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Să practicăm turismul de iarnă

MINUNATE sînt frumusețile pa
triei noastre! Nici pana mă
iastră a scriitorului, nici pe-

i.elul  pictorului, nici chiar obiec
tivul atit de fidel al aparatului de 
fotografiat nu pot reda în întrea
ga lor măreție splendoarea ziduri
lor ca de meterez ale Carpaților, 
rîuri'e repezi sau line purtindu-și 
apele spre Dunăre și Mare, dea
lurile acoperite cu păduri, vii 
sau livezi ae , omi fructiferi. 
Trebuie să vezi cu proprii ochi 
toate aceste frumuseți, ca să guști 
din plin emoția estetică pe care 
este cu neputință să n-o trăiești 
în fața operelor de artă ale naturii- 

Dorința de a cunoaște, plăcerea 
de a privi, senzația de nedescris 
pe care ți-o lasă un pisc abrupt 
sau o cădere de apă, îi mînă la 

iun pe turiștii care pornesc în 
grupuri mari spre locurile cele 
mai pitorești ale patriei. In anii 
puterii populare, turismul, drume
ția, au fost ridicate la rangul unei 
importante activități sportive, care 
în afară de faptul că cere o serie 
de calități ca dîrzenie, rezistență, 
curai, voință, din partea celor ce o 
practică, reprezintă un mijloc im
portant de odihnă activă, de 
culturalizare, de petrecere fo
lositoare a timpului liber și de 
cunoaștere a frumuseților patriei.

Turismul se adresează oameni
lor sănătoși, dar nu-i mai puțin a- 
devărat că el este și un excelent 
mijloc de întărire a sănătății. Dru
murile de munte, călătoriile pe ape, 
în bărci sau caiacuri, plimbările 
lungi pe cărări neumblate, cer o 
rezistență fizică apreciabilă, pute
rea de a rezista împotriva intem
periilor, ivite în drum, arta orien
tării, noțiuni elementare de auto 
control medical etc. In același 
timp, turismul joacă un important 
rol politic-educativ. Prin interme
diul lui oamenii muncii pot cunoa
ște frumusețile patriei, pot vizita 
locurile istorice legate de viața și 
trecutul poporului nostru, de lupta 
oamenilor muncii pentru libertate 
și independență. Turismul generea
ză cunoștințe instructive de geo
grafie, botanică, geologie, arheolo
gie etc. Se poate vedea, deci, lesne 
importanța utilitară a turismului, 
se poate înțelege de ce oamenii 
muncii din tara noastră pornesc 
cu atîta entuziasm în excursiile tu
ristice. Totodată participanții la 
turele de iarnă pot obține norma 
de turism la G.M.A , iar aspiranții 
care iau parte la concursurile de 
schi organizate special cu această 
ocaz’e au posibilitatea să-și trea
că și norma de schi.

Turismul de iarnă însă este o 
formă mai completă a turismului. 
El se adresează, în genere, unor 
oameni mai bine pregătiți din 
punct de vedere fizic și care au 
o serie de cunoștințe tehnice în 
sporturile de iarnă. Schiul este, fi
rește, tovarășul nedespărțit al tu
rismului de iarnă. Alunecarea pe 
zăpadă, diferitele metode ale mer
sului pe schi, folosirea rachetei în 
mersul pe zăpadă, cățărarea pe 
pante înghețate de multe ori cu 
ajutorul colțarilor, iată o serie de 
probleme pe care nu trebuie să le 
neglijeze cei ce practică turismul 
de iarnă. In plus, o atenție deosebită 
trebuie acordată echipamentului, a- 
legerii traseului și planificării 
mersului pentru a evita pericolul 
avalanșelor, al înghețului sau al 
degeră (urilor. Turismul de iarnă re
prezintă pentru fiecare un examen 
de curaj, rezistență și pricepere.

Larisa Vol pert este noua campioană de șah
a Uniunii Sovietice

KRASNODAR (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 12 decembrie a luat sfîrșit 
cea de a 16-a ediție a campiona
tului feminin de șah al U.R.S.S. 
In ultima rundă, atenția spectato
rilor s-a îndrepfat către partida 
dintre fruntașa clasamentului L.

S.nt muite colective caie, paralel 
cu activitatea turistică de vară, se 
îngrijesc de organizarea excursiilor 
în timpul iernii. Un frumos exem
plu îl dă colectivul Locomotiva Gri- 
vița Roșie din București care an 
de an programează și duce la bun 
sîîrșit adevărate expediții turistice 
de iarnă, bine organizate și minu
țios studiate. Cu acest jprilej mulți 
membri ai colectivului tși îmbogă
țesc cunoștințele și se perfecțio
nează în practica schiului, au pri
lejul să vadă îmbrăcate în decor 
alb minunatele peisaje admirate în 
timpul verii. Faptul că turismul re
prezintă o normă obligatorie în ca
drul complexului G.M.A. îndeamnă 
muiie colective să acorde atenție a- 
cestei probleme. Și nu este întîmplă- 
tor că tocmai aceste colective sînt 
fruntașe în munca de îndeplinire 
și depășire a angajamentelor la 
purtători de insignă. Problemele de 
ordin organizatoric superior pe care 
le ridică turismul constituie în ac
tivitatea colectivului o adevărată 
școală pentru rezolvarea numeroa
selor probleme legate de munca 
și viața colectivului.

In Uniunea Sovietică, turismul 
și turismul de iarnă se bucură 
de o mare popularitate, cunoscînd 
un pronunțat caracter de masă. In 
fiecare an. milioane de oameni so
vietici vizitează locurile pitorești 
ale minunatei lor patrii, își petrec 
concediile de odihnă în taberele de 
turism organizate atit vara cît și 
iarna. Munții Caucaz, Uralul, locu
rile pitorești ale regiunii Altai, 
Crimeea însorită, litoralul Mării 
Negre și Caspice, nordul îndepăr
tat cu farmecul său, iată atîtea 
locuri în care își poartă pașii tu
riștii sovietici. Caracteristică pentru 
mișcarea turistică din U.R.S.S. este 
organizarea desăvîrșită a excursii
lor. Aceasta face călătoriile deosebit 
de plăcute și de instructive iar în 
cursul iernii sînt puse la dispozi
ția turiștilor condițiunile cele mai 
bune, care-i feresc de neplăcerile 
accidentelor. Turismul de iarnă 
în U.R S.S. este deosebit de popu
lar în mijlocul tineretului studios 
care-și petrece zilele vacanței 
în acest mod plăcut și util. La 
îndemîna celor care pornesc la 
drum stau numeroase îndreptare 
turistice, echipament de cea mai 
bună calitate și conducători de ex
cursii pricepuți, care poartă grupul 
celor plecați în călătorie pe drumu
rile și în locurile cele mai frumoa
se.

Odată cu venirea iernii, în fața 
colectivelor sportive din țara noas
tră stă sarcina de a acorda o a- 
tenție deosebită problemelor turis
mului de iarnă. Ele au sarcina de 
a angrena în practicarea acestui 
sport un număr cît mai mare de 
oameni ai muncii, de a se preocu
pa de organizarea exemplară a 
excursiilor, punînd la dispoziția 
membrilor lor echipamentul nece
sar, de a alege trasee interesante 
și variate. Dificultatea traseelor 
trebuie să fie în raport direct cu 
gradul de pregătire a turiștilor.

O muncă organizatorică susținută 
și fructuoasă în acest domeniu va 
permite unui mare număr de oameni 
ai muncii să-și petreacă în mod 
util și plăcut zilele de odihnă. 
Este o sarcină frumoasă care stă 
în fața colectivelor noastre spor
tive. Și fără îndoială că ele se vor 
arăta Ia înălțimea eio----

Volpert (Leningrad) și E. Ma- 
linova (Kiev) intîlnirea a luat sfîr
șit cu un rezultat de remiză. La
risa Volpert, care a obținut 14 
puncte, a cucerit titlul de campioană 
de șah a U.R.S.S. pe anul 1954. 
Pe locul doi s-a clasat I. Gurfinkel 
(Rostov pe Don) cu 13’72 puncte

In apăra
Conferința de la Moscova a îmbărbătat 
inimile tuturor celor ce iubesc pacea!

Nu este om cinstit în lume care să nu urască 
din toate puteTile războiul. Eu l-am 
cunoscut destul de bine ! Am locuit pe Calea Gri- 
viței unde bombele cădeau cu nemiluita peste case, 
îngropînd în sfărîmături și ruine mii de vieți 
omenești. N-am să uit vreodată spaima din ochii 
copiilor și ai bătrînilor, atunci cînd auzeau urle
tul sinistru al sirenei care vestea apropierea a- 
vioanelor deasupra capitalei noastre. Au pierit 
atunci mulți tineri, multe suflete nevinovate care 
doreau să st bucure de soare, de viață, de liber
tate.

De atunci am învățat să urăsc războiul care 
înseamnă distrugere, moarte și tîmple îrcărunțite 
de timpuriu. Acum sînt antrenor și caut să viu 
în ajutorul tinerilor sportivi. împărtășindu-le tot 
ce am mai de preț din experiența și priceperea mea. 
Privirile mele îi urmăresc în fiecare seară cu ne
țărmurită dragoste pe toți acești tineri care după 
orele de muncă vin să-și oțetească puterile în sala 
de antrenament... Citesc pe fețele lor, în ochii lor, 
bucuria de a trăi aceste zile fericite, aceste zile de 
pace. Sînt ca și copiii mei... Pe toți îi iubesc 
la fel de mult I

Iată, însă, că imperialiștii americani vor să în
credințeze armele din nou celor ce au mai tur
burat pacea lumii, dezlănțuind două războaie care 
au costat milioane de vieți omenești. Hitleriștii sînt 
iarăși pregătiți pentru a se zvîrli ca o haită asupra 
țărilor pașnice, sînt iarăși instruiți pentru a in
cendia, ucide și distruge după „metode" perfec
ționate.

De data aceasta, însă, acești provocatori de noi 
războaie nu vor mai avea drumul liber. Anii care 
au trecut au învățat popoarele să deschidă ochii, 
să vegheze la apărarea linișiei și păcii. Confe
rința de la Moscova a îmbărbătat inimile tuturor 
celor ce. iubesc pacea mai mult ca orice. Ea a de
monstrat nu numai sincera dorință a popoarelor 
de a consolida pacea, dar și hotărîrea cu care 
țările de democrație populară în frunte cu Uniu
nea Sovietică sînt hotărîte să-și apere dreptul la 
liniște, pace și prosperitate.

Cei ce vor încerca să turbure din nou pacea, 
vor primi răspunsul și lecția pe care o merită.

LUCIAN POPESCU 
antrenor, fost campion european de box

rea vr ■ ■ păci i
Tineretul trebuie să-și măsoare forțele 

pe terenul de sport, mi pe timpul de luptă
Glasuri din toate colțurile lumii se nai.a tot 

mai hotărîte în apărarea păcii. Pe deplin conș
tiente de marea primejdie pe care o reprezintă re- 
înarmarea Germaniei, popoarele lumii se opun cu 
hotarîre acordurilor de la Paris, acorduri care ar. 
deschide căi largi revanșarzilor vestgermani.

Nu au trecut nici zece ani de la încetarea celui 
de al doilea război mondial. Războiul a provocat 
omeririi pagube uriașe. Milioane de tineri și-au 
pierdut viața pe cîmpurile de luptă. Printre ei se 
afiau mulți sportivi. Bombardamentele n-au cruțat 
stadioanele sportive, transformate și ele în ruine 
în multe țări ale lumii. In anii care au trecut de 
la victoria asupra fascismului, o parte din aceste 
răni au fost vindecate. Tineretul lumii s-a pu
tut înlîlni din nou, nu pe cimpul de luptă, ci pe 
terenurile de sport, în întrecerea dreaptă, cinstită, 
pentru victorie. Mariie competiții sportive mondiale 
pe care viața sportivă internațională le-a înregis
trat în anii de după război au arătat că intr-ade
văr, acolo, pe terenul de sport, trebuie să-și mă
soare tinerii forțele, că planurile de dezlănțuire 
a unui nou război mondial nu au nimic comun cu 
idealurile, cu năzuințele tineretului, ale sportivilor. 
Sportivii noștri sînt mîndri că țara noastră a gâz 
duit în ultimii ani un mare număr de competiții 
sportive, internaționale puse în slujba păcii, a apro
pierii și înțelegerii între tineretul sportiv de pre
tutindeni. In prezent, în .întreaga lume sportivii se 
pregătesc pentru viitoarea ediție a Jocurilor Olim
pice, ,care se va desfășura în 1956 în Australia, 
lată însă că aceste pregătiri sînt întunecate de 
primejdia unui nou război, primejdie care ar spoiri 
considerabil în cazul ratificării acordurilor de la 
Paris.

Declarația comună adoptată de Conferința de la 
Moscova a arătat care este calea ce trebuie s-o 
urmeze popoarele pentru a preîntîmpina reînvierea 
militarismului german, a arătat care sînt posibi
litățile pentru rezolvarea problemelor internațio
nale care frămîntă astăzi omenirea.

Locul sportivilor cinstiți de pretutindeni, al tutu
ror celor ce iubesc sportul, este alături de mi
lioanele de oameni cinstiți care luptă pentru pace 
și securitate în Europa și în întreaga lume, îm
potriva acordurilor de la Paris.

OCTAV LUCHIDE 
consilier la C.C.F.Ș>

Preocupările unui activist sportiv...
...Pe Romulus Florea, președin

tele comitetului raional C.F.S. 
Tg. Mureș, l-am găsit la masa 
de lucru. Stătea cu privirile a- 
t iutile pe un plan de muncă. Din 
cînd în cînd își ridica ochii de 
pe hîrtii privind pe geam la 
fulgii de zăpadă care se cerneau 
ca printr-o sită din înălțimi. Pă
rea îngtodurat După ce am 
schimbat saluturile am intrat în 
vorbă.

— Ia spune tovarășe Florea 
cum mai merg treburile.

— Merg ele dar ar trebui să 
mergă și mai bine. Uite... vreau 
să îmbogățesc planul de muncă 
cu încă vre-o cîteva probleme la 
care reflectam de cîtva timp.

Și tînărul președinte al comi
tetului C.F.S. începu să-mi po-’ 
vestească de-a fir a păr despre 
pregătirile pe care le făcea în ve 
derea activității din timpul iernii. 
In ultimele două săptămîni nu a 
fost zi în ca>re să nu discute cu 
profesorii, instructorii, președinții de 
colective și sportivii despre spar* 
tachiada de iarnă a satelor. El 
dorește ca în acest an la- startul 
spartachiadei să se prezinte cît 
mai mulți țărani muncitori, ca a- 
ceastă competiție să constituie o 
adevărată sărbătoare a sportivilor 
de la sate. In acest scop Ro
mulus Florea a convocat ia o 
consfătuire pe directorii cămine
lor culturale, profesorii care pre
dau educația fizică și președinții 
colectivelor sportive sătești. Le-a 
arătat pe larg tuturor cum

trebuie organizate concursurile pe 
comună. Romulus Florea și-a în
cheiat expunerea cu un îndemn : 
„Cereți cu încredere ajutorul orga
nizațiilor U.T.M., folosiți toata 
mijloacele existente de agitație, 
vorbiți cu oamenii tn parte și 
veți vedea cît de mulți tineri vor 
veni la concursurile d'e iarnă. Dacă 
muncim cum trebuie ne vom nu
măra și în acest an printre ra
ioanele fruntașe din țară".

In așteptarea competiției tînărul 
președinte și-a dat seama că n-ar 
fi rău dacă pînă la începerea pri
melor întreceri ar mai putea fi 
organizate și o serie de concursuri 
premergătoare. De aceea a che
mat la el membrii comisiei de șah 
și le-a spus: „Tovarăși, cred că ar 
fi bine să organizăm la sate o 
competiție dotată cu Cupa 30 De

cembrie". Ideia a fost primită cu 
entuziasm și comisia a pornit ime
diat la treabă. Roadele nu au in- 
tîrziat să se_ arate. Numai Ia Gă- 
lăteni s-au înscris la concursurile 
de șah peste 120 de țărani munci
tori care puteau de acum să-și 
verifice cunoștințele pentru jocu

rile din cadrul spartachiadei. Dar 
nici schiorii nu trebuiau uitați. De 
aceea Romulus Florea s-a hotărît 
să sprijine din toate puterile orga
nizarea concursului „Cupa sfatu
lui popular" care măsoară un tra
seu de 60 km. Astfel prin locurile 
pe unde vor trece schiorii vor îm
părtăși din experiența lor tineri
lor țărani muncitori. In perioada 
primei etape vor fi trimise echipe 
model care vor ajuta in mod prac
tic colectivele sportive sătești să 
organizeze primele întreceri.

Președintele comitetului C.F.S< 
nu a dat uitării nici celelalte pro
bleme. In colaborare cu secția să
nătate a sfatului popular raional 
și cabinetul medico-sportiv din Tg, 
Mureș va organiza în zilele vite 
toare consfătuiri cu medicii de cir
cumscripție pentru îmbunătățirea 
controlului medical al sportivilor 
și în special al aspiranților G.M.A.

Muncă neobosită și entuziasm 
permanent acestea sînt trăsă-< 
turtle harnicului activist -sportiv 
Romulus Florea El e hotărît să 
îmbogățească activitatea sportivă 
din raionul Tg. Mureș cu noi și 
tot mai frumoase realizări.

(De la subredacția noastră din 
Tg. Mureș)



„ÎNTIR2IATII“...
Venirea iernii a fost salutată cu 

bucurie de către sportivii colecti
velor noastre și, ta cele mai multe 
locuri, aiu pornit cu entuziasm la 
munca de pregătire a activității din 
lunile de iarnă. La Constructorul 
București, Minerul Lupeni, Progre
sul Pitești, Progresul Suceava, Me
talul „1. C. Fritnu“ Sinaia, ta nu
meroase alte colective din orașele 
Arad, Bacău. Oradea. Timișoara 
etc. pregătirile au fost de acum 
terminate și sportivii așteaptă cu 
nerăbdare primele întreceri de 
iarnă.

Deși, în general, vremea este 
pretutindeni cam aceeași: zile fri
guroase, cu vînt rece și ploi, une
ori ou zăpadă destul de abunden
tă (în regiunile de munte), multe 
colective sportive parcă nici n-’au 
simțit venirea iernii. Și astfel, ,.în- 
tlrziații" au constatat acum c? nu 
vor putea să asigure continuarea 
activității sportive ta săli, că nu 
au echipamentul și materialul spor
tiv necesar, că nu au fost organi
zate secții pe ramură de sport, că 
de abia la., primăvară vor putea 
relua activitatea. Deși tîrziu, unele 
lucruri mai pot fi îndreptate dar 
pentru asta trebuie desfășurată, ctt 
mai grabnic, o muncă intensă în 
care să fie angrenați toți cei care 
au sarcini pe linie sportivă. Așa 
vor trebui să muncească, de piildă, 
activiștii sportivi de la Metalul 
„Clement Gotwald" pentru ca în 
•ceasta iarnă muncitorii uzinei să 
poată practica, totuși, baschetul și 
voleiul. De asemenea, numai o se
rioasă preocupare ta această direc
ție va duce la justa folosire a e- 
ehipamemtului sportiv de la colecti
vul Voința Dorohoi, la înzestrarea 
acestui colectiv cu materialele ne
cesare pentru schi, săniuș, patinaj 
etc. Deocamdată, la Voința Doro
hoi se joacă... table. Dacă nici in 
aceste cîteva zile, colectivele spor
tive Metalul Electroputere Craiova, 
Flamura roșie Craiova, Flamura 
roșie Pitești nu vor lua toate mă
gurile pentru a asigura desfășu
rarea unei rodnice activități In 
lunile de iarnă, activiștii acestor 
colective nu prea vor avea cu ce 
să se laude atunci ctad vor trebui 
să prezinte bilanțul muncii lor.

„Intîrziații" în pregătirea activi
tății pentru lunile de iarnă trebuie 
să folosească din pita fiecare zi 
pentru a putea ține, cit de ctt, pa
sul cu colectivele sportive fruntașe 
fri pregătirea sezonului sportiv de 
lamă care vor avea, fără îndoială, 
o bogată activitate.

