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I. V. STALIN — MARELE CONTINUATOR 
AL OPEREI LUI LENIN

SE ÎMPLINESC astăzi 75 de 
ani de la nașterea lui Iosif 
Vissarionovici Stalin, marele 

continuator al operei lui Lenin, 
consecvent luptător pentru cau
za proletariatului, pentru victo
ria socialismului, pentru apărarea 
bunului cel mai de preț al popoare
lor — pacea.

I. V. Stalin și-a închinat întrea
ga activitate apărării și transpu
nerii în viață a învățăturii marxist- 
leniniste. După moartea lui Lenin, 
I. V. Stalin a zdrobit îm
preună cu tovarășii săi de luptă 
acțiunile contra-revoluționare ale 
dușmanilor clasei muncitoare, ți- 
nînd mereu sus steagul leninismu
lui.

Călăuzit de învățătura leninistă, 
potrivit căreia partidul reprezintă 
arma cea mai de preț a proletaria
tului în lupta împotriva exploatării, 
I. V. Stalin s-a preocupat perma
nent de întărirea Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, de păs
trarea și consolidarea unității rin- 
durilor sale. Rodnica activitate or
ganizatoare a P.C.U.S. se oglin
dește în construirea victorioasă a 
socialismului, la care și-au adus 
aportul, sub înțeleaptă îndrumare 
a partidului, muncitori, țărani, in
telectuali ai tuturor popoarelor so
vietice.

întreaga activitate a lui I. V. 
Stalin se împletește strîns cu lupta 
pentru apărarea ideii leniniste că 
alianța dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare este baza 
dictaturii proletariatului, este sin
gura forță socială capabilă să a- 
sigure construirea victorioasă a so
cialismului.

Tăria orînduirii sociale din 
U.R.S.S., invincibilitatea principii
lor leniniste de construire a 
socialismului au trecut cu deplin 
succes cea mai serioasă verificare 
în timpul Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei, pe care popoarele 
sovietice, sub conducerea P.C.U-S. 
în frunte cu I. V. Stalin, l-au ter
minat cu istorica victorie asupra 
agresorilor fasciști și japonezi.

Dezvcltînd în mod creator ideile 
din tezele leniniste privitoare la 
problema națională, P.C.U.S. a unit 
toate națiunile din U. R. S. S. 
într-o singură familie monolită, care 
și-a dovedit tăria în anii celui de 
al doilea război mondial ca și_ în 
lupta pentru construirea socialis
mului.

Pe baza învățăturii lui V. I. 
Lenin cu privire la trăsăturile im
perialismului și a indicațiilor re
feritoare la scopul și mijloacele 
producției socialiste, 1. V. Stalin a 
formulat legea economică funda
mentală a capitalismului contem
poran și legea economică funda
mentală a socialismului.

Principiul respectării suverani
tății și independenței naționale a 
tuturor popoarelor și principiul po
sibilității coexistenței pașnice a 
sistemului socialist ș; a sistemului 
capitalist, care au stat la baza 
programului politic al puterii sovie
tice, elaborat de V. I. Lenln, sînt 
principiile călăuzitoare ale Parti
dului Comunist și ale guvernului 
sovietic care au dus și duc o con
secventă politică de pace. Numele 
lui 1. V. Stalin este indisolubil le
gat de lupta pentru asigurarea 
păcii în lumea întreagă.

După moartea lui I V. Stalin, 
Comitetul Central al P.C-U.S., al
cătuit din discipoli și tovarăși de 
luptă ai lui Lenin și Stalin, con
duce ferm și sigur Partidul Comu
nist și poporul sovietic pe drumul, 
arătat de Lenin, spre noi și mari

victorii. Politica Partidului Comu- 
nist și a Guvernului U.R.S.S., care 
are ca scop dezvoltarea continuă a 
forțelor de producție ale societății 
sovietice, creșterea buneistări ma
teriale și culturale a oamenilor 
muncii, întărirea păcii în lumea 
întreagă, se bucură de sprijinul ne
limitat al întregului popor sovietic. 
Puternica unitate morală dintre 
Partidul Comunist, Guvernul 
U.R.S.S. și poporul sovietic con
stituie izvorul forței și tăriei de 
nezdruncinat a Statului sovietic-

Experiența istorică a P.C.U.S., 
lucrările lui Lenin și Stalin, au o 
uriașă însemnătate pentru toate 
partidele comuniste și muncitorești 
care aplică această experiență în 
mod creator Ia condițiile concrete 
din țările lor. In bogatul tezaur al 
teoriei revoluționare aflat în lucră
rile lui Lenin și Stalin, partidele 
comuniste și muncitorești din țările 
coloniale și dependente găsesc cu
noștințe despre legile dezvoltării 
sociale, despre căile de transfor
mare revoluționară a soc:etății.

Folosind experiența P.C.U.S., 
partidele comuniste și muncitorești 
din toate țările desfășoară o vie 
activitate pentru întărirea ideolo
gică și organizatorică a rîndurilor 
lor. In această privință, un rol de 
seamă îl are introducerea normelor 
leniniste ale vieții de partid, res
pectarea riguroasă a principiului 
conducerii colective, desfășurarea 
criticii și autocriticii, înarmarea 
comuniștilor cu teoria revoluțio
nară, lărgirea legăturii cu masele. 
Ideile leninismului însuflețesc de 
asemenea pe comuniștii din toate 
țările în lupta lor pentru interesele 
vitale ale oamenilor muncii, pen
tru independența națională a țări
lor lor, pentru democrație și pace.

Astăzi, cînd în fața omenirii se 
înalță din nou pericolul reînvierii 
militarismului german, oamen'i iu
bitori de pace își amintesc istori
cele cuvinte prin care I. V. Stalin 
a subliniat rolul hotărîtor al ma
selor populare in demascarea și 
zădărnicirea planurilor agresive: 
„Pacea va fi menținută și consoli
dată dacă popoarele vor lua în pro
priile lor mâini cauza menținerii 
păcii și o vor apăra pînă la capăt. 
Războiul poate deveni inevitabil 
dacă ațîțătorii la război vor reuși 
să prindă în mreaja minciunii ma
sele populare, să le înșele și să le 
atragă într-un nou război mon
dial". Aceste cuvinte însuflețesc 
pe luptătorii pentru pace care des
fășoară o largă campanie pentru 
demascarea planurilor criminale ale 
cercurilor agresive din S.U.A. și ale 
statelor aflate la remorca lor, îm
potriva ratificării tratatelor milita
re de la Londra și Paris, împotriva 
reînvierii militarismului german, a 
refacerii Wehrmachtului.

In ceea ce privește statele din 
lagărul păcii și socialismului, ele 
nu vor fi surprinse de evenimente. 
Măsurile corespunzătoare și hotă- 
rîte prevăzute în Declarația de la 
Moscova sînt menite să asigure a- 
cestor state posibilitatea de a da o 
ripostă zdrobitoare oricărui agre
sor.

Cea de a 75-a aniversare de la 
nașterea lui I. V. Stalin este pentru 
poporul nostru un nou prilej de 
a-și manifesta dragostea și recu
noștința față de marea Uniune So
vietică. Pilda devotamentului ne
mărginit al lui I V Stalin față de 
cauza poporului este un îndemn 
pentru toți oamenii muncii din țara 
noastră să-și încordeze forțele și 
să le închine Înfloririi economice a 
patriei, întăririi capacității ei de 
apărare. _ ,
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„Pacea va fi menținută 

șl consolidată dacă po
poarele vor lua în pro
priile lor mîini cauza 
menținerii păcii și o vor 
apăra pînă la capăt. Răz
boiul poate deveni ine
vitabil dacă ațîțătorii la 
război vor reuși să prindă 
în mreaja minciunii ma
sele populare, să le în
șele și să le atragă în
tr-un nou război mon
dial".

I. V. STALIN
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Pentru pace și securitate in Europa! i
UN SEVER AVERTISMENT

N-au trecut decît 10 ani de cîr.d 
omenirea a respirat ușurată după 
zdrobirea forțelor întunericului de 
către glorioasa Armată Sovietică 
și iată că din nou se vorbește des
pre reînvierea militarismului ger
man în scopul dezlănțuirii unui 
r.ou război.

Personal am simțit din plin ce 
înseamnă teroarea fascistă, dis
criminările rasiale, persecuțiile de 
tot felul care au cacnacterizat re
gimul fascist și războiul dezlăn
țuit de el.

Recent am sărbătorit în țara 
noastră cei 10 ani care au trecut 
de la eliberarea țării r.oastre de 
sub jugul fascist. In acest timp, 
oamenii muncii de la noi au des
fășurat cu puteri sporite o intensă 
muncă creatoare în toate dome
niile de activitate. Și în sport noi

am avut posibilitatea, datorită con
dițiilor oferite de regimul nostru 
democrat popular, să ne pregătim 
metodic, să ne ridicăm necontenit 
măiestria. Acestor condiții le da
torez faptul că 5 ani la rînd am 
reușit să cuceresc titlul de cam
pioană a lumii. Aceste condiții au 
făcut posibile creșterea standardu
lui nostru general de viață, asigu
rarea educării și dezvoltării co
piilor noștri.

Cei care încearcă astăzi să pro
voace un nou război sînt dușma
nii omenirii. Acești provocatori 
urăsc oamenii, urăsc munca crea
toare a acestora, urăsc pacea. Tu
turor acestor îr.răiți, Conferința 
țărilor europene desfășurată la 
Moscova le-a dat un sever avertis
ment, iar oamenilor cinstiți de pre
tutindeni le-a arătat calea spre or_

VOM ȘTI SĂ IMPUNEM
Oricărui om cinstit îi sînt dragi 

viața și liniștea căminului său și de 
aceea iubește pacea. Vizionînd unul 
din ultimele jurnale de actuali
tăți care. înfățișa imaginea stadi
onului olimpic din Berlin, pe 
pista căruia defilau, echipate de 
război, detașamente după deta
șamente, mi-am simțit sufletul 
plin de revoltă și de ură față de 
imperialiștii care — luaimîndu-i 
pe revanșarzii de la Bonn — pre
gătesc un nou război mondial.

Mie, ca vechi sportiv care, 
cu ani în. urmă, am parti
cipat la întîlnirile olimpice de că
lărie de pe acel stadion, imaginea 
aceasta mi-a stîrnit indignarea și 
mînia. Ea mi-a reamintit de 
parazite asemănătoare organizate 
șl de cei care visau, pe timpul 
luf Hitler, supremația mondia
lă. La Berlin, ca și pe terenurile 
hipice din Aachen, Dusseldorf, 
Miinchen, Verden-Aller, Insterburg, 
pretutindeni, entuziasmul tineresc 
și frumusețea întrecerilor sportive 
erau umbrite de demonstrații mi
litariste de felul celor pe care a-

țîțătorii la război nu se sfiesc as
tăzi să le repete în văzul între
gii lumi. A dispărut prea repede 
din mintea ațîțătorilor la război 
rușinoasa zdrobire a armatelor 
germane, risipite și măcinate de 
marea armată a păcii, de glorioșii 
ostași sovietici. Imperialiștii de 
peste ocean pregătesc astăzi un 
nou război. Pe caldarâmul străzi
lor Germaniei Occidentale, prin 
păduri, pe șosele și chiar pe sta
dioanele sportive, răsună iarăși 
marșuri războinice și zăngănit de 
arme. Milioanele de oameni 
iubitori de pace nu se tem însă 
de amenințările și de pregătirile 
în vederea dezlănțuirii unui nou 
război.. Ei știu- să apere pacea ca
re le este atît de dragă și, dacă 
va fi nevoie, îi va zdrobi pe agre
sori, In lupta aceasta dreaptă, 
oamenii cinstiți din întreaga lu
me vor constitui un bastion de 
neînvins, ei vor ști să impună 
pacea.

Alături de milioanele de oameni 
iubitori de pace din întreaga 
lume care au primit cu Însuflețire 
șl satisfacție Declarația de la Mos-

ganizarea unui sistem de securh 
tarte colectivă a popoarelor, oailea 
pentru menținerea și întărirea păcii.

Ga sportivă care am reprezen
tat în repetate rînduri culorile ță-< 
rii în diferite întîlniri internațio-1 
nale, am avut prilejul să cunosc 
nenttmărați oameni care doresc 
pacea. Ei cred "în ea și de aceea 
eu îmi alătur glasul la cel al oa
menilor muncii din țara noastră și 
die peste hotare, susținîrud cu fer-, 
mitate că sîr.tem deciși să luptăm 
pentru apărarea căminelor noastre, 
pentru viitorul fericit al copiilor 
noștri. Dacă în nebunia lor cercu-f 
rile imperialiste vor declanșa răz- 
boiul, soarta lor va ti una sin; 
gură: zdrobirea lor definitivă.

ANGELICA ROZEANU 
maestră emerită a sportului 

și campioană mondială ,

PACEA!
cova, alături de întregul popor 
muncitor din țara noastră, spor; 
tivii patriei își exprimă revolta și 
mînia împotriva presiunilor care se 
fac asupra poporului francez penn 
tru ratificarea acordului de la 
Paris. Noi sîntern datori să apă
răm pacea și o vom face, eu pre-i 
țul oricărui sacrificiu. Aceasta es-< 
te datoria fiecărui sportiv chistiL 
Și tocmai de aceea în aceste cli
pe gîndurile mi se îndreaptă și 
către renumiții călăreți: colored 
Chevalier, colonel De Bussnellev 
locotenent colonel Broussau, D’Or* 
geix, către gloriosul cîștigă-> 
tor al Premiului Națiunilor de la 
Olimpiada de la Helsinki, D*0rfoj 
la, către toți sportivii cinstiți al 
Franței. Datoria lor este de a sa 
Înrola și ei în puternica armată a! 
Iubitorilor de pace, care vor spune 
un NU hotărît imperialiștilor șl 
tuturor ațîțătorilor care urmăresc 
ratificarea acordului de la Paris; 
un NU hotărît războiului. 1

Lt. col. FELIX ȚOPESCU 
antrenor și călăreț fruntaș 
de 29 de ori internațional- J
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Chemarea la întrecere a corn siei regionale Suceava 
pentru organizarea Spartachiadei de iarnă a satelor

Vestea organizării Spartachiadei de iarnă a 
satelor a pus în mișcare masele de sportivi 
de la 
gătirile 
Faptul 
organizată 
tor împreună cu Comitetul pentru Cultură Fizică 
și Sport și asociația „Recolta" constituie che
zășia unui deplin succes al actualei, ediții a 
Spartachiadei de iarnă a satelor. Organizațiile 
ll.T.M. regionale și raionale au și luat în mină 
problema pregătirii în cele mai bune condițiuni 
a întrecerilor sportive din cadrul Spartachiadei 
de iarnă, organizînd comisiile care vor răspunde 
de buna desfășurare a concursurilor. In mare 
parte, succesele înregistrate pînă acum se dato-

sate, 
pentru 

că în 
de

care au început din vreme pre- 
organizctrea marii competiții, 
anul acesta competiția este 
Uniunea Tineretului Munci-

resc contribuției directe a activiștilor U.T.M., care 
au imprimat un stil nou, operativ, în munca 
sportivă.

O dovadă clară a contribuției aduse in acest 
sens de activiștii U.T.M. o constituie chemarea 
la întrecere adresată de comisia de organizare 
a Spartachiadei de iarnă a satelor din regiunea 
Suceava, tuturor comisiilor de organizare din 
(ară. Luînd ca obiective principalele scopuri ale 
Spartachiadei, comisia de organizare dn regiu
nea Suceava cheamă la întrecere toate comisiile 
de organizare din țară, pentru îndeplinirea în cele 
mai bune condițiuni a sarcinilor impuse de o 
deplină reușită a primei etape și a etapelor ur
mătoare ale Spartachiadei de iarnă a satelor.

Sarcini de primă importanță

Comisia regionala Suceava de organizare a Spartach 'atei de iarnă a satelor cheamă la între
cere toate comisiile de organizare a Spartachiadei pe următoarele obiective:

1. Mobilizarea unui număr cit mai mare de participant^ punîndu-se un accent deosebit pe angre
narea elementului feminin.

2. Confecționarea cu posibilități locale a unui cît mai mare număr de materiale sportive nece
sare desfășurării Spartachiadei de iarnă, (schiuri, săniuțe și șahuri).

3. Popularizarea largă a competiției prin: gazete de perete, afișe, panouri simple, stațiuni de 
radio-amplificare, presa locală, trimiterea de echipe model de schiori și de instructori sportivi de la 
orașe în ajutorul colectivelor sportive sătești.

4. Trecerea cît mai multor norme de schi G.M.A.
5. întărirea colectivelor sportive sătești prin atragerea lor în asociația Recolta.
6. Obținerea celor mai bune rezultate tehnice la finala pe țară a Spartachiadei

Președintele comisiei regionale de organizate Suceava
AUREL DOB1NCA

gNOTf CRITICf
Cine-i de vină?

n ORESPONDENTUL nostru 
dim Focșani, Vasile /lie, ne 

sezisează un fapt, îln aparență 
mărunt: cele cîteva zeci de tineri 
care pînă acum cită va vreme fă
ceau sport în cadrul colectivului 
sportiv al fabricii de tîmplărie dlin 
localitate, nu mai au astăzi această 
posibilitate, Faptul este însă numai 
in aparență mărunt In realitate, 
el arată că încadrarea colectivelor 
sportive din Focșani intr-un sin
gur colectiv — Progresul — nu 
numai că re-a dus ia crearea unui 
colectiv puternic, cu cercuri spor
tive care să-și trăiască viața, ci 
chiar și micule colective in care 
înainte se făcea sport au încetat 

de a mai activa.
Desigur, nu unificarea este de 

vină, ci tovarășii care n-au făcut 
nimic pentru organizarea activității 
noilor cercuri ale colectivului din 
localitate.

MELOMANII

LT fapt „mărunt": comitetul 
sindical aii Iratreprinuterii din 

Comănești a dispus ca instrumen
tele muzicale ale fanfarei să fie 
țpăstrate în... vestiarul noii săli de 
aport a colectivului sportiv. Iar re- 
xultatul este, după cum ne arată 
eoresiponidemtui E. Chipăruș, că 
sportivii stat sili iți să se dezechi
peze direct in saîă, fapt care le 
periclitează sănătatea.

