La fotbal: R. P. Ung<
BUDAPESTA 8 (prin radio). 

120.000 de spectatori au umplut 
pînă la refuz tribunele de pe sta
dionul „Hampden Park” din Glas
gow. Din toate colțurile Marii 
Britanii și ale continentului euro- 

,pean au venit miercuri lă Glas
gow zeci de specialiști, antrenori 
șl ziariști pentru a urmări întîlni- 
rea dintre fotbaliștii maghiari și 
scoțieni. In ciuda timpului nefavo
rabil (zăpadă, frig, vint și cea
ță), cu două ore înaintea începeri; 
jocului pe stadionul Hampden 
Park mi se găsea nici un loc li
ber.

R.P. UNGARA: Farago — B uzați- 
szki, Lorant, Lantos — Bozsik, 
Szojka — Sandor, Kocsis, Hideg- 
kuti, Puskas. Fenyvesi.

SCOȚIA: Martin — Cunningham, 
Davidson, Haddock — Doherty, 
Cumming — Me. Kenzie, John
stone, Reilly, Wardhaug, Ring.

La alegerea terenului scoțienii 
sînt avantajați, jucînd cu vîntul 
în spate, dar încă de la început, 
oaspeții au inițiativa: Hidegkuti 
și Szojka trag peste poartă din 
poziții favorabile. In min. 1’0 Hi
degkuti îl lansează pe Kocsis și 
acesta, dintr-o situație favorabilă 
trage pe lîngă poartă. Scoțienii își 
revin și periclitează din ce în ce 
ma; mult poarta lui Farago. In 
min. 19, în urma unui atac al e- 
chipei maghiare, în careul scoțian 
se produce învălmășeală și Bozsik, 
atent, trimite mingea puternic spre 
poartă. Balonul ricoșează din pi
ciorul lui Cunningham în plasă : 
1—0. Nu trec decît 4 minute și 
Puskas îl lansează pe Hidegkuti, 
acesta din urmă trage puternic 

noastre, Angelica Rozeanu — Ella 
Zeller.

Iată rezultatele cele mai import 
tante :

SIMPLU FEMEI — sferturi da 
finală : Angel-ica Rozeanu (R.P.R.)
— Schlof (Germ. Oc.) 3—0 (9, 8, 
12) ; D. Rowe (Anglia) — Tegner 
(Suedia) 3—0; Ella Zefller (R.P-R)
— Paulsen (Germ. Occ.) 3—0 (7, 
17, 9) ; R, Rowe (Anglia) — 
Thomson (Suedia) 3—0; semifina
le : Angelica Rozeanu — Diana 
Rowe 3—0 (11, 19, 9) ; Rosalinde 
Rowe — Ella Zeller 3—2; — finala: 
Angelica Rozeanu — R. Rowe 
3—0 (13, 18, 18).

SIMPLU BARBAȚI : Harasztoși 
(R.P.R-) — Beckhaus (Anglia)
3—0 (14, II, 16) ; Harasztoși — 
Malmquist (Suedia) 3—1 ; Flies
berg (Suedia) — Harasztosi 3—1; 
Andreadis (R. Cehoslovacă) — A- 
mouretti (Franța) 3—2; Vogrinc 
(Jugoslavia) — Ogimura (Japo
nia) 3—0 ; Vogrinc — Stipek 
(R. Cehoslovacă) 3—2 ; Doi mar 
(Jugoslavia) — Leach (Anglia) 
3—1 ; Harangozo (Jugoslavia) — 
Andreadis 3—2 ; semifinale : Flie
sberg — Harangozo 3—1 ; Doli- 
nar — Vogrinc 3—0 ; finala : Do- 
linar Fliesberg 3—0 (18, 17,
12).