Pregătiri pentru activitatea sportivă de iarnă la Focșani
După rodnica activitate din lu

nile de vară, sportivii orașului 
Focșani au început din timp pre
gătirile pentru sezonul sportiv de 
iarnă. Coleotivele sportive din a- 
cest oraș au muncit intens în ulti
ma perioadă pentru a reamenaja 
bazele sportive și pentru a pune 
la punct magaziile de echipament 
ș; material sportiv

Cu toate că, în general, activita
tea de prpgătire a sezonului spor
tiv de iarnă s-a desfășurat în
bune condițiuni, totuși unele colec
tive sportive din 
țani au rămas în 
ceasta privință. __ 
colectivelor sportive Locomotiva și 
Avtat-ul, care neînțelegînd rolul ho- 
tărîtor pe care îl are în dezvoltarea 
mișcării sportive asigurarea unei 
continue activități, nu au făcut în
că nimic pentru viitorul sezon 
sportiv.

orașul Foc- 
urmă în a- 
Este cazul

In dorința de a vedea felul în 
cape colectivele sportive din orașul 
Focșani s-au pregătit să întîmpine 
activitatea sportivă din timpul lu
nilor de iarnă, corespondenții zia
rului nostru au întreprins un raid 
anchetă. Ș; iată ce au constatat 
ei.

ȘI-AU ÎNCHEIAT PREGATIRILEl

Nu cu multă vreme în urmă la 
colectivul sportiv Vomța a avut 
loc o șp 'ință în care au fost dez-

SPORTUL Popi it AR 
fsg- 2-la Nr. 2544

0 bogată activitate de iarnă pentn sportivii de la sate
Cînd am'intrat la sediul central 

al asociației Recolta, activiștii 
consiliului central își făceau toc
mai ultimele pregătiri înainte de 
a pleca pe teren, ta țară. Preșe
dinții consiliator regionale, c|a#*e 
luaseră parte la o ședință organi
zată de consiliul central, își lisau 
rămas bun plecînd fiecare spre re
giunea sa...

Activitatea sportivă de iarnă, 
care constituie o serioasă preocu
pare pentru membrii consiliului 
central al asociației., prilejuiește 
o serie întreagă de pregătiri. In 
curînd începe Spartachiada satelor 
și nu-s puține de făcut pentru ca 
ea să se desfășoare în bune con- 
dițiuni, pentru ca ea să atragă un 
număr cît mai mare de țărani 
munci tori.

Pentru ea pe pîrtiile înzăpezite 
să se avînte cu curaj sute șj mii 
de tineri și tinere, pentru ca întrece
rile de săniuțe să-i atragă la start 
pe cît mai mulți, iar sălile cămi
nelor culturale pregătite pentru 
întrecerile de șah să fie pline e 
necesar ca acum activiștii asocia
ție; să ducă o muncă serioasă. A- 
ceastă muncă se îndreaptă nu nu
mai spre pregătirea Spartachiadei 
satelor. In preocupările asociației 
Recolta stă și organizarea a cît 
mai multor întreceri pe scară lo
cală la diferite discipline sportive, 
oriunde există posibilitatea.

Inițiativa organizării unui con
curs de schi al asociației pe zecie 
regiuni este binevenită. In regi
unea Stalin, regiunile Pitești, Plo- 
ești, Hunedoara, Cluj, R.A.M., Ba
ia Mare, Suceava, Iași și Bacău, 
va începe în ziua de 26 decembrie 
desfășurarea primei etape a aces
tei întreceri. întrecerea va cuprin
de cinci etape, ceia de a cirucea, 
etapa finală, urmînd a se desfășu
ra la 20 februarie 1955 la Predeal. 
In toate regiunile vor funcționa 
centre de schi. Vor fi organizate 
pe plan local concursuri de săniu
țe, șah, schi. De asemenea. în re
giunile Pitești și Bîrlad vor avea 

A venit iarna t Să mergem la colectivul sportiv, să vedem ce mai e 
nou, cînd începe spartachiada de iarnă a satelor, cînd avem con
curs de șah, și altele !
In clișeu ; sportivii din Brlncoven ești la sediul colectivului

bătute problemele legate de buna 
pregătire a activității sportive din 
timpul lunilor de iarnă. La aceas
tă ședință au participat responsa
bilii secțiilor pe ramură de sport 
(schi, șah etc.), care vor avea o 
serioasă activitate în lunile de iar
nă, precum și instructorii respec
tivi.

-Cu această ocazie a fost discu
tată și problema echipamentului 
sportiv și a materialelor necesare 
unei rodnice activități sportive. Ca 
urmare a acestei ședințe s-au luat 
măsuri pentru înzestrarea sălii de 
gimnastică cu tară fixă, paralele, 
bîrtnă, cal etc. De asemenea, sec
ția de ciclism a fost dotată cu 
materiale, în așa fel încît și în 
timpul iernii să se poată face an
trenamente. In ceea ce privește 
echipamentul sportiv, colectivul 
Voința a luat măsuri pentru ca în 
afară de materialele existente să 
se mai procure tacă 15. perechi de 
schiuri, bocanci, hanorace etc.

Același lucru se poate spune și 
despre colectivul sportiv Progre
sul, unde de curînd a fost inau
gurat un frumos club sportiv, în
zestrat cu 8 mese de șah, instala
ții pentru tenis d,e masă și o bi
bliotecă cu 700 de volume. Acest 
colectiv sportiv a luat măsuri pen
tru ca stadionul „Progresul” să 
fie pregătit în vederea transformă
rii lui în patinoar Aici colectivul 
sportiv Progresul va aduce 30 pe
rechi patine, pentru a fi puse la 
dispoziția tinerilor dornici «ă ■■>- 
vețe patinajul. 

loc întreceri la tnnta. In Dobro- 
gea, cureșul, atît de popular, va 
prilejui frumoase dispute și în tim
pul iernii. Găminele culturale sînt 
cele care vor găzdui aceste dis
pute.

Președintele consiliului regional 
din regiunea Bacău, tov. Cosma, 
e tare mîndru de faptul că în a- 
ceastă regiune s-au construit din 
resursele locale multe perechi de 
patine și schiuri. Sătenii de la 
Brusturi, Răucești, Gruimăzești, 
Păstrăveni și Pipirig, din raionul 
Tg. Neamț ca și cei din Bogdă- 
nești, Rîpele și Helegiu-raionul 
Tg. Ocna, s-au întrecut care mai 
de care să confecționeze mai multe 
schiuri și patine Și în alte co
mune ca Itești, Gura Văii, Ble- 
gești, au fost confecționate patine 
și schiuri Și nu numai patine și 
schiuri au fost confecționate cu 
mijloace locale. Ți-e mai mare 
dragul să privești cele 20 de 
șahuri de plută, confecționate de 
tinerii țărani din comuna Brus
turi. Pentru buna desfășurare a în
trecerilor de schi. în faza pe ra
ion, se amenajează o pîrtie de 
coborîre în raionul Tg. Ocna.

Echipa de gimnastică fete din 
comuna Agaș, raionul Moine ști, 
care a participat la finala Spar
tachiadei de vară a satelor, nu 
și-a întrerupt activitatea. In sala 
de gimnastică a școlii din sat, cu 
sprijinul profesorului Mihai Nico- 
lae, echipa se pregătește intens.

Și în regiunea Oradea sătenii 
așteaptă cu multă bucurie sezonul 
sportiv de iarnă* Consiliul regio
nal al asociației s-a îngrijit de 
programarea unui mare număr de 
întreceri. Au fost organizate și sînt 
prevăzute pentru toată perioada 
de iarnă concursuri la șah, 
box, lupte, și săniuțe. Secția 
de box de la Salonta se va întîlni 
la Baia Mare cu echipa de box 
a școlii de tineret. Secția de lupte 
de Ia G.A.S. Marghita va susține 
și ea întreceri amicale.

PAULA NAVREA

De asemenea, la școala medie U- 
niqea a fost reamenajată sala de 
baschet, volei și gimnastică. In a. 
ceastă sală. în timpul iernii, își 
vor face antrenamentele școlile 
sportive de tineret la baschet și 
gimnastică.

AU RĂMAS IN URMĂ...

La colectivul sportiv Locomotiva 
există un club, în care se poate 
juca șah sau tenis de masă. In 
club este însă un frig... ca afară. 
De ce ? Pentru că, deși colectivu
lui sportiv i s-au repartizat lemne 
și cărbuni totuși din neglijența 
comitetului de întreprindere com
bustibilii nu a putut fi achizițio
nat. Pe de altă parte, nici colec
tivul sportiv nu s-a preocupat de 
pregătrea ech'pamentu'ui sportiv, 
așa că în prag de iarnă, membrii 
acestui colectiv sportiv se pregă
tesc de... odihnă.

Deși timpul care a mai rămas 
este foarte scurt, totuși consiliul 
colectivului sportiv Locomotiva 
Focșani are datoria să ia cît 
mai grabnic măsuri pentru ca 
primele întreceri sportive de iarnă 
să nu-i găsească complet nepre
gătita

A. Constantinescu 
Ioan Nistor

Aurelian Axente 
corespondenți

Cînd unii sportivi își încep
Am intrat ta perioada de desfă

șurare a sporturilor de iarnă. At- 
leți'i, fotbaliștii și alți sportivi după 
o lungă, și grea perioadă de în
treceri, își iau o binemeritată o- 
dihnă, în timp ce schiorii, patina
torii se găsesc ta plină perioadă 
pregătitoare fiind gata ca pes
te puțin timp să participe la 
competiții- Să vedem acum, din 
punct de vedere medical, ce tre
buie să facă și uni: și alții pen
tru ca organismele lor să benefi
cieze în măsură maximă de aceas
tă perioadă de repaus, iar cei ce 
se află în perioadă precompetițio- 
nală să poată realiza, în armonie 
cu dezvoltarea sănătății lor, per
formanțe cît mai înalte. Acestora 
din urmă le este de qel mai mare 
folos prezentarea la Cabinetele de 
Medicina Culturi’ Fizice, unde e- 
xamenul medical va arăta pe baze 
strict științifice, pe lîngă gradul 
de sănătate și stadiul de adapta
re, in primul rînd a aparatului 
cardio-vascular în raport cu efor
turile care vor fi qerute în concurs. 
Astfel, atît sportivul cît și antre
norul vor fi în posesia datelor 
medicale obiective, care le vor 
permite să corecteze eventualele 
nepotriviri din schemele de antre
nament care au fost aplicate pînă 
atunci, găsind cu mai multă ușu
rință și pe baze științifice calea 
către cea mai bună formă, pentru 
realizarea unor performanțe spor
tive cît mai înalte.

la care au luat 
prin 

medicale 
n°rioade-

datele
sfîrșitul

Sportivii a căror activitate com- 
petițională a luat sfîrșit au și ei 
obligația de a se prezenta medicu
lui de cultură fizică pentru contro
lul complet al sănătății lor, pentru 
a se putea constata efectele pe 
care le-a avut asupra organismu
lui lor întreaga perioadă de în
treceri sportive 
parte. Aceasta pentru ca 
comparație cu 
obținute la 
lor de competiții din anii trecuți 
să, se poată stabili: progresul, ră- 
mînerea pe loc sau uneori chiar 
regresul adaptabilității măritor 
funcții vitale în raport cu eforturile 
la care au I st supuse, lucru de 
mare, importanță atît pentru spor
tiv cît și pentru antrenor în ce 
privește orientarea antrenamente
lor în viitoarele perioad.? de com
petiție

Cît despre perioada de repaus 
care urmează, ea trebuie înțelea
să ca o perioadă de repaus act'v, 
în care „mișcarea** va continua" să 
fie practicată în diversele ei for
me, conform indicațiilor date în 
parte, de, la caz la caz, de către 
medicul de cultură fizică în strin- 
să colaborare cu antrenorul.

Aici trebuie ins : t it asupra in
dividualizării prescrierilor formelor 
de repaus activ de la sportiv la 
sportiv, rezultat ai unei ana
lize minuțioase a factorilor me
dicali de antrenament și de 
mediu, analiză ce va fi fă
cută, repetăm, de antrenor și 
medic. Este o m :re greșeală de a 
generaliza și a cm t • „rețete” su
verane în acest dom îhî. Una va 
fi forma de repaus activ care se va 
recomanda u :: i sportiv din a’e 
cărui calități fundamentale cea 
mai slab dezvoltată este rezistența 
sau forța și alta va fi indicația 
dată celui a cărui viteză trebire 
să fie în viitor amelcrrtă. De a- 
semenea, importantă este studie
rea repercusiunilor pe care le-a 
avut practicarea sportului de pe •- 
formanță asupra psihicului morti

PE SCURT
Există unii oameni care atunci 

cînd împrumută de la un colectiv 
sportiv echipament sau materiale 
sportive consideră că înapoierea 
lor nu este de loc urgentă și că 
faptul că echipamentul le-a trecut 
prin mină le dă... drepturi de pro
prietate asupra tai. Asemenea oa
menii există și la Orăștie. O serie 
de sportivi cane au împrumutat 
acum un an și jumătate echipa
ment sportiv de la colectivul Pro
gresul îl mai țin și astăzi, la ei, 
găsind diferite pretexte să riu-1 
înapoieze atunci cînd le este cerut 
de magazinerul colectivului.

Sport vi ca Aurel Blaga, Con
stantin Hetel, Ion Tămătaș, Ileana 
Stauber etc. nu mantă în nici un 
caz laude pentru atitudinea lor. Ei 
au datoria de a înapoia imediat e- 
chipamentul împrumutat, iar con
siliul colectivului sportiv trebuind 
să iasă din taditoreinția manifestată 
pînă acum în această problemă și 
să-i tragă la răspundere pe cei

a

odihna, hr alții activitatea
vului în cauză, și în acest caz 
medicul urmînd a da indicații ne
cesare fiecărui sportiv ta parte. 
Bineînțeles oă și în această perioa
dă sportivii vor trebui să ducă <5 
viață conformă cu normele higie- 
ndee, abuzurile de orice fell 
fiind interzise. Tutunul, alcoolul, 
nopțile pierdute au o influență deo
sebit de gravă asupra pereților 
vaselor de sînge. care sub acțiu
nea toxinelor’ își pierd elasti
citatea, se îngustează si prin a- 
ceasta creierul și mușchii nu mai 
sînt nici bine hrăniți și nici nit 
mai pot răspunde în întreaga lor 
capacitate atunci cînd li se soli
cită efortul. Greșit se crede de 
către unii sportivi că după o pe
rioadă de excese este suficient să 
fie o lună de zile „cuminți” pen
tru a se putea considera dezinto
xicați. Nu este adevărat Urma o- 
trăvirii rămîne pe nesimțite în or
ganism și ea continuă să lucreze 
ta mod tainic, efectul ei produ- 
cîndu-se după luni și uneori a.ni 
de zile.

In ce privește alimentația din a- 
ceastă perioadă, ea nu trebuie să 
fie diferită de alimentația din 
restul anului. Orele de somn și de 
lucru să se succeadă în același 
fel ca și în perioada de concursuri, 
căci sclrmb'îrile bruște în felul de 
viață au repercusiuni nefavorabile 
asupra ctaitățîlor ps”'n-f'zice ale 
sport'viihii.

Un factor asupra căruia sporti
vul trebuie să instate în această 
perioadă este cel al desăvîrșiril 
călirii lui fizice. Prin obișriulrea 
treptată, în fiecare dimineață,” a 
dușului rece urmat de o fricțiune 
cu un prosop aspru, a dormitului 
noaptea cu fereastra deschisă, prin 
portul unei îmbrăcăminți comode 
care să nriteieze suf'cient contra 
frigului fără însă a exagera în 
această privință, el se va otpli 
pentru viitor și va rezista mult 
mai bine în întrecerile sportive 
care, uneori, se dispută pe frig 
sau ploaie, dînd un randament 
sportiv mai mare în aceste condiții 
și apărîrdu-și totodată sănătatea.

Trebuie să mai mențion.'.m că în 
timpul iernii hrana fitad mai puțin 
bogată în vitamine și săruri mine
rale, minare a faptului că în acest 
anotimp se consumă mai puține 
fructe și tagume crude, sportivii 
trebuie să-și completeze in această 
perioadă rața ali.n ntară luînd vi
tamine C și Bl sub formă de ta
blete precum și hexafosfat. Trebuie 
să atr~gun de la i iceput at.nția 
că ta această direcție abuzul .este 
vătămător și nu se vor lua mai 
mult de 3 tablete de vitamină Sau 
3 lingurițe <1? hexafosfat pe zi. 
De asemenea, medicul va prescrie, 
aco’o unde va fi căzui, tratamente 
privind întărirea celulelor ficatului, 
cere an fost atît de sol’citate în 
eforturile pe care le-au depus 
precum și indicații în tratarea 
eventua’elor altor deficiențe ce s-au 
mai ivit.

In înch'ier. a acestor cîteva sfa
turi trebuie să arătăm că în aceas
tă perioadă sportivii trebire să-șî 
îndepărteze infecțiile de focar pe 
care le au, înțelegînd pr'n aceasta 
tratarea danturii, eliminarea am g- 
dălelor cu puroi, operația de apen
dicită la cei care suferă de aceas
ta etc.

Urmînd cele cîteva indicații date 
în rîndtirile de mai sus, sportivii 
își vor îngriji mai bine sănătatea, 
contribuind prin aceasta la creș
terea măiestriei lor sportive.

Or. mihv; DRĂGULĂNESCU o
care întîrzie fără motiv înapoierea 
bisnurlcr s"crave împrumutate de 
la magazia coleativutai.

(Gh. Balogh, corespondent)

Deși condițiile naturale stat din
tre cele mai favorabile, colectivul 
sportiv Flamura roșie Lupeni nu 
are condiții materiale pentru prac
ticarea pe scară largă a sporturi
lor de iarnă. Cele 10 perechi de 
schiuri existente in magazia colec
tivului sînt necorespunzătoare atît 
cantitativ cît și cal'tativ. Este vina 
colectivului că nu s-a îngrijit din 
timp de procurarea schiturilor nece
sare, lipsind pe membrii săi de po
sibilitatea de a duce o rodnică ac
tivitate sportivă de iarnă. Este ca
zul ca măcar acum această pro
blemă să fie rezolvată cu sprijinul 
asociației Flamura roșie, care, nici 
ea, n-a manifestat pînă în prezent 
prea multă grijă față de colectivul 
său dta Lupeni.

fS. Băloi, corespondent)



JHnadivilalea eemisiilor ceitfrale
Cu doi ani în urma, pe aceleași 
coloane din pagina a treia a ziaru
lui nostru, cititorii au găsit un re. 
iportaj despre Maria Călugărița. 
Erau primele rînduiri care se scriau 
despre ea, legate de o întîmplare 
petrecută pe pîrtiile Postăvarului, 
de trei flori pe care le-a găsit în 

I zăpadă un vechi cunoscător al 
munților, de un miner venit de la 
Abrud pe șantierul hidrocentralei 
de la Bicaz, dar mai cu seamă de 
prieteniile legate acolo, în zilele 
întrecerilor de schi. Tocmai de a- 
ceea am dat reportajului de a- 
tunci titlul: „Prietenii în munți". 

N-am bănuit atunci că voi scrie 
din nou despre schioara care se 
arăta în acea vreme mai puțin 
pricepută în treaba asta a alunecă
rii pe zăpadă, că o voi întîlni din 

’ nou și nu la B'caz sau pe o pîr- 
tie, ci pe băncile Institutului de 
Cultură Fizică și făcînd parte 
din echipa campioană a țării la 
volcj. Dar acestea d'n urmă sînt 
tocmai faptele despre care vreau 

‘ să scriu, mai ales că nu sînt multe 
■ zile de cind Adriana Honet, căpt- 

tana echipei de volei a Institu
tului de Cultură Fizcă m-a în
trebat:

„De ce nu scrii despre Alaria 
Călugărița? Și asta nu pentnu că 
face parte din echipa noastră, dar 
mai rar găsești o fată ca ea. E 
vrednică cît zece..."

Chiar așa este! Cînd am întîl- 
nit-o pe Maria, acum doi ani la 

•’ Poiana Stalin, tocmai termina 
școala de construcții hidraulice din 
Piatra Neamț, locul ei de baștină. 
Trecuseră totuși multe zile de cînd 
arătase o hărnicie deosebită în 
munca de pe marele șantier înăl
țat pe malul Bistriței. Făcuse 
practică acolo, muncise cot la cot 
cu cei mai buni mineri și excava- 
toriști, găsise că e bine să cerce- 

i teze felul în care se întocmesc 
proiectele și devizele, calculase 
ceasuri întregi cTrele care-i ajută 
pe constructori. Locuise chiar pe 

" șantier, într-una din barăcile nou 
ridicate și se gîndea de multe ori 
că tatîmplările de acolo erau mai 

, 1 minunate și interesante decît cele 
af'ate în filele vreunei cărți. Mă
riei Călugărița îi plăceau pe a- 
timci n<u numai cifrele și planu
ri’e cu care se îndeletnicește în
deobște un constructor, dar îndră
gea și drumurile peste munte prin 
pădurea înmugurită, ca Și călăto
ria stelelor, ale căror luciri săltau 
neîncetat în volbura Bstri'ței. Ii 
plăceau și amurgurile cu pîcle, 

Aeromodelîștîî din Regiunea Autonomă Maghiară au cîștigat campionatul 
republican de micromodele pe anul 1954

călătorind din șesurile Moldovei, 
dar și semeț ia Ceahlăului pe pia
tra căruia pașii ei bătuseră multe 
cărări.