AU... UITAT 1

CONSILIUL colectivului spor
tiv Progresul T.A.P.L. din 

(Tîrgoviște are 7 membra. Dar, după 
cum ne scrie corespondentul nostru 
M. Avanu, în afară de responsa
bilul organizatoric, C. Damian, 
toți ceilalți membri, în frunte cu 
președintele Gh. Manolescu, au și 
uitat că au fost aleși în conduce
rea unui colectiv sportiv. Faptul 
cel mai grav însă este că pînă și 
instructorul sportiv Bogdan Ro
man, care este scos din (producție 
pentru problemele sportive, îți adu
ce aminte de acest lucru doar... dte 
două ori pe lună: cînd încasează 
salariul. E de mirare că în aceste 
condiții sportivi ca Gavrilă Calma 
manifestă condamnabile atitudini 
vedetiste, iar alții, ca Florin Petre
scu, vin beți la antrenamente ?

0 sală de sport unde se desfășoară o intensă activitate

SPORTUL POPULAR
Pag- 2-a Nr. 2547

Iarna își are prietenii săi cre
dincioși. Schiorii, patina tori i, ho- 
cheiștii și boberii așteaptă cu ne
răbdare, an de an, căderea primi
lor fulgi de zăpadă. Nu-i deci de 
mirare că acum, după ce s-a pro
dus acest „eveniment" în cele mai 
multe locuri din țară, pretutindeni 
au loc febrile pregătiri în întîmipi- 
narea primelor întreceri sportive de 
iarnă. Mai ales acolo unde iarna 
s-a arătat deosebit die darnică față 
de amatorii sporturilor de sczoris 
oferindu-le cantitatea necesară de... 
zăpadă și gheață, pîrtiile și pati
noarele răsună dim zor' și pînă 
seara de larma voioasă a tinerilor 
sportivi.

Desigur insă că nici ceilalți spor
tivi nu-și piun „uneltele" in cui. 
Sosirea iernii, care Însemna altă
dată un motiv de trecere la... hi
bernare, a devenit acum un prilej 
rle continuare a antrenamontelor și 
de desfășurare a competițiilor in 
multe sporturi.

Una din sălile care cunosc o vie 
activitate în aceste zile de iarnă 
este cea a asociației Dinamo. Încă 
din primate ore ale dimineții, gru- 
•puri-grupuri de sportivi și sportive 
se îndreaptă spre această spațioasă 
clădire din parcul sportiv Dinamo. 
Se găsesc aici multe aparate și in
stalații indispensabile unei pregă
tiri științifice în mai multe dfe- 
ciplini sportive. De jur împreju
rul sălii stat numeroase spaliere. 
Iretr-un colț stat atîrnate sacul de 
nisip și punchiing-baiul care folosesc 
la antrenamentele boxerilor. Sala 
mai are diverse aparate de gim- 
maetică, bare pentru haltere, stîțpi 
și plase pentru vo'ei, panouri cu 
coșuri de baschet, saltele pentru 
lupte. La cele două capete ale sălii 
se află vestiarele. Cel pentru băieți 
are o capacitate de 200 locuri, iar 
cel pentru fete o capacitate de 100 
locuri. Actualmente, se lucreaiză la 
un sistem de vestiar-garderobă a- 
semămător celor întîlnite de obicei 
la ștranduri. Tot aci se găsesc 
mese pentru masaj, cintar pentru 
vwifiaairea greutății sportivilor și 
— desigur — dușurile cu apă cal
dă și rece care au menirea de a-i 
înviorai pe tinerii sportivi după 
orele de muncă migăloasă pentru 
ridicarea. m ăiestriei lor sportive.

In sala Dinâmo se pregătesc, și 
sportivi fruntași și sportivi care 
Sînt încă la „abecedarul" diferitelor 
sporturi. Aci vin la antrenament 
loturi reprezentative ale țării, cum 
este cel de volei, sportivi’ din sec
țiile centrale ale asociației Dina
mo, printre care se află numeroși 
maeștri ai sportului, dar și stu
denții sportivi de la Institutul de 
Șt.' nte Economice și Planif icare, 
sportivii din colectivele asociațiilor 
•Dinamo și Voința, ca și tinerii din 
baschet și alții.

Planificarea activității din sala 
Dinamo cauzează adeseori mit'tă
„bătaie de cap" tov. F. Florescu, 

șeful biroului de prestații al aso
ciației. care răspunde de buna des
fășurare a antrcnameinte'or și com
petițiilor din parcul sportiv Dina
mo. Intr-adevăr, sînt foarte nume
roase colectivele care solicită sala 
pentru pregătirile sportivilor lbr. 
Din această cauză, de la wa 7 di
mineața și pînă ta jurul orei 22, 
sa'a cunoaște doar cîteva cline de 
răgaz, necesare aerisirii și curățirii.

Programările la antrenament în 
sala Dinamo se fac în fiecare joi, 
cind colectivele și asociațiile inte
resate depun cererile de programa
re. Pe baza acestor cereri și chiar 
în aceeași zi, se alcătuiește progra
mul de desfășurare a antrenamente
lor și competițiilor >pe timp de o 
săptămînă. Fără îndoială că in 
repartizarea orelor de antrenament 
se dă prioritate sportivilor care sint 
în plin campionat sau care au de 
disputat întreceri oficiale. Iji ela
borarea planului de profjftimări 
din cursul unei săptămîni se ține 
seama de întrebuințarea la maxi
mum a sălii. Astfel, se poate în- 
tîmpla ca, adeseori, să-și desfășoau 
re simultan pregătirile două, trei 
sau chiar patru secții sportive. Fi
rește, nu sînt programate deodată 
sporturi care s-ar putea „jena" re
ciproc și, de asemenea, nu sînt 
permise aglomerări aa>re air putea 
să împiedice buna desfășurare a 
antrenamentelor și air duce la de
gradarea sălii. Reiguilamemituil de 
funcționare a sălii Dinamo trebuie 
respectat cu strictețe. Sportivii nu 
pot pătrunde to sală decît sub con
ducerea antrenorului resnectiv și 
numai în echipament sportiv.

, In această privință, ne spune tov. 
F. Florescu, există și unele greutăți, 

care sînt însă și lipsuri ale noas
tre. La unele competiții, ordinea 
nu a fost întotdeauna cea mai ri
guroasă, sînt uni.i sportivi și spec
tatori care fumeaiză în sală, iar 
uneori se permite intrarea în sală 
cu încălțăminte de stradă. Desigur 

însă că aceste lipsuri ar putea fi 
lichidate dacă sportivii și specta
torii ar dovedi mai muiltă grijă 
față die avutul obștesc și un nivel 
educativ mai ridicat".

Sala Dinamo este fără îndoială 
una dintre cele mai mari și mai 
moderne săli de siport din țara 
noastră. Dar sînt multe colective 
cu săli de sport mai mici și mai 
puțin ulii! a te, care pot îinvăța din 
felul in care este organizată act:- 
vitatea în această sală. Este un 
exemplu care merită și trebuie să 
fie urmat 1

Comitetele C.F.S., cotecmvcile 
sportive, antrenorii și arbitrii .au 
importante sarcini în domeniul ,a- 
sigurăriii bunului meins ai muncii 
de control și asistență modico- 
spcirlivă. Aceste sarcini reies clar 
și din hotărîrea comună Nr. 536/951 
a Ministerului Sănătății și a Comi
tetului pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lînga Consiliul de 
Miniștri.

Im obl’gațiile colectivelor spor
tive intră munca de lămurire a 
sportivilor, precum și mobilizarea 
lor la controalele medicale perio
dice și la controlul medical al par- 
ticipanților în competițiile de 
mase. Fiecare sportiv trebuie să 
înțeleagă că vizita medicală nu 
este o simplă formalitate, consti
tuind, dimpotrivă, cel mai prețios 
ajutor pentru păstrarea sănătății 
și ridicarea nivelului performan
țelor. O grijă deosebită trebuie a- 
cordată controlului medical perio
dic (de trei ori pe an), al sporti
vilor fruntași și vizitei medicale a 
acestora înaintea Intrării în ti be
rete de antrenament. La fel, în 
caz de îmbolnăvire sau trauma
tism, sportivii fruntași trebuie în
drumați la dispensarul central 
pentru sportivi. Co'ectivele spor
tive trebuie să asigure și mobili
zarea sportivilor de categoria a 
doua și a treia la controlul medi
cal, cel puțin odată pe semestru-

Importante sarcini în acest do
meniu au și comitetele C.F.S., care

O experiență
Colaborare a dintre antrenor și 

medicul sportiv este un factor de 
primă importanță în bunul mers 
al procesu’ui de pregătire sportivă. 
Acest fapt a fost confirmat și de 
experiența taberei de antrenament 
organizată în vederea întilnirii 
internaționale de natație R-P.R.- 
R.D.G.

Lotul reprezentativ a întrunit 
55 de sportivi cu pregătire dife
rită (performeri, juniori talentați, 
„speranțe”, etc). In aceste con
diții, se punea nu numai problema 
respectării unor norme generale de 
fiziologie a efortului și de alimen
tare a sportivilor, ci chestiunea cea 

mai importantă era individualiza
rea antrenamentului pe baze știin
țifice. Noi am întocmit pentru fie
care înnotător cite un grafic, cu- 
prinzînd indicii fiziologici înainte, 
în timpid și după efort (greu
tate corporală, dinanometrie, spiro- 
metrie, puls tensiune arterială, 
apnee voluntară, ele.). Pe aceste 
grafice am înregistrat cifrele obți
nute la intervale de 2-3 zile și 
curba rezultată ne-a dat indicații 
în privința stării de antrenament, 
a reacției la eforturile mari de
puse în această perioadă.

Faptul că însuși planul de an
trenament a fost întocmit pe baze 
științifice, ținînd seama de fizio
logia efortului și punând în apli
care principiul pregătirii mult'la- 
terale, al odihnei active și al e- 
forturilor maxime, a făcut cu atât 
mai interesantă urmărirea me- 
dico-sportivă a procesului de an
trenament, cu cît ea trebuia să de
monstreze justețea normelor de 
antrenament folosite Observațiile 
noastre asupra justeței procesului 
de antrenament au confirmat efi
ciența principiilor de antrenament 
puse în practică în această tabără. 
Astfel, înotătoarea Maria Both, ve
nită în taibăiră duipă dlouă lumii de

I nu vor viza legit.mațute sportivd 
I dacă ele nu vor purta viza medi-‘ 

cuiluj de cultură fiz că (nu este va
labilă nici un fel de viză medicală 
acordată de un for neautorizat). 
Organizatorii de tabere de antre
nament vor cere în prealabil avizul 
organelor sanitare-antiepidemicel 
precum ș; o dovadă din partea fie-;* 
cărui sportiv (eliberată de Sane-i 
pid) din care să rezulte că nu 
este bolnav și nici nu a fost în 
contact cu vreun bolnav contagios^ 
Trebuie supravegheate strict cont, 
dițiile igien'co-sanitare ale bazelor 
sportive în care se efectuează an
trenamentele și concursurile.

Antrenorii au datoria de a con
tribui la lămurirea sportiv lor în 
privința importanței vizitei medi-i 
cale și de a nu permite prezența 
la antrenamente a celor care nu 
și-au efectuat controalele medicale 
periodice sau a celor care prezintă 
contraindicații.

Un important rol de control re
vine corpului de arbitri care arc 
obligația să nu permită partici-l 
parea la competiții nici unui sipor-, 
tiv fruntaș sau începăior care s-a 
sustras de la vizită medicală..

Toate aceste măsuri, care au ca 
scop îmbunătățirea actvîtații pro
filactice în rîndutile sportivilor, 
trebuie aplicate întocmai, pentru 
că numai astfel vom reuși să asi- 

. gurăm sănătatea și ridicarea con
tinuă a nivelului performanțelor^ 
sportivilor. Dr. N. ȘTIRBU

conclud.entă
zile de întrerupere a activității, a 
ajuns ca în cîteva zile să-și ame
lioreze indicii la tensiunea arte
rială și puls, far peste alte cîteva 
zile să doboare recordul de ju
nioare pe 100 metri spate.

Cel mai important aspect al co
laborării dintre medici și antre
nori din această perioadă a fost 
însă diagnosticarea precoce a unor 
stări de supraantrenament la unii 
dintre sportivii de frunte ai lotu
lui. Astfel, Felix Heitz și Al Po
pescu, după ce-și îmbunătățiseră' 
cu cîteva zile în urmă propride re
corduri, au prezentat la un moment 
dat semne obiective de supraantre- 
nament (fără a ajunge însă la sta
diul. „turburărilor de cronometru”). 
Antrenorii fiind sezisați la timp, 
a fost scăzută intensitatea efortu
lui și ambii sportivi s-au prezen
tat în formă optimă la concurs, 
reușinj să realizeze noi și valo
roase recorduri.

Aceste fapte i-au convins pe 
antrenori de necesitatea colaboră
rii cu medicii sportivi și această 
colaborare a existat efectiv în tot 
timpul taberei de antrenament. 
Ceea ce este mai interesant e fap
tul că înșiși sport vii și-au dat 
seama cît de folositor este ca ac
tivitatea lor să fie urmărită de 
medici și pur și simplu ne-an a- 
saltat, cerîndu-nie să te urmărim 
curba de efort și adaptarea fizio
logică.

Am arătat toate acestea, în spe
ranța că experiența r.oastră va fi 
lărgită, ajtmgîndu-se la o colabo
rare strînsă între medicul sportiv 
și antrenor — mijloc prețios de 
îmbunătățire a performanțelor lo
turilor noastre reprezentative.

Dr. I. DRAGAN 
medicul lotului de natație 

al R.P.R.
Dr. C. ZACOPCEANU

MARIUS GODEANU

Sala Dinamo in timpul unui concurs de gimnastică



Regulamentul de evidență a sportivilor care participă la competiții 
și de trecere a lordintr-un colectiv in altul

DISPOZIȚIE GENERALA
Se înțelege prin sportivi care 

articipă la competiții, acei spor- 
vi care iau parte la campionate 
lionale, regionale sau republicane, 

• i campionatele asociațiilor spor- 
ve sau inter-asociații și la con- 
irsuri tn regulamentul cărora se 
revede prezentarea obligatorie a 
lunetelor de evidență purtînd viza 
anală a Comitetelor raionale 
Orășenești) pentru Cultură Fizică 

Sport și PENTRU FOTBAL VI- 
. A C.C.F.S./C.M. (INSPECȚIA DE 

OTBAL).
Nu se aplică prevederile prezen- 

lliui Regulament campionatelor 
îtești, etapei I-a pe comună și 
apei Il-a pe raioane a crosurilor 
Să întîmpinăm 1 Mal și 7 No- 
onbrie", CAMPIONATELOR UNI- 
ERSITARE, campionatelor școli- 
>r medii, campionatelor școlilor 
edii tehnice, campionatelor școli- 
r profesionale (Rezervele de mun- 
i), campionatelor școlilor tehnice de 
iltură fizică, CAMPIONATELOR 
COLILOR DE TINERET ȘI DE 
LEVI și concursurilor de copii și 
e pionieri,
■Pentru toate acestea, participarea 

identificarea concurenților se 
• i face pe baza prevederilor spe- 

ale cuprinse in regulamentul fie- 
irui concurs.

CAPITOLUL I
DESPRE EVIDENTA 

SPORTIVILOR'
A. — Condițiuni generale
Art. 1. — Pentru a lua parte la 

1 concurs sau o competiție spor- 
, vă, sportivul (sau sportiva) tre

pte să fi împlinit vîrsta de 14 ani, 
, i fie membru al unui colectiv 

xwtiv, avînd o fișe individuală și 
i carnet de identitate eliberat de 
dectivul sportiv al cărui membru 

* te vizat de Comitetul pentru 
ultură Fiz'că și Sport al raionu- 
i sau orașului de care aparține 
:est colectiv, sau PENTRU FOT- 
AL DE C.C.F.S./C.M. INSPECȚIA 
E FOTBAL.
Pînă la vîrsta de 14 ani, sportivii 

1 pot participa diecît la concursuri 
zervate lor (concursuri de copii, 
: pionieri, etc.) și numai după un 
<ntral medical prealabil.
SUB ACEASTA VÎRSTA P£R- 
iCIPAREA IN ALTE CON- 
URSURI SE POATE FACE NU- 
AI CU APROBARE SPECIALA 
EDICALA.
Art. 2. — Sportivii nu pot ob
le carnetele de identitate decît 
i numele lor legale, sub sancțiu- 
•ja suspendării din ACTIVITATEA 
ortină.
B. — Formele de acordare a vizei 
Art. 3. — Colectivele sportive 
>r înainta copii certificate de pe 
iele personale ale_ sportivilor pe 
re vor să-i utilizeze în comoeti- 
ini O DECLARAȚIE A SPOR- 
VULUI, precum și carnetele de

jsntitaite ca membrii ai acestora, 
irtînd viza medicală, Comitetului 
ntru Cultură Fizică și Sport 
spectiv, care înregistrînd și re- 
îtod copiile de pe fișe ȘI DE- 
\ARAȚIA, va viza carnetele și 
va restitui colectivelor.

-PRIN DECLARAȚIE, SPORTI- 
JL CONFIRMA SUB SEMNA- 
JRA PROPRIE CA NU A MAI 
LRTICIPAT IN COMPETIȚII 
iNTRU NICI UN ALT COLEC- 
V LA RAMURA DE SPORT 
ÎNTRU CARE SE CERE VIZA 
HONALA (ORĂȘENEASCA) ȘI
X. NU MAI DEȚINE UN AL 
2>ILEA CARNET PENTRU ACE- 
Șl RAMURA DE SPORT, PEN- 
ÎU ALT COLECTIV.
PENTRU RAMURA DE SPORT 
)TBAL, FISELE ÎNTOCMITE IN 
JBLU EXEMPLAR, DECLARA- 
A ȘI CARNETELE SE VOR 
AINTA INSPECȚIEI DE FOT- 
4L DIN C.C.F.S./C.M., INSOȚ1- 
î ȘI ''DE BULETINUL DE 
•ENTITATE A JUCĂTORILOR. 
Art. 4. — Copia die pe fișa per- 
natS, precum și carnetul de 
«rtitate trebuiesc prevăzute cu 
e o fotografie recentă a sporti
vii (pentru sportivii care parti- 
>ă lai competiții în mai multe ra 
iri de sport se va aplica fotogra 

numai la o singură fișă).
Pentru sportivii aoirținîrd colec
telor sportive din comunele ru
te, fișa personală și carnetul se 
t prezenta la viză fără fotografie, 

acest caz. în locu-Te rezervate 
ntru fotograifie de ne Fșa Ț>er- 
na’.ă și de pe carnet, se va îndi- 
actul pe baza căruia s a întoc- 

t fișa (buletinul *e identitate) 
est act va trebui nrezentat de 
artiv, arbitrului de concurs, c.da- 
cu carnetul de identitate. In caz

contrar sportivul nu va putea par
ticipa la competițiuni.