DUBLU BARBAȚI: Harasztosi, 
Vogrinc — Ogimura, Tereba 3—1 
(13—21, 21—9, 21 — 14, 21—T3); 
semijinale: Andreadis, Stipek (R. 
Cehoslovacă) — Harasztosi, Vo
grinc 3—1 (24—22, 19—21, 21 — 12, 
21 — 16), Harangozo Dolinar — 
Fil-iesbarg, Leach 3—0 (14, 17, 20); 
finala : Andreadis, Stipek — Ha-< 
rangozo, Dolinar 3—1 (17—21,
21 — 18, 21 — 10, 21 — 19).

DUBLU FEMEI: Angelica Ro
zeanu, Ella Zeller (R.P.R.) —
Thorson, Tegner (Suedia) 3—0 (7, 
9, 9) ; semifinale: Angelica Ro
zeanu, Ella Zeller — Paulsen, 
ScMof (Germ. Occ) 3—1 (21—8,
21 — 14, 15—21, 21—8); finala: 
Angelica Rozeanu, EÎCa Zeller — 
Rosalinde Rowe, Diana Rowe (An
glia) 3—2 (21 — 18,23—21,18—21, 
17—21, 21 — 12).

DUBLU MIXT: Angelica Ro- 
zeanu, Harasztosi (R.P.R.) — 
Paulsen, Oktorholm (Germ. Occ., 
Suedia) 3—0 (9, 14, 16) ; Angelica 
Rozeanu, Harasztosi — Erikson 
Sundin (Suedia) 3—0 (8, 6, 14) ; 
Thomson, Ogimura (Suedia, Japo
nia) — Ella ZeHer, Tereba 
(R.P.R., R, Cehoslovacă) 3—1 ; 
semifinale: Diana Rowe, Eeach
(Anglia) — Angelica Rozeanu, 
Harasztosi 3—1 (19—21, 21—Jl, 
21 —13, 21 —16) ; Rosalinde Rowe 
Andreadis (Anglia, R. Cehoslova
că)— Thomson, Ogimura 3—0(12, 
16, 12) ; finala : Rosalinde Rowe, 
Andreadis — Diana Rowe, leach 
3-0 (19, 19, IT).

5-------
ă — Scoția 4-2 (3-1)

marcind al doilea gol al echipei 
maghiare: 2—0. Echipă gazdă,
deși condusă, joacă foarte bine și 
atacă puternic. LorAnt salvează de 
pe linia porții, apoi Farago se remar
că printr-o intervenție curajoasă 
salvind un gol gata făcut. I«i min. 
40, Johnstone trimfte lui Ring și 
ultimul înscrie fullgerător : 2—i.
Două minute mai tîrziu, fotbaliștii 
maghiari atacă prin surprindere și 
după ce Hidegkuti și Kocsis 
schimbă spectaculos balonul, tre- 
cînd peste întreaga apărare scoția
nă, Kocsis îl deschide Pe Sandor 
care înscrie plasat, pecetluind sco
rul reprizei: 3 — 1.

După pauză, scoțienii, încurajați 
frenetic de spectatori, atacă și 
Johnstone "reduce scorul printr-un 
gol înscris cu capul : 3—2 (min. 
46). Fundașul Cunningham este ac
cidentat și părăsește terenul pentru 
10 minute. Jocul este foarte dispu
tat. Ambele echipe joacă acum ex
celent. Gazid’ele atacă mia.i mult, dar 
apărarea maghiară este Ia post. In 
ultimul sfert de oră — cînd se în
tunecase aproape de-a binelea — 
echipa maghiară are inițiativa 
Martin, plonjează la picioarele lui 
Kocsis (min. 76) iar apoi Bozsik 
trage în bară (min. 84). In ace
lași minut Mc. Kenzie, singur în 
fața lui Farago ratează o mare o-' 
cazie. Mai sînt cîteva secunde de 
joc... și se pare că rezulltatul va fi 
3—2. Dar iată, că Puskas și Ko
csis nu-și dezmint eficacitatea... 
Ei schimbă mingea de 2—3 ori în-' 
tre ei țrecînd de apărarea scoția
nă și Kocsis, aflat în bună pozi- 
ție, trage puternic: 4—2.
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