Cînd ta hârtiile școlii din Piatra 
Neamț, sub numele ei a fost trecut 
cuvîntul „absolventă", și alături 
una din cele mai mani, note, Ma
ria Călugărița a urcat la hidro
centrală, călătorind totr-iun ca
mion, întocmai ca ta primul drum 
făcut acolo cu doi ani de zile îna. 
inte. Dar o întîmplare a făcut ca, 
odată ajunsă pe șantier, Maria să 
fie repartizată ta altă muncă decît

ce^ pe care o visase încă în zilele 
în care era elevă. Era tot atît de 
harnică, așa cum fusese de obicei, 
dar a început să se gîndească tot 
mai mult cum să alunge oboseala, 
monotonia cifrelor dn devize. Și 
gindurile ei s-au legat încet-încet, 
tot mai mult de sport. Pentru Ma
ria Călugărița, sportul era un ve
chi și oredmcios prieten. Cu el se 
întîlnea ta mica sală de gimnas
tică, pentru el alerga de la școală 
la teren ca să joace handbal, el 
o aștepta odată cu zăpada din 
parc și tot el o chema să înoate 
ta apa Băstniței. Nu-i așa că din 
rîndurile acestea ți se pane că 
sportul devenise o parte din viața 
ei? Aproape așa era, pentru că, 
în fiecare ceas liber, Maria făcea 
sport. Și dacă n-a fost nici odată 
o schioară pricepută, în schimb cei 
de pe șanter și de la Piatra au 
socotit-o întotdeauna o bună jucă
toare de volei, o handbalistă ta
lentată și chiar o atletă came poate 
să obțină performanțe bune.

Așa, încet-încet, prietenul ei, 

sportul, a hotărît-o să coboare de 
acolo din malul Bistriței și să 
meargă ta alte locuri pentru a-i 
cunoaște tainele. Iar ta clipa în 
care s-a hotărît, Maria Călugărița 
n-a mai stat la îndoială, socotind 

^că în sălile de curs și cele de sport 
ale Institutului de Cultură F.zică 
va găsi ceea ce căuta. Cei de la 
hidrocentrală aveau însă alte gîn- 
duri cu ea și chiar i-au spus: „Ni
meni nu este împotrivă ca să stu- 
diezii, să mergi mai departe. Chiar 
noi ne-am dat seama de aceasta 
și de aceea te-am trecut în ulti
mul timp să lucrezi ta iproiectări".

Dar Marla era deja hotărîtă. Și 
de aceea este acum una diin stu
dentele anului II al Institutului 
de Cultură Fizică. In primul an a 
obținut nota maximă la toate ma
teriile fiind una din studentele 
premiate. Stai acum și te întrebi. 
A făcut bine Maria Călugărița, 
renunțînd la munca de construc
tor, pentru a se pregăti să devină 
profesoară de educație fizică sau 
antrenoare? Cei de la hidrocentrală 
sînt convinși că ea avea calităf-i 
multe pentru profesia de inginer. 
Dar cine poate să dea răspunsul 
adevărat? Doar timpul... Pînă a- 
tunci, Maria Călugărița se arată, 
așa cum spunea Adriana Honet, 
..vrednică cît zece”... Profesorul 
Murala, antrenorul echipei de volei, 
s-a supărat din cauza ei cu medicii 
sportivi, pentru că aceștia n-au 
reușit anul trecut să-i vindece în- 
tr-un timp mai scurt o smu'gere de 
ligament... Dar de fapt asta niu este 
vina doctorilor, ci mai întii chiar 
a elevei profesorului Muirafa, care 
n-a vrut să stea măcar o zi locu
lui și a pornit să se antreneze, cu 
toate că era accidentată.

Că Maria este și o studentă 
vrednică, o dovedesc notele ei 
bune, dar și profesorii ei care vor
besc cu plăcere despre Maria Că
lugărița una din cele mai bune 
studente ale Institutului de Cul
tură Fizică din București.

Și iată că a>m ajuns cu poves
tea Măriei Călugărița în zilele 
noastre. Și am scris despre ea 
pentru că este una din sportivele 
într-adevăr vrednice ale țării noa
stre. Și, iată, înainte de a în
cheia, am să vă mărturisesc un 
gînd. Am convingerea că pe a- 
ceeași pagină voi însemna și în 
viitor întîmplări care se vor pe
trece în viața Măriei Călugărița 

de aici taainte. Ea a împlinit abî<a 
21 ani..

D. CORVINU

Conferința Comisiei centrate de sporturi nautice
Sâmbătă și duminică s-a ținut 

în Capitală conferința pe țară a 
Comisiei centrale de sporturi nau
tice. La această conferință au par
ticipat membrii comisiei din în
treaga țară, antrenori de sporturi 
nautice, delegați ai asociațiilor 
sportive, sportivi fruntași.

Tov. Radu Hristodorescu, preșe
dintele Comisiei centrale a prezen
tat un raport de activitate pe a- 
nul 1954. Raportul a subliniat o 
serie de importante realizări, ca: 
organizarea mai multor concursuri 
locale, îmbogățirea calendarului 
competițional, organizarea primului 
campionat republican de juniori, 
creșterea numărului de participanți 
la campionatele republicane, suc
cesul „„Cursei de mare fond pe 
Duinăre“, afirmarea canotorilor no
ștri pe plan internațional etc. Prin
tre lipsurile activității pe 1954, 
s-au relevat: dezvoltarea inegală a 
diferitelor ramuri nautice, existen
ța în multe colective a • unui nu
măr mat maire de locuri în ambar
cațiuni decît sportivi legitimați 
unele slăbiciuni tehnice (mai ales la 
canotajul academic), insuficientul 
sprijin acordat de asociațiile spor- 
tve sporturilor nautice etc.

A urmat apoi un referat privind 
activitatea antrenorilor, prezentat 
de tov. C. Toader. Referatul a cu
prins anal za activității de instru
ire depusă ta acest an și s-a în
cheiat cu aprecieri asupra activită
ții fiecărui antrenor de sporturi 
nautice. Au urmat apoi discuții 
asupra celor două rapoarte. Au 
luat cuvîntul : Radu Huțan, Paul 
Barcani, Z. Bonodek, Rorich. N. 
Navasart, A. Devassal, Fr. Keten, 
Mazilu, E. Fenyd, E. Erdos, A. 
BreTl, Damaschin, I. Csik, Fr. Cser- 
hati, G. Bunescu. C. Toader. 
Printre problemele cele mai impor
tante puse în discuție s-au situ
at: folosirea nu totdeauna judicioa
să a bazelor nautice, necesitatea 
unui mai bum contrai .asupra calită
ții și sorturilor producției interne de 
ambarcațiuni, necesitatea sprijini
rii de către Comisia centrală a tu
turor ramurilor nautice ta egală 
măsură, unele defecțiunii ta regula
mentul campionatelor republicane 
și în desfășurarea cursei de mare 
fond pe Dunăre, îndrumarea și con
trolul muncii antrenorilor din pro
vincie, necesitatea introducerii cla
sificării la juniori, problema școlilor 
de tineret, lipsurile taberelor de 
pregătire, necesitatea cît mai mul
tor concursuri interne cu partici
parea sportivilor frunitaiși, dezvol
tarea canotajului pe bază de mase 
etc.

Vorbind din partea C.C.F.S., tov. 
Samuel Baranyi, director al In
struirii Sportive, a făcut o pro
fundă analiză a situației sporturilor 
nautice la noi, arătând care sînt 
principalele obiective care stau în 
fața acestei discipline și dind o se
rie die sugestii pentru activitatea 
pe 1955. Vorbitorul a arătat, între 
altele, că activitatea de sporturi 
nautice se sprijină în mare măsu
ră pe activitatea obștească a Comi
siei centrale, a comisiilor locale 
precum și pe aportul efectiv al a- 
sociiațiilor sportive.

Din discuțiile urmate în prima zi, 
,au .reușit — între altele — acti
vitatea remarcabilă a unor membri 
a> Comisiei centrale (R. Hristodo
rescu, B. Ștefănescu, C. Toader, 
A. Breill, etc.), succesele ta 
muncă aie unor antrenori și ins
tructori ca Z. Torok, I. Cojocarii, 
Radu Huțan, Z. Bencdek, Cser- 
haiti, Zelinschi, activitatea Comi
sie' locale București, a școlii de 
tineret Arad. Nesatisfăcă'.oare a 'ost 
considerată activitatea unor antre
nori ca Lazarov, Maier, Bergesz, 
activitatea Comisiei locale 1 mi- 
șoaira, a școlii de tineret Galați. 
In continuarea lucrărilor confe
rinței, au fost ascultate rapoarte 
de activitate din partea corn's-''or 
locale București, Arad și Timi
șoara, după care au urmat vii dis

cuții.
S-a procedat apoi la alegerea 

noii comisii centrale, care are 
următoarea componență: Radu 
Hristodorescu, Jean Colter, A. Di- 
mitriu, G. Corniș, Barba Ștefă
nescu, Ad. Brell. Al. Ștefănescu, 
D. Teodorescu, Petre Burcca, C. 
Toader, Dr. Petrie, 1. Bireniță, 
Dr. V. Cișiu, P. Barcatv, -seu 
Dordea, Otto Ringheiser, E. Co- 
reni, Radu Urziceanu, Fr. Cserhati, 
P. Mânu, Georgeta Fulop. Ir'na 
Csik, M. Băiceanu, R. Damachin, 
Bereș, L. Rtiuscher, A. Becsei: I. 
Moțiu, Z. Torok, I. Bergesz. Aca- 
fiu Covaci, Em. Horvath, V Par
ga, I. Habot, Fr. Helen. Tov. Bar
bu Ștefănesou a expus apoi obiec
tivele Comisiei centrale de spor
turi nautice pe 1955.

Din păcate, la acest important 
eveniment pentru activitatea spar
turilor nautice, unele consilii cen
trale <de asociație n-.au fosx repre. 
zentade. Este cazul asccrțiiloir 
Progresul (a cărei activitate ta 
domeniul sporturilor nautice a fost 
#n mod deosebit discutată), Lo
comotiva. Constructorul. Recolta* 
etc

Conferința pe țară a Comisiei centrale de scrimă
Duminică dimineața a avut loc în 

sala sporturilor de Ia Floreasca, 
închiderea festivă a campionatului 
republican de micromodele pe anul 
1954. Actuala ediție a acestei im
portante întreceri sportive s-a în
cheiat cu un strălucit succes. Ma
joritatea întrecerilor s-au desfășurat 
Ia un nivel ridicat, fapt care a dus 
la stabilirea unor performanțe 
foarte valoroase, printre care și 8 
noi recorduri republicane. Un astfel 
de succes oglindește din plin saltul 
calitativ înregistrat de aeromode- 
lisrnul nostru, ca și minunatele 
perspective ce se deschid acestei 
discipline a sporturilor aviatice.

Cea mai bună comportare au a- 
vut-o participanții din Regiunea 
Autonomă Maghiară. Ei au cîștigat 
primul loc pe echipe, ducînd la Tg. 
Mureș un număr de 7 insigne de 
campionii și recordmeni ai țării, o 
cupă precum și steagul decernat 
celei mai valoroase echipe din con
curs. S-au mai remarcat aeromode. 
liștii din regiunile București, Iași, 
Bacău, Craiova și Arad. O mențiu
ne specială merită echipa Regiunii 
Hunedoara alcătuită numai din 
tineri muncitori care a reușit 

să se claseze pe primele locuri.
Intr-un vădit progres s-au arătat 

a fi și aeromodeliștii din Cluj (in
structor Ștefan Benedek). C'ujenii 
au prezentat și de această dată 
modele foarte originale și cu reale 
calități de zbor, fapt care le-a adus 
un loc de frunte ta clasament. In 
schimb, aeromodeliștii din regiunile 
Pitești și Sucreva au avut o com
portare slabă, nereușind nici

cel puțin să intre ta configurația 
clasamentului.

De o mare popularitate s-a bucu
rat în rindul spectatorilor af lăți la 
această frumoasă întrecere demon
strația de aeromodele captive. Cu 
acest prilej, cunoscutul constructor 
de aeromodele Ion Bobocel a pre
zentat pentru prima oară la noi în 
țară un mode! autogir, cu care a 
stabilit și primele recorduri repu
blicane la această clasă a aeromo- 
delelor cu zbor captiv.

După tentativele de record și 
demonstrația de aeromodele capti
ve, participanții prezențf ia această 
mare întrecere sportivă s-au aliniat 
la „start” pentru ultima oară, de 
data aceasta pentru a-și primi răs
plata binemeritată a unei munci 
perseverente și rodnice: multe in
signe, cupe și fanioane, așa cum 
se cuvine unor sportivi după o 
frumoasă victorie.

Iată acum clasamentul definitiv 
al acestei întreceri sportive:

Individual. Categoria normale — 
foiță și micro: 1. Otto Hintz (Reg. 
Aut. Maghiară) 4666 pct. campion 
republican; 2. Ionel Georgescu 
(Buc.) 4264 pct.; 3. Ernest Kiss 
(Cluj) 3270 pct.; 4. Aurel Dobre 
(Buc.) 2764 pct.; 5. Tiberiu Csergo 
(Reg, Aut . Maghiară) 2350 pct.;
6. Ileana Fall (Reg. Aut. Maghia
ră) 2314 pct.; categ. aripă zbură
toare foiță și micro: I. Andrei Bu
dai (Reg. Aut Maghiară) 6618 
pct. campion republican: 2. Virgil 
Matic (Buc.) 3525 pct; 3. Elvira 
Purice (Buc.) 2799 pct.; 4. Victor 
Gaba (Iași) 2013 pct.; 5. Eugen 
Guliaș (Arad) 2007 pct.; 6. Traian

Cocoară (Bacău) 1767 pct.; categ. 
speciale-helicoptere: 1. Andrei Bu- 
dai (Reg. Aut. Maghiară) campion 
republican; 2. Gh. Marinescu (Buc.) 
3172 pct.; autogire: 1. Kiki Zoltan 
(Cluj) 1290 pct. campion republi
can; 2 Andrei Georgescu (Bacău) 
582 pct.; aripă batantă: 1. Victor 
Gaba 3462 pct.; campion republi
can; 2. Friedterich Froiu (Iași) 444 
pct.

Clasamentul pe echipe: 1. Re
giunea Autonomă Maghiară (Otto 
Hintz, Andrei Budai, Alex. Bedo) 
4662 pct.; campioană republicană;
2. Regiunea București (Ionel Geor
gescu, Virgil Matic, Gh. Marinescu) 
3653 pct.; 3. Regiunea Iași 2127 
pct.; 4. Regiunea Cluj 2010 pct.; 5. 
Regiunea Hunedoara 1403 pct.; 6. 
Regiunea Craiova 1140 pct.; 7. 
Regiunea Arad 955 pct.

Cele opt recorduri au fost stabi
lite la următoarele categorii: nor
male foiță — 7 min. 05 sec. Otto 
Hintz (v. r. 4 min. 05 sec.); aripă 
zburătoare foiță — 6 min. 09 sec.
Andrei Budai (v. r. 4 min. 09 sec.); 

aripă zburătoare micro —- 9 min. 
41 sec. Andrei Budai (v. r. 9 min.
40 sec.); categ. speciale: autogire 
foiță: 0 min. 32 sec. Kiki Zoltan; 
autogire micro: 0 min. 59 sec. Kiki 
Zoltan; helicoptere foiță 3 min. 12 
sec. Andrei Budai (v. r. 2 min. 25 
sec.); aripi batante — foiță 2 min. 
05 sec. Victor Gaba (v. r. 0 min.
41 sec.); aripi batante — micro 3 
min. 17 sec. Victor Gaba (v. r.
0 min. 55 sec.). j

B. MARI CA j

La 10, 11 și 12 decembrie au 
avut loc în Capitală, conferința 
pe țară a Comisiei centrale de 
scrimă și consfătuirea antreno
rilor din această disciplină 
sportivă.

La consfătuirea antrenorilor, 
care a precedat conferința pe 
țară, tov. C- Panescu. preș'din
tele colegiului de antrenori, a 
susținut referatele: „Momentul 
oportun în scrimă'* și „învăță
minte tehnico-tactice din con
cursurile de la Budapesta și 
Sofia", iar tov. Ernest Meșter a 

prezentat referatul „învățăminte 
din campionatele mondiale de 
la Luxemburg". In urma discu
țiilor s-a ajuns la concluzia că 
une'e elemente tehnico-tactice 
sînt insuficient precizate și s-a 
luat hotărîrea ca folosind di
versele păreri și propuneri ale 
antrenorilor, colegiul de antre
nori să studieze și să stabileas
că linia unitară de instruire 
în aceste probleme.

Raportul prezentat în numele 
comisiei centrale, de tov, A. 
Altman, vice-președintele comi
siei centrale, asupra activității 
scrimei în ultimii doi ani, a 
subliniat progresul acestei acti
vități în această perioadă, a a- 
rătat aspectele pozitive și a cri
ticat greșelile comise de diver
sele subcomisii. Prin cuvîntul 
tovarășilor N. Nicolau și A. Pe
legrini (Buc.), Potra (Cluj), 
Petrovici (Ploești), Kakucs (Tg. 
Mureș), Csipler (S. Mare), 
Weinberger (Arad), A. Altman 
(Tim.) și al altora, a fost sub
liniată munca necorespunzătoaire 
a Comisiei centrale în ceea ce 
privește activitatea juniorilor, 
dezvoltarea scrimei în masă, 
legătura cu comisiile locale din 
țară, asigurarea unui arbitrai 

corespunzător, etc.
Raportul prezentat de asocia

ția sportivă Știința prin tov. 
Doja. a fost aspru criticat, în- 

trucît nu a oglindit delăsarea 
acestei asociații în privința dez^ 
voltării scrimei. Raportul asoJ 

ciiației sportive Dinamo, susți
nut de tov. Gh. Turtureanu. a 
oglindit în mod autocritic fapa 

tul că această asociație s-a o- 
cupal sporadic și necorespu.nzăj 
tor de activitatea la scrimă. In 
schimb, proiectele asociat ei Dh 
namo pentru anul 1955 și ta 
special acela al creării unei 
secții Tînărul Dinamovist ta 
București, au fost primite cu 
multă satisfacție.

Proiectul de plan de muncă 
susținut de vioe-președintele 
Comisiei centrale, tov. M. Hen- 
țescu, a fost de asemene:; foarte 

mult discutat. Participanții la 
conferință au venit cu multe 
propuneri concrete menite să 
îmbunătățească planul de mun- 
că și să asigure un salt cantia 
tativ și calitativ acestei disciJ 
pline.

In cadrul conferințe., a fost 
numită noua comisie centrală 
de scrimă. Prin votul noilor 
membri ai Comisiei centrale a 
fost ales următorul Birou al 
Comisiei Centrale: Petre Bălă- 
ceanu — președinte, Andrei Alt* 
man, Moriț Hențescu, Constan* 
tin Panescu, Ernest Meșter, Mi
hai Livianu, Raul Dristoreanu, 
Renato Iliescu, Ruxandra lone* 
scu, Angelo Pelegrini, Andrei 
Vîlcea și Nlcolae Nicolau.

In cuvîntul de închidere, tov.: 
Petre Bălăceanu a subliniat con
tribuția pozitivă a participanți-' 
lor la reușita conferinței, a 
precizat necesitatea realizării 
unei legături trainice între Co
misia centrală și corn?iile locale 
și a arătat că sarcinile Comisiei 
centrale sînt cu mult mai mari 
decît ta anii trecuți.



DIN ACTIVITATEA
• traversarea masivului Fă

găraș io timp ide iarnă, efectua
tă pină acum numai de o sin
gură echipă (C.C.A.), constituie 
pentru alpiniștii noștri una dta 
cele mai serioase probe, pentru 
trecerea căreia se pregătesc in
tens. In condiții deosebit de gre
le, pe viscol sau ger, pe zăpiadă 
moale în care te afunzi cu ușu
rință, alpinistul trebuie să stră
bată pe o distanță lungă întreg 
masivul Făgăraș, sus, pe 
creastă.