PENTRU RAMURA DE SPORT 
FOTBAL NU SE PERMITE PRE
ZENTAREA FIȘEI ȘI CARNETUL 
FARA FOTOGRAFIE, PENTRU 
NICI O CATEGORIE DE COLEC
TIVE.

Art. 5. — Pentru sportivii care 
vor să participe la competițiuni in 
mai multe ramuri de sport, colec
tivul sportiv va înainta Comitetu
lui pentru Cultură Fizică și Sport 
de care aparține cîte o copte de 
pe fișa acestuia, pentru fiecare 
sport, dar nu-i va confecționa și 
alte carnete. Colectivul va pre
zenta carnetul deja vizat pentru 
alt sport, căruia i se va aplica viza 
de evidență pentru fiecare dintre 
ramurile de sport, pentru care s-au 
prezentat copii de fișe.

DACA SPORTIVUL, CARE ARE 
CARNET VIZAT PENTRU ALTA 
RAMURA SPORTIVA, VREA SA 
PRACTICE ȘI FOTBALUL, CO
LECTIVUL VA PREZENTA INS
PECȚIEI DE FOTBAL FIȘA PER
SONALA A JUCĂTORULUI IN 
DUBLU EXEMPLAR SI ACELAȘI 
CARNET DEJA VIZAT.

DACA SPORTIVUL ARE CAR
NET VIZAT DE INSPECȚIA FOT
BAL SI VREA SA PRACTICE ȘI 
ALTE RAMURI DE SPORT, CO
LECTIVUL VA PREZENTA LA 
VIZA COMITETULUI RAIONAL 
SAU ORĂȘENESC RESPECTIV, 
FIȘA PERSONALA A SPORTI
VULUI ȘI ACELAȘI CARNET 
VIZAT DEJA DE INSPECȚIA DE 
FOTBAL.

ACELAȘI SPORTIV NU POATE 
AVEA DECIT UN SINGUR CAR
NET PENTRU ACELAȘI COLEC
TIV INDIFERENT DE NUMĂRUL 
SPORTURILOR PE CARE LE 
PRACTICA.

Art. 6. — Colectivele spoitive nu 
vor putea înainta fișa și nu vor 
putea cere viza de evidență decît 
pentru sportivii care aparțin, prin 
repartizarea lor în cîmpul muncii, 
întreprinderi’ sau instituției pe lingă 
care funcționează aceste colective, 
precum și pentru membrii de fa
milie ai acestora (soț, soție, copii 
pînă la 18 ani) dacă sînt membri 
ai colectivului

In mod excepțional colectivele 
vor putea cere viza de evidență și 
pentru sportivii aparținînd .ailtor co
lective, în condițiile articolului ur
mător.

Art. 7. — Dacă colectivul nu 
practică ramura de sport aleasă de 
sportiv, sau activează intr-o ca
tegorie competițională inferioară 
valorii tehnice a sportivului, cu 
aprobarea scrisă a Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport 
respectiv, sportivul poate să par
ticipe în mod provizoriu la com
petițiile unui alt colectiv sportiv 
din aceeași asociație sportivă sau 
în lipsa acestuia, ale oricărui alt 
colectiv sportiv din aceeași locali
tate sau din același raion, care îi 
va elibera la rîndul său un carnet, 
în conformitate cu PREVEDERILE 
art 3. i

In acest caz, Comitetul pentru 
Cultură Fizică și Sport respectiv 
va face mențiune despre această 
situație, atît în fișa personală, cît 
și în carnetul sportivului.

Pentru maeștrii emeriți și maeș
trii sportului, această aprobare 
poate fi dată numai de Comitetul 
pentru Cultură Fizică și Sport de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri.

Ari. 8. — Viza de evidență con
stă din semnătura responsabilului 
cu această operație al Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport, 
ștampila raionului (orașului), data 
vizei, specificarea ramurii sportive 
pentru care s-a făcut viza, precum 
și numărul de înregistrare a fișei 
în registrul de evidență raională a 
sportivilor.

Viza de evidență este valabilă 
numai jicnfru anul în care a fost 
obținută. Ea trebuie reîno'tă anual. 
Reînoirea vizei se face prin tre
cerea datei de revizare la rubrica 
respectivă din carnetul de identi
tate.

Reînoirea vizei se poate face în 
tot cursul anului.

Mențiunea de revizare se face în 
registrul de evidență la rubrica 
sportivului respectiv.

PENTRU RAMURA FOTBAL 
COMITETELE RAIONALE SI 
ORAȘANEȘTI NU VOR FACE 
OPERAȚIUNI DE VIZARE. ELE 
VOR TINE IN EVIDENTA SI NU 
VOR TRECE IN REGISTRU DE
CIT JUCĂTORII PENTRU CARE 
VOR FI PRIMIT COPII DE PE 
FIȘELE PERSONALE PURTIND 
NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE

A INSPECȚIEI DE FOTBAL CU 
VIZA PE ANUL RESPECTIV.

IN RUBRICA DIN REGISTRUL 
DE EVIDENȚA REZERVATA 
PENTRU VIZA ANUALA SE VA 
TRECE, IN ANUL CIND JUCĂ
TORUL ESTE TRECUT IN RE
GISTRU, NUMĂRUL DE ÎNRE
GISTRARE A FIȘEI JUCATORU- 
LUI LA INSPECȚIA DE FOT
BAL. IN ANII URMĂTORI SE VA 
TRECE IN RUBRICA DATA VI
ZĂRII ANUALE A INSPECȚIEI 
DE FOTBAL.

Art. 9. — Dreptul de participare 
la competiții cu excepțiile prevă
zute la articolul 23, decurge de la 
data vizării sau revizării carnete
lor de către Comitetele pentru Cul
tură Fizică și Sport îndreptățite și 
pînă la sfîrșitul an>ulu: în care a 
fost obținută.

Art. 10. — Comitetele pentru
Cultură Fizică și Sport Raionale și 
Orășenești vor ține registre de 
evidență a carnetelor de identitate 
a sportivilor și vor organiza o 
cartotecă, în care fișele sportivilor 
se vor păstra, în ordinea alfabetică, 
pe ramuri de sport. Registrul de 
evidență va avea rubricile prevă
zute în anexa nr. 1.

Fișele vor avea rubricile prevă
zute în anexa nr. 2. Carnetele de 
membru ale colectivelor vor avea 
rubricile prevăzute în anexa nr. 3.

Operațiile de evidență în registre 
se vor face precum urmează:

I. — In orașele București, Cluj, 
Timișoara, Galați, Iași, Ploești și 
Constanța, evidența se va ține pe 
ramuri de sport îri registre sepa
rate.

II. — In celelalte orașe reședințe 
de regiuni, în orașele reședințe de 
raioane și în raioanele cu sportivi 
numeroși, evidența se va ține pen
tru mai multe ramuri de sport în 
același registru grupate după cum 
urmează:

a) Voleihal, baschetbal, hand
bal, oină.

b) Atletism, gimnastică, natație.
c) Box, lupte, haltere.
d) Ciclism, motociclism, tir.
e) Tenis, tenis de masă, popice, 

șah.
f) Rugbi, scrimă, călărie, spor

turi nautice.
g) Fotbal.
h) Schi, bob, patinaj, hochei. 
Eventualele excepțiuni la grupa

rea ramurilor de sport arătate mai 
sus, impuse de situația locală, vor 
putea fi autorizate de către Comi
tetele Regionale pentru Cultură 
Fizică și Sport,

III. — In celelalte raioane, în 
care numărul sportivilor care ;au 
parte Ia competiții este redus, evi
dența tuturor sportivilor se va ține 
intr-un singur registru.

C. —■ Răspunderi și sancțiuni 
Art. 11. —- Nici o ștersătură, 

modificare sau adăugire nu este 
permisă în registre, fișe sau car
nete de identitate sub sancțiunea 
pedepsirii autorilor. Orice modifi
care se va face de către Comitetul 
pentru Cultură Fizică și Sport res
pectiv, care va face mențiunea 
specială despre aceasta, sub semnă
tura celor împuterniciți în acest 
scop.

Art. 12. — Președinții și secre
tarii colectivelor sportive răspund 
solidar cu autorii neregulairităților 
sau fraudelor comise în scopul in
ducerii în eroare a Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport 
pentru a obține viza carnetului. 

Responsabilii Comitetelor penttu 
Cultură Fizică și Sport pentru vi
zarea carnetelor răspund de orice 
neregulă sau neglijență constatată 
în sarcina lor cu ocazia acordări: 
vizei de evidență a carnetului de 
identitate. Ei răspund, de aseme
nea. de ținerea la zi in perfectă 
ondine a registrului de evidență a 
sportivilor ți de cartoteca de fișe.

Art. 13. — Abaterile de la pre
vederile art. 11 precum și orice 
neregularitate sau fraudă cornișă 
In legătură cu obținerea trecerii 
dintr-un colectiv în altul se vor 
pedepsi după cum urmează:

a. — Sportivii vinovați se vor 
pedepsi cu ridicarea dreptului de 
joc pentru toate ramurile de sport 
pe care le practică, de la 30 zile 
la 1 an, iar în caz de recidivă cu 
excluderea din ACTIVITATEA 
sportivă.

b. — Președinții, secretarii, 
membrii consiliilor de colective 
precum și orice alt membru din 
conducerea secțiilor sportive ale 
colectivelor se vor pedepsi cu sus
pendarea de la 6 luni la 2 ani 
de la orice activitate sportivă în 
colectiv și în caz de recidivă cu

excluderea din activitatea spor
tivă.

c. —- Secțiile sportive ale colec
tivelor se vor sancționa cu sus
pendarea dreptului de participare 
la competițiile sportului respectiv 
pe timp de 8-30 zile și, in caz de 
recidivă, cu eliminarea din com
petiție.

Art. 14. — Sancțiunile de la 
aliniatele a. și c. ale articolului 
de mai sus, se vor pronunța de 
către comisiunile de specialitate de 
pe lîngă Comitetele pentru Cul
tură Fizică și Sport Însărcinate 
cu organizarea și conducerea com- 
petițiunilor la care participă spor
tivul găsit în neregulă, iar cele de 
la aliniatul b, de Comitetele pen
tru Cultură Fizică și Sport. Ape
lurile contra pedepselor se vor 
face în trei zile de la. pronunța
rea la comisiile care le-au pronun
țat și se vor judeca de către co- 
misiunlile competente ierarhice 
superioare cărora li se va înainta 
întreg dosarul.

Apelurile contra pedepselor pro
nunțate de Comisiile Centrale și 
de Comitetele Regionale se vor 
judeca de Comitetul pentru Cul
tură Fizică și Sport de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri prin Direc
ția Instruirii Sportive și DIRECȚIA 
JOCURILOR. Apelurile suspendă 
executarea pedepselor.

Comitetele pentru Cultură Fi
zică și Sport raionale și orășe
nești vor ține o evidență a sanc
țiunilor de orice fel, pronunțate 
contra sportivilor și vor trece a- 
ceste sancțiuni, din momentul în 
care vor rămîne definitive, în car
netele sportivilor la rubrica res
pectivă și în fișele lor individuale 
(în ultimele cinci rînduri din ru
brica „rezultate sportive care dau 
dreptul la clasificare, de pe verso
ul fișei”).

CAPITOLUL II
DESPRE TRECEREA SPORTIVI

LOR DINTR-UN COLECTIV 
INTR-ALTUL

A. Norme generale.
Art. 15. — Trecerea sportivilor 

dintr-un colectiv într-altul se poate 
face In caz de schimbare a locului 
de muncă sau de învățătură, de 
încorporare In armată, sau de lă
sare la vatră.

Art 16. — TRECEREA SPOR
TIVILOR DINTR-UN COLECTIV 
INTR-ALTUL SE POATE FACE 
PENTRU TOATE RAMURILE DE 
SPO'RT NUMAI O SINGURA DA
TA PE AN.

.TERMENELE DE TRECERE 
DINTR-UN COLECTIV IN AL
TUL SE VOR FIXA ANUAL PRIN 
DECIZIE DE COMITETUL PEN
TRU CULTURA FIZICA Șl 
SPORT DE PE LINGĂ CONSI
LIUL DE MINIȘTRI PENTRU 
FIECARE RAMURA DE SPORT 
ȘI SE VOR ADUCE LA CUNO
ȘTINȚA GENERALA CU CEL 
PUȚIN ȘAȘE LUNI ÎNAINTE.

IN LIPSA UNEI DECIZII NOI, 
IN TIMPUL MENȚIONAT, RA
MIN VALABILE TERMENELE 
FIXATE ANUL ANTERIOR.

Art. 17. — Pentru ramurile de 
sșort pe echipe, în care competi
țiile se dispută pe categorii tehnice 
ierarhice (categoria A, categoria 
B, Campionat regional direct, cam
pionat raional), spre derogare de 
la art. 16, trecerea sportivilor din
tr-un colectiv care activează într-o 
categorie inferioară într-altul care 
activează într-o categorie superioară, 
în cadrul aceleiași asociații sportive, 
se poate face în tot cursul anului 
cu condiția:

a) colectivul din care pleacă 
sportivul să-i acorde de bună voie 
lb cererea sportivului, dezlegarea 
scrisă și Consiliul asociației spor
tive respective să fie de acord cu 
această trecere:

b) CA ACEASTA TRECERE SA 
SE EFECTUIEZE DE COLECTI
VUL CARE PRIMEȘTE PE SPOR
TIV, CU CEL PUȚIN TREI ETA. 
PE ÎNAINTE DE TERMINAREA 
CONCURSULUI LA CARE 
ACEST COLECTIV IA PARTE.

Trecerea dintr-un colectiv care 
activează într-o categorie supe
rioară într-altul care activează în
tr-o categorie inferioară sau într-un 
colectiv de aceeași categorie, nu se 
poate face decît la termenul pre
văzut de art. 16.

B. Normele de transferare
Art. 18. — Pentru efectuarea tre

cerii dintr-un colectiv într-altul, 
sportivul va trebui să ceară în scris 
DIRECT SAU PRIN CARTE POȘ
TALA RECOMANDATA și să ob
țină dezlegarea scrisă a colectivu
lui pe care vrea să-l părăsească și

să obțină viza de ștergere din con
troalele Comitetului pentru Cultură 
Fizică și Sport

Cererea de dezlegare trebuie re* 
zolvată fie afirmativ fie negativ de 
colectiv în timp de 7 zile.

In cazul cînd colectivul nu re* 
zolvă cererea și nu comunică spor* 
tivului rezolvarea ei în acest ter
men, dezlegarea se' va acorda, din 
oficiu, de Comitetul raioml (oră* 
șenesc) pentru Cultură Fizică și 
Sport la cererea sportivului.

In caz de refuz al dezlegării:
a. Dacă colectivul cel nou face 

ParJe din aceeași asociație spor* 
tivă, sportivul poate reclama Con
siliului asociației. Decizia asocia
ției sportive este obligatorie atît 
pentru colectiv cît și pentru spor* 
tiv.

b. Dacă colectivele interesate în 
trecerea sportivilor dintr-un colec
tiv într-altul fac parte din asocia
ții sportive diferite, reclamațiite 
sportivilor se vor adresa Comite
telor pentru Cultură Fizică și 
Sport respective (raionale sau oră- 
șesești) dacă colectivele aparțin 
aceluiași raion sau oraș, Comite
telor regionale dacă aparțin acele
iași regiuni și Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe lin
gă Consiliul de Miniștri dacă apar
țin la regiuni diferite.

Reclamațiile se vor judeca în 
cinci zile de către comisiile de sipe* 
cialitate de pe lîngă aceste comi
tete.

Colectivele care pun piedici sau 
provoacă intenționat întîrzieri in 
eliberarea dezlegărilor și fișelor — 
în cazurile cînd sînt obligate să eli
bereze aceste acte — vor fi sanc
ționate conform prevederilor art. 
13.

Ari. 19. — La acordarea dezlegă* 
rii, colectivul părăsit va reține car* 
netul sportivului plecat și-l va anu
la, eliberîndu-i fișa personală și 
dezlegarea.

La ștergerea din registrul de evi
dență al raionului (orașului) efec
tuată pe baea dezlegării, Comite* 
tul pentru Cultură Fizică și Sport 
respectiv va elibera sportivului — 
cu mențiunea de ștergere din re
gistrul său de evidență — copie da 
pe fișa aflată Ia cartoteca sa, în 
cazul cînd se mută într-un colectiv 
din alt raion.

Mențiunea de ștergere din regis* 
tru se va face și pe dezlegări.

Art. 20. — Noul colectiv, pe ba* 
za dezlegării colectivului sau Comi
tetului raional (orășenesc) pur
tînd mențiunea de ștergere din re
gistrul Comitetului raional (orășe
nesc) al colectivului vechi și pe 
baza fișei personale a sportivului, 
pe care o va prezenta împreună cu 
noul carnet, înăuntrul termenului 
prevăzut de art. 16 Comitetului ra
ional (orășenesc) respectiv, înso* 
țită de copia de pe fișa primită de 
la Comitetul pentru Cultură Fizică 
și Sport de unde a plecat.

Comitetul pentru Cultură Fizică 
și Sport, după ce va face înregis
trarea fișei în registrul evidenței, 
va viza noul carnet de identitate 
eliberat de noul colectiv.

PENTRU TRECEREA DIN
TR-UN COLECTIV INTR-ALTUL 
A JUCĂTORILOR DE FOTBAL 
SE VOR PREZENTA LA INSPEC* 
ȚIA DE FOTBAL IN LIMITELE 
TERMENULUI DE TRANSFE* 
RARE:

a) CEREREA DE TRANSFE- 
RARE A JUCĂTORILOR CU 
MENȚIONAREA COLECTIVULUI 
PENTRU CARE O CERE.

b) FIȘA INDIVIDUALA IN 
DUBLU EXEMPLAR ȘI CARNE
TUL PENTRU NOUL COLECTIV.

c) FIȘA INDIVIDUALA PEN
TRU VECHIUL COLECTIV PUR* 
TIND MENȚIUNEA DE DEZLE
GARE A ACESTUIA.

d) DEZLEGAREA DIN OFICIU 
A COMITETULUI RAIONAL SAU 
ORĂȘENESC IN CAZUL CIND 
DEZLEGAREA S-A ACORDAT IN 
BAZA ART. 18.

e) DOVADA SCHIMBĂRII LO
CULUI DE MUNCA SAU DE IN* 
VAȚATURA, DE INCORPORARE 
IN ARMATA SAU LĂSARE I.A 
VATRA.

Art. 21 — In cazul cînd muta* 
rea se efectuează la un colectiv din 
raza aceluiași comitet raional 
(orășenesc) pentru cultură fizică și 
sport se va face menț'unea de tre
cere în registrul de evidență, în 
fișa sportivului aflată în cartotecă 
și se va viza carnetul de iden* 
titate eliberat de noul colectiv.

(Continuare tn pag 4-a) 
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Regulamentul de evidentă a sportivilor 
<care participă la comp-eti® și de trecere a lor 

dintr-un colectiv in altul

Dinamo București și Știința Cluj

(Urmare din pag. 3-a)

'< MENȚIUNEA DE TRECERE IN 
ALT COLECTIV PENTRU JUCĂ
TORII DE FOTBAL SE VA FACE 
DE CĂTRE COMITETELE RAIO
NALE (ORĂȘENEȘTI) PE BAZA 
ÎNREGISTRĂRII TRANSFERĂRII 
EFECTUATE DE INSPECȚIA DE 
FOTBAL.

COMITETELE RAIONALE SAU 
ORĂȘENEȘTI NU VOR PRIMI 
ACTE PENTRU TRANSFERAREA 
JUCĂTORILOR DE FOTBAL, A- 
CESTEA URMINQ A FI DEPUSE 
INSPECȚIEI DE FOTBAL.

Art. 22. — Sportivul trecut în alt 
'colectiv nu poate participa la com
petiții publice pentru noul colectiv 
decît după obținerea vizei comite
tului raional (orășenesc) pentru 
cultură fizică și sport respectiv 
SAU PENTRU FOTBAL, A 
C.C.F.S./C.M. (INSPECȚIA DE 
FOTBAL).

Art. 23. — Sportivii trecuți dlin- 
ir-un colectiv într-altul dobîndesc 
drept de participare de la data ob
ținerii vizei raionale (orășenești) 
IAR PENTRU FOTBAL A VIZEI 
INSPECȚIEI DE FOTBAL dacă 
®u obținut trecerea cu respectarea 
prezentului capitol și dacă nu stat 
suspendați de vre-un for sportiv, în 
care caz dobîndesc drept de parti
cipare Ia terminarea suspendării.

Art. 24. — Pentru trecerea dlin- 
tr-un colectiv intr-altul a sporti
vilor făcînd parte din loturile na
ționale aile anului anterior terme
nului de trecere a sportivilor, făcînd 
parte din colective care participă 
la campionate republicane de cate
goriile A și B și a juniorilor che
mați în tabere de Comitetul pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe lingă 
Consiliul de Miniștri îmi anul an
terior transferării, în afară de 
ia,probarea scrisă a colectivelor și 
asociațiilor respective este obliga
toriu și avizul scris al Direcției 
Instruirii Sportive SAU DIREC
ȚIEI JOCURILOR SPORTIVE 
fără de care nu se va putea acorda 
viza.

Trecerile dimitr-un colectiv intr-al
tul efectuate fără acest aviz se vor 
•nula, iar sportivii vinovați vor fi 
sancționați conform art. 13.

Art. 25. — SPORTIVII APAR- 
ȚININD COLECTIVELOR DES
FIINȚATE SE VOR CONSIDERA 
CA SPORTIVI NOI ȘI SE 
VOR PUTEA ÎNCADRA, IN TOT 
CURSUL ANULUI IN COLECTI
VE LA ALEGEREA LOR, DE LA 
DATA LA CARE DESFIINȚAREA 
COLECTIVELOR APROBATA DE 
ASOCIAȚIA SPORTIVA RESPEC
TIVA A FOST NOTIFICATA IN 
SCRIS COMITETULUI PENTRU 
CULTURA FIZICA SI SPORT RA
IONAL SAU ORĂȘENESC COM
PETENT.

PE BAZA NOTIFICĂRII DE 
DESFIINȚARE. COMITETELE 
RAIONALE VOR ȘTERGE DIN 
EVIDENTA LOR PE SPORTIVII 
COLECTIVFLOR DESFIINȚATE.

COLECTIVELE CARE ÎNAIN
TEAZĂ NOUA FISA, DACA 
SPORTIVUL VINE DIN ALT RA
ION SAU ORAȘ. VOR PREZEN- 
TA SI O ADEVERINȚA DE LA 
COMITETUL RAIONAL AL CO
LECTIVULUI DESFIINȚAT TN 
CARE SA SE SPECIFICE DATA 
ÎNREGISTRĂRII DESFIINȚĂRII 
ACESTUIA ȘI ȘTERGEREA' DIN 
REGISTRUL DE EVIDENTA A 
SPORTIVULUI RESPECTIV

Art. 26. — SPORTIVII PENTRU 
CARE COLECTIVELE LOR NU 
AU PREZENTAT LA VIZA ANU- 
'LA CARNETELE TIMP DE DOI 
’NI PIERD CALITATEA DE 
MEMBRU AL ACESTOR COLEC- 
TIVE LA RAMURA ‘DE SPORT 
PENTRU CARE NU S-A CERUT 
VIZA.

ACEȘTI SPORTIVI SE VOR 
CONSIDERA CA SPORTIVI NOI 
SI SE VOR PUTEA ÎNCADRA 
IN TOT CURSUL ANULUI, IN 
COLECTIVE, LA ALEGEREA 
LOP. DE LA DATA LA CAPE AU 
CERUT SI AU OBTINUT DE LA 
RAIONUL (ORAȘUL) IN A CĂ
ROR EVIDENȚA FIGURAU A- 
NULAREA ÎNREGISTRĂRII LOR 
CA MEMBRI AI VECHILOR CO
LECTIVE PENTRU REVIZUIREA 
CARNETELOR PE TIMP DE DOI 
ANI.

PENTRU FOTBAL ANULAREA 
SE VA CERE INSPECȚIEI DE 
FOTBAL DIN COMITETUL PEN
TRU CULTURA FIZICA ȘI 
SPORT DE PE LINCA CONSI
LIUL DE MINIȘTRI.

Ari. 27. — SPOr'T:Vir CA^E 
MU AU LUAT PARTE LA NICI 

UN CONCURS (JOC) OFICIAL 
IN DECURS DE DOI ANI ÎMPLI
NIȚI, SOCOTIȚI DE LA DATA 
ULTIMULUI CONCURS (J.OC) 
.CHIAR DACA AU. AVUT ,VIZA‘ 
ANUALA PE CARNETE, SI NT 
DEZLEGAȚI DE DREPT DE CO
LECTIVUL LOR ȘI SE VOR 
CONSIDERA CA SPORTIVI NOI, 
EI SE POT TRANSFERA IN TOT 
CURSUL ANULUI LA COLECTI
VE LA ALEGEREA LOR, FARA 
DEZLEGAREA COLECTIVELOR, 
CU CONDIȚIA DE A PREZENTA 
ODATA CU ACTELE DE ÎNCAD
RARE INTR-UN ALT COLECTIV, 
DOVADA SCRISA DE LA RAIO
NUL (ORAȘUL) IN A CĂRUI 
EVIDENTA FIGURAU, CA NU 
AU LUAT PARTE LA NICIUN 
JOC OFICIAL TIMP DE DOI 
ANI, INDICIND ȘI DATA ULTI
MULUI CONCURS (JOC) OFI
CIAL LA CARE AU LUAT PAR
TE.

Ari.. 28. — SPORTIVII CARE 
FAC PARTE DINTR-UN COLEC
TIV SAU DINTR-0 SECȚIE A 
UNUI COLECTIV, CARE S-A CO
MASAT IN CURSUL ANULUI CU 
UN COLECTIV SAU CU O SEC
ȚIE DIN ALT COLECTIV, DEVIN 
DE PLIN DREPT MEMBRI AI 
COLECTIVULUI SAU SECȚIEI 
REZULTATE DIN COMASARE, 
PENTRU CARE DOBINDESC 
DREPT DE PARTICIPARE IME
DIATA CU EXCEPȚIA COMPETI
ȚIEI IN CARE PARTICIPAU AM
BELE COLECTIVE IN MOMEN
TUL CIND S-A PRODUS COMA
SAREA.

IN ACEASTA COMPETIȚIE 
RAMIN CALIFICAȚI NUMAI 
SPORTIVII COLECTIVULUI A 
CĂRUI SITUAȚIE S-A PASTRAT 
IN CONCURS.

COLECTIVUL REZULTAT DIN 
COMASARE PREZINTĂ COMITE
TULUI RAIONAL (ORĂȘENESC) 
RESPECTIV, PROCESUL VER
BAL DE COMASARE APROBAT 
DE CONSILIUL ASOCIAȚIEI 
SPORTIVE SAU DE CONSILIILE 
ASOCIAȚIILOR SPORTIVE IN
TERESATE, DUPĂ CUM COMA
SAREA SE FACE INTRE CO
LECTIVE SAU SECȚII APARȚI- 
NIND ACELEIAȘI ASOCIAȚII 
SAU LA ASOCIAȚII DIFERITE.

PE BAZA ACESTUI PROCES 
VERBAL COMITETUL RAIONAL 
(ORĂȘENESC) VA FACE MEN
ȚIUNILE NECESARE IN CAR
NETELE SI FISELE SPORTIVI
LOR AMBELOR COLECTIVE 
CARE AU FUZIONAT. PREZEN
TATE DE NOUL COLECTIV.

SPORTIVII PENTRU CARE NU 
SE PREZINTĂ IN TERMEN DE 
CINCI ZILE DE LA INREGIS 
TRAREA COMASĂRII LOR LA 
RAION (ORAȘ) CARNETELE 
PENTRU A LI SE PUNE MEN
ȚIUNEA COMASĂRII, SE CON
SIDERA DEZLEGAȚI DE CO
LECTIVUL CEL NOU ȘI DEVIN 
LIBERI A SE ÎNCADRA IN AL
TE COLECTIVE LA ALEGEREA 
LOR, ȘTERGINDU-SE DIN CON
TROALE SI CONSIDERINDU-SE 
CA SPORTIVI NOI.

ACEȘTIA INSA NU VOR MAI 
PUTEA PARTICIPA IN COMPE
TIȚIA IN CARE AU PARTICIPAT 
CU COLECTIVUL DIN CARE AU 
PLECAT.

Art. 29. — PENTRU ANUL 1955 
SE FIXEAZĂ URMĂTOARELE 
TERMENE DE TRECERE DIN
TR-UN COLECTIV INTR-ALTUL :

a) — PENTRU BOB, SCHI, 
HOCHEI PE GHEAȚA SI PATI
NAJ INTRE 1—31 OCTOMBRIE 
1955 *

b) PENTRU TOATE CELE
LALTE SPORTURI INTRE 1—31 
IANUARIE 1955.

IN MOD EXCEPȚIONAL PEN
TRU TRANSFERĂRILE JUCĂTO
RILOR DE FOTBAL PENTRU 
CATEGORIILE A SI B TERME
NUL ESTE INTRE 1—15 IA
NUARIE 1955.

PENTRU SPORTURILE DE LA 
PARAGRAFUL B) PRINTR-O DE- 
CIZIE ULTERIOARA A COMI
TETULUI PENTRU CULTURA 
FIZICA SI SPORT TERMENELE 
DE TRANSFERARE PENTRU 
ANUL 1956 SE VOR FIXA IN 
FUNCȚIE DE NOILE NOnMF 
C.ALENDAPLST’CE CF SE VOR 
ADOPTA PENTRU UNELE RA
MURI DE SPORT,

Art 30. — Prezentul regu'ament 
intră în vigoare pe data de ■ 21 
decembrie 1954. Se. abrogă pe a- 
ceastă dată regulamentul anteriori 
de e’ îdonta sportivilor care par- 
t'.rțin* ’«ț SÎ de
a lor dirut.-um colectiv intr-altul.

campioane republicane la

Sub privirile atente ale jucătoarelor de la Constructorul, Aran- 
ka Zoldi (Progresul Tg. Mureș) a reținut mingea și a sărit pentru 

a arunca la coș.

Campionatele masculin și femi
nin de baschet la categoria A 
s-au tachelat duminică. Victoria 
finală a revenit echipelor Dinamo 
București la băieți și Știința Cluj, 
la fete, caire au reușit, astfel, să 
devină pentru a doua oară conse
cutiv campioane ale țării, perfor
manță dfeosebit de valoroasă, mai 
aies dacă ținem seama de valoa
rea apropiată a formațiilor oare 
s-au întrecut pentru supremație.

Rezultatele ultimei etape stat:

MASCULIN

PROGRESUL C.P.C.S. — PRO
GRESUL F.B. 65—63 (35—41, 

59—59)

A fost, fără îndoială, cel mai 
pasionant meci din întreg progra
mul desfășurat în sala Dinamo 
din Capitală. Progresul C.P.C.S. 
a reeditat victoria obținută în tu
rul competiției asupra Progresu 
Iui F. B.

Pînă în mim. 17 al primei re
prize, avantajul a aparținut suc
cesiv fiecărei echipe, nefiind însă 
niciodată mai mare de 1-2 punc
te. Din mim. 17 însă, Progresul 
F. B. se distanțează și obține la 
aauză un avantaj de 6 puncte 
Distanța este mărită și după pa
uză, astfel că în min. 22 pe foa
ia de arbitraj este consemnat sco
rul de 48-35 în favoarea celor de 
la F.B. Se părea că meciul este ju
cat. N-au fost însă de aceeași părere 
și jucătorii de la C.P.C.S. Gu o pu
tere de luptă pilduitoare, ei au 
refăcut pas cu pas terenul pier
dut, și în min. 32 scorul devine 
58-58. Pînă la consumarea celor
40 de minute, cele două echipe 
nu reușesc să mai înscrie idecît 
cîte un punct. In prelungiri, F.B. 
ia conducerea cu 61-59. dar în a- 
celași minut (min. 42) Ionescu 
Gh. de la C.P.C.S înscrie de la 
distanță: 61:61. F.B. conduce din 
nou, cu 63-61, prin coșul marcat 
de Radu Popovici. Aflați în posesia 
balonului, jucătorii de la F.B. în
cearcă să-l țină, dar comit o gre- 
șală. Si, în ultimele trei minute 
greșelile se plătesc scump... C. P. 
C. S. egalează din nou: 63-63. 
Mai sînt de jucat ctteva zeci de 
secunde. Mingea o au cei die la 
F. B., care intenționează ca în ul
timele secunde să încerce o in
trare. Intr-adevăr, cînid mai sînt 
doar 3 secunde de joc, Cojocaru 
intră, dar... ratează, și, pe dea
supra, comite și o greșeală per
sonală împotriva lui Ionescu Gh. 
Acesta ratează cele două încercări 
în schimb reușește să trimită 
mingea spre coș exact în momen
tul fluierului f'nal. Coș! 65—63 
pentru Progresul C.P.C.S.

Progresul C.P.C.S.: Crîstev
(8),Crișan (13), V. Mircea (2), 
Mihăilescu (8), Ionescu Gh. (7), 
Szabo (2), Ionescu C. (6), Masi- 
ev’ci (19).

Progresul F.B.: Popovici (18), 
Spiridon Gh. (9), Ortinski (10), 
Angliei (2), Cojocarii (20), Tran- 
darir (3). Dinescu (1).

S-au remarcat: Masievici, Mi- 

hăîlescu, Ionescu C. de la C. P. 
C. S. și Popovici, Spiridon, Cojo- 
caru de la F. B.

C C A. — LOCOMOTIVA P.T.T.
88—64 (50—29)

C.C.A.: Folbert (14), Fodor (26), 
Niculescu (16), Eordogh (21), 
Stamatescu (6), Testiban (5), 
Stoicescu.

Locomotiva P.T.T.: Niculescu C. 
(20), Costescu (11), Ganea (15), 
Motaș (9), Prumcu (4), Atana- 
sescu (2), Minescu (2), Negrea 
(1), Toth, Dumitrescu.

DINAMO — ȘTIINTA I.C.F.
67—57 ' (27—27)

Meciul a însemnat de fapt lup
ta dintre o echipă, Dinamo, și un 
jucător, Nedef (Știința I.C.F.). 
Firesc era ca pînă la urmă victo
ria să fie de partea echipei, și 
așa s-a și întîmplat. Fără să fi 
făcut un joc de valoare, Dinamo 
are meritul de a fi luptat și de a 
f' știut să nu cedeze cu nici un 
preț avantajul odată cucerit. O- 
teva momente mai importante d'in 
evoluția scorului: min. 4: 11-5 
pentru Dinamo. Min. 9: 12-12. 
Min. 17: 21-17 pentru I.C.F. Min
20: 27-27 Min 25: 35-34 pentru

j Dinamo. Min. 26: 42-34 pentru
’ Dinamo. Min. 30: 59-56 pentru

Dinamo. Min. 40: 67-57 pentru
Dinamo.

Dinamo: Răducanu (19), Nagy 
(16), Stroe (11), Constantinide
(7) , Niculescu (6), Giurculescu 
(6), Koos (2).

Știința I.C.F.: Nedef (32), Bor- 
bely (10), Bărbulescu (3), Călu
găream! (7), Klosovski (3), Ra
dar (2), Sarossi.

PROGRESUL ORAȘUL STALIN— 
DINAMO ORADEA 76—58 

(37-18)

Progresul: Mîzgăreanu (11), Sza
bo (5), Gh. Stinghe (21), V. Stin- 
ghe (2), Bota (2), Spiiridon (16), 
Ciontea (19), Dinamo: Constant!- 
nescu (2), Marinescu (5), Vanya 
(19), Bodo (19), Glodcanu (1), Be. 
rețchi (10), Szuhari (2).

ȘTIINTA IAȘI — FLAMURA 
ROȘIE CLUJ 60-43 (28—16)

Știința Iași a făcut una din cele 
mai ibune partide din campionat. 
Flamura roșie Nicoară (3), Szabo 
(1), Știrbu (I), Neciu (4), Rusu
(3),  Sebestyen (5), Ziiahi (11), So- 
rian (8). Thill (7), Știința: Todi- 
rașcu (12), Hațiegan (10), Ilnițchi
(8) , Tilcu (10), Hulubei (1), 
Ărvinte (6), Cesar (7), Negulescu 
(6).