In iama aceasta, alpiniștii 
colectivului sportiv Progresul 
Sibiu vor încerca efectuarea a- 
cestei ture alpine de dificultate 
maximă. Pentru aceasta ei se 
pregătesc cu multă conștiincio
zitate cunoscînd că pentru reu
șita unei asemenea acțiuni tre
buie să se prezinte ca o echi 
pă omogen pregătită din punct 
de vedere al condiției fizice ca 
și al cunoștințelor teoretice și al 
calităților morale și de voință. 
De două ori pe săptămînă, In 
sala de gimnastică a colectivu
lui, alpiniștii fac antrenamentul 
de gimnastică sub conducerea 
profesoarei de educație fizică 
Ericka Herbert. După aceea ur
mează ședințele tehnice ale că
ror subiecte tratează modul de 
folosire a materialului în turele 
de iairnă, alimentația, orienta
rea, echipamentul, primul ajutor 
în caz de accident etc.

In fiecare duminică strat pre
văzute în planul de activitate 
al secției ture alpine de iarnă 
pe distanțe crescîndte (de exem
plu Sib’u-Rășwri-Cisnăd'oaira, 
Cisnădie-Sibiu 30 km.) astfel că 
pină la data de 20 februarie se 
vor face traversări mai difi
cile : Cabana Suru-Lacul A- 
vrig-Bărcaciu—Poiana Neamțu- 
lui-Sibiu sati Suni, Negoiul, 
Bîlea Lac, Podragul, etc. Cu 
ocazia acestor antrenamente se 
vor folosi cortul izoterm. mfl‘ 
terialele și echipamentul speci
fic. die iarnă.

C. Muslafă și
I. Vlădoianu 
corespondenți

ACTIVITATEA DE
„Cupa

Sala sporturilor de la Flapeasca 
a găzduit aseară prima etapă a „Gu

pei de iarnă” la handbal. La a- 
ceastă competiție participă cele 
mai bune echipe din Capitală și 
Flacăra Ploești. In primul meci 
desfășurat ieri, Știința I.C.F. a în
trecut Locomotiva Gara de Nard 
cu «corul de 24-17 (9-9). Jocul a 
fost deosebit de disputat mai ales 
în prima repriză, cînd locomoti- 
viștii au putut face față cu succes 
jocului prestat de studenți.
DINAMO BUCURESTI-FLACARA 

PLOEȘTI 22—16 (10—7)
Jocul a fost interesant ca des

fășurare. Dinamo a meritat vic-

„ Cupa 30
Sînibătă și duminică au Conti

nuat să se desfășoare în sala „Re
colta” din Capitală jocurile de 
handbal în sală din cadrul Cupei 
„30 Decembrie”. In general, între, 
cerile au fost viu disputate și de o 
bună valoare tehnică. Iată rezulta
tele înregistrate:

FEMININ
FLAMURA ROȘIE — META

LUL 8-2 (6-2)). Jocul a fost tot 
timpul la discreția jucătoarelor de 
la Flamura roșie, care, practicînd 
un joc în viteză, au depășit cu re
gularitate apărarea adversă LO

COMOTIVA BUCUREȘTI — ȘTI
INȚA I.C.F. 6-6 (2-2). O partidă 
foarte disputată, in care ambele 
echipe au luptat cu șanse egale 
pentru victorie. Deși, studentele au 
fost conduse tot timpul, totuși în 
ultimele minute de joc au reușit să 
egaleze. Punctele au fost înscrise 
de: Grapfeld (4), Lucaci și Pristaru 
pentru Știința I.C.F. și de Sterianu
(2),  Miclea (2), Simionescu și 

'Airon pentru Locomotiva FLAMU
RA ROȘIE — PROGRESUL 6-0 
(3-0). Echipa Flamura roșie a ob
ținut o victorie comodă. FLACARA 
BUCUREȘTI—METALUL BUCU
REȘTI 3-2 (0-2). Un joc care a 
plăcut mult, datorită atit echilibru
lui dintre echipe, cit și evoluției 
scorului.

MASCULIN
METALUL BUCUREȘTI — VO

INȚA BUCUREȘTI 23-10 (12-7). 
Este cea de a doua victorie pe

DE TURISM-ALPINISM
• Recent a avut loc in Regiu

nea Autonomă Maghiară un ini. 
portant concurs die orientare tu
ristică de gradul II în patru • 
tape, concurs dotait cu „Cupa 
Regiunii Autonome Maghiare". 
12 echipe s-au prezentat la acest 
concurs și demn de menționat 
este faptul că toate au fost con
duse de elemente tinere, bln« 
pregătite, oare au făcut față 
cu succes traseelor dificile a- 
tît celor de zi cit și celor de 
noapte.

Cele patru etape ale concursu
lui s-au desfășurat la date dife
rite în următoarele locuri: Sîn- 
crai de Mureș (raionul Tg. 
Mureș), munții Călimian (rano- 
nui! Toplița), Iemut, Corunca- 
Ied-Acățari (raionul Tg. Mu
reș) și Lacul Roșu (raionul 
Gheorghieni). Cupa a fostcîști- 
gată de echipa colectivului Fla
mura roșie fabrica de zahăr 
„Bennat Andrei", condusă de 
utemistal Ștefan Fodor, echiipă 
oare a totalizat 2226 de puncte 
în clasamentul general. Locurile 
următoare au fost ocupate, în 
ordine, de echipa Progresul I. 
Întreprinderea Poligrafică din 
Tg. Mureș cu 2202 puncte și 
Voința Textila-Mureș din Tg. 
Mureș cu 2067 puncte.

loan Păuș 
corespondent

• La sediul asociației Flamura 
roșie București a avut loc săp. 
tămîna trecută prezentarea 
unor filme de amatori și dia- 
fiilme executate de ailpiniștii Mi 
hai Niculescu și Horen Bedro- 
sian. Ele prezintă aspecte din 
activitatea de turfsm-alpinism 
a membrilor secției ca și mo
mente din campionatul repu
blican de alpinism pe anul 
1954. Cităm ca cele mai bine 
realizate, filmul „O excursie 
în Bucegi“ de Mihai Niculescu
și diafilmele „Concursul de 

alpinism al Flamurii roșii din 
Piatra Craiului", al lui Horen 

Bedrosian.

HANDBAL IN SALĂ
de iarnă”
torta. Au maircat pentru învingă
tori: Stănescu (10), Tischler (6), 
Lupescu (4), Cemat (2), iar pen
tru învinși Stoenescu (6), Șei acu 
(4), Velicu (2), Vulescu (2), Teo- 
dorescu, Clmpeanu.

C.C.A. — RECOLTA MAS 
BUCUREȘTI 21—21 (15—11) 
3urpriza serii. Recolta a jucat 

excelent în repriza a doua. Au 
marcat: Meitert (6), Bulgaru (5), 
Jost (3), Oprișan (3), Cetini (2), 
Nedef, Schuler (CtC.A.), Nicu
lescu (8), Crăciun (7), Simian
(3) și Martini (3).

Decembrie”
care o obțjn metaluingiștii. Deși di
ferența de scor este mare, totuși 
jocul a fost frumos, ambele echipe 
luptînd cu multă însuflețire pentru 
victorie. Au înscris: Iomescu (10), 
Constant nescu (5), Stoicovici (3), 
Teleguță (2), Ivanovici, Herian și 
Ceașcai pentru Metalul și Tranda
fir (6), Blaier (3) și Negulescu 
pentru Voința. ȘTIINȚA — CON
STRUCTORUL 14-11 (8-9). Joc
foarte disputat. Studenții au jucat 
mai bine și au meritat victoria. 
Punctele au fost marcate de Teodo. 
rescu (fy), Heinrich (4), Roth (2), 
Walter și Konnert pentru Știința 
și de Costache (5), Popescu (4), 
Fiirică și Bundea pentru Construc
torul PROGRESUL — FLAMURA 
ROȘIE 27-17 (13-17). Jocul a în
ceput în nota de dominare a echi
pei Flamura roșie. In cea de a» 
doua repriză Progresul și-a găsit 
cadența și a echilibrat jocul. In 
schimb, Flamura roșie a slăbit alu
ra permițind adversarilor să cîștî- 
ge. Au înscris: Wagner (11), St. 
Gherculescu (8), Pîsilaru (4), Ză- 
greanu (4) pentru Progresul, iar 
pentru Flamura roșie Cercel (6), 
Cimpăneru (5), Weixelbaum (3), 
Ivănescu (2) și Gagheș. FLAMU
RA ROȘIE-STIINȚA 21-15(11-10).

Jocurile de handbal In sală din 
cadrul Cupei „30 Decembrie” vor 
continua astăzi după-amiaz-ă. tot 
în sala Recolta, Incepînd de la 
ora 16,30. Vor avea loc două me
ciuri: Șt-ința — Flamura roșie (fe- 
mirain) și Voința — Flamura roșie 
(masculin).

N. Moraru. D. Driga 
corespondenți

Penultima etapă a
FEMVNUN

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 

45—56 (23—24)

Baschetbalistele de la Construc
torul au atacat din primele minute 
de joc creindtt-și un avantaj de 

șase puncte. Feroviarele au dat 
însă o ripostă dîrză, reușind să se 
apropie la o jumătate de coș și 
apoi să ia chiar conducerea în re

priza a doua datorită preciziei în 
aruncări a jucătoarelor Doina Va- 
silescu și Eva Aczel-Ferencz. To
tuși, baschetbalistele de la Cons
tructorul au găsit suficiente resurse 
pentru ca în ultimele zece minute 
de joc să refacă un handicap de 5 
puncte și să cîștige partida la o 
diferență de 11 puncte. Trebuie 
spus că în acest timp feroviarele 
au jucat nervos, nu ap avut con
tinuitate în atac și au aruncat im
precis la coș, nereușind să reali
zeze decît 4 puncte. Constructorul 
a fost bine condusă de pe tușe, 
iar pe teren a avut în Medi Eckert 
un bun organizator de joc. Punc
tele au fost înscrise de: Eckert 
(20), Antonescu (14), Ionescu (9), 
Armășescu (4), Nancu (5). L. 
Rusu (4) pentru Constructorul și 

Niculescu (6), Aczel (11), Magdin
(4),  Sădeanu (8), Vasilescu (11), 
Luca (3) și Pirtea (2) pentru Lo
comotiva.

STIINTA I.C.F. — STIINTA 
GALAȚI 12.1—28 (55-10)

Am avut impresia că asistăm la 
un meci de antrenament al bucu- 
reștencelor și aceasta din cauza 

apărării cu totul neorganizată a 
Științei Galați și a unei majore 
diferențe de nivel tehnic dlintre e- 
chipe. Pentru bucureștence au re
alizat: Nistor (18), Tomescu (12), 
Zăvădescu (9), Dragomirescu (24), 
Simionescu (11), Vasiliu (8), 
Weisenbiirger (21), Stăm (2), 
Boldog (10) și Bellu (6). Punc
tele Științei Galați au fost obți
nute de Kellermann (13), Coșug 
(3), Mjhalache (2), Stuparu (3). 
ChWtoiu (7)

PROGRESUL ARAD — PRO
GRESUL ORADEA 34—52 

(19—19)

Trebuie remarcat faptul că în 
acest meci, desfășurat la Timi
șoara, arădencele au reușit «ă 
facă o repriză egială în fața unor 
adversare superioare. Ele au tre
buit totuși sa cedeze în următoa
rele 20 de minute cînd orădencele.

Al Vll-lea camp ouat de șah al R.P.R.
Bălanei, Costea și Troianescu luptă pentru primul loc in clasament

Simbătă, la jucarea partidelor în
trerupte, tabelul campionatului a 
fost completat cu două rezultate de 
Importanță în evoluția luptei pen
tru titlu.

Fostul lider. B. Soos, a suferita 
doua înfrîngere, partida sa cu Nacht 
continuînd numai cîteva mutări, 
după care campionul armatei și-a 
valorificat poziția mai activă a fi
gurilor sate. Un interesant final de 
turnuri și pioni (comentat pe larg 
mai jos), a fost cîștigat de maes
trul Troianescu în fața lui Halic, 
care a slăbit vizibil în ultimele run
de.

Celelalte rezultate ale întrerup
telor au fost: Alexandrescu — Ha
lic V2—Vz, Seimeanu — Weisman
1—0, Samarian — Ciocîltea 1—0, 
Weisman — Partos ‘/n—*/a. Rado
vici — Seimeanu V2—V2, Drimer 
— Karacscmy 1—0.

Astfel, după 14 runde, situația 
primilor clasați era următoarea: 
Bălănel 11, Costea IOV2, Troia

nescu 10 Soos 9'/2, Seimeanu și 
Mititelu 8'A. Dintre aceștia, după 
toate aparențele, numai primii 
trei mai păstrează șanse pentru 
primul loc. De notat că pn „plu
ton" de cinci jucători totalizase
ră și ei peste 50 la sută, avînd 
cite 7'A puncte: M. Rădulescu, 
Ciocîltea, G. Alexandrescu, Halia 
și Șuta.

Rezultatele rundei a 15-a. de 
duminică, a apropiat ș*i mai mult 
pe cei trei fruntași, decalîndu-i 
totodată de restul participanților.

Intr-adevăr, în timp ce BăKnel 
făcea remiză cu Halic (după ce a- 
mîndoi evitaseră să se angajeze 
în riscurile complicațiilor), Costea, 
în acelașj stil „re'axat’* cu care 
a jucat pînă acum, a cules un 
punct întreg la I. Szabo.

Prin aceasta, înaintea rundei de 
ieri, Costea l-a egalat pe Bălănel 
în fruntea clasamentului. La ju
mătate de punct distanță de acești 
doi, se afla Troiiancscu învinigător 
asupra lui Mititelu. De notat că

campionatelor categoriei A la baschet
prn pătrunderi dese sub panou și 
un joc mai rapid, s-au distanțat 
la o diferență apreciabilă. Au în
scris: Dairabas (23), Mayer (13), 
Zilahi (8), Bunescu (5), Bura 
(2), Balogh (1), Andor (1) pen
tru Oradea și Rovalcik (15), Vesz 
(8), Kocic (4), Opriș (2), Are 

ghele (1) și Bauer (4) pentru Pro
gresul Arad.

PROGRESUL TG. MURES — 
ȘTIINȚA CLUJ 37—41 (22—21)

Deși au avut chiar de la în
ceput un avantaj de 8 puncte, stu
dentele clujence au obținut o vic

torie grea în lața unor adversare 
care au știut să contraatace cu 
siguranță și să se apere destul de 
bine. Dacă jucătoarele mureșence 
nu și-ar fi bazat atacul în ultimele 
minute exclusiv pe ZSlidi și Kame- 
nițki și dacă nu ar fi ratat o se
rie de aruncări libere ar fi avut 
posibilitatea să cîștiga. Punctele 
clujencelor au foist asigurate de 

Crtstea (2), Albu (3), Rădulescu 
(11), Șerban (6), Sebestyen (11), 
Papp (5) și Berețcki (3). De la 
Progresa# au înscris Zoi di (9), 

Katana (6). Kamenițki (9), Si
mon (6), Covaci (2) și Ro- 
gobete (51.

MASCUUN
ȘTIINȚA I.C.F. — ȘTIINȚA 

TIMIȘOARA 71—72 ( 31—35)

Ultima partidă desfășurată du
minică seara în sala Dinamo din 
Capitală a fost pe drept cuvînt 
pasionantă și totodată spectacu

loasă, atît prin scorul extrem de 
strîns al partidei — care a alter
nat pînă în ultima secundă de. joc 
în favoarea uneia sau a alteia din 
echipe — cît și prm nivelul bun 
de joc. Timișorenii au reușit de la 
început să-și creeze un avantaj 
substanțial prin Rădulescu și Puș- 
cașu, dar către sfîrșitul primei re
prize au cedat pasul studenților 
din București, care prin Călugă
ream! și Nedeff au redus din han
dicap. După pauză, ritmul de joc 
este din ce în ce mai viu iar în 
ultimele minute de joc au puteam 
prevedea încă pe cîștigători. De- 
abiia în ultima secundă ide joc o 
greșeală personală a lui Klosov- 
ski hotărăște victoria de partea 
Științei Timișoara prin punctul re- 
alizat de Mocoș. Au înscris: Mo- 
icoș (17), Rădulescu (19), Pușcașii 
(19), Ducu (14) și Lorincz (3) 
pentru timișoreni și Nedeff (26), 
Sarosy (2), Borbeily (12), Bărbu-

Troianescu a cules șase victorii la 
rînd I Dar în acest campionat am 
început să ne obișnuim cu victo
riile în serie...

După ce a atacat riscant rocada 
mare a lui G. Alexandrescu, Soos 
a rămas cu dezavantaj material la 
întrerupere.

■In runda a 15-a s-au mai înre
gistrat Tezulltateile: Karacsoniy — 
Șuta 0—1, Nacht — Rădulescu 
‘/ș—*/z, Ghițescu — Samarian 1—0, 
Ciocîltea — Weisman 1—0, Partos 
— Radovici 1—0, Seimeanu — 
Drimer întreruptă.

Aseară, în runda 16-a, Troia- 
|nescu, cîștigînd la Soos, a înre
gistrat a șaptea victorie consecu
tivă. Soos a atacat din nou, ră- 
Țriînînd însă, după sacrificii, cu 
doi pioni în minus, handicap care 
a decis partida. Costea a avut un

Tehnica „străpungerii” in final
TROIANESCU

HALIC
In această poziție, survenită în 

partida Halic-Tro:anescu (runda 
14-a), negrul are un minim avan
taj, destul de greu de valorificat.

In urma formării pionilor dubli 
de ambele părți, au rezultat co
loane semi-desch'se, dar coloana 

lescu (7), Călugăreatni (20) și 
Klosovski (4) pentru Știința I.&F» 

Au mai jucat: Palici și Fekete 
(Știința Timișoara).

C.C.A. — PROGRESUL ORAȘUL 
STALIN 72—41 (33—13)

O victorie ușoară obținută de 
militari, care au avut cei mat buni 
oameni în Fodor. Folbert și Ni
culescu. Punctele victoriei au fost 
realizate de Folbert (16), Fodor 
(24), Testiban (7), Eordogh (6), 
Nicuflescu (14), Stoicescu (2), Sta- 
matescu (3). Pentru Progresul 
Orașul Stalin au înscris Biota 
(4), Stinghea (7), Borota (2), 

Ciontea (10), Szabo (11), Scridon 
(6) și Stinghea D. (1). A mai ju
cat Niculescu A. (Orașul Stalin).

FLAMURA ROȘIE CLUJ — LO
COMOTIVA P.T.T. 50—40 

(26—22)

Echipa clujeană a confirmat bu- 
*na formă în care se află, reușind 
O nouă victorie în fața Locomre 
tivei P.T.T. De altfel, chiar de 
la început clujenii au luat un mic 
avantaj de puncte pe care l-au 
menținut fără întrerupere pînă la 
sfîrșitul reprizei. Baschet baliștii 
bucureștemi au fost foarte impre- 
ciși în aruncările la coș, lucru 
care a determinat nereușita lor. 
Pentru Fi. roșie au marcat: Se
bestyen (12), Till (11) Neciu 
(11), Szilasi (9), Chioreanu (7). 
Punctele Locomotivei P. T. T. au 
fost realizate de Niculescu (16), 
Ganea (11), Costescu (5). Atana- 
sescu (3), Pruncu (2), Motaș (2)' 
și Minescu (ÎL

PROGRESUL TG. MURES — 
PROGRESUL CASA SCINTEII 

71—65 ( 38—37)

Progresul Casa Soînteii a în
ceput bine această partidă avînd, 

\de altfel, în min. 8, un avantaj de 
9 puncte. Dar jocul bun în atac și 

combinațiile rapide efectuate îri 
special de Deak-Elek au reușit să 
contrabalanseze diferența de puncte 
a baschetbaliști'lor bucureșteni și 
apoi să decidă victoria în favoarea 
lor. In ultimele 3 minute de joe 
bucureștenii au jucat nervos, și 
n-au mai putut reduce din han
dicap. Au înscris: Eltek (21), Papp 
(9), Deak (19), Retegi (9) și 
Bokor (13) pentru Progresul Tg.
Mureș și Orsltev (16), Cfrișah, 

(17), Masievici (14), Szabo (18) 
pentru Progresul Casa Scînteii.

pion mai rr.ult la G. Alexandres- 
’cu, dar poziți'a fiind complet echi
librată, adversarii au căzut de a- 
cord asupra remizei. Bălănel a 
întrerupt cu Mititelu' într-un fi'nal 
cu material egal, îm care numai a- 
nalizele mai îndelungate vor putea 
să arate dacă există cîștig pen
tru vreuna- din părți.