ȘTIINTA TIMISOARA — PRO
GRESUL TG. MURES 36—21 

(12-H)
in partea a doua a jccu'ui, oas

peții nu au mai rezistat ritmului.

baschet
Știința: Mokoș (6), Rădulesq
V. Pușca șu (12), Lorinczil 
Ducu (3), L. Pușcașii ■ 
Palici, Paul, Cordier, Prog 
Elek (7), Deak (2), Bokoi 
Schwartz (4), Baciu (4), Koi

Clasamentul final — încă
mologat — al cainiip ionatului
culta al categoriei A

Dinamo Buc. 22 20 2 1453 [

C.C.A. 22 19 3 1643 i
Știința I.C.F. 22 15 7 17141

Loc. P.T.T. Buc. 22 14 8 1343,
Știința Timișoara 22 10 12 1188;
Prog. C.P.C.S. Buc 22 10 12 13931

Prog. F.B. Buc. 22 10 12 1491 j

FI. Roșie Cluj 22 8 14 1195.
Prog. Tg. Mureș 22 8 14 1409
Dinamo Oradea 22 7 15 1345:
Prog. Or. Stalin 22 6 16 1150:.
Știința Iași 22 5 17 1013

Clasamentul este alcătuit 
zultatul meciului Știința Timi 
Știința Iași (45—41), care uri 
se desfășoare în tur.

FEMININ

CONSTRUCTORUL BUCURE
PROGRESUL TG. MUREȘ l 

(37—24)
Diferența de scor în fav 

Constructorului putea fi mai 
ținind seama de modul slab î 
s-a prezentat Progresul Tg. 1 

Constructorul București: 
(27), Antonescu (18), Simix 
(8), Russu L. (6), Nancu (4) 
vu (2), S. Russu, Mușat.

Progresul Tg. Mureș: Zoldi 
Katona (15), Rogobete (6), 1 
nitzki (7), Simon (7), Kovac 
Koszma (2).

FLAMURA ROȘIE ORAD1
LOCOMOTIVĂ bucure; 

30—60 (13—24)

Meciul a fost la discreția < 
oaspe. Locomotiva: Sădeanu 
Vasilescu (16), Magdin (7) 
zel (8), Niculescu (14), F7. 
Nagy (9), Sora (1), Buhelka 

^Szabo (7), Bodo (1).
ȘTIINȚA GALAȚI — ȘTIlli 

IAȘI 26—42 (16—21)

Știința Iași: Andreescu (5 
dirașcu (11), Savin (2), Ifriim 
Nicorescu (8), Hulubei (4), 
(a Galați: Coșug (7), S taper 
Panache (10), Zelerman (1), 
dug (3).

ȘTIINȚA CLUJ - PROGR 
ARAD 49—32 (20—14)

Obținind această victorie, si 
tele din Cluj au reușit frâu 
performanță de a încheia neîi 
campionatul. Au înscris: B6 
cu 15, Șerban 8, Papp 8, Gris 
Szebestien 7, Bereczki 2, A’l 
pentru învingătoare și Baue 
Kovalcsik 8, Vesz 8, Otpriș 4 
gele 2, Kocsik 1, pentru învin

Clasamentul final, neomologa

zut două puncte pentru două m 
pierdute prin neprezentare.

comisia centrală
următorul :

de baschet,

1. Știința Cluj 18 18 0 849
2. Știința I.C.F. 18 16 2 1173
3. Loc. Buc. 18 12 6 990
4. Cons. Buc. 18 11 7 890
5. Prog. Oradea 18 11 7 953
6. Prog. Tg. Mureș 18 19 8 818
7. FI. roșie Oradea 18 6 12 721
8. Progresul Arad 18 4 14 602:

9. Știința Iași 18 2 16 414 :

10. Știința Galați 18 0 18 46'0::

Echipei Știința Galați 1 s-au

Conferința arbitrilor de ba;
Miine la ora 10 va începe î 

calul C.C.F.S. din str. Vasile 
ta nr. 16 conferința pe țară a 
tridor de baschet Vor pârtiei; 
conferință arbitrii și antrenori 
țară și din Capitală.



ECHIPA C. C. A. CAMPIOANĂ MASCULINĂ LA VOLEI PE ANUL 1954
In sala Floreasca s-a consumat 

duminică după-amiază ultima eta
pă a campionatului masculin de 
volei. De fapt, această ultimă e- 
tapă s-a redus la desfășurarea a 
două jocuri între echipele bucjj- 

,1'eștene. importanța acestor me* 
cituri era însă deosebit de mare, 
înt'ucît ede urmau să desemneze 
echipa campioană pe anul 1954.

Pină la ora 17, ora începerii 
primei partide, două echipe — 
C.C.A, și ~ Locomotiva — se aflau 
la perfectă egalitate în clasament; 
Ele aveau același număr de vic
torii, același set-averaj ți egali
tate perfectă în rezultatul dintre 
ele. Urma să intervină, dacă aceas
tă egalitate se menținea pînă la 
urmă, punct-averajul care — îna
intea ultimei etape — era favo
rabil Locomotivei cu 12 puncte. 
In asemenea condiții, firește, in
teresul spectatorilor era mare pen
tru ambele întîlniri, ca și emoția 
cu care cele două echipe, aspiran
te la titlu, așteptau întrecerile.

Meciurile nu au corespuns însă 
decît în mică măsură. Dacă jocul 
Locomotiva-Progresul a avut unele 
momente de dispută mai înverșu
nată, în schimb partida C.C.A.- 
Dinamo nu s-a ridicat la înălți
mea așteptărilor și aceasta în spe
cial din cauza slabei comportări 
a dinamoviștilor.

LOCOMOTIVA A CONDUS 
CU 9—0 DAR N-A PUTUT 

CUCERI SETUL III

Fiecare dintre cele două princi
pale candidate la campionat trebuia 
să cîștige cu un scor cît mai categoric 
și la seturi și la puncte, pentru 
a-și asigura locul totîi. De aceea 
se poate spune că duminică diupă- 
amiază lupta s-a dat nu numai 
pentru victorie, ci și pentru fiecare 
punct.

In prima întrecere, Locomotiva 
a întîlntt echipa cu cea mai sur
prinzătoare comportare, în bine, 
din turneul final: Progresul. De 
la început Progresul a atacat cu 
arma care i-a adus multe puncte 
în meciurile precedente (cu CCA 
și Dinamo), pasele directe la Mu- 
șat sau Medianu. In acest fel — 
deși condusă la primele mingi — 
ea a reușit să egaleze scorul la 
6 și chiar să aibă avantaj 8—6. 
Locomotiva a revenit Și scorul a 
devenit din nou egal 9—9, aipoi
10—10. De aici Progresul „scapă" 
șt are 13—10. Pare că va cîștiga 
setul. Feroviarii îl servesc însă 
foarte bine pe Plocon și recupe
rează neașteptat: 13—13. Dar 
Progresul face 14—13. Are setbal. 
După două schimbări de jucători 
făcute de Locomotiva, ea egalea
ză la 14 și cîștigă cu 16—14. Al 
doilea set începe în nota de cate
goric avantaj al Locomotivei care 
conduce eu 6—2, și apoi, printr-o 
serîe de puncte consecutive, a- 
junge la 13—4. Progresul nu mai 
face nici un punct, deși reușește 
să ia de cîteva ori serviciul. In 
schimb, feroviarii, cu un ultim e- 
fort, își adjudecă setul cu 15—4.

După 13 puneri în joc ale ba
lonului, Locomotiva conducea cu 
9-0, avantaj care părea suficient 
pentru terminarea meciului in 3 
seturi. Dâr iată că, deși conduși 

atît de categoric, jucătorii de la 
Progresul reiau ofensiva cu o e- 
nergie admirabilă și fac punct du
pă punct. Realizatori principali ai 
reprezentanților ITB au fost Me
dianu (atît în linia I cît ți de la 
serviciu), Mușat și Rusescu. Pe 
scurt, Progresul face 8—9. Aci in
tervine însă o perioadă ,.moartă" 
pentru Progresul și o înviorare în 
jocul feroviarilor, care realizează 
cinci puncte: 13—8. Progresul a- 
rată însă că știe să lupte, să se re
facă d’n situații oare par pier
dute. Cu mingi surprinzătoare, cu 
multă dîrzenie și combativitate fn 
a’cțiunife defensive, cei de la Pro
gresul reușesc să destrame apă
rarea feroviară sau să anihileze 
atacurile Locomotivei. In ciuda de
selor schimbări făcute de antreno
rul feroviarilor, iureșul Progresu
lui nu poate fi oprit. Progresul 
face 7 puncte în șir și ia setul cu 
15—13.

. Al patrulea set a fost destul de 
disputat. Progresul are conducerea 
la început cu 1—0, 3—1, 4—3. Lo
comotiva egalează la 5 și se dis
tanțează pînă la 11—6. Ea are a-

Colectivul sportiv Locomoti
va Grivița Roșie a organi
zat în cinstea zilei de 30 Decem
brie o reuniune pugilistică. Gala 
a avut loc sîmbătă seara în sala 
Giuilești și s-a bucurat de un fru
mos succes. Și-au dat concursul 
boxerii din tabăra de tineret.

Iată rezultatele înregistra
te : categ. cocoș; N. Popa (Ga

Mușat (Progresul) a fost unul dintre cei mai buni jucători ai 
turneului final, lată-l, în partida de ieri contra Locomotivei, execu- 
tind o lovitură de atac, printr-o admirabilă detentă și cu o deo

sebită forfă.

poi 12—8, dar de aici lupta este 
mai strînsă și Progresul reface din 
diferență, ajungînd la un punct: 
12—13. Totuși Locomotiva trage 
mingi decisive și reușește să cîș
tige cele trei puncte necesare în
sușirii setului și cîștigării ■ parti
dei: 15—12. SCOR FINAL: Lo- 
comotiva-Progresul 3—1 (16—14; 
15—4; 13—15; 15—12).

Locomotiva a jucat mult mai e- 
ficace și mai decis în atac. In 
special schimburile de mingi pe fi
leu, între trăgători au creat bune 
situații ofensive, pe care le-au 
fructificat de cele mai multe ori 
Plocon și Nieclau. Utili pentru e- 
chipă prin organizarea jocului au 
fost Ponova și Erdeli. Din nou 
însă și-au făcut apariția în me
ciul de duminică momentele de 
„cădere", de dezorganizare. Echipa

După terminarea jocurilor 
Locomotiva-Progresul și CCA- 
Dinamo, tov. Gheorghe Smo
leam — directorul direcfiei 
jocurilor sportive din CCFS — 
a împăr(it tricourile și meda
liile de campioni echipelor 
Știința 1CF, campioană femini
nă pe anul 1954 și Casa Cen
trală a Armatei, campioană 
masculină pe anul 1954.

Echipele Progresul București 
și Locomotiva București, cla
sate pe locurile 2 și 3 in car- 
pionatul feminin, precum și 
echipele Locomotiva București 
și Dinamo București, care au 
ocupat locurile 2 și respectiv 
3 in campionatul masculin, au 
primit plachete și medalii.

a avut o asemenea perioadă în se
tul III, la 9—0 pentru ea și, mai 
apoi, în același set la 13—8 fet în 
favoarea ei. Motivul acestei defi
ciențe este lipsa de calm, de hotă- 
rîre în acțiuni. Stăpînirea nervilor 
este de o mate importanță, mai a- 
les în jocurile decisive, unde fie
care set și punct este hotărîtor, 
așa cum a fost în meciul de du
minică.

Progresul, o repetăm, a fost o 
surpriză plăcută prin comportarea 
în toate meciurile din turneul echi
pelor bucureștene Ea a doved'it 
că are resurse pentru un joc mult 
mai bun, dar că, mai ales din cau
za lipsei de seriozitate a unora 
(fintre jucători, nu realizează jocuri 
de valoare pe o durată mai lun
gă. Exemplu este chiar actualul 
campionat, în care Progresul a 
prestat jocuri foarte slabe în fața 
unor echipe inferioare ca valoare.

REUNIUNE PUGILISTICĂ
lați) b. p. pe M. Farcaș (Tim.) ; 
Gh. Simion (Or. Stalin) b. p. pe 
C. Mănescu (Buc.) ; N. Dincă 
(Ploești) cedează la puncte în fa
ța lui N. Pășoiu; A. Mo- 
răruș (Buc.) întrece la puncte 
pe Oscar SWberman (Buc.) ; ca
teg. pană: Ion Militarii (Buc.) 
b. p. pe Fr. Pasmatni (Tim); Io

De aceea, accentul trebuie pus pe 
conștiinciozitate nu numai la an
trenamente, ci și la fiecare joc.

C.C.A. A ÎNTRECUT UȘOR 
PE DINAMO 

3-0 (13, 7, 7.)
Toate jocurile dintre CCA și Di

namo au oferit pînă acum întrece
ri de certă valoare și deosebit de 
disputate. Meciul de duminică din
tre aceste două echipe fruntașe n-a 
corespuns însă așteptărilor. Prici
na a constituit-o comportarea foar
te slabă a dinamoviștilor, care au 
pierdut cu același scor distanțat 
(3—0) cu care au cedat Progre
sului.

Inafară de începutul primului set, 
cînd au condus cu 4—1, dinamoviș- 
tii au fost depășiți cu regulari
tate și ca scor și ca joc de către 
echipa C.C.A. In marea majori
tate a acțiunilor, Dinamo a făcut 
attt greșeli tehnice cît și de con
cepție. In modul acesta dinamo- 
viștii nu au opus o rezistență dîrză 
echipei C.C.A.

Victoria echipei CCA a fost ob
ținută la un scor adît de categoric 
datorită în special faptului că ea a 
atacat cu forța și eficacitatea cu- 

, noscută și care o clasează, fără 
discuție, drept echipa cu cel mai 
bun atac. In partida cu Dinamo, 
CCA a avut în Roman, Șușeles- 
cu, Dorin Ionescu, Tănăsescu oa
menii cei mai buni, care au con
tribuit la realizarea a numeroase 
puncte. Cîștigînd meciul cu 3—0, 
echipa CCA a cucerit titlul de 
campioană pe anul 1954.

Dinamo București, campioana 
de anul trecut, s-a prezentat în 
general slab în turneul echipelor 
bucureștene. Exceptmd meciul cu 
Locomotiva, dinamoviștii nu au 
reușit să realizeze nici în partida 
cu Progresul, și nici mai ales, în 
aceea cu CCA, acțiunile de factu
ră înaltă pe care este în stare să 
le creeze. Cu privire la jocul cu 

trebuie arătat că echipa D'- 
namo a jucat fără însuflețire, fă
ră acea dîrzenie și voință care 
i-a ajutat adeseori pe jucătorii săi 
să cucerească victoria. Atît lipsurile 
de ordin tehnic și tactic, cît și 
cele privitoare la pregătirea mo
rală și de voință ale echipei Di- 
r«mo trebuie să constituie un se
rios prjlej de analiză din partea 
conducerii secției, un motiv de a- 
larmare pentru antrenorul Gh. 
Constantinescu, ca și pentru toți 
jucătorii echipei, ca<re și-au cu
cerit în întrecerile de pînă acum 
simpatia spectatorilor. Mai ales 
că din această echipă fac parte o 
serie de jucători componeniți ai 
lotului reprezentativ (S. Mihăiles- 
cu, Teodorescu, Botez Miculescu) 
de a căror bună pregătire trebuie 
să ne îngrijim cu toată seriozi
tatea.

ION DAMIAN 
NF.AGOE MARDAN

sif Olaru (Craiova) termină la 
egalitate cu Tîrziu Ivancea (Hu
nedoara) ; categ. ușoară ; Ion Gri- 
gore (Buc) termină la egalitate 
cu Marin Muscurel (Buc.) : Gh. 
Tomescu (Buc.) b. p. pe Enache 
Pavel (Ploești) ; categoria semi
grea: Ștefan Marcoviceanu (Reși
ța)—Octavian Cioloca (Reșița), 
meci nul.

Conferințele antrenorilor șl arbitrilor de fotbal
și-au încheiat lucrările

Duminică âu lîiat șfîrșit confe- 
Ttafelfi âpțț^pHlor și atbitrflor de1 
fotbal. Organizate din inițiativă 
©emisiei centrale de fotbal, aceste 
conferințe au avut drept scop ăna^ 
Iterea activității fotbalului și ar- 
Mirajelor pe anul 1954 și tragerea 
taior concluzii și învățăminte ne
cesare îmbunătățirii activității an
trenorilor și arbitrilor în anul 1955. 
In general, cele două conferințe 
și-au atins scopul în mare măsură, 
dovedindu-se de un real folos în 
acțiunea de ridicare a nivelului 
fotbalului nostru. Pentru ca pro
blemele și obiectivele stabilite de 
aceste conferințe să fie rezolvate 
și atinse, deci pentru ca aceste 
conferințe să dea roadele aștep
tate este necesar -ca atît an
trenorii cît și arbitrii să pună în 
practică cele discutate cu acest 
prilej, să depună pentru aceasta 
un efort deosebit si stăruitor.

★

Prin volumul problemelor atinse 
și prin modul în care au fost pur
tate discuțiile conferința antreno
rilor s-a situat la un nivel supe
rior celorlalte întîlniri arie antreno
rilor, organizate anul acesta. Par
ticiparea a fost foarte largă, fiind 
reprezentate cele mai multe dir. e- 
chipele de categoriile A și B. De 
asemenea, au mai participat nu
meroși antrenori din București. Ac
tivitatea fotbalului pe 1954 a fost 
analizată destul de temeinic prin 
rapoartele asupra campionatului ca
tegoriilor A și B, ca și prir. refe
ratele unor antrenori cu privire la 
munca lor în colectivele respec
tive (Gh. Niculae-Progresul F B,
A. Niculescu-Dinamo București, O. 
Drăgușin-Pnogrestil FB juniori, 
Dincă Schi'leru—Progresul Oradea, 
Cotruț-Fl. roșie Buhuși). întrebă
rile puse și completările făcute au 
întregit rapoartele și referatele. 
Participarea la discuție, deși nu a 
fost numeroasă — și aici este un 
punct negativ pentru antrenori — 
a cuprins, totuși, toate problemele 
legate de activitatea fotbailului în 
1954 și 1955: formula de disputare 
a campionatului, regularitatea în 
desfășurarea competițiilor, stabili
tatea antrenorilor, disciplina jucă
torilor, munca educativă în colec
tive, organizarea secțiillor de fot
bal, îmbunătățirea stării terenuri
lor, asigurarea echipamentului și 
materialelor sportive necesare, or
ganizarea temeinică a colegiilor de 
antrenori — central și regionale — 
etc.

O mare parte din timpul întăun-

Din școli...
La școala medie tehnică alimen

tară din Capitală, activitatea spor
tivă a luat o mare amploare- Co
lectivul de profesori de educație fi
zică — format din tovarășii loan 
Nițu, Ludmila Balaș și Maria 
Pruncii — a ptts un serios accent 
pe întărirea activității com.petiț^o- 
nale și pe munca G.M.A. Datorită 
munci; perseverente a acestor pro
fesori, echipele de fotbal, handbal 
și volei ale școlii au activat cu suc
ces în campionatele orășenești și 
raionale.

RASPLATA MUNCII

In sala de festivități a sindica
tului C.F.R.-Sibiu, a avut loc de 
curînd analiza pe pătrarul I al anu
lui școlar 1954-1955. Cu acest pri
lej, s-a făcut și analiza activității 
sportive din școailă, evidențiindti-se 
îndeosebi elevii care au obținut re
zultate bune în învățătură, ca și în 
sport. Tot cu acest prilej au fost 
înmîniate un număr de 33 die in
signe F.G.M.A. ș; 18 insigne

De la consiliul central al asociației Flamura Roșie
Zilele trecute, la asociația Fla

mura roșie a avut loc o ședință cu 
întregul activ din țară, în cadrul 
căreia consiliul central al asociației 
a prezentat un referat asupra acțiu

nilor inițiate în vederea îndleplini- 
rii angajamentelor anuale.

Au lost scoase în evidență o se
rie de măsuri organizatorice luate 
în colectivele Flamura roșie din 
regiunj-fruntașe, ca Ploești, Regiu
nea, Autonomă Maghiară, regiunea 
București, etc. Unele colective insă, 
ca Flamura roșie „Elena Pavel", 
Dacia, Glucoza, Abator din Bucu
rești și colectivul din Roșiorii de 
.Vede, n-au făcut aproape nimic pen-. 

tțul căruia s-a desfășurat conte-; 
rința, â fost afectată îndrumărilor 

metodic; documentar și 
organizatoric, necesare viitoarei 
activități a antrenorilor, îndrumări 
Care _ au fost completate cu lecții 
practice. Programul acestor ore a 
avut însă lipsuri, în sensul că let- 
țiile nu au început la orele cînd 
erau programate, iar unii lectori 
au depășit timpul fixat în dauna 
altor lecții.

La sfîrșitul conferinței au fost 
evidențiați și răsplătiți cu oîte o 
cupă, pentru activitatea deosebită 
și îndelungată, pentru muncă rod
nică în ridicarea unor noi cadre 
de _ antrenori, pentru preocuparea 
serioasă și aplicarea unor noi me
tode de pregătire și pentru rîvnă 
în pregătirea echipelor lor, urmă
torii antrenori; Csilag Ladislati 
(Flacăra Mediaș), Wetzer Rudolf 
(Flacăra Moreni) Stepan Eutin 
(Locomotiva Iași) și Glosaru Vla
dimir (Locomotiva Orașul Stalin).

★
Rapoartele prezentate cu privire 

la activitatea generală a arbitrilor 
sau la activitatea unor arbitri, ca 
și întrebările și răspunsurile date, 
au completat materialul pus în dis
cuția conferinței arbitrilor. In mai 
mică măsură scopul a fost atins 
atunci cînd s-a programat o ședin
ță comună cu antrenorii, pentru 
că r.ici antrenorii, dar mai ales are 
bitrii nu au căutat să discute și să 
rezolve în comun problemele im
portante, strîns legate de munca de 
instruire și de arbitraj.

Conferința a pus în lumină mun
ca, într-adevăr rodnică a unor co
legii din țară și a unor arbitri, 
care au fost evidențiați și premiați 
cu cupe și ar.ume: colegiul re
giunii Arad pentru munca deose
bită în acțiunea de ridicare a are 
bitri'lor tineri, colegiul orașului 
București pentru activitatea deo-- 
sebită în anul 1954 și arbitrul D. 
Schulder pentru cele mai bune 
arbitraje. Medalii și diplome au 
primit colegiile regiunilor Stalin 
și Oluj. Pentru munca depusă au 
fost evidențiați cu medalii: St, 
Sipoș Cluj, M. Lăzărescu-R- Vîlceaj 
cu diplome: Martin Korch-Țg. 
Mureș, S. Eliade-Bîrlad și V. Siichn 
Iași. Pentru arbitraje bune au pri-i 
mit medalii: Zaharia Drăghicf-i 
Constanța ș; Ilie Drăghici-BuctP 
rești; diplome au primit: H. Pe-t 
trescu-Craiova, Andrei Boloni-Or?- 
șul Sta'.i Alex. Toth-Oradea, Aj 
dalberț Varga-Cluj și M. SegalU 
București.

G.M.A. gr- I, elevilor care le-au cu
cerit în ultima vreme.

Vasile Ciolacu. 
corespondent

INTENSA ACTIVITATE

La școala medie tehnică de ex
ploatare C.F.R. din orașul lași, 
care este fruntașă în activitatea 
sportivă, au fost obținute o serie 
de succese atît pe linie competițio- 
nailă cît și, mai ales, pe linia conn 
plexului G.M.A. Aceasta se dato-- 
rește atît faptului că direcțiunea 
sprijină intens activitatea sportivă 
cît și în deosebi muncii perseve-i 
rente și conștiincioase a profesor 
rului de educație fizică V. Ulti- 
mescu. Anul acesta, echipa de 
gimnastică — fete s-a clasat pe pri- 
mul loc în campionatul pe oraș. $i 
echipele de fotbal și handbal au ob- 
ținut rezultate mulțumitoare în 
concursurile interșcolare. Odată CU 
venirea iernii au fost puse la dis4 
poziția elevilor 125 de perechi dd 
schiuri.

R. Urdu J 
corespondent j

tru realizarea angajamentelor. De Si 
semenea, în regiunea Timișoara, deși 
există un activ de 15 tehnicieni —, 
condus de tov. Gh. Milivoi și St 
Fabian — și posibilitățile materiale 
necesare, angajamentele n-au fost 
îndeplinite. La fel și în regiunea 
Cluj.

Referatul a arătat că situația' 
existentă se datorește și lipsuriloț 
din munca de îndrumare și con-a 
trol dusă de consiliul central al 
asociației. La discuții au luat parte 
numeroși activiști.
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Campionatul școlar de 
a scos in evidență

gimnastică al R. P. R.
noi elemente tinere

Halterofilii de la C.C.A. învingători în ultimii concurs al anului
N. Segal (Dinamo) și E. Delcă (C.C.A.) au realizat noi recorduri

In Sala Sporturilor Floreasca din 
Capitală, s-a desfășurat sîmbătă 
și duminică finala campionatului 
individual de gimnastică al școlilor 
medii și profesionale. 159 de gim
naste și gimnaști, elevi din diferite 
orașe ale țării, au fost prezenți in 
aceste zile la întrecerile pentru cu
cerirea titlului de campion repu
blican școlar. Printre ei, s-au aflat 
fruntași la învățătură și in muncă, 
cum ar fi Paula Timotei, elevă la 
școala de comerț și cooperație din 
Constanța, Eugenia Dulea, lăcătuș 
mecanic, elevă a școlii profesionale 
metalurgice Nr. 1 Bacău, Nicolae 
Gheorghiu din Ploești și mulți alții. 
Ca și în muncă sau la învățătură, 
acești elevi s-au dovedit a fi cei 
mai buni și în sport, ocupînd 
locuri fruntașe în clasament.

Deși organizat pentru prima oară 
după această formulă, campionatul 
individual școlar de gimnastică s-a 
bucurat — din punct de vedere 
mobilizatoric — de un frumos suc
ces. Dar acest succes nu constă 
numai în faptul că au fost mulți 
participant ci, mai cu seamă, că 
în cadrul lui s-au întrecut elevi din 
unele orașe ale țării, în care gim
nastica sportivă era, pînă nu de 
mult, prea puțin cunoscută (Cons
tanța, Bacău, Buhuși, etc.). Mai 
mult, pe primele locuri s-au clasat 
tocmai acești elevi, care nu fac 
gimnastic® decît de cîteva luni, 
cum este cazul Eugeniei Dulea, 
care a început să practice această 
ramură de sport abia din luna 
aprilie.

Privind clasamentul categoriei a
II- a (fete), găsim în primele trei 
focuri două nume noi- Paula Timo
tei (Constanța), clasată pe locul I 
și Eugenia Dulea (Bacău), care a 
obținut locul III, la zece sutimi di
ferență de cea de a doua, clasată, 
Delia Stroescu (București). De 
remarcat că aceste două gimnaste 
participă pentru prima oară la un 
concurs de importanță republicană, 
unde au reușit să întreacă gimna
ste cunoscute, pregătite în tabere 
de tineret, cum sînt; Cristina 
Kwanka (Sibiu), Delia Stroescu 
(București), etc. La categoria a
III- a (fete), situația este similară 
cu cea de la categoria a Il-a, pri
mele trei locuri fiind ocupate de 
concurente dlin Constanța și Bacău. 
Meritul lor este cu atît mai mare, 
dacă ținem seama că la această 
categorie s-au întrecut 73 de gim
naste.

----- o

INFORMAȚII onosport
Iată cum a..,- u., ou.enn cu toa

te pronosticurile exacte de la con
cursul Nr. 37 (etapa dim 19 de
cembrie) :

I. C.C.A.-Dinamo București (vo
lei) 1

li. Progresul București-Locomo- 
tiva București (volei) 2

III. Locomotiva P. T. T.-C.C.A. 
(baschet) 2
IV. Știința Timișoara-Progresul Tg. 
Mureș (baschet) 1

V. Gyori Vasas - Sztaliuvarosi
Vasas (R.P.U ) X

VI. Vasas Bp.-Vasas Izzo (R.P.U )
pron. final 1

VII. Vasas Budapesta-Vasais Izzo
(R.P.U.) pron. pauză 1

VIII. Anulat.
IX. Szegedi Haladas- Szombat-

helvi Lokomotiv (R.P.U.) 1
X. Dorogi Banyasz-Diosgyori Va

sas (R P.U.) 1
XI. Salgotarjani Banyasz-Kinizsi 

(R.PU.)
XII. Anulat.
A. Progresul C. S.-Progresul F.B.

'(baschet) 1
B. Progresul Orașul Sta lin-Dina

mo Oradea (baschet) 1
PROGRAMUL CONCURSULUI Nr. 
38 (ETAPA DIN 26 DECEMBRIE)

In concursul Nr. 38 (etapa din 
26 decembrie) — ultimul concurs 
Pronosport din anul 1954 — sînt 
prevăzute următoarele întîlniri r

I. C.C.A.-Dinamo Buc. (handbal 
mase. sală).

II. Știința I.C.F.-Flacăra Ploești 
'(handlxa! mase. sală).

III. București Timișoara (hand 
bal feminin sală).

IV. Metalul Reșița-Progresul A- 
rad (handbal mase. sală).

■ V. Tg. Mureș-Orașul Stalin 
((handbal fem. sală).
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La băieți, la categoria a Il-a nu 
au participat decît șapte concurenți, 
iar rezultatele sînt cele așteptate. 
O luptă mai strînsă s-a dlat la ca
tegoria a III-a, între cei 42 con
curenți înscriși, primele trei locuri 
fiind’ ocupate de elevi din Ploești, 
Arad și Sibiu.

Vorbind despre nivelul de pregă
tire a participanților, putem spune 
că a fost — cu unele excepții — 
mulțumitor. Angela Țăranu, Elvira 
Doroftei și Marina Secară (Ba
cău), Victoria Moldoveanu (Cons
tanța), Nicolae Gheorghiu (Plo
ești), Alihai Weber (Sibiu) sînt 
elemente cu reale posibilități. A- 
cestora trebu'e să le creăm con
diții de lucru și mai bune, gindin- 
du-ne în permanență că din rindu- 
rile lor se vor recruta cadrele de
viitor ale gimnasticii noastre spor
tive. Sarcina aceasta revine în pri
mul rînd școlilor respective ca și 
comisiilor orășenești de gimnastică. 
De asemenea, comisia centrală de 
gimnastică are datoria de a-și în
drepta atenția asupra lor, avîndu-Ie 
în vedere la organizarea taberelor 
sportive de tineret.

Campionatul republican indivi
dual școlar de gimnastică, a con
stituit, fără îndoială, un succes pe 
drumul atragerii și ridicării de noi 
cadre în practicarea acestui sport. 
La reușita lui au contribuit arbi
trajul corect și nepărtinitor ca și 
organizarea, care a corespuns, deși 
a avut unele lipsuri.

★
Iată rezultatele înregistrate:
Fete: Cat. l-a: 1. Cornelia An-

ghel (Arad) 45,52 puncte; 2. Emi
lia Krucia (Arad), 45,07 p. Cat. 
!I-a: 1. Paula Timotei (Constanța) 
51,80 p.; Delia Stroescu (Bucu
rești) 51,30 p.; 3. Eugenia Dulea
(Bacău) 51,20 p. Cat. a lll-a: 
1, Ținea Telehoi (Constanța) 52,25 
p.; 2, Victoria Moldoveanu (Cons
tanța) 51,75 p.; 3. Elvira Doroftei 
(Bacău)

Băiefi: 
Knopp 
Francisc 
54,05 p.;
(Sibiu) 49,90 p. Cat.

50,65 p.
Cat. a 11-a:

(București) 54^80 p.; 
Okranik

3. Nicolae

1. Kuno
2.

(Timișoara) 
Moldoveanu 

a lll-a:
1. Nicolae Gheorghiu (Ploești)
53,85 p.;2. Tiberiu Drumuș (Arad)
52,10 p.; 3. Mihai Weber (S’biu)
51.25 p.

Casa Centrală a Armatei — campioană la floretă bărbați
E. MATEESCU

A. HIM

VI. Locomotiva București-Recoîta 
M.A.S. (handbal mase. sală).

VII. Csepeli Vasas-Dorogi Ba- 
nyasz (R.P.U.).

VIII. Sztalinvarosi Vasas-Voros 
Lobogo Budapesta (R.P.U.).

IX. Diosgyori Vasas-Szegedi Ha
ladas (R.P.U.).

X. Szombathelyi Lokomotiv-Hon- 
ved Budapesta (R.P.U.).

XI. Dozsa Budapesta-Vasas Bu
dapesta (R.P.U.).

XII. Vasas Izzo-Salgotarjani Ba 
nvasz (R.P.U.).

Meciuri de rezervă
A. Recolta Gîarmata-Constr. Lu

goj (handbal mase. sală).
B. Voința Timișoara-Fl. roșie Lu 

goj (handbal fem. sală).
C. FI. roșie Jimbolia-Metalul 

I.C.M.M. Reșița (handbal mase 
sală).

D. Metalul Reșița-Fl. roșie Jini- 
bolia (handbal fem. sală)

Participarea la acest concurs se 
face numai pe buletine generale sau 
multiple. Meciurile din acest pro
gram se desfășoară in cadrul ur
mătoarelor competiții : I, II și VI 
din „Cuna de iarnă": III și V din 
„Cupa Orașelor"; VII-XII din cam
pionatul de fotbal al R.P.U : IV, A, 
B, C. și D din „Cupa Sfatului 
Popular a orașului Timișoara".
PENTRU PARTICIPANTII. DIN 

CAPITALA
Participant» din Capitală de Ia 

concursul Nr. 37 (etapa din 19 de 
cembrie), care au 10, II sau 12 
pronosticuri exacte trebuie să pre
zinte azi, între orele 8—20, taloa
nele 2 și 3 la agenția centrală din 
C'pjlea Victoriei 9. Cei care au 9 
rezultate nu mai trebuie să prezinte 
taloanele deoarece au fost găsite 
buletine cu 12 rezultate exacte. 
Taloanele pot fi prezentate și de 
alte persoane decît titularii.

Cei oare au 10, 11 sau 12 rezul
tate exacte și nu prezintă azi ta
loanele pierd dreptul la premii.

Ultimul concurs de haltere al 
anului a reunit din nou majori
tatea fruntașilor acestui sport, sub 
culorile reprezentativelor Casei 
Centrale a Armatei, Asociațiilor 
Sportive Sindicale și Dinamo. A- 
ceasta din urmă a prezentat insă 
numai cinci concurenți, din cauza 
indisponibilității unor titulari, 
participînd, astfel. în afară de 
concurs.

Victoria a revent reprezentati
vei C.C.A., care s-a dovedit din 
nou echipa cea mai omogenă și 
cea mai bine pregătită. Aproape 
toți concurenții acestei formații 
s-au prezentat la valoarea lor o- 
bișr.uită ,1a nivelul arătat la cam
pionatul pe echipe. Au mers, to
tuși, mai bine V. Becteraș și I. 
Dancea, datorită cărora recordul 
țării pe echipe a crescut de la 
2130 kgr. la 2135 kgr.

Concursul de duminică a prile
juit o nouă și ultimă modificare a 
unor recorduri republicane, pe a- 
cest an. Astfel, tînărul Nelu Se
gal (Dinamo) concurîr.d în limi
tele categoriei ușoare, a stabilit 
două noi recorduri R.P.R., la pro
ba aruncat (125 kgr.-v. rec. 120 
kgr.) și la trîat'loniul clasic (300 
kgr.-v. rec. 297,5 kgr.) Dinamovis- 
tul s-a prezentat bine pregătit în 
acest concurs, deși a trebuit să 
slăbească, pentru a participa la 
această categorie. Pregătirea sa s-a 
văzut, mai ales, din faptul că n-a 
ratat nici o încercare și puțin a 
lipsit ca să ridice recordurile a- 
mintite la o valoare și mai înaltă. 
De remarcat că la proba aruncat 
Segal a îmbunătățit recordul de 
două ori, la interval de un sfert 
de oral Este însă cazul ca proas
pătul recordman să dea mai multă 
atenție pregătirii pentru proba îm
pins. Al treilea record a fost ob-

Duminică a avut loc ultima e- 
tapă a campionatului republican 
de scrimă pe echipe. La Oradea, 
Dinamo din localitate și Progresul 
Cluj și-au împărțit victoriile în 
cele două meciuri în care s-au în- 
tîlnit. Astfel, la floretă bărbați vic
toria le-a revenit dinamoviștilor cu
12-4,  iar la sabie a cîșt gat Pro
gresul Cluj cu 14-2. La floretă vic
toriile echipei Dinamo au fost rea
lizate de : Hertzeg (4), Manca (3), 
Szabo (3) și Gazdovics (2), iar 
cele ale Progresului de: H ncz (2), 
Kesthelly (1) și Bartoș (1). La sa
bie, cele 14 victorii ale Progresu
lui au fost obținute de Szantay
(4),  Gurath (4), Kokossy (3) și 
Bartoș (3), iar pentru Dinamo cele 
două asalturi fe-a cîștigat Szabo.