Iată celelalte rezultate tehnice 
ale rundei de ieri: Rădulescu — 
I. Szabo 1—0, Samarian — Nacht 
*/s—V2, Drimer — Partos '/s—'h, 
Karacsony — Seimeanu 0—1, 
Suta — Halic într., Weisman —■' 
Ghițescu într., Radovici — Cio
cîltea într.

In clasament conduc Costea și 
Troianescu cu cîte 12 puncte, ur
mați de Bălănel IU/2 (1), Soos 
și Seimeanu 9Vs (1).

semi-deschisă „b”, care se afla în 
stăpînirea ftegrutai este mai ușor 
de folosit pentru atac decît coloana 
semi-deschisă „f”. Maestrul Tmoia- 
nesou duce la cîștig partida pe 
baza unor „străpungeri” caracte
ristice.

27...Tb3  28.Td2 Re6 29. Tfl Tf7 
3O.Rg2 c5! (împiedică posibilitatea 
de eliberare d3-d4) 31.Rg3 c6 32. 
Rh4 Tb8 33. Taf2 h6 34. Rg3 Tb3 

35Td2 Tb8 36.Tdf2 Tg8 37. h4 
Tgf8 38.TJ3 Th7 39.T3[2 h5! (Slă
bește apărarea cimpului f5) 4O.g5 
Th7 41.Tf3 Re7 (Aci partida s-a 
întrerupt) 42.T3f2 Re6 43.Tf3 f5! 
(Prima străpungere) 44.e-.f5 g.f5 
45.T3f2 Tb7 46.Rf3 Tb3 47.Td2 d5f 
(A doua străpungere) 48.Re2 Tfb8 
49.Tbl d4! (Mai tare decît 49... 
T:a3) 5O.Rf3 Td8 51.Tgl e4+l 52. 
Re2 d:e3 53.R:e3 Tb:d3+ 54.T:d3 
T:d3+ 55. Re2 f4! 56. b4 (56.g6 
f3+l nu schimbă rezultatul luptei)
56...a:b3  57. a4 f3+ 58.Rf2 Td2+ 
59.Re3 Te2-\- 6O.Rf4 f2 albul ce
dează, ■



Partide frumoase Ia volei
Bucureștenii nu și-au dezmințit 

dragostea pentru volei, mai ales 
cînd este vorba de un program 
promițător. Meciul de deschidere a 
turneului celor patru echipe bucu- 
reștene masculine rau era nici la 
jumătatea lui și sala Floreasoa 
era arhiplină ! Prevederea celor 
grijulii s-a dovedit îndreptățită din 
două puncte de vedere: întîi fiind
că au obținut locuri, evitînd sur
priza neplăcută a celor care au ră
mas afară, fără bilete și locuri. Al 
doilea, fiindcă au fost prezenți de 
la primele schimburi de mingi ale 
jocului C.C.A.—Progresul, joc care 
a furnizat un început de surpriză.

C.C.A. nu a realizat ta primul set 
al meciului cu Progresul decit două 
puncte. Ba echipa militară a fost 
condusă la un moment dat cu 
14—0 I Startul deosebit de slab al 
echipei C.C.A. a influențat întreaga 
ei comportare din acest joc. Cu ex
cepția setului V, pe care l-a cîști- 
gat destul de ușor, C.C.A. a trebuit 
să se întrebuințeze serio-s pentru a 
cuceri o victorie care a părut, la 
un moment dat,' foarte nesigură. 
Există două supoziții pentru a ex
plica jocul strtas, mult mai echi
librat decit l-ar fi putut prevedea 
chiar și cei mai aprigi susținători 
ai ITB-iștilor, realizat de C.C.A. 
în compania Progresului: a) a ju
cat Prc-gresul ITB la o valoare net 
superioară ultimelor sale compor
tări sau b) a făcut C.C.A. o par
tidă cu mult sub posibilitățile ei ? 
Părerea noastră este că a doua ex
plicație stă mai aproape de adevăr. 
Echipa C.C.A. a început jocul mult 
prea sigură de ea și n-a fost în 
stare, mai ales ta primul set, să se 
regăsească. In sprijinul afirmației 
noastre vine însuși modul cum au 
fost realizate punctele. Astfel este 
interesant să șfiți că în acest set 
Mușat a făcut 4 puncte consecu
tive din serviciu, Rusescu 4 puncte 
în același mod, iar Sîrbu alte 4. 
Un set cîștigat atit die categoric i-a 
pus pe cei de la Progresul în fața 
perspectivei, puțin scontată chiar 
de ei, că ar putea cîștiga meciul. 
Și în seturile II, III, IV ei au ju
cat mai bine decît ne puteam aș
teptai, în fața unei echipe care în
cerca, și n-a reușit decît arareori, 
să intre în ritmul normal. Așa se 
face că Progresul a fost cit pe-aci 
să cîștige și setul II, pe care l-a 
cedat, la limită (14—16), după ce 
condusese cu 14—11, a -reușit să 
învingă în setul III cu același scor 
(deși de data aceasta militarii fu
seseră cei care au avut set-bal), a 
cedat destul de greu cu 13—15 se
tul al IV-lea și, în fine, a cedat 
abia în al V-lea, în mare măsură 
dip cauza cunoscutei lipse: pre
gătirea fizică.

Partida în sine cuprinde o mare 
învățătură pentru C.C.A.: nici un 
joc nu este dinainte cîștigat. ,Maî 
ales în volei, unde cea mai mică 
nesiguranță, cel mai slab început 
de enervare, se transformă în 
puncte pentru adversair. E greu să 
refaci pe parcurs, așa cum s-a do
vedit, ceea ce ai pierdut din stib- 
estimare, la început. Progresul a 
constituit un exemplu de voință și 
putere die luptă, remarcabile, to 
special pentru unii jucători cu mai 
puține resurse fizice (Lazăr, Me- 
dianu). Echipa a manifestat însă 
nervozitate în momentele decisive 
și asta a costat-o posibilitatea de a 
conduce cu 2—0 la seturi. Mențiunii

Patinatorii din Orașul Stalin se pregătesc...
Ca și în multe alte centre din 

țară, la Orașul Stalin activitatea 
de patinaj a provocat în acest in 
un interes și o grijă mult mai mare 
decît în anii trecuți. Astfel, cu 
mult înaintea apariției primului 
strat de gheață, unele colective 
sportive din oraș s-au preocupat 
de organizarea secțiilor lor, de 
amenajarea patinoarelor, de instrui
rea multilaterală a concurenților, 
precum și de alte probleme legate 
de o activitate cît mai rodnică.

La colectivul Metalul Steagul 
Roșu Orașul Stalin, secția de pati
naj și-a regrupat forțele încă din 
luna septembrie, începînd antrena
mente de pregătire fizică generală 
efectuate în aer liber. In mod spe
cial, patinatorii consacrați, Trude 
Connerth, Roman Turușanco, Bar
bu Hcrescu, Karol Haberman, ală
turi de juniorii Bernd Bomches 
(11 ani), Inge Bosch (17 ani), 
Rolf Straub (17 ani), Sigrid Wach
ter (17 ani) și tînărul Lucian Su- 
ciu, au făcut numeroase antrena
mente de gimnastică artistică în 
sală, insistind asupra echilibrului.

Dinamovistul Sebastian Mihăilescu (nr. 6) a tras I Va trece mingea 
de blocajul feroviarilor Răducanu și Lăzărescu ? Cel mai preocupat 
de acest răspuns pare Apostol Sebastian (Dinamo), jucătorul cu nr. 2 

care, la pămînt privește îngrijorai acțiunea coechipierului său.
Fază din jocul Dinamo—Locomotiva

pentru buna comportare a jucăto
rilor Mușat, Rusescu, Medîanu, 
Lazăr.

De lai C.C.A. nu pot fi citați po
zitiv decît Wilwert principalul rea
lizator de duminică și Sușelescu.

★
Tradiționalul joc Locomotiva— 

Dinamo s-a conformat previziunilor. 
-A fost o întrecere mult mai aproa
pe de ceea ce se numește volei de 
calitate, realizat mai ales în setu
rile II, III, IV. începutul și siflrși- 
tul au fost copii ale meciului an
terior. Dinamo a început sla-b și 
a cedat fără multă opoziție, primul 
set la 7 iar Locomotiva a terminat, 
aidoma Progresului, sleită de for
țe, victimă sigură a unui adversar 
dezlănțuit, care ataca cu suficiente 
resurse.

Dar, spuneam că jocul a atins 
punctul culminant în celle trei se
turi de mijloc. Aci, echipele încăl
zite și intrate în atmosfera de în
trecere, au smuls repetate ropote 
de aplauze spectatorilor, prin ac
țiunile variate, spectaculoase, în 
care repeziciunea de execuție s-a 
împletit cu temeritatea plonjoame- 
lor, cu reușitele intervenții ale blo
cajelor sau cu mingi trase puter
nic, acele „bombe” ireparabile ca,re 
fac frumusețea voleiului.

Dinamo a învins fiindcă a re
zistat mai bine ritmului și efor
tului greu al partidei. Asta ta pri
mul rînd. A învins apoi fiindcă a 
atacat mult rnaii cunajos în momen
tele decisive, a servit totdeauna 
puternic, într-un cuvirit nu s-a te
mut de joc, ci a înțeles să-și joace 
șansa din toate puterile și cu tot 
ceea ce este ta stare să facă. Blo
cajul, partea cea mai slabă a echi- 
ipei, a mers mai bine ca de obicei, 
spre deosebire de dublajul în atac, 
insuficient..

Era greu de întrevăzut că Loco
motiva va fi învinsă, așa cum juca 
în seturile II și III ale întîJmirii. 
Feroviarii au căzut însă total în se

supleții, îndemânării și eleganței în 
executarea mișcărilor. In planul de 
muncă al acestei secții, pe lîngă 
toate sarcinile prevăzute pentru 
asigurarea unei trainice instruiri 
a tuturor membrilor, este prevăzută 
și acțiunea lăudabilă a organizării 
cîtorva demonstrații de patinaj ar
tistic în centrele unde această ra
mură a patinajului nu este încă 
cunoscută. Printre problemele care 
frămîntă secția și pentru care n-a 
fost găsită o rezolvare, se găsește 
și problema stimulării prin con
cursuri a tinerelor elemente ridi
cate în cadrul secției. Ei propun să 
fie organizate competiții cu carac
ter republican pentru juniori, (care 
n-au mai avut loc din 1949), și a 
căror desfășurare ar fi un stimu
lent deosebit pentru dezvoltarea pa
tinajului artistic în rîndurile t ne- 
retului. •

La colectivul Meta'ul Uzinele de 
Tractoare din Orașul Stalin, pro
blema princ'pală a fost aceea a 
amenajării unui patinoar pe terenul 

tul V, cînd: n-au mai atacat în forță, 
decisiv, ci s-au mulțumit să trimită 
mingile înapoi peste plasă. Echipa 
s-a prezentat însă în progres ca 
mod de a acționa, a căpătat multă 
maturitate și știe să treacă aoum, 
spre deosebire de trecut, de moar
tele grele. Bun, ca totdeauna,, blo
cajul. Mai nesigură Insă primirea 
mingilor din servici.

In general, jucătorii ambelor 
echipe au făcut tot posibilul pentru 
realizarea unei frumoase întreceri 
sportive. Peste valoarea cetorlailți 
s-au ridicat Mihăilescu, Teodorescu, 
Novac, Cristea (Dinamo), Nicolaii, 
Plocon, Ponova, Lăzărescu (Loco
motiva).

REZULTATE TEHNICE : C.C.A.- 
PROGRESUL 3—2 (2—15; 16—14; 
14—16; 15—13; 15—9). DINAMO— 
LOCOMOTIVA 3—2 (7—15;

16—14; 13—15; 15—6; 15—12).
★

Despre arbitraje: conducătorul 
primului joc (Mircea Albuț) a fost, 
uneori, nesigur și inegal în deci- 
.zii. Arbitrul meciului al doilea, 
Gh. Ionescu, a intervenit decis, 
prompt și corect. Im jocul acesta ar
bitrul de linie C. Rosa a comis o 
greșală gravă, semnaUnd ca „bimă“ 
o minge a echipei Dinamo, deși, 
in realitate, mingea depășise limi
tele terenului (setul II, la situa
ția de 14—14).

EFTIMiIE IONESCU

CLASAMENTUL ÎNAINTEA 
ULTIMELOR DOUA ETAPE...

1. c. c. A. 16 15 1 47:12 31
2. Loc. BUC. 10 14 2 46:13 30

3. Dinamo Buc. 16 14 2 46:15 30
4. Prog. Buc. 16 11 5 40:27 27
5. Știința Arad 18 7 11 31:38 25
6. Știința Cluj 18 7 11 32:43 25
7. Știința Tim. 18 5 13 28:44 23
8. Metalul Or. Stalin 18 5 13 25:43 23
9. Metalul Ploești 18 4 14 17:49 22
10. Știința Iași 18 4 14 20:48 21

de fotbal al colectivului. Cu spriji
nul comitetului de întreprindere, au 
fost create condițiile pentru amena
jarea acestui patinoar și totodată a 
unei piste pentru patinaj viteză pe 
pista de atletism a stadionului. 
Aceasta este prima pistă de pati
naj viteză amenajată în Orașul 
Stalin.

Cu multă atenție se ocupă și co
lectivul Flamura roșie Comerț - Ali
mentara, de activitatea viitoare de 
patinaj. In preocupările colectivului 
intră amenajarea patinoarului de pe 
terenurile de tenis de la poalele 
Tîmpei. Aici va funcționa în aceas
tă iarnă un centru de patinaj pen
tru tineret. In primul rînd, baza de 
patinaj, la care, prin grija colecti
vului, se vor găsi patinele nece
sare, va fi folosită de toate școlile 
de tineret ale comitetului C.F.S. 
orășenesc și de copiii salarațîlor 
membri ai colectivului Flamura ro
șie. Instructori speciali, reparFzați 
de colectiv și de C.C.F.S., vor asi
gura in fierea copiilor in această ra
mură sportivă.

0 ședință plină de învățăminte pentru fotba’iștii 
din asociația Flamura roșie

Zilele trecute, a avut loc la se
diul asociației Flamura roșie o șe
dință de analiză a comportării 
echipelor de fotbal ale asociației 
din categoriile A și B. O aseme
nea ședință, la' care au participat 
antrenorii echipelor, responsabilii 
colectivelor sportive și delegați 
ai conducerilor administrative ale 
întreprinderilor respective, nu putea 
să dea decît rezultate pozitive. A- 
nalizanea temeinică mai ales a 
lipsurilor a dat ocazie echipelor 
respective să tragă o serie de con
cluzii și învățăminte foarte pre
țioase pentru viitoarea lor acti
vitate.

Asociația Flamura roșie are o 
echipă în categoria A: pe FI. roșie 
U.T.A. Arad, cane a cucerit anul 
acesta titlul de campioană a țării, 
și alte cinci echipe în categoria 
B: Textila Sf. Gheorghe (seria 
I-a), Janos Herbak Cluj (seria 
II), Proletarul Bacău, Postavul 
Buhuși și Prodaliment Burdujeni 
(seria III) — toate clasate pe 
locuri fruntașe în seriile respec
tive. Cum am spus, scopul ședin
ței nu a fost de a analiza acti
vitatea echipelor după poziția lor 
în clasamente, ci de a supune 
discuțiilor felul cum au muncit și 
cum ar fi trebuit să muncească 
echipele pentru a obține rezulta
te și mai bune.

Antrenorul echipei campioane), 
Colomian Braun, a ridicat o serie 
de probleme importante, printre 
caire și aceea a fluctuației die for
mă a echipelor, care de la meci la 
meci au avut comportări și deci și 
rezultate diferite. U.T.A.. de pildă, 
după 0—4 cu Știința Timișoara, ,a 
făcut 2—2 cu Minerul, 3—0 cu 
C.G.A., 0—5 cu Dinamo Bucu
rești și 2—1 cu Metalul Hune
doara! Desigur, a subliniat antre
norul Braum, o fluctuație de formă 
în cursul unui campionat este po
sibilă. Multe echipe înregistrează 
asemenea scăderi de formă, pier- 
zînd jocuri, însă la pprioade în
delungate, în nici un caz de la 
etapă la etapă, cum se petrece cu 
echipele noastre. Acestea an în
registrat oscilații bruște și rezul- 
tatp aproape inexplicabile. Care 
sînt cauzele ? Braun, ceilalți an
trenori și unii conducători, care 
au discutat această problemă, au 
arătat că una din cauze este lipsa 
de pregătire morală și de voință 
a unor jucători. Aceștia nti luptă 
ou suficientă dîrzenie și dragoste 
pentru succesul echipei. Modul 
cum înțeleg să se comporte unii 
jucători în afara terenului de joc, 
insuficienta lor conștiinciozitate 
în antrenamente, tendințele de

Campionatul școlar individual de gimnastică 
pe anul 1954

Activitatea comipetițională spor
tivă a școlilor medii, medii tehnice 
și profesionale se îmbogățește ta- 
oeptod de anuil acesta prin adăuga
rea unui campionat individuali de 
gimnastică. Formula în care se 
disputau până acum campionatele 
școlare la gimnastică era aceea 
de campionat pe echipe. Inițiativa 
desfășurării unui campionat indi
vidual în .această ramură sportivă 
înseamnă mărirea posibilităților de 
afirmare a tinerelor elemente și 
marchează un pas înainte ta dez
voltarea gimnasticii sportive ta 
școli.

Campionatul permite participarea 
la concurs și elevilor care au ca
tegorii superioare die clasificare — 
cum ar fi categoria l-a și a II-a 
— și care nu pot participa la cam
pionatul de gimnastică pe echipe 
din primăvară.

In ultimele zile de desfășurare a 
acestui campionat, gimnaiștii de 
categoria I-a, a II-a și a IlI-a 
calificați pentru etapa finală și-au 
intensificat pregătirile. In multe 
părți pregătirea gimnaștilor s-a e- 
fectuiat în condiții grele, dat fiind 
că stat multe școli care nu au a- 
oaratele necesare pentru gimnas
tică, și nici săli. Dar acolo unde a 
existat o preocupare din partea 
profesorilor care răspund de sec
ția de gimnastică a colectivului, 
s-a putut găsi o soluție care să 
lichideze aceste lipsuri. Astfel, 
unele școli au folosit sprijinul aso
ciațiilor sportive, iar altele pe a- 
cela al secțiilor de gimnast'că ale 

„chiul’* care se manifestă la alți 
jucători, egoismul lor — constw 
taie, de asemenea, caiuze principate. 
Serfozo, de exemplu, a lipsit la 
multe din antrenamentele și iodu
rile * echipei U.T.A și era normal 
să înregistreze scăderi aocen.uate 
de formă, caTe să influențeze corn-; 
portarea și randamentul echipei. 
Coșereanu (Burdujeni) a manifes
tat pronunțate tendințe vedetiste, 
Duișan (Arad) a ignorat principiile 
unei vieți sportive, jar Ioanovici sau 
Szolnay (Ouj) „excelează** în 
„chiul “.

Discuțiile au subliniat de ase
menea și partea de contribuție a 
unor conducători care încurajează 
sub diferite forme aceste manifes
tări nesănătoase ale jucătorilor, în 
loc să le combată cu toată hotă- 
rîrea.

In concluzie, discuțiile purtate 
au arătat lipsuri în munca politică 
educativă din colective, precum și 
faptul că antrenorii nu se ridică 
la înălțimea rolului lor de educa
tori ai sportivilor.

O altă problemă discutată și a- 
nalizată profund a fost aceea a 
cadrelor tinere. „N-avem decît 11 
jucători** a spus tov ing. E. Haitei 
(FI. roșie Buruiujemi).

Este limpede, deci, că la Bur- 
dujeni nu există cadre care să în
locuiască, atunci cînd e nevoie, 
un jucător titular. Și acesta nu 
este un caz izolat Excepție face 
doar U.T.A. La Sf Gheorghe, 
chiar dacă există echipe de pitici, 
nu li s-a acordat atenția cuvenită. 
Lipsa echipamentului, a unui an
trenor care să pregătească și să 
formeze acești jucători sînt numai 
cîteva cauze care au împiedicat 
formarea cadrelor tinere

★
La capătul tuturor discuți'lor, 

ședința de analiză a concretizat 
măsurile care trebuie luate și 
puse imediat în aplicare de colec
tivele Flaimuma roșie, și în special 
de cele din categoriile A și B.

— Accent deosebit pe munca 
educativă cu jucătorii precum și 
cu suporterii echipelor, — prin 
consfătuiri și ședințe deschise ate 
colectivului.

— Colaborarea dintre antrenori, 
jucători și conducători să fie pri
vită sub semnul unei unități de
pline în folosul colectivului.

— Să se acorde o permanentă 
importanță creșterii, ridicării și 
promovării cadrelor tinere.

— Preocupare continuă pentru 
ridicarea neîncetată a nivelului 
profesional și sportiv al fotbaliști
lor.

școlilor sportive de tineret. Aici,! 
sub îndrumarea antrenorilor, «vtodu 
la dispoziție materialul necesar șil 
putând observa metodei» de antre-S 
nament ale vârfurilor sportive, s-aj 
ajuns ta o mai bună pregătire a 
elevilor gimnaști.

Acest campionat va ilustra mun
ca profesorilor de educație fizfcă 
și va putea chiar să evidențieze 
interesul depus de direcțiunile șco-a 
Iilor pentru noua orientare a miș-| 
carii sportive din școli.

Experiența campionatelor tre-| 
cute trebuie să ne facă să tragem 
învățăminte, ca de data aceasta 
să nu mai existe cadre didactice' 
și chiar unele direcții de școli, 
care să trateze cu nepăsare pro
blema pregătirii la învățătură al 
vîrfurilor sportive. Această nepă
sare a dus, ta trecut, la elimina
rea din diferite campionate a unor 
echipe bine pregătite din punct de 
vedere sportiv, și care ar fi mărit, 
prin participarea lor. valoarea teh
nică a acestor campionate De a- 
semenea, profesorii de educație f'-i 
zică trebuie să aibă grijă ca an
trenamentul sportiv să nu rupă 
din timpul de studiu sffl elevrlor, 
aductod astfel un rău serviciu pro
cesului de învățămînt.

Profesorii de la toate discipli
nele au datoria de seamă de a-' 
ajuta cît mai mult pe acești elevi 
prin examinări repetate și chiar 
consultații speciale ta orale de 
„cercuri pe materii**

OVIDIU IONESCU
profesor de educație îfck-ă 
ia Liceul de băieți nT. 3



Pentru a șasea oară consecutiv
Dinamo București, campioană republicană la lupte, pe echipe

Echipa campioană Dinamo București, după decernarea tricourilor de campioni, a medaliilor și diplome, 
lor De la stingă la dreapta : antrenorul Fr. Cocoș și A. Suli, C. Popescu, M. Belușica, N. Popovici, D.

Cuc, V. Popescu, Fr. Horvath, T. Blidaru, P. Vatrici

SPORT LA ZI

Campionatul de lupte pe echipe 
a luat sfârșit cu victoria — prevă
zută — a echipei Dinamo Bucu
rești. Astfel, formația bucureșteană 
cucerește, pentru a șasea oară 
consecutiv, titlul de campioană a 
R.P.R. Succesul dimamoviștilor 
bucureșteni este pe deipdin meritat, 
dovedind înalta pregătire a acesto
ra, omogenitatea formației și grija 
asociației respective de a asigura 
permanent sportivilor luptători, 
cele mai bune condiții. Pe locurile 
2 și 3 s-au clasat, în ordine, echi
pele C.C.A. și Dinamo Orașul 
Stalin. In ceea ce privește ultima 
formație, meciul nul înregistrat la 
Baia Mare oglindește nu numai 
forma bună a metalurgiștilor ci 
mai ales, criza prin care trece Di
namo Orașul Stalin. Este semnifi
cativă, de altfel, diferența de patru 
puncte față iie C.C.A., cu care di- 
namoviștiî din Orașul Stalin au 
terminat campionatul.

Etapa de duminică a lămurit și 
problema ultimelor locuri, fiind... 
ultima etapă. Astfel, locurile 11 și 
12 — în clasamentul încă neomolo
gat — sint ocupate de Locomotiva 
timișoara și Progresul Oradea. 
Este de remarcat faptul că în timp 
ce Flamura roșie Arad a obținut o 
prețioasă și salvatoare, dar mai ales 
muncită victorie, Constructorul 
București a reușit să obțină o vic
torie „comodă" (8—0), prin inex
plicabila reprezentare a Metalului 
din Reșița. Interesant este insă 
faptul că datorită acestei victorii 
Constructorul București a săltat 
pe locul 6. „Derbiul cozii" s-a sol
dat cu victoria Progresului Lugoj.

Și în această etapă o serie de 
arbitri nu s-au prezentat la tntîl- 
nirile la care au fost programați, 
stînjenind, prin aceasta, buna desfă
șurare a unora dintre meciuri. Dacă 
însă arbitrul Mansberger (Oradea) 
și-a motivat indisponibilitatea, în 
schimb alți arbitri ca I. Staicu, I. 
Pantiei, E. Finkelștein nu au găsit 
de cuviință să-1 imite, măcar, pe 
colegul lor oră dean.

Iată acum relatările îmtîlnirilor 
de duminică:

DINAMO BUCUREȘTI — CON
STRICTORUL PLOEȘTI 7-1

Dinaimoviștii au obținut o victo
rie mai ușoară decît era de pre
văzut. Ploeștenilor le-au lipsit toc
mai elementele care-i caracterizea
ză- forța, elanul și dîrzenia. Se 
pare că s-au „speriat" și de impor
tanța întitoirii. O surpriză consti

PREGĂTIRI ÎK VEDEREA SEZONULUI DE SCHI PE VALEA PRAHOVEI
■ DESPRE activitatea rodnică 

a secției de schi a colectivului 
Progresul Sinaia am mai amintit 
cn altă ocazie. Trebuie să mai 
vorbim însă și de inițiativa lău
da billă a comitetului local CFS 
care, cu ajutorul acestui colectiv, 
va înființa în iarna aceasta la 
Sinaia un centru de schi pentru 
trecerea normelor complexului 
G.M.A.

Tot în raionul Sinaia la „Stlna 
Republicii" a început — din ini
țiativa C.F.S.-lui local, ca sprijinul 
direct al Biroului de Turism și 
Excursii — construcția unei noi 
trambuline de schi. Tot la Sinaia, 
pe stadionul Metalul a avut loc de 

tuie tafrîngerea lui N. Preșai, care 
s-a prezentat foarte slab. De ase
menea, este de insistat asupra în- 
frîngerii dublului campion al țării, 
V. Popescu, de către V. Bularca 
(acesta a rămas astfel neînvins în 
acest campionat). Cauza înfr îngerii 
lui V. Popescu se datorește vieții 
nesportive ,pe care el o duce în ul
tima vreme.

Rezultatele tehnice ale meciurilor 
individuale: cat. 52 kgr.: P. Vatrici 
(D) întrece la puncte pe N. Pre
șai (C); cat. 57 kgr.: T.'-Blidaru 
(D) . învinge prin auto-tuș în min. 
2 pe D. Pană (C); cat. 62 kgr.: 
Fr. Horvath (D) învinge prin tuș 
în min. 6.30 pe V. Gal; cat. 67 
kgr.: V. B uitarea (C) întrece la 
puncte pe V. Popescu (D); cat. 
73 kgr.: D. Cuc (D) învinge prin 
tuș în min. 2.45 pe Fr. Laszlo (C); 
cat. 79 kgr.: N. Popovici (D) în
vinge prin tuș în min. 9.30 pe 
V. Negrea (C); cat. 87 kgr.: M. 
Belușica (D) învinge prin tuș în 
min. 10.30 pe Gh. Nicolae (C); 
cat. grea: A. Șuii (D) învinge prin 
tuș în min. 12 pe S. Szasz (0).
FLAMURA ROȘIE CLUJ—C.C.A

3-5
CLUJ 13. (Prin telefon de la 

subredacția noastră). Două din cele 
trei victorii ale clujenilor au fost 
obținute prin neprezentarea ad

versarilor (I. Dani la cat 62 kgr. 
și Gh. Marton la cat. grea) ca și 
victoria lui A. Ruzsi (CCA) in 
cadrul categoriei de 52 kgr. In rest 
s-au obținut următoarele rezultate: 
cat. 57 kgr.: D. Pîrvutescu (CCA) 
învinge prin tuș în min. 13 pe 
G. Ferdinand; cat. 67 kgr.: I. Gas
par (CCA) întrece la puncte pe 
E. Crișan; cat. 73 kgr.: A. Binder 
(FI. r.) întrece la puncte pe V. 
Pop; cat. 79 kgr.: V. Popovici 
(CCA) întrece la . puncte pe Șt. 
GaJ; cat. 87 kgr.: I. Corneanu 
(CCA) învinge prin tuș pe Șucan.

Reuniunea a început cu o oră și 
jumătate mai tîrziu, din cauza oas
peților care au înțeles să se plimbe 
în oraș, în loc să se prezinte la 
ora fixată la sala de concurs.

R. FISCH
PROGRESUL LUGOJ — LOCO

MOTIVA TIMIȘOARA 5-3
LUGOJ 13. (Prin telefon de la 

trimisul nostru). întrecerea a pri
lejuit un frumos spectacol, ridicîn- 
diu-se la un bun nivel tehnic. 
Publicul a încurajat — datorită 
dirzeniei arătate de luptători — 
ambele echipe. Trebuie scoasă în 

aurind deschiderea festivă a sezo
nului sportiv de iarnă. Peste 500 
de spectatori au asistat la defila
rea siportivilor din colectivele Pro
gresul, Metalul, Avîntul, Construc
torul, Rezervele de muncă și Șco
lile medii de 10 ani, din raion.

■ DE INIȚIATIVA și acțiune a 
dat dovadă și colectivul siportiv 
Constructorul din Comarnic unde 
s-a înființat de curînd o secție dc 
schi. Din cauza lipsei de materiale 
sportive de specialitate, pe lingă a- 
ceastă secție activează și sportivi’ 
din colectivul Metalul din locali
tate. Tot la Comarnic s-a înființat 
și un centru de schi pentru trece
rea normelor complexului G.M.A.

Sînt însă și unele colective spor
tive care nu au înțeles importanta 
pregătirii din timp a activității 
sportive de iarnă și acest lucru 

evidență tofrîngerea .prin tuș sufe
rită de D. Tîrziu cai și de O. Forai. 
Dar iată rezultatele tehnice: Cat. 
52 kgr.: C. Ofițerescu (L) învinge 
prin tuș în rrtin. 8 pe V. Hirsch
man; cat. 57 kgr.: A. Schuster (L) 
învinge prin tuș în. min. 11 pe
D. Tîrziu; cat. 62 kgr.: A. Stru- 
bert (P) întrece la puncte pe Io- 
zika; cat. 67 kgr.: I. Fischer (P) 
întrece la puncte .pe I. Petrov; 
cat. 73 kgr.: H. Stockl (P) învinge 
prin tuș în min. 7 pe Madi-ncea; 
cat. 79 kgr.: I. Hanțu (P) învinge 
la puncte pe A. Madli; cat. 87 kgr.: 
Fr. Dragomir (P) învinge prin tuș 
în min. 12 pe O. Forai; cat. grea: 
V. Bați (L) este declarat învingă
tor fără adversar.

V. GODESCU
METALUL BAIA MARE — DI

NAMO ORAȘUL STALIN 4-4
BAIA MARE 13. (Prin telefon 

de la subredacția noastră). Peste 
800 spectatori au asistat la această 
întîlnire disputară la un bun n»ivel 
tehnic. Băimărenii au obținut celle 
patru victorii astfel: Gh. Marco- 
vici (oat. 52 kgr.), I. Bîrz (cat 
62 kgr.), L. Lapș.anschi (cat. 73 
kgr.) învingători la puncte și T. 
Vigh (cat. grea) învingător prin 
neprezemtairea adversarului. Dina
imoviștii au reușit victoriile prin: 
L. Ferdinand (cat. 57 kgr.) învin
gător prin tuș în min. 8, Fr. Harri 
(cat. 67 kgr.) și I. Mureșan (cat. 
79 kgr.) la puncte și V. Onoiu 
(cat. 87 kgr.) prin abandonul, în 

min. 5 al adversarului.
V. SASARANU

PROukcoUL ORADEA — FLA
MURA ROȘIE ARAD 3-5

ORADEA 13. (Prin telefon). 
Arădenii au învins, totuși, mai 
ușor decît arată scorul. Din acest 
punct de vedere este de. remaircat 
faptul că Tr. Crișan (Fl. r.) a 
pierdut din cauza unei greșeli, 
deși conducea cu multe puncte. 
Orădenii au fost lipsiți de pregă
tire fizică. Rezultatele tehnice: 
Belea (cat. 52 kgr.), M. Șandor 
(cat. 62 kgr.) și Wagner (cat. grea) 
învingători prin tuș și A. Corodan 
(cat. 79 kgr.) învingător la puncte 
și I. Curelai (cat. 87 kgr.) învingă
tor fără adversar, au adus succesul 
oaspeților. T. Pașca (cat. 67 kgr.), 
Gh. Șuteu (cat. 67 kgr.) învingă
tori prin tuș și Fr. Todor (cat. 73 
kgr.) învingător la puncte, au 
adus victoriile oră elenilor.

Gh. Dumitrescu —: coresp.

este cu atît mat grav, eu cit re
giunea respectivă este propice dez
voltării acestor sporturi. La cele 
trei colective ale asociației Flamura 
roșie (Postav, Bere, Sticlă) din 
Azuga, în afară de activitatea sec
țiilor de fotbal, altă activitate nu 
există. Cîndva treaba în aceste 
colective începuse să meargă (de
oarece fuzionaseră). Cu timpul însă, 
responsabilul secției de fotbal (M. 
Vasilescu), pe care nu-1 interesa 
decît echipa sa, a dus o sistematică 
acțiune de dezbinare în sinul ai- 
cestor colective și astfel „roadele" 
nu au întîrziat să apară. Colecti
vele s-au separat din nou, iar de
mobilizarea și indiferența activiș
tilor sportivi din aceste colective 
au făcut să nu se poată vorbi de 
o altă activitate sportivă în afară 
de cea amintită mai sus.

• CĂLĂRIE. — In zilele de 18 și 
19 decembrie 1954 va avea loc 
conferința pe țară a Comisiei cen
trale die călărie. Comitetele regio
nale C.F.S. vw dalegia invi
tații la conferință pentru a- prezen
ta raportul de activitate pe anul 
1954.

Părticipanții din regiuni au asi
gurate masa și cazarea cu începere 
din ziua de 17 decembrie 1954.

Conferința pe țară a Comisiei 
centrale de călărie va avea loc la 
sediul Comitetului pentru Cultură 
Fizică și Sport, str. Vasile Conta 
16, etajul VIII, începînd de la 

orele 8 dim.
• HANDBAL. — La Timișoara 

s-au disputat duminică o serie de 
meciuri de handball în sală. S-au

INFORMAȚII onosport
CITEVA LĂMURIRI DESPRE 
CONCURSUL Nr. 36 (etapa din 

12 decembrie) ȘI MECIURILE 
DIN CAMPIONATUL DE FOT

BAL AL R.P.U.

Spire deosebire de unele con
cursuri anterioare, în care unele 
meciuri nu s-au desfășurat sau s-au 
disputat înainte de închiderea con
cursului în cele din urmă rămînînd 
totuși 12 întîlniri valabile pentru 
concursul PRONOSPORT, la con
cursul nir. 36 (etapa din 12 decem
brie) s-a prezentat o situație ex
cepțională. La acest concurs au 
rămas valabile doar șase meciuri 
(X, XI, XII, A, B și C).

In conformitate cu art. 19, con
cursul urmează să fie lichidat la

Iată cum arată un buletin cu 
toate pronosticurile exacte la con-

X. Progresul Lugoj — Locomotiva Timișoara (lupte)
XL Locomotiva București — Dinamo Buc. (volei m.)

XII. C.C.A. — Progresul Buc. (volei m.)
A. Locomotiva Buc. — Constructorul Buc. (baschet f.)
B. Progresul Tg. Mureș — Progresul C.S. (baschet m.)
C. FI. roșie Cluj — Locomotiva P.T.T. (baschet m.)

PROGRAMUL CONCURSULUI PRONOSPORT
Nr. 37

Etapa din 19 decembrie 1954

I. C.C.A. — Djn.amo București (volei)
II. Progresul București — Locomotiva București (volei)

III. Locomotiva P.T.T. — C.C.A. (baschet)
IV. Ștința Timișoara — Progresul Tg. Mureș (baschet)
V. Gyori Vasas — Sztalinvairosi Va6as R.P.U.
VI Vasas Budapesta — Vasas Izzo R.P.U. (pron. final) 

VII.’ Vasas Budapesta — Vasas Izzo R.P.U. (pron. la pauză) 
VIII. Anulat

IX. .S-oge<F Haladasz — Szomba theli Locomotiv R.P.U.
X. Dorogi Banyasiz — Diosgyori Vasas R.P.U.
XI. Salgotarjani Banyasz — Kinizsi R.P.U.

XII. An"b*
MECIURI DE REZERVA

A. Progresul C. S. — Progresul F. B. (baschet)
B. Progresul Orașul Stalin — D inamo Oradea (baschet)
C. Dinamo București — Știința I.C.F. (baschet)
D. Știința Iași — Flamura roșie Cluj (baschet)

In legătură cu programul con
cursului Nr. 37 (etapa din 19 de
cembrie) de la Budapesta s-a co
municat că întîlnîrile Honved- 
Dozsa și Csepeli Vasas-Vfiros Lo- 
bogo, care figurează pe buletinul 
Pronosport ta locurile VIII și XII, 
nu se vor disputa și că toate ce
lelalte meciuri se vor disputa în 
mod sigur,

PENTRU PARTICÎPANȚII 
DIN CAPITALA

La concursul nr. 37 (etapa din 
19 decembrie) particîpanții din Ca
pitală își vor tria singuri buleti
nele. Posesorii buletinelor care în
trunesc 9, 10, 11 și 12 rezultate 
exacte la acest concurs se vor pre
zenta cu taloanele 2 și 3 pe care 
le au asupra lor luni 20 decembrie 
a.c. între orele 16-24 sau marți 21 

Abonați-vă pentru anul & 
*955 la revista x

FOTBAL
Abonamentele se primesc S 

la oficiile poștale, prin fac- SS 
torii poștali șt difuzorii vo- S 
luntari din întreprinderi și » 

instituții.

înregistrat rcz„..ațele : Știința Tk 
mișoara—Metalul Timișoara 21— 
17 (7—7). Au marcat: Lache (7), 
Jude (5), Vlad (4), Silvestrovici 
(2), Mărgineanu (2), Mozer, res

pectiv: Baciu (5), Bongert (4), 
Mairșang (3), Walter (2), Zavad-' 
schi (3).

Locomotiva — Progresul 13—9 
(10—5), Știința Invățămînt— 
Rezervele de Muncă 28—7 (12-3). 
Flamura .roșie—Voința (fem.) 4—1 
(3~1).
• FOTBAL. — Meciuri amicale 

disputate duminică: Giurgiu: Fia-' 
murg roșie—Flamura roșie Bere 
Grivița București 2—1. Constanța: 
Locomotiva—Combinata Construc
torul Craiova+Metalul Constanța 
1-0 (1-0).

o----

fiecare dată. Deci la acest con
curs premiul I se va acorda celor 
care au indicat șase pronosticuri 
exacte, premiul II celor cu chici 
pronosticuri exacte și premiul III 
celor cu patru pronosticuri exacte.

Regulamentul prevede — la art. 
17 — că suma afectată pentru pre
miul unui singur buletin nu poate 
fi mai mică de 25 lei. In cazul a- 
cestui concurs, dacă sumele cuve
nite premiilor III și II vor fi mai 
mici de 25 lei, întregul fond va fi 
afectat premiului I. Dacă și numă
rul premiaților de cat. I-a va fi 
atît de mare îneît suma cuvenită 
nu va atinge 25 lei, conform re
gulamentului, fondul în întregime 
se repartizează concursului viitor, 
cursul nr. 36 (etapa din 12 decem
brie) :

1
2
1 
2 
1 
1

decembrie între orele 8-20 la agen-i 
ția centrală PRONOSPORT din Ca® 
lea Victoriei 9 pentru a declara 
buletinele care urmează a fi pre
miate. La depunerea buletinelor 
pentru concurs taloanele 1 vor ră
mâne la agenții, iar taloanele 2 și 
3 Ia participanți.