In meciul de la București, Pro
gresul F.B.-Progresul Arta, ul
tima s-a prezentat numai la floretă 
femei, unde a pierdut cu 11-5. Ce
lelalte două meciuri floretă bărbați 
și sabie au fost cîștigate prin ne- 
prezentare de Progresul F.B. cu 
16-0. Știința Cluj a cîștigat toate 
meciurile (floretă bărbați și femei

Miercurea Ciuc, unui dintre cele 
mai importante centre sportive de 
iarnă, nu și-a dezmințit faima nici 
anul acesta. Patinoarele și pista 
de gheață pentru patinajul de vi
teză au și fost date în folosință 
sportivilor. If) prezent, tinerii din 
Miercurea Ciuc își desăvîrșesc pre
gătirile pentru întrecerile de pati
naj viteză și pentru concursurile 
de hochei.

Cea mai bună și mai bine utilată 
bază sportivă de iarnă din Miercu
rea Ciuc o are colectivul sportiv 
Avîntul. Și anul acesta, ca și în 
ceilalți ani, colectivul sportiv A- 
vîntul a pus la dispoziția tineretu
lui două patinoare — folosite de 
hochei.ști—.precum și o pistă de 
gheață amenajată regulamentar, pe 
care se antrenează patinatorii de 
viteză ai tuturor colectivelor spor
tive din Miercurea Ciuc.

In imediata apropiere a celor 
două patinoare pentru hochei și a 
pistei' de gheață, se află o cabană

N. Segal (Dinamo)

ținut de Eremia Delcă (C.C.A.) în 
cadrul Categoriei semigrea, la pro
ba smuls (107,5 kgr.-v. rec. 106 
kgr.). Performanța acestuia a fost 
însă realizată la a patra încercare 
ș[ astfel ntt contează în rezultatul 
triatlonului clasic. Este interesant 
de arătat că în concurs el a ridicat 
100 kgr. Dacă recordul ar fi con
tat în încercările regulamentare, 
Delcă ar fi realizat cea mai bună 
performanță .a sa. Tot N. Segal și
E. Delcă aiu mai egalat două recor
duri ale țării, primul Ia proba 
smuls — 97,5 kgr. (cat. ușoară) și 
cel de al doilea la proba împins
— 110 kgr. (cat. semigrea).

Fiindcă am remarcat performan
țele de mai sus, este cazul să a- 
mintim că o serie dintre concurenți 
au fost Ia un pas de a realiza și 
ei r.oi recorduri, iar emotivitatea
— în special — i-a privat de ob
ținerea unor asemenea rezultate. 
(Iiie Ienciu, C. Bucur).

Dintre halterofilii care s-au ară

și sabie) cu 16-0, prin neprezenta- 
rea Științei București.

In urma acestor rezifltate, cla
samentele celor trei arme au urmă
toarea înfățișare:

FLORETA BĂRBAȚI

1. C.C.A. 12 10 1 1 135-57 21
2. Știința Cluj 12 7 3 2 118-74 17
3. Dinamo Oradea 12 7 2 3 131-71 16
4. Progresul F.B. 12 7 0 5 116:76 14
5. Progresul Cluj 12 2 2 8 72-12*0 6
6. Știința București ÎS 3 0 9 53-159 6
7. Progresul Arta 12 1 2 9 57-135 4

SABIE BĂRBAȚI

1-2 C.C.A. 12 11 0 1 137-55 22
1-2. Progr. Cluj 12 11 0 1 137-55 22
3. Progresul F.B. 12 6 2 4 105-87 14
4. Știința Cluj 12 4 2 6 89-103 10
5. Dinamo Oradea 12 4 1 7 88:104 9
6. Știința Buc. 12 2 1 9 73-122 5
7. Progresul Arta 12 0 2 10 22-150 2

FLORETA FEMEI

1-2. Progresul Cluj 8530 85-43 13
1-2. Știința Cluj 8530 85-43 13

Pe patinoarele din Miercurea Ciuc
cu vestiare spațioase, bine încălzite, 
in care patinatorii se pot echipa 
și odihr.i. Tot aci, într-un hol, co
lectivul sportiv Avîntul a pus la 
dispoziția tineretului o masă de te
nis, panouri pentru programările 
la antrenamentele colectivelor spor
tive din localitate, precum și bănci, 
scaune, pentru tinerii care, aștep- 
tîndu-și ora de începere a antre
namentelor, urmăresc jocurile de 
tenis de masă.

Bazele sportive de iarnă din 
Miercurea Ciuc nu sînt folosite 
însă numai de localnici. La 13 de
cembrie s-a deplasat la Miercurea 
Ciuc un lot de patinatori de la Tî
nărul Dinamovist ti n București, 
format d n Victot Radulescu, Al. 
Ba.-.ti, Erne."t Vasiu și Gh. Turcii. 
Tinerii bucureșteni au început an
trenamentele pe pista da gheață a 
colectivului Avîr.tul după un pro
gram minuțios, căutînd ca întrțun 
timp scurt să poată ajunge la sta
diul de pregătire în care se găsesc 

tat în progres trebuie să remar
căm pe Cornel Bucur (Repr. As. 
Sp. Sindic), care și-a ridicat nive
lul rezultatelor la împins ș; tria- 
tlon, V. Becteraș, ca și tinerii Val. 
Mincior și Gh. Gospodinov (Dina
mo). Sub valoarea lor s-au prezen
tat I. Birău și Gh. Ienciu.

Fără îndoială că o contribuție 
importantă la realizarea succesu
lui a avut-o buna organizare a 
conclusului .asigurată de C.C.A., 
și de arbitrajul corect și exigent 
(J. Chirtop, Gh Apostoi și Gh. 
Purcărea).

Si acum rezultatele:
Echipe: 1. C.C.A 2.135 kgr-, 2. 

Reprezentativa Asociațiilor Spor
tive Sindicale 2.037,5 kgr. (Dinamo 
cu 5 oameni — 1.417,5 kgr.).

Individual: cat. cea mai ușoară: 
1. V. Becteraș (C.C.A.) 250 kgr.,
2. Gh Berteanu (Repr. As. Sp. Sin
dic.) 225 kgr., 3. Șt. Orbșn (Di
namo) 222,5 kgr., cat. semiușoa- 
ră : 1. I. Birău (Rep. As. Sp. Sind.) 
262,5 kgr., 2. Ștefan Ștefan 
(C.C.A.) 242,5 kgr., cat. ușoară : 
I. N. Segal (Dinamo) 300 kgr., 2. 
Tiberiu Roman (C.C.A.) 285 kgr. 3.
Gh. Ienciu (Rep. As. Sp. Sind.)
285 kgr., cat. semimijlocie: 1.1. Ien. 
citi (Rep. As. Sp. Sindic.) 330 kgr.,
2. A. Vasarhely (C.C.A) 310 kgr.,
3. Gh. Gospodinov (Dinamo) 290
kgr., cat. mijlocie: I. 
(C.C.A.) 335 kgr, 2. 
(Repr. As. Sp. Sind.)

I. Dancea 
C. Bucur 
332,5 kgr.,

3. A. Nestorov (Dinamo) 310 kgr.,
4. V. Mincior (Dinamo) 295 kgr- 
cat. semigrea: 1 E. Delcă (C.C.A.) 
335 kgr., 2. L. Anghel (Repr. As. 
Sp. Sindic.) 297,5 kgr., cat grea:
1. S. Cazan (C.C A.) 377,5 kgr.,
2. N. Bălcăceanu (Rep. As. Sp.) 
335 kgr., 2. 1. Anghel (Repr. As. 
Sindic). 305 kgr.

I. SEINESCU
I. OCHSENFELD

3. Progresul F.B. 8 4 1 3 79:19 9
4. Progresul Arta 3 2 1 5 55:73 5
5. Știința Buc. 8 0 0 8 13-115 0

In baza acestor clasamente, e- 
chipa de floretă bărbați a Casei 
Centrale a Armatei clasată pe locul 
I la această armă, a cucerit titlul 
de campioană republicană pe anul 
1954. La celelalte două iprobe, flo
retă femei și sabie, întrucît pe pri
mele două locuri se găsesc la e- 
galitate de puncte cite două echipe, 
titlul de campion va reveni echipei 
care va cîștiga întrecerea de baraj. 
Astfel, pentru mîine, la Orașul 
Stalin, este programat meciul de 
baraj C.C.A.-Progresul Cluj care 
urmează să desemneze ech pa cam
pioană la proba de sabie. Meciul de 
baraj pentru titlul de echipă cam
pioană Ia floretă femei se va dîs- 
puta între cele două echiipe din 
Cluj, Progresul și Știința care se 
găsesc pe primul loc la egalitate 
de puncte. Meciul lor va avea loc, 
duminică 26 decembrie la Cluj.

patinatorii localnici. Săptămîna a- 
ceasta urmează să sosească în 
Miercurea Ciuc ș, patinatorii I. 
Crăciun, Ludovic Toth, I. Panai- 
tescu și Ștefan Urlich de la Dina
mo Orașul Stalin Aceștia se vor 
antrena, ca și patinatorii de la Tî
nărul Dinamovist, sub îndrumarea 
lui Florin Gamulea.

In Miercurea Ciuc se antrenează 
și campionul nostru la patinaj vi
teză Vladimir Bulat de la Casa 
Centrală a Armatei. Atît Vladimir 
Bulat cit și Florin Gamulea' nu se 
ocupă numai de pregătirea lor și a 
elevilor lor, dar și de tinerii din 
localitate, a căror pregătire o su
praveghează cu atenție.

Alături țje patinatori) de viteză, 
pe terenurile de hochei ale colecti
vului sportiv Avîntul din Miercurea 
Ciuc se antrenează ech'pele de ho
chei ale Casei Centrale a Armatei,- 
Știința Cluj, Avîntul și Progresul 
Miercurea Ciuc.



Maestrul mternațrctial O. Tro’anescu 
camplcLi de șah al R. P. R. pe amil 1954

Sîmbătă după-amiază, cînd, pen
tru ultima oară în acest an, iubi
torii de șah au luat pur și simplu 
cu asalt aula Bibliotecii Centrale 
Universitare, lupta pentru titlul de 
campion era aproape tranșată. In
tr-adevăr, în dimineața aceleiași 
ziile, mia-cstrul Troian-escu prin câș
tigarea întreruptei cu M. Rădu- 
lescu, luase avans de un punct a- 
supra următorului clasat, E. Cos- 
tea. In ultima rur.dă, lui Troia- 
nescu (care avea albul în partida 
cu Samarian) îi era deci sufi
cientă doar o remiză — pentru 
a-și asigura primul loc în clasa
ment, iar în caz de pierdere, el pu
tea fi numai egalat de Costea. Or, 
cum acesta avea de înfruntat (cu 
negrul) un adversar foarte greu de 
întrecut, pe I. Halic, era aproape 
evident că Troianescu va cuceri ti
tlul die campion ,ad R.P.R.

„Calculul hârtiei’’ a fost confir
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Activitatea la handbal in sală
In cadrul „Cupei de iarnă" s-au 

înregistrat ieri seară următoarele 
cczuhate:

C.C.  A.-Locomotiva 17-8 (11-3). 
Au înscris: Bulgaru (5), Schuller
(5),  Oprișan (3), Jost (2), Pla
ton și Cetini pentru C.C.A., Rei- 
mesch (2), Demha-rdt (2), Czell 
(2), Gulden, Luțu pentru Loco
motiva.

Recolta — Flacăra Ploești 20- 
12 (10-7). Au înscris: Nicu'escu 
(5), Martini (4), Crăciun (3), 
Dumitrescu (2), Simionescu (2), 
Nicolciu (3), Slmion pentru Re
colta și Tischler (3), Șelaru (3), 
Stavrescu (3), Cîmpeanu (3) pen
tru Flacăra.

Dinamo — Știința I.C.F. 24— 
16 (13—7). Au înscris: Tischler 
(7), Stăncscu (6), Radu Cernat 
(5), Ltipescu (4), Sziics și Vlase 
pentru Dinamo, iar pentru studenți:

Scurte știri externe
O Moscova 20 (Agerpres). — 

TASS transmite :
In orașul ucrainean Lvov s-au 

desfășurat timp de mai mtilte zile 
întrecerile din cadrul campionatului 
unional de scrimă. Titlul de cam

pioni ai U.R.S.S. la floretă a fost 
cucerit de sportivii Appolinaria 
Plehanova (Lvov) și Mark Midler 
(Moscova). La proba de sabie, pe 
primul loc s-a clasat Iozas Udras 
din orcul Vilnius, iar la spadă 
Ialtkov Rîlskii din Moscova.

La campionate’e unionale de scri
mă au luat parte peste 250 de 
sportivi. Pe echipe, pr’mu’. loc a 
revenit echipei orașului Moscova-

• Alexandria 20 (Agerpres).— 
TASS transmite :

La 18 decembrie s-a disputat la 
Alexandria cea de a doua întâlnire 
internațională prietenească de 
Inpte clasice dintre sportivii so
vietici și cei egipteni. Echipa se
lecționată a U.R.S S s-a întîlnit 
cu eclfpa orașului Alexandria. în
tâlnirea disputată la 7 categorii a 
hiat sfîrșit cu victoria luptătorilor 
sovlet’ci cu scorul de 7-0. Sportivii 
Maneev și Nikolaev au obținut vic
toriile prin tuș, iar ceilalți la 
puncte. 

mat cu prisosință. Mai întâi, 1 ladle 
și Costea au convenit la remiză (la 
mutarea 22) apoi i-au imitat Tro- 
ianescu și Samarian, care au mai 
jucat 10 mutări în plus. Agitata 
luptă pentru întîietate avea un e- 
pilog contrastant de liniștit, dar 
explicabil după atîtea eforturi și 
emoții... Singur Bălăr.el a mai în
cercat să forțeze cîștigul în par
tida cu M. Rădulescu, dar acesta 
a găsit o surprinzătoare poziție de 
remiză într-un final de pioni apa
rent, ducînd astfel și această par
tidă la un rezultat egal.

Dacă a fost liniște ir. fruntea 
clasamentului, în schimb două par
tide (Ciocîltea-Seimcanu și Miti- 
telu-Soos) au prilejuit o luptă 
foarte dîrză, aceasta deoarece ju
cătorii cii negrul acumulaseră în 
ajun 11 */2 puncte și o victorie le-ar 
fi dat posibilitatea să îndepli
nească norma de maestru. A reușit

Călimpn (6), Drăgan (5), Glier- 
mânescu (2), Oprea (2) și Roger 
Cernat.

TIMIȘOARA 19 (prin telefon). 
Sîmbătă și duminică s-au desfășu
rat în sala S.M.T.C.F. din locali
tate primele jocuri de handbal în 
sală din cadrul Cupei Sfatului 
Popular al orașului Timișoara. Pri
mele meciuri s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate: Seria l-a : 
Metalul Tehnometal—Locomotiva 
Timișoara 24—4 (14—2) ; Metalul 
Reșița—Metalul I.C.M.M. Reșița 
6—3 (2—1); Flamura roșie Jim- 
bolia — Progresul Arad 11—25 
(4—11). Seria a D-a: Recolta 
Ghiarmata—Știința S. M. T. C. F. 
14—18 (5—6) ; Voința—Construc
torul 23—9 (12—4) ; Știința
S. M. T. C. F.—Constructorul 7—0 
(4—0) ; Știința Invățămînt—A- 
vîntul Deta 16—16 (7—7) ; Con

0 interesantă competiție de tenis de masă
In cadrul pregătirilor lotuikiii re

prezentativ de tenis de masă, Sala 
Sporturilor de la Floiroasca va găz
dui joi între orele 17—22 o in
teresantă competiție. Cu acest 
prilej vor avea loc trei întâlniri 
interechipe.

Astfel, o echipă formată din 
maestra emerită a sportului și cam
pioană mondială Angelica Rozea- 
nu, camp’onul țări; noastre Matei 
Gantner și maestrul sportului To
ma Reiter va primi replica unei 
formații alcătuită din maestrul 
sportului Tiberju Harasztosi și 
jucătorii Paul Pesch și Mi.roea 
Popescu. Meciurile vor avea loc 
după sistemul Cupei Swaythling 
de la campionatele mondiale.

Celelalte două întâlniri interechi- 
pe se vor juca sistem „Cupa Cor- 
billon".

Hocheiștiu elvețieni se pregătesc in vederea 
meciurilor cu reprezentativa Uniunii Sovietice

ZURICH. — Hocheiștii elveți
eni au început pregâtiriîle în vede
rea meciurilor cu echina reprezen
tativă a Uniunii Sovietice. Pri
mul meci v«e avea loc astăzi la 
Zurich, iar ceF^fc a! do'lea joi 23 
ri cenibrie la Bas-1 Imediat după 
întoarcerea ei ipei elvețiene, care 
a jucat cu naționala Ger.mămici 

Seimear.u, învingător la mutarea 
42 după o frumoasă combinație. In 
schimb, Soos, deși avusese a- 
vantaj la începutul partidei, a ata
cat neinspiirat, pierzând material și 
trebuind apoi să caute remiza în
tr-un final de turnuri.

Alte rezultate în runda XlX-a au 
fost: Partos-Suta V2-V2, Ghițescu- 
Karacsony 0-1, Nacht-Drimer 0-1, 
I. Szabo- Radovici 1-0, Alexan- 
drescu-Weisman 1-0.

Terminate partidele ultimei run
de, s-a dat citire clasamentului de
finitiv. Cu aplauze au fost salutați 
dr. O. Troiar.escu, campion de șah 
al R.P.R. pe 1954, apoi următorii 
clasați E. Costcia, I. Bălanei, P. 
Seimeanu, ca și toți ceilalți foști 
competitori la titlu care timp de 
aproape o lună au dat o luptă din
tre cele mai frumoase pentru de
semnarea celui mai bun șahist aii 
țăr’i

structorul Lugoj—Metalul Electro
motor Timișoara 9—16 (5—7). Fe
minin : Flamura roșie Jimbolia— 
Voința Timișoara 5—2 (1—1) ;
Metalul Reșița—Flamura roșie In
dustria Linei 2—2 (0—1) ; Flamu
ra roșie U.T.T.—Flamura roșie Lu
goj 5—1 (5—01

Andrei Waitenfeld 
corespondent

TG. MUREȘ (prin telefon de 
la subredacția noastră). Meciul dis
putat de echipa feminină locală Pro
gresul și selecționata orașului 
București a oferit un spectacol 
frumos. Victoria a revenit mure- 
șencelor cu scorul de 7-3 (4-2), 
prin punctele Înscrise de Oprea 
(2), Neamțu (2), Nagy (3). Pen
tru bucureștence au marcat 
Gramm, Răceanu, Popa

NERVA POPA

In primul meci, echipa compusă 
din maestra sportului Sari Szasz 
și Ella Zeller va înfrunta o selec
ționată formată din tinerii Zaha- 
ria Bujor și Alexandru Șirfincam.