Particîpanții din provincie aflați 
în București își pot depune buleti-’ 
nele numai la agențiile raionale și 
agenția centrală PRONOSPORT.

REZULTATUL CONCUPSULUI 
Nr. 36

La concursul Nr. 36 am 12 de-’ 
cembrie au fost depuse peste 460 
mii buletine.

La triere au fost găsite circă 
5.000 buletine cu 6 rezultate e- 
xacte.

Operațiile de triere și omolo
gare sînt în curs.



Unele probleme ridicate die recentul 
concurs de natație

Reuniunea de box de duminică

încheiam articolul nostru din 
ziarul de sîmbătă arătînd că pen
tru dezvoltarea săriturilor este ne
voie, în afara unei baze largi de 
sHempnte talentate, de o perfecțio
nare a tehnicii și, în special, de o 
întărire a pregătirii de bază, a 
pregătirii fizice generale. Vom ve
dea în cele ce urmează că aceste 
lucruri sunt valabile ș; în ceea ce 
privește dezvoltarea înotului

DESPRE UNII ÎNOTĂTORI..

După unele păreri, participarea 
la jocul de polo de sîmbătă l-a 
privat pe Al. Popescu de victorie 
în cursa de 200 m. fluture. Alții 
susțin că nu este vorba de obo
seală, ci de lipsa unei pregătiri 
de bază și de specialitate în ve
derea cursei de 200 m, în timp ce 
alte păreri atribuie victoria lui 
Fritsche... însăși bunei sale pre
gătiri și forței sate extraordinare. 
De fapt, fiecare dintre părți a|re, 
în oarecare măsură, dreptate. In
tr-adevăr, jocul de polo l-a obosit 
pe Popescu. Totuși, să nu uităm 
câ Popescu atunci, cind a început 
să joace polo, nu avea — ca îno
tător — valoarea ridicată pe ca
re o are astăzi și că, în mare par
te, evoluția sa rapidă se datorește 
practicării acestui joc. Deci nu 
este aci important dacă antrena
mentul de polo folosește sau nu 
înotătorului, această problemă fiind 
acum definitiv rezolvată în sens 
afirmativ, ci dacă înotătorul de 
performanță poate participa ca ju
cător într-un meci tare. In această 
privință sîntem de acord cu cei 
care susțin că înotători ca Al. Po
pescu, care nu au încă o pregătire 
fizică suficientă, trebuie să prac
tice jocul de polo numai la antre
namente și meciuri amicale 
Mai multă dreptate au însă aei 
care afirmă că Popescu nu dispune 
de pregătirea necesară pentru o 
cursă de 200 m. Acest lucru este 
demonstrat atît de faptul că el a 
cedat pe ultima lungime de bazin, 
<ât și de concluziile antrenorilor 
de specialitate: atît lui Popescu 
cît și celorlalți înotători ai noș
tri le lipsește pregătirea de bază, 
care se capătă nu într-o lună sau 
două de pregătire în vederea unei 
anumite întîlniri, ci în ani întregi 
de antrenament susținut. In plus, 
lui Al. Popescu îi lipsea pregăti
rea de specialitate pe 200 m, el a- 
vînd antrenamentul necesar pen
tru a mprge pe măsura posibilită
ților sa'e doar 150—160 m.

O problemă actuală este cea a 
întoarcerilor. Ce’ mai concludent 
exemplu ni-1 oferă Felix Heitz 
care, în marea măsură, a pierdut 
cursa de 200 m. bras din cauza 
timpului pierdut la întoarceri. îno
tătorii germani (spre deosebire 
da înotătoare, care, mai ales la 
liber, n-au arătat aepst lucru) au 
dovedit o excelentă pregătire în a- 
cest sens, ei practicî.nd pentru 
ereșterea eficienței întoarcerilor

Consideram pe marginea ultimelor modificări și completări 
aduse regulamentului concursurilor de schi (Vb

, Slalom uriaș. Regulamentul pre 
cizează că deși numele probei in- 
dică o înrudire cu slalomul, aceas
ta este în realitate o coborîre con
trolată; specificul probei cere con
curentului o tehnică apropiată ace
leia de coborhe.

In legatară cu caracteristiciile 
terenului, cu pregătirea și marca
rea pârtiei se prevăd urmă
toarele :

a>) Diferențele minime, de nivel 
vor fi de 400 m. pentru pîrtiile fo
losite in concursurile masculine și 
300 m. pentru pîrtiile folosite în 
concursurile feminine.

b) Pîrtia va avea o lărgime de 
minimum 30 m. (se referă la defri
șare).

c) Diferența de nivel între două 
porți apropiate într-o cursă pentru 
fete va fi de maximum 9—10 m.

d) Pe traseu vor trebui să existe 
cel puțin 30 de porți.

e) Pentru marcarea slalomului 
uriaș se vor folosi fanioane de ge
nul acelora care se întrebuințează 
la porțile de contrei — coborîre — 
avrnd dimensiunile minime: pînza 
75 cm. lungime, 50 cm. lățime iar 
bețele trebuie să aibă 1 m. dea
supra zăpezii. Pînza albastră tre
buie să aibă o bandă albă in dia
gonală care o face în acest fel 
mai vizibilă. La porțile verticale 
(închise), care pot fi atacate din 
ambele părți, pînza va fi înfășu
rată, lărgimea ei reducindu-se to 
30 cm.

f) Fanioanele vor fi plasate în 
același plan în direcția coborîrii.

Pentru prima dată regulamen

Horst Fritsche (R.D.G.) sosește 
după ce-l întrecuse abia pe ultimii 

Felix

chiar gimnastică specială. Iată de 
ce trebuie soluționată problema 
unei săli de .gimnastică pentru 
înotători și săritori, care trebuie 
să capete, în sfîrșit, posibilitatea 
îmbinării pregătirii tehnice cu cea 
fizică generală și cu gimnastica 
specială pentru întărirea anumitor 
grupuri musculare.

Cită importanță are imprimarea 
unui automatism al mișcărilor de- 
a lungul întregii distanțe o arată 
comportarea, lui I. Novac. El exe
cută primele două întoarceri în tim
puri care i-ar da posibilitatea unei 
performanțe mai bune. In schimb, 
pe a treia lungime, Novac sporeș
te frecvența mișcărilor în detri
mentul alunecării ș; înotul lui ca
pătă un aspect de frămîntare fără 
rezultat. Este vorba aci atît de in
suficienta rezistență, cît mai ales 
de lipsa de automatism a mișcări
lor corecte. Credem că antrenorii, 
care au văzut acest lucru (și nu 
numai la Novac) vor lua măsurile 
cuvenite
COMPORTAREA SLABĂ A UNOR 

ÎNOTĂTOARE
De fapt, nu despre unele înotă

toare vom discuta, ci despre inad- 
misibila rămînere în urmă a na
tației noastre feminine. Indiscuta
bil, cu băieții se lucrează mai bi
ne și mal ]a adăpost de surprizele 
provocate de dezvoltarea fizică 
după pubertate sau de unele in
disponibilități în zilele de concurs 
Aceasta nu justifică însă faptul că 
chiar și cei mai buni dintre antre 
nori (E. Freund, J- Frîncu etc.) 
au mers pe linia minimei rezisten. 
țe, ceea ce a făcut să ajungem la 
situația de azi : din 30 de puncte 
diferență în întrecerea de natație 
cu echipele R.D.G., în probele fe
minine am pierdut... 27. In plus, 
natația noastră feminină nu are 
nic.i măcar perspectiva să se ridi
ce curînd la un nivel mai înalt, toc
mai din cauza lipsei de cadre ti
nere talentate, cele cîteva „spe
ranțe’* existente neconstituind o 
bază suficient de solidă. Iată pro- 

tul cuprinde reguli de calcul pen
tru această probă.

Probe combinate. Regulamentul 
prevede că probele din care rezultă 
„combinata" pot fi de același gen 
(coborîre cu coborîre, etc.) sau 
diferite (Slalom cu coborîre sau 
slalom cu slalom uriaș, etc.). Re
gulamentul prevede, de asemenea 
și o combinată de trei probe (co
borîre, slalom și slalom uriaș). 
Aceasta este indicată printre pro
bele oficiale . prevăzute în cadrul 
concursu r i lor importante.

Se arată, de asemenea, că în ca
drul unei probe combinate una din 
probe poate fi selectivă pentru ce
lelalte. In acest caz, comitetul de 
organizare trebuie să anunțe în 
prealabil numărul concurenților ad
miși în cea de a doua probă.

In legătură cu ordinea de ple
care se prevede:

a) In cazul rezultatelor egale 
Intre doi sau mai mulți concurent i 
ordinea de plecare se va stabili 
prin tragere la sorți.

b) Cînd! slalomul pentru combina
tă se desfășoară odată cu cel spe 
ciial și după o cursă de coborîre, 
concurenții care au terminat co- 
borîreia vor fi repartizați în grupe 
pentru tragerea la sorți In ordinea 
clasamentului obținut la coborîre. 
Numărul grupelor va fi de mini
mum 3 și maximum 6. Concurenții 
înscriși pentru slalomul special și 
care nu au participat in cursa de 
coborîre vor fi repartizați m aceste 
grupe după valoarea lor. Coiicu- 
renții participant la combinată 
nu pot fi clasați într-o grupă in
ferioară aoeleia determinată prin 

primul in cursa de 200 m. bras, 
15—20 m. pe concurentul nostru 

Heitz

bleme care cer o urgentă rezol
vare, iar biroul comisiei centrale, 
prin subcomisiile de antienori, na
tație feminină și propagandă, tre
buie să ia măsuri neîntîrziatp 
IN CAPITALĂ SI ÎN CELELALTE 

CENTRE
Nu numai comportarea sub aș

teptări a Ecaterinei Orosz, care 
s-a antrenat la Cluj pînă în ulti
mele zile, dar în general slaba 
comportare a înotătorilor din pro
vincie ilustrează declinul din ul
timul timp al natației în unele cen
tre cu veche tradiție, ca Timișoara, 
Sibiu, Cluj, Lugoj, Orașul Stalin 
sau Tg. Mureș. Nu trebuie să se 
uite însă că există astăzi și la 
Cluj un bazin acoperit ca și la 
Sibiu, Timișoara și Tg. Mureș, cen
tre care au posibilități locale de a 
asigura continuitatea activității 
la natație în timpul iernii. Dacă 
existența bazinului acoperit Flo- 
reiscn a făcut ca centri I de greu
tate al natației să se deplaseze în 
Capitală, este cazul ca centrele 
din țară și în special Clujul și Si
biul să-și recapete acum importan
ța cuvenită în natația noastră. Pen
tru acest lucru însă, activitatea la 
bazinele acoperite trebuie organi
zată sistem „centru de antrena
ment*’, după modelul Capitalei, 
pentru a se fftlosi la maximum a- 
tîf dimineața At și după amiaza, 
posibilitățile existente In plus, 
sugerăm colegiului de antrenori 
detașarea unor antrenori cu 
o bună pregătire profesională 
și intensificarea schimbului de ex
periență dintre antrenorii bucureș- 
t?ni și cei din Cluj și Sibiu, mai 
ales.

Concluziile trase după desfășu
rarea întîlnirii in-tdnnațîonale de 
natație dintre reprezentativele 
R.P.R. și R.D.G., trebuie să con
stituie tot atîtea prețioase învăță
minte, menite să ne asigure suc
cese fot mai importante în viitoa
rele întîlniri internaționale.

V. ARNĂUTU 
O. GINGU

coborîre. Dimpotrivă, ei pot fi cla
sați, dacă performanțele lor ante
rioare de la slalom justifică a- 
ceasta, într-o grupă superioară a- 
celeia determinată prin rezultatele 
de la coborîre. In legătură cu 
combinata nordică se precizează că 
la concursurile importante probele 
de sărituri vor fi organizate înain
tea fondului.

In legătură ou startul, regula 
mentul prevede : concurentul care 
va lua un start greșit va fi chemat 
înapoi. In acest caz el va fi con
siderat Ca plecat cu o secundă 
după timpul oficial. Referitor la 
cronometraj se prevăd următoarele : 
In toate concursurile de coborîre, 
slalom și slalom uriaș se va folosi 
cronometrajul electric. Cronometra
jul simplu via dubla în mod obliga
toriu pe cal electric In toate pro
bele cu intervale de plecare exiacie 
(coborîre, și slalom uriaș) orale de 
trecere a liniei de plecare și sosire 
vor fi luate concomitent atît cu 
cronometrajul electric cît și cu cel 
obișnuit. Această prevedere, care 
completează pe cea existentă prin 
care se precizează că timpul de 
plecare va fi socotit ca timp corect 
dacă se găsește între următoarele 
■limite — 5/10 înainte sau o se
cundă după timpul fixat, — ridica 
probleme noi în legătură cu star
tul. Regulamentul mai arată că 
un concurent plecat după ora fixa
tă cu o intirziere mai mare de o 
secundă va fi considerat plecat cu 
o secundă după ora startului.

Prof. GH. MITRA

Duminică- dimineața iubitorii 
sportului cu mănuși s-au întîlnit 
din nou în sala uzinelor „Clement 
Gotwald" pentru a-i vedea la lu
cru pe tinerii pugilîști ai țării 
noastre.

Din păcate, această reuniune — 
care a cuprins întîlniri foarte dis
putate — a fost umbrită de u- 
nele deficiențe organizatorice (gala 
a început cu întîrziere, s-au făcut 
greșeli în anunțarea numelui boxe
rilor etc.). Ne vom ocupa în pri
mul rînd de o greșală de arbi
traj care a constituit obiectul de 
discuție și de nemulțumire a tu
turor spectatorilor și oficialilor. 
Din cauza modului defectuos în 
care a fost arbitrat meciul de ca
tegorie semiușoară, Enache Pavel 
(Ploești)— Ion Grigore (București), 
ultimul a părăsit ringul învins 
prin K. O. în repriza a doua. 
Fără a minimaliza comportarea 
ploeșteanului, care a știut să-și 
valorifice în mod inteligent „stin
gă" sa extrem de puternică, asi- 
gurîndu-și avantajul care i-ar fi 
putut aduce Victoria la puncte, 

noi calificăm ca nejustă compor
tarea arbitrului Andreopol. Iată 
cum s-au petrecut lucrurile. ‘La 
un „corp la corp" Andreopol a pro
nunțat răspicat „brek“. Enache a 
lovit însă după comandă cînd Gri
gore era complet descoperit. Ion 
Grigore a căzut la podea, Andreo
pol în loc să-l sancționeze pe 
Enache l-a numărat pe Ion Gri
gore declarîndu-1 învins prin K.O. 
Men(ionăm din nou că lovitura de
cisivă care a dus la K.O. a por- 
n!t după ce arbitrul a spus „brek".

In ce privește desfășurarea ce
lorlalte întilniri trebuie să arătăm 
că unele din ele au fost deoseb t 
de spectaculoase și s-au bucurat 
de aprecierea spectatorilor. Evi
dențiem, în special, comportarea 
lui Gh. Simion (Orașul Stalin), 
care a boxat cu mult curaj, deși 
adversarul său Nicolae Popa (Ga
lați) a avut avantajul unei con
stituții fizice mai robuste. Jocul 
de picioare, eschivele sale reușite 
ca și repetatele contraatacul' i-au 
creat lui Gh. Simian un oarecare 
avantaj. El a fost insă nevoit să 
coboare treptele ringului învins din 
cauză că n-a insistat suficient în 
ultima parte a meciului

In meciul său cu Marin Andre- 
escu (Timișoara), Andrei Drăgan 
(București) a început slab și după 
epuizarea primelor două reprize----o

întilniri internaționale la tenis de masă
Praga (prin telefon). — După 

terminarea campionatelor interna
ționale de tenis de masă ale Sue
diei, jucătorii cehoslovaci s-au de
plasat la Helsinki, unde a avut 
loc întîlnirea dintre reprezentati
vele masculine ale Cehoslovaciei 
și Finlandei. Jucătorii cehoslovaci 
au avut o comportare deosebită, 

obțiinînd victoria la scorul de 5-0. 
Rezultatele înregistrate au fost: 
Stipek—Vehkamo 2—0 (18,16);
Andreadis—Pentsinein 2—0 (10,9); 
Tereba—Tuominen 2—0 (17,7); 
Stipek — Pentsinen 2—1 (11,26 
— 28,14) ; Tereba — Vehkamo
2—0 (12.15). După terminarea

Echipa de baschet Ț.D.N.A. (Sofia)
va juca in Iugoslavia

• Sofia (prin telefon de la co
respondentul ngștru). — In a 
doua jumătate a lunii decembrie 
echipa de baschet Ț.D.N.A. din 
Sofia va pleca în Iugoslavia. 
Sportivii bulgari vor susține mai 
multe întîlniri amicale cu echipe 
de baschet din diferite orașe ale 
Iugoslaviei.

A. LEBANOV

Wolverhampton Wanderers—Honved Budapesta 3-2 (0-2)
BUDAPESTA 13, (prim radio).— 

Luni seama s-a desfășurat în noc
turnă în orașul Wolverhampton, 
meciul dintre Wolverhampton Wan
derers și Honved Budapesta. După 
o luptă deosebit de disputată vic
toria a revenit gazdelor cu 3—2.

In prima repriză inițiativa a fost 
de partea fotbaliștilor maghiari 
care au jucat excelent. In mi®. 11 
după o combinație Budai-Puskas- 
Kocsis ultimul înscrie ou capul. 
Trei minute mai tirz.ru, Budai tri
mite lui Kocsis, acesta prelungește 
pasa lui Machos care înscrie al 
doilea gol. In continuare Honved 
atacă continuu dar nu reușește să 
înscrie.

In partea a doua a jocului, echi
pa gazdă ioacă foarte bine. Ea do
mină uneori cu autoritate dlar Lo- 
rant și Farago se remarcă tn repe

foarte puțini din spectatori mai 
sperau într-o revenire a bucu- 
reșteanulu'. mai ales că în cea de 
a doua repriză, atacind „deschis", 
el „încasase" toate loviturile de 
stingă aile timișoreanului I La a- 
ceasta se mai adăuga și avertis
mentul primit pentru țineri repe-i 
tate, acordat, totuși, cu ușurință, 
Andrei Drăgan a dovedit însă, 
prin comportarea sa în cea de a 
treia repriză, că lupta nu era ter
minată. Pornind hotărit la atac, și 
lovind neîncetat, Drăgan a reușit 
să cîștjge terenul pierdut. Urmînd 
sfatul antrenorului, el nu i-a dat 
adversarului său posibilitatea să 
schițeze nici o tentativă de con
traatac. Meciul s-a terminat îna
inte de limită. învingător prin 
K.O. tehnic : Andrei Drăgan.

Și-acum, cîteva cuvinte despre 
meciul dintre „cocoșii" Martin Farj 
kaș (Timișoara) și Puiu Nicolae 
(Reșița), cîștigat la puncte de 
primul. Cu toate că a luptat să 
țină piept adversarului, reșițea- 
nul Puiu Nicolae a dovedit lipsuri 
tehnice serioase. De-a, lungul celor 
trei reprize el a aruncat peste 30 
lovituri în „vînt". Și asta nu 
pentru că adversarul său a eschi
vat prompt, ci d:n cauză că el 
s-a pripit și a lovit fără țintă. 
Puiu Nicolae trebuie să pună maii 
mult accent pe pregătirea sa teh
nică, exersînd cu asiduitate șl 
căutînd să înlăture deficiențele care 
îl împiedică să aibă precizie în 
lovituri.

S-au înregistrat următoarele re
zultate:

Categ. cocoș: D. Nicolae (Plo- 
ești), b. p. C. Mănescu (Buc.); 
Cristea Marin (Buc.) b.p. Marin 
Băloiu (Buc.); Martin Farkaș 
(Timișoara), b.p. Puiu N'colae 
(Reșița); categ pană: Popa Ni
colae (Galați) b.p. Gheorghe Si
mion (Orașul Stalin); Iosif Olaru 
(Craiova) b.p. Marin Ion (Buc.); 
Andrei Drăgan (Buc) învinge 
prin k.o. tehnic în repriza a III-a 
pe M. Andreescu (Timișoara); ca
teg. semiușoară. Enache Paul 
(Ploești) învinge prin k.o. în re
priza II-a pe Ion Grigore (Buc); 
categ. mijlocie ușoară : A. Barteș 
(Tîrgoviște) termină la egalitate 
cu Novac Mihai (Brăila); categ. 
semigrea: Zamfir Ciocîrlan (Buc.) 
face meci nul cu Octav’an Cioloca 
(Reșița).

PETRE MIIIAi

meciurilor din cadrul întîlnirii au 
avut loc două meciuri demonstra
tive. In prima înti’.nire Tereba a 
dispus de Amouretti (Franța) 2—1 
(21—17, 19—21, 21—19), iar în

a doua întîlnire Andreadis a dis
pus de Stipek 2—0 (16,17).

Reprezentativele de juniori și 
junioare la tenis de masă ale R. 
Cehoslovace s-au deplasat în R.D. 
Germană unde au susținut o în
tîlnire prietenească cu reprezen
tativele de juniori ale R.D. Ger
mane. La băieți, victoria a revenit 
sportivilor germani la scorul de 
5—3. La fete, victoria a revenit 
jucătoarelor cehoslovace la scorul 
de 3—0.

Luptătorii sovietici
au sosit in Egipt

CAIRO (Agerpres) — TASS 
transmite :

La 12 decembrie a sosit la Cairo 
echipa selecționată de lupte clasice 
a Uniunii Sovietice. Luptătorii soj 
vietiei vor susține mai multe întâia 
niri prietenești cu sportivii egip
teni în orașele Cairo și Alexandria.

tate rânduri. I.n mim 49 Kovacs 
comite un fault in careu și 'lovitu
ra de la 11 m. este transformată 
de Hampdock. In mim 80, Wlishaw 
centrează și Swinbum reia In 
plasă. In minutul următor Swinburn 
marchează al treilea gol pentru e- 
chipa sa. Apoi, jucătorii de ia 
Honved joacă mai bine, avînd im-1 
țiativa dar Puskas și atpoi Czibor 
de două ori, ratează ocazii clare 
de gol.

Terenul a fost desfundat ceea ce 
a Împiedicat desfășurarea unui joc 
tehnic, de factură superioară.

Au asistat 60.000 de spectatori.

tirz.ru


La campionatele de la Stockholm 
am văzut o nouă Angelica Rozeanu—

a declarat campionul mondial de tenis de roasă, japonezul Ichiro Ogmwra
Avionul de Praga a adus ieri 

după amiază în Capitală trei spor
tivi romîni ale căror recente per
formanțe au fost viu comentate de 
presa sport:vă din Europa. Este 
vorba — in primul rînd — de 
maestra emerită a sportului și cam
pioana mondială, Angelica Rozea
nu, care a reușit din nou o victo
re însemnată. Participînd la cam
pionatele internaționale de tenis de 
masă ale Scandinaviei care au avut 
loc de curind la Stockholm, Ange
lica Rozeanu, a învins cu ușurință 
toate adversarele, aducînd în țară 
mult invidiata cupă acordată cîști- 
gătoarei în proba de simplu femei.

„Să nu vă imagina(i că a fost 
o întrecere atit de ușoară — ne-a 
declarat la sosire campioana mon
dială. Am participat la această mare 
competifie numai citeva zile după 
ce cu puțin timp înainfe am fost 
suferindă. Era și firesc să nu dau în 
toate partidele randamentul nor
mal. In plus participau aci citeva 
dintre cele mai bune „palete" euro
pene, cum au fost de exemplu su
rorile Rowe. Dar dorința de a adu

♦

* ★

O răsplată tne-
ritatăl După cu-
cetirea probei de
simplu femei,. An-
gelica Rozeanu a
primit la Stock
holm cupa oferită
campioanei inter-
naționale de tenis
de masă a Scan-
dinaviei.

★ ★

★

\

Ogniwo Byiom campioană 
a R. P. Polone pe anul 

1934
Varșovia (prin telefon). — După 

cum am mai scris, cu toate că edi
ția campionatului de fotbal al R.P. 
Polone pe anul 1954 se consumase 
la 28 noiembrie, echipa campioană 
nu era încă cunoscută. Meciul res
tanță dintre echipele Unia Chorzow 
și Gwardia Varșovia avea să de
cidă echipa campioană.

Meciul restanță s-a desfășurat de 
curind și s-a terminat la egalitate: 
l—!. Cu toate că meciul se desfă
șura la Chorzow, gazdele nu au 
reușit să-și adjudece victoria care 
le-ar fi adus în acest caz și titlul 
de campioni. In urma acestui re
zultat titlul de echipă campioană 
pe anul 1954 a fost cucerit de 
Ogniwo Bytom.
Reprezentativa R. P. Bul

garia va juca în Egipt
Sofia (prin telefon). — Cu toate 

că sezonul de fotbal a fost în
cheiat în mod oficial și echipele 
participante în întrecere sînt în 
vacanță, lotul reprezentativ de 
fotbal al R.P. Bulgaria își con
tinuă pregătirile în vederea apro
piatelor întîlniri internaționale.

In prima jumătate a lunii ia
nuarie 1955 reprezentativa de fotbal 
a R.P. Bulgaria va pleca la Cairo 

unde va susține două întîlniri cu 
naționala de fotbal a Egiptului.

Cîteva amănunte după 
meciul de la Glasgow

O Sebeș Gustav, vicepreședinte 
al C.C.F.S. din R. P. Ungară, a 
declarat după jocul cu Scoția că 
experiența făcută cu jucătorii ti
neri, care au fost introduși în lo
tul reprezentativei maghiare după 
campionatul mondial, a reușit pe 
deplin. Anul viitor, în echipa în- 
tîia maghiară, în afară de Szojka, 

ce tării mele un nou titlu interna
tional m-a ajutat să depășesc mo
mentele critice ale competiției și 
să cîștig acest frumos trofeu /"

Intr-adevăr Angelica Rozeanu a 
reușit din nou un „tur de forță” 
și a cîștigat proba de simplu femei 
nepierzînd nici un set. Demne de 
subliniat sînt victoriile din semi
finală și finală cînd cele două su
rori Rowe i-au căzut... victime cu 
același scor: 3-0!

îmbucurător este și faptul că 
Ella Zeller a confirmat saltul de 
valoare făcut în acest an. Astfel 
după comportarea sa excelentă de 
la Belgrad, la Stockholm Ella 
Zeller s-a calificat pînă în semifi
nală, unde a fost cu greu întrecută 
de campioana Angliei, Rosalinde 
Rowe, cu 3-2.

Sportivele noastre au realizat 
unul dintre cele mai frumoase suc
cese tn proba de dublu femei. An
gelica Rozeanu și Ella Zeller au 
cucerit titlul de campioane inter
naționale ale Scandinaviei. Aceas
tă performanță este încununată 
mai ales de succesul obținut în fi.

Fenyvesi, Farago, Kotăsz, vor fi 
intoduși și alți jucători tineri — 
a declarat Sebeș Gustav.

• După cum se știe, în meciul 
cu Scoția poarta echipei maghiare 
a fost apărată de Farago, întrucît 
Grosits nu este încă restabilit 

după accidentul suferit la umărul 
stîng în meciul cu Partizan Bel
grad. Este interesant însă că Fa
rago — care a apărat, excelent în 
meciul cu Scoția — nu este numai 
portarul de rezervă al naționalei, 
ci și rezerva echipei Honved. Zia
rele engleze relevă faptul că acest 
tînăr de 21 de ani este un demn 
urmaș al „profesorului să:;“ Gro
sits.

• La Glasgow, cu cîteva zile 
înainte de meci, condițiile atmosfe
rice au fost întru totul nepriel
nice pentru un joc de fotbal. Te
renul de joc de pe stadionul Hamp
den Park a fost .".coperit cu 22 

tone de paie. pentru a-1 feri în 
acest fel de îngheț și zăpadă. 

„Dar ungurii — scrie ziarul Dailly 
Mirror — au știut să joace și pe 
terenul desfundat pe care l-au „pre

gătit" scofienii.
• La acest meci au asistat nu

meroși antrenori și conducători ai 
fotbalului englez. Conducătorul teh
nic al reprezentativei engleze, 
Walter Winterbottom a declarat că 
deși ungurii au cîștigat acest joc, 
ei nu au mai arătat forma bună 
în care au învins de două ori re
prezentativa Angliei. „Este adevă
rat însă că echipa maghiară nu 
s-a întrebuințat prea mult, pentru 
că tot timpul, inițiativa a fost de 
partea ei — a spus Winterbottom.

Mîine, Voros Lobogo 
întâlnește la Londra 

echipa Chelsea
Al doilea joc intercluburi din

tre fotbaliștii englezi și maghiari 
se va desfășura mîine la Londra, 

i nală asupra puternicei perechi en
gleze Rosalinde Rowe — Diana 
Rowe. Trebuie subliniat faptul că 
la campionatele mondiale din acest 
an — desfășurate la Londra — ti
tlul de campioane mondiale a re
venit celor două reprezentante ale 
Angliei și de aceea victoria re
prezentantelor noastre este cu atît 
mai semnificativă.

Cel de al treilea reprezentant al 
nostru la aceste campionate inter
naționale — Tiberiu Harasztosi — 
a avut o comportare bună. La 
proba de simplu bărbați el a obți
nut două victorii, pierzînd apoi 
greu la suedezul Tage Fliesberg, 
finalistei campionatelor mondiale. 
Făcînd pereche cu jugoslavul Vog- 
rinc la proba de dublu bărbați, 
Harasztosi a Învins printre alții 
cuplul format din campionul mon- 
diaJ Ogimura (Japonia) și cunos
cutul jucător cehoslovac Tereba. 
Harasztosi și Vogrinc s-au calificat 
pînă în semifinala probei.

Presa sportivă suedeză a acor
dat o atenție însemnată sportivi
lor romini, publicînd zilnic foto
grafii și comentarii în care subli
niau calitățile lor.

Interesant este și faptul că după 
terminarea campionatelor interna
ționale de tenis de masă de la 
Stockholm delegația romînă a fost 
vizitată de japonezul Ichiro Ogi- 
mura, care la Londra a cucerit ti
tlul de campion mondial la simplu 
bărbați. Ichiro Ogimura care ac
tualmente este în turneu în Europa 
a venit la Angelica Rozeanu s-o fe
licite pentru jocul desfășurat.

„Am fost convins — i-a spus 
Ogimura, Angelicăi Rozeanu — că 
la noi în Japonia există jucătoare 

• cum ar fi de exemplu Eguchi, ac
tuala campioană a Japoniei, care 
într-un viitor apropiat ar putea să 
te învingă. Dar eu te cunoșteam 
așa cum ai jucat la campionatele 
mondiale de la Londra. Adică avînd 
o excelentă apărare și rareori ten
dințe de atac. La campionatele 
acestea de la Stockholm am văzut 
□ nouă Angelică Rozeanu. O jucă
toare ofensivă ale cărei lovituri de 
atac nu pot fi parate. Iată de ce 
îți spun cu toată convingerea mea 
că deocamdată nu există în Japo
nia — și cred că nici în altă parte 
a lumii — vre-o jucătoare care să 
cunoască mai btne tainele acestui 
frumos sport!”

HOTARE
între echipele Voros Lobogo și 
Chelsea. Formația maghiară este 
actualmente pe locul al treilea în 
campionatul de fotbal al R.P. Un
gare și numără o serie de jucători 
internaționali de certă valoare. In 
jocul de mîine, Voros Lobogo va 
juca cu echipa completă, cu ex
cepția lui Gheller care, fiind ac
cidentat, va fi înlocuit cu portarul 
Olăh. Iată formația echipei Voros 
Lobogo: Olăh, — Kovăcs I, Bdrz- 
sei, Lantos — Kovăcs 11, Zaka- 
riăs — Sândor, Flidegkuti, Palo- 
tăs, Molnâr, Toth Mihaly. E- 

chipa Chelsea se află pe locul al 
optulea în clasamentul Angliei, 
obținând 23 de puncte din 21 de 
jocuri (golaveraj 38:34). De alt
fel, diferența de puncte dintre 
fruntașa clasamentului Wolver
hampton Wanderers și Chelsea 
este de numai 3 puncte. In ultimul 
meci de campionat întîlnirea din
tre aceste două echipe s-a termi
nat la egalitate: 3—3.

Campionatul 
R. D. Germane

In ultima etapă a campionatului 
■R.D. Germane s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Erfurt—Rota
tion Leipzig 0—0; Senftenberg— 

Motor Zwickau 3—0; Dinamo Ber
lin—Meerane 2—1 ; Lokomotiv
Leipzig—Hale 0—0; Karlmarxstadt 
—Babelsberg 3—0; Rostock—Vor- 
wărts Berlin 1—1.

Iată clasamentul redus după a-
ceste meciuri:
1. Erfurt
2. Senftenberg
3- Vorwărts

4. Lok. Leipzig

12 6 3 3 25:12 15
12 7 1 4 22:18 15
11 5 4 2 17:13 14
12 6 2 4 14:11 14

Pățaniile unui instructor sportiv
A'u credem ca in tot cuprin

sul regiunii Craiova să fi fost 
un om mai fericit declt tînă
rul instructor sportiv Turlac, în 
momentul cînd a aflat că a fost 
repartizat la colectivul sportiv 
Progresul din Strehaia. Oricît 
ne-am strădui, este foarte greu 
să redăm emoția și entuziasmul 
ce l-au cuprins pe Ion Turlac 
la gîndul că va pleca la un co- 
lec'in sportiv unde sînt atîtea 
de făcut...

In drum spre Strehaia, tînă
rul instructor privea nerăbdă
tor la ceas. I se părea că roțile 
vagoanelor se învîrtesc prea 
încet, că trenul oprește prea 
mult în fiecare haltă... D&ar fi 
avut aripi, ar fi vrut să ztroare, 
numai și numai să poată înce
pe cît mai curind munca fru
moasă ce-l aștepta...

— Aci, am un vast ogor de 
desțelenit, își spunea el, făcîn- 

I du-și zeci și zeci de planuri, 
care de care mai 'îndrăzneț.

Și iată-l, în sfîrșit, la Stre
haia... Vreo cîteva zile. Ion 
Turlac și-a căutat o cameră de 
dormit. După discuții prelun
gite. cei de la Sfatul Popular 
și-au călcat pe inimă și l-au 
instalat într-o „cameră de re
zervă". Camera, ce-i drept, nu 
era de lepădat... Cu soba, însă^ 
problema era mai complicată 
căci, sărăcuța de ea, stătea tris
tă și înghețată, fără să mai ai
bă relații de prietenie cu focul 
de mulți, foarte mulți ani... 
Dar acest amănunt nu are prea 
mare importanță mai ales a- 
tunci cînd ești însuflețit și ini
ma ți-e caldă... Șl unde mai 
pai că unul d? la Sfatul Pomi
lor, băiat grijuliu și nu lipsit 
de simțul umorului, a ținut să-l 
consoleze:

— Lasă, nu-i nimic... tinere... 
Ești sportiv, nu ai nevoie de 
căldură...

A doua zi dimineață, a fost 
primit cu solemnitate în biroul 
unde urma să lucreze. Un birou 
luminos, spațios, chiar prea spa
țios pentru un singur om. Și 
aici era o sobă. La fel ca aceea 
de acasă La fel de impunătoa
re și la fel de... rece. Așa siînd 
lucrurile — și la birou și aca
să I — tînărul instructor găsise 
soluția să se „încălzească", re- 
petînd în fiecare dimineață un 
variat program de gimnastică...

Tinărului instructor i s-au fi
xat, bineînțeles și sarcini. Dar 
pentru că fostul ins'ructor nu

Informații sportive!
Cu prilejul unui meci amical 

de fotbal, între Știința (Politeh- 
' nica-Agronomia)-Știin(a (Babeș. 

Progresul I.M.F.), organizat de 
consiliul sportiv regional Știința- 
Cluj, s-a tipărit și un program. 
Foarte bine! Să știe tot omul 
despre ce este vorba I

Deschizînd programul găsești 
formațiile echipelor, numele și 
pronumele jucătorilor, vîrsta și 
ocupațiile lor. Afli astfel cu in- 
'eres, de pildă, că Todor Au
gustin, portarul Științei Cluj, 
are numai 19 ani și este elev 
’n clasa Xl-a, că Gheorghe Cră
ciun e procuror, sau că Mircea 
Luca doctor la O.R.L. este cel 
mai „bătrîn" jucător al Științei- 
Cluj la cei 33 ani ai lui.

Pînă aici, toate bune. Numai 
~ă privind mai cu atenție pro
gramul, am mai descoperit o 
'ubrică, în care sînt trecute — 
:e credeți? — „poreclele jucă
torilor. Ni se servește astfel 
informația că lui Covătaru i 
se spune „curca", lui Copil „(î- 
că“, lui Isac „catargul", lui 
Zeană „tăticul" și așa mai de
parte... Iată, de-altfel, și... corpul 
delict: 

înțelegea să plece pînă nu i se 
achită salariul restant de cîteva 
luni, tov. Turlac a primit alte... 
misiuni. Dă telefoane, primește 
telefoane, mai (ine locul celor ce 
se reped pe la cooperativă să se 
mai încălzească nițel, face de 
toate, numai sport nu. Pînă la 
urmă i s-a încredințat și o sar
cină precisă: să... inventarieze 
cîteva mii de volume din biblio
tecă.

In cîteva rlnduri și-a luat i- 
nima in dinți și a cerut permi
siunea să meargă și el pe te
ren, să vadă ce se mai igtimplă 
prin raion pe linia activității 
sportive. Dar s-a pomenit cu un 
răspuns clar:

— Nu e loc în mașină... Dar 
ești sportiv... Du-te pe jos !

lntr-una din zile, instructorul 
Turlac s-a apucat să întocmeas
că evidența membrilor colecti
vului sportiv. Nefericită inspi
rației De atunci și-a aprins paie 
în cap! Primul care a sărit ca 
ars a fost tov. Glămeanu, orga
nizatoricul colectivului, adeptul 
un-i interesante concepții potri
vit căreia munca de instructor 
sportiv trebuie s-o îndeplineas
că cineva din localitate, care ar 
mai putea să treacă si pe la cl 
pe acasă, să-i mai dea cîte un 
ajutor, să mai spargă niște lem
ne, că și tăiatul lemnelor e tot 
un sport...

— Ce-(i mai trebuie evidn”ta 
membrilor? se oțărt tov. Glă
meanu. Peste trei zile tot it! iei. 
geamantanul șl pleci. NOI 
(N.R.: adică tov. Glămeanu), 
așa am hotărît I

Singurul prieten în nenoro
cire al tinărului Ion Turlac este 
fostul instructor, care vine une
ori și-l ...consolează.

— Ei, neică, e grea munca 
sportivă la noi... Aici ca să re
ziști trebuie să ai... Mc... Mc... 
experiență, hîc... relații. Mă 
înțelegi? Ici o țuiculiță, colo un 
vinișor, așa mai cunoști și oa
menii și te faci și tu cunoscut.

Și „prietenul" plecă lăsînd în 
urmă un pronunțat parfum de 
prune... trecute prin alambic.

„Și ăsta e un... „sport" și în
că foarte apreciat de unii ac
tiviști sportivi din Strehaia" își 
spusese cu amărăciune . tînărul 
instructor Turlac, aruncat de 
talazurile consiliului regional 
sportiv Progresul, pe „insula" 
pustie a colectivului sportiv din 
Strehaia, ca un nou și temerar 
Robinson Crusoe...

5
£

Numele 
și pronumele Porecla

43 cn 
£

1 Toilor Augustin „băiatul" 19’
2 Covătaru loan „Curea" 26
3 Szekely losif „Jojo" 24
4 Luca Mircea „trainpli" 33
5 Dobrescu l.azăr Rică-hlrtașu 2B
6 Moldovan Alex „Căposu"I 26
7. Suciu loan „C«I)Q.Su“jl '20
8 lut2 losil 27
9 Avram Silviu „Kutya" 27

1(1 Dragoman Miron „Pamiil" 25
! H Isac loan „catarg" 22

12 Copil Iile „tîeă“ 25
13 Homan Const „Pixi" ‘22
14 GeorgescuTraian „Țiganul" 23
15 Zeană Stere „Tăticii" 27
16 Crăciun Gli „ștrutul" 25,
17 Don Liviu 26
18 Nedelcu Valentin „Puștiu" 19
19 Tandrău Bujor „Buji" 25
2(1 Miinteann Laur „Călii" 26

...Noroc că programul avea 
un format mic și n-a mai fost 
loc și pentru alte rubrici „inte
resante" Am fi aflat cu sigu- 
-anță că lui Dragoman ii plac 
ouăle jumări iar Avram se dă 
•n vini după „sărmăluțe în foi 
de viță...

JACK BERARII!
GEORGE MIHALACHE 
CONSTANTIN MOȚOC 
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