In cealaltă totîlnire, formația 
tiaerelor Irma Magyari și Maria 
Golopența va juca împotriva pu
ternicei formații alcătuită din ju
cătoarele Anita Babichian și Geta 
Stirugaru.

De menționat că, în toate cele 
trei întîlnri interechipe, o parti
dă individuală se va juca după 
sistemul „cel mai bun din cinci 
seturi" și nu, așa cum se obiș
nuiește la meciur le pe echipe, 
conform sistemului „cel mai bun 
din trei seturi". Aceasta, pentru 
ca jucătorii noștri să se poată 
acomoda cu un efort mai prelun- 
£it- 

occidentala, ,au fost selecționați 
17 jucători. Printre aceștia se află 
și „veteranul" Schubigger care a- 
nul trecut nu a jucat în echipa 
națională. Din lot mai fac parte 
fundașii Hands,-h n și Go’az, pre
cum și atacant;! W. Keller și 
Blank care sînit în fommă bună.

0 importantă competiție pentru juniori Ia rugbi
Comisia centrală de rugbi a 

hotărît organizarea în anul vii
tor a unui campionat de ju
niori, la cane vor participa echi
pe din orașele Cluj, Timișoara, 
Orașul Stalin, Galați, Buzău și 
București.

Acest campionat se va dispu
ta, în două faze și anume:

1) Faza orășenească, la care 
iau parte 6 echipe din fiecare 
oraș amintit mai sus. Faza oră
șenească se va disputa după 
sistemul tur-retur.

2) Faza finală, lai care vor lua 
parte câștigătoarele campionate
lor orășenești (prima clasată) 
iar din Capitală primele două 
clasate în cele două serii. Fa
za finală se desfășoară sistem 
eliminatoriu, iar cîștigătoarea 
ei va fi declarată campioană re
publicană de juniori.

Acest campionat rezervat ju
niorilor va începe la data de 17

Conferința comisiei centrale de călărie
La 18 decembrie a avut loc 

Conferința comisiei centrale de 
călărie pe anul 1954. Lucrările 
Conferinței au fost deschise de 
tov. Gh. Vidrașcu, președintele 
comisiei centrale de călărie. A- 
poi, tov. Gh. Nicolescu, preșe
dintele colegiului de antrenori a,K 
prezentat raportul de act'vitate 
a comisiei centrale pe anul 1954. 
Raportul a oglindit frumoasele 
sticcese obținute în acest an in 
sportul călare. De-a lungul în
tregului an s-a putut observa o 
simțitoare creștere a nivelului 
tehnic al călăreților noștri frun
tași, un vădit progres al parti- 
cipanților în probele de dresaj 
cât și în cele de obstacole. Urmele 
succese au fost obținute și în 
sportul de masă, îndeosebi in 
regiuni ca: Regiunea Autonomă 
Maghiară, Ploeșt', Suceava, pre
cum și în unele asociații sporti
ve sindicale cum sînt: Metalul, 
Recolta.

Raportul a scos în evidență 
și numeroase lipsuri în ceea ce 
privește angrenarea elementului 
feminin în practicarea acestui 
sport, lărgirea bazei de masă a 
sportului călare, insuficienta 
preocupare pentru amenajarea 
cit mai multor baze sportive etc.

Raportul a prilejuit discuții 
vii; numeroși sportivi, activiști 
și reprezentanți ai diferitelor de
partamente luînid cuvîn.tul și cri
ticând curajos lipsurile comisiei 
centrale au făcut totodată o se
rie de propuneri privind necon
tenita îmbunătățire a activității 
călăriei și în special a activi
tății de masă în acest sport. 
Printre cei care au luat cuvântul 
au fost tovarășii: Smărăndache, 
Crișan, N. Mihalcea, Cazacu, 
Dumitriu, V. Fotescu, F. Țope- 
scu, Iliescu Zănoagă, Gramato- 
vici. M. Timu, dr. MoMoveanu, 
C. Zahei, Trotea, M. Măinescu, 
Niculescu, Gh-mrghiu, Teodora, 
Biolan.

In cea de a doua parte a lu-

La hochei pe gheață
R. Cehoslovacă — Suedia 7-3 (4-0,3-1,0-2)
PRAGA 19 (prin telelon de la 

corespondentul ziarului nostru)
Sîmbătă seara, Stadionul de 

iarnă din P aga era plin p nă la 
refuz de amatorii jocului de ho
chei, care veniseră să asiste la 
meciul de revanșă dintre echipele 
reprezentative ale Cehoslovaciei și 
Suediei.

In acest meci, echipa Cehoslo
vaciei a desfășurat un joc de fac
tură foarte înaltă, în special în 
primele două reprize. Jucătorii 
suedezi nu au putut face față a- 
lurci rapide impuse de gazde și 
abia în ultima repriză, profitînd de 
jocul mai lent al gazdelor, reu
șesc să reducă din handtcap. Jo
cul ia sfîrșît cu rezultatul de 7-3 
pentru jucătorii cehoslovaci.

La fluierul arbitrilor Vujtech (R. 
Ceh.) și Axberg (Sued1 a) echipele 
au aliniat următoarele formații: 
R. C hoslovacă : Hanzl J’r'-Gut, 
Zikal. Novy, Lidral-Vaclav Bub- 
nik, Barton, Vidlak-Rajman, Za- 

aprilie 1955, faza finală uri: i.nd 
să aibă loc la București.

In sprijinul acestei acțiuar, 
Comisia centrală de rugbi va 
trimite în aceste centre unul sau 
doi antrenori, care vor asigura 
buna desfășurare a procesului 
de instruire și antrenament.
• Subcomisia de arbitri de pe 

-lingă Comisia centrală de rugbi 
nu duce o activitate organizată, 
mai ales în această perioadă în 
care aportul ei ar fi fost foarte 
folositor pentru definitivarea 
noilor modificări aidiuse regula
mentului de rugbi.

• In schimb, Colegiul de an
trenori duce o activitate susținu
tă, organizing ședințe bilunare 
în care sînt dezbătute diferite 
probleme din tehnica și tactica 
rugbiului, în scopul sistemati
zării acestor materiale care vor 
fi apoi trimise antrenorilor și 
echipelor din țară 

crărilor Conferinței a fost pre
zentat planul de muncă pe anul 
1955, care a prilejuit de ase
menea numeroase discuții.

Au fost apoi aleși, membrii 
noii comisii centrale de călăr’e: 
Gh. Vidraișcu, președinte, Al. 
Gavrilescu, M. Vasiliu, FI. Dă- 
nălache, V. Voicu, N. Bădule- 
sou, L Abramovici, Gh. Nico
lescu, M. Timu, N. Zidaru, V. 
Safer, M. Măinescu, 1. Apahi- 
deanu, D. Gî. leșteanu, D. Dumi
trescu, Gh. Popescu, C. Zahe1, 
Gh. Andrei, F. Țopescu, D. Deak, 
C. Apostol, Al. Crișan, Gh. Du- 
mitrașcu, Gh MoMoveanu, dr. 
Alexandrescu, A. Bodor. Szabo 
Zolt an, M. Stoe-nescu, Iliescu 
Zănoagă, A. Purcher. a, Gh. 
Ferderber, I. Munteațnt, C. Vi- 
droiu, I. Teodoru, C. Matia, N. 
Apostol, I. Dobre și C. Căru- 
țașu.

înainte ca tov. Gh. Vidrașcu, 
președintele comisiei centrale de 
călărie, să declare închisă Con
ferința comisiei centrale, tov. 
M. Vla'cu, vicepreședinte al Co
mitetului pentru Cu'tură Fizică 
și Sport de pe lângă Consiliul 
de Miniștri a înmînat distincția 
„Merite în sport" unor activiști 
obștești care au depus in anul 
1954 o intensă activitate în 
siportul călare. Au primit dis
tincția „Merite în sport- tova
rășii: Al. Gavrilescu, D. Dumi
trescu, Gh. Popescu, A. Bodor, 
C. Apostol.

A urmat apoi vizionarea jur
nalelor documentare: Concursul 
hipic de la Ploești și „O herghe
lie model" precum și filmul 
sportiv Campionatele interna
ționale de călărie a’e R.P.R.

In dimineața zilei următoare, 
delegații la Conferință și nu
meroși alți invitați ai diferitelor 
departamente au urmărit cu vin 
interes antrenamentul cailor și 
călăreților la centrul de pregă
tire a echipei hipic- C C A 

urodsky, Bacilek-Hajsman, Svach, 
Pantucek. Suedia: Johansson-Thu- 
man, Bjorn-, Lark Pedc-rsson. Rune 
Pedersson-tilgsbram,Tumba Johans
son, R. Pcdeirsson-Larssan, Jo
hansson, Slostam-Blomquist, Karl
sson, E. Johansson. In pr.ma re
priză, jucătorii cehoslovaci reușesc 
să înscrie de patru ori prin Gut, 
Svach, Zikal și Barton. In repri
za secundă echipa cehoslovacă își 
mărește avantajul prin Gut, Pan
tucek și Hajsman. Oaspeții reu
șesc să înscrie o singură dată prin 
Tumba Johansson. In uit ma re
priză. profitînd de două greșeli 
ale apărării cehoslovace, oaspeții 
înscriu prjn Tumba Johansson și 
Lile Johansson, astfel că meciul se 
termină cu scorul de 7—3 (4—0, 
3—1, 0—2) în favoarea echipei 
cehoslovace.

INDRICH PEJCHAR
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Adunarea pentru pace 
a sportivilor din Capitală

Astăzi la ora 18 în Sala Spor
turilor de la Florească, vă avea 
loc o adunare a s'portivilor din 
Capitală consacrată discutării 
problemei asigurării păcii și 
securității colective în Euro
pa. Vor lua cuvîntul: mae
strul sportului Dumitru Chiose,

Iată clasamentul redus:ECHIPELE GAZDĂ SÎNT FAVO
RITE

Duminică Honved Budapesta a 
fost învinsă I Qred că acest rezul
tat a „încurcat" multi jucători la 
„Pronosport" — spunea la telefon 
corespondentul nostru de la ziarul 
Nepsport din Budapesta.

La aceasta, n-am avut decît să-i 
răspundem că spre fericirea jucă
torilor de la „Pronosport" jocul a- 
cesta a fost anulat I Dar, alte sur
prize au mai fost ?

— Una singură — ni se răspun
de. Sztalinvarosi Vasas a terminat 
la egalitate, 2—2, în deplasare CU 
Gyori Vasas /

— Dar înfrîngerea lui Kinizsi nu 
constituie o surpriză ?

— Nu, pentru că Salgotariăn 
este o echipă care joacă excelent 
pe teren propriu. Și Honved a fost 
învinsă la Salgotarjăn, și multe 
alte echipe fruntașe au plecat stea, 
gul în fata acestei puternice echipe. 
Dar să vă spun un „secret", foarte 
util jucătorilor de la „Pronosport" 
La noi, echipele gazde știu să 
beneficieze la maximum de avan
tajul terenului. Aproape 80 la sută 
din echipele gazdă cîștigă meciu
rile Și acest lucru este acum cu 
atît mai valabil, cu cît campiona
tul se apropie de sfîrșit și la ordi
nea zilei este lupta pentru titlu și 
lupta pentru a scăpa de retrogra
dare.

Și acum, iată cîteva scurte rela
tări asupra meciurilor din etapa 
de duminică. Dozsa a învins Hon
ved cu 5—4 (3—3) după un joc 
foarte spectaculos în care prima a 
jucat fără greșeală, cu mult elan 
șt a avut o pregătire fizică exce
lentă. Scorul l-a deschis Honved 
prin Machos, Szusza a egalat, apoi 
Dozsa a înscris din nou prin Virăg 
iar Kocsis a egalat Cu cîteva mi
nute înainte de pauză, Szusza a 
înscris din nou și Honved a ega
lat iarăși prin Machos. După pau
ză, pregătirea fizică a echipei Hon
ved a lăsat mult de dorit. Jocurile 
internaționale deosebit de grele pe 
care le-au susținut în ultima vrgme 
fotbaliștii de la Honved au deter
minat o vădită oboseală a echipei 
care se îndreaptă acum „șchiopă
tând" spre titlu. Dozsa a reușit să 
Înscrie încă două goluri prin Vi- 
răg și Szusza, și apoi în ultimele 
minute, Puskas a redus scorul la 
5—4. Iată formația cu care a jucat 
Honved: Farago—Răkoczi, Lorănt, 
Kovăcs — Bozsik, Bănyai — Budai, 
Kocsis. Machos, Puskăs, Czibor.

Vasas Budapesta a învins ușor, 
cu 3—1 (2—1), pe Vasas Izzo, 
care în retur a avut o comportare 
foarte slabă. Golurile au fost în
scrise în ordine de Szilâgyi I, Be- 
rendi, Kineses (Izzo) și Ilovszki.

Salgotarjăni Bănyăsz a învins pe 
Kinizsi cu 2—1 (2—1). In echipa 
minerilor Szojka și portarul Olăh 
au jucat excelent. Kinizsi a jucat 
mai bine în partea doua a meciului, 
dar s-a lovit de o apărare decisă 
și bine organizată. Golurile au fost 
marcate de Vasas (2) și Kertesz.

Gyori Vasas a terminat la ega
litate 2—2 (2—1) cu Sztalinvarosi 
.Vasas, Ultima, deși nu are decît 
slabe șanse să scape de retrogra
dare, a jucat foarte bine în partea 
a doua a jocului, reușind să ega
leze, și nu i-a lipsit mult să ob
țină victoria. Dorogi Bânyă'sz nu 
și-a dezmințit faima de care se 
bucură pe teren propriu. Deși con
dusă la pauză cu 1—0 de Diosgyori 
iVasas, în partea a doua a jocului 
Banyăsz a înscris nu mai puțin de 
4 puncte prin Ilku II (2) și Var
ga (2).

Szegedi Haladăs a Învins cu 4—2 
(3—0) pe Szombathely Lokomotiv. 

Gazdele au condus cu 4—0 prin 

maestra sportului Elena Leuștean, 
maestrul internațional dr. ®. Troia- 
nescu, campion de șah al R.P.R., 
Adina Stroescu, conferențiară uni
versitară, Emerich Vogi, antrenor 
de fotbal, Lucian Popescu, antrenor 
de box și Marin Niculescu, antre
nor de ciclism.

(Agerpres)

punctele marcate de Csâki (3) și 
Czirâki, ca apoi feroviarii să re
ducă scorul prin Papp și Kalezsan- 
szki.

In sfîrșit Voros Lobogo a învins 
cu un scor concludent 5—0 (1—0) 
pe Vasas Csepel. Golurile au fost 
marcate de Palotâs, Sândor, Mol
nar, Palotăs și Hidegkuti. Acesta 
din urmă a fost eliminat din joc 
(min. 86 pentru atitudine nespor
tivă față de arbitru). Deci Voros 
Lobogo nu a pierdut încă șansele 
să devină din nou campioana ță
rii. In cazul că Voros Lobogo cîș- 
tigă toate meciurile (mai are de 
jucat și ou Honved) și echipa Hon
ved pierde două jocuri, campioana
pe acest an va fi Voros Lobogo.

Iată clasamentul:

1. Honved 22 17 1 4 75:30 35
2. Voros Lobogo 21 13 3 5 65:18 29
3. Kinizsi 24 14 1 9 48:30 29
4. Vasas Bp. 24 10 7 7 45:47 27

5. Dozsa 23 10 4 9 49:43 24

6. Dorogi Bânyâsz 24 7 9 8 36:39 23

7. Gyori Vasas 24 8 7 9 38:47 23

8. Vasas Izzo 24 6 10 8 26:39 22

9. Diosgyori Vasas 23 9 3 11 45:52 21

10. Csepeli Vasas 24 6 9 9 29:45 21

11. Salgotarjâni
Banyasz 24 6 8 12 27:43 20

12. Szegedi Hal. 24 7 6 11 35:58 20

13. Szombatheli
Lokomotiv 23 6 6 11 27:46 18

14. Sztallnvaros 24 6 4 14 34:48 16

★
In urma campionatului de cali

ficare pentru categoria A, echipele 
Kobănyai Dozsa și Legiero din 
Szolnok au promovat în prima oa>- 
tegorie a campionatului R.P. Un
gare.

CAMPIONATUL DE FOTBAL 
AL R. D. GERMANE

In etapa de duminică s-au înre
gistrat rezultatele: Dinamo Berlin- 
Rotation Leipzig 1-1; Lokomotiv 
Leipzig-Karlmarxstadt 3-3.

Spartak Sokolovo Praga a dispus de Dynamo Zagreb 
cu scorul de 4-2 (4-1)

PRAGA 20 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Duminică 
s-a desfășurat la Zagreb întîlni- 
rea internațională de fotbal din
tre echipele Spartak Sokolovo din 
Praga și Dynamo Zagreb. Peste 
35.000 de spectatori au umplut 
tribunele stadionului pentru a ur
mări jocul dintre echipa campioa
nă a R. Cehoslovace pe anul 1954 
și echipa clasată pe primul loc 
în clasamentul turului campiona
tului Jugoslaviei.

Jocul a fost de un nivel tehnic 
ridicat datorită formei bune a 
ambelor echipe. Jucătorii echipei 
Spartak Praga au jucat pe jos, 
au combinat cu precizie și, mai 
ales în prima repriză, au tras de 
multe ori la poarta echipei Dyna
mo. De asemenea, apărarea a ju
cat perfect, stăvilind atacurile 
gazdelor și nepermițtidu-le să tra
gă la poarta apărată de Houșka. 
In repriza a doua, gazdele au a- 
tacat mai mult, însă nu au putut 
înscrie decît o singură dată, ast
fel că meciul s-a terminat cu vic
toria echipei Spartak Sokolovo 
Praga cu scorul de 4—2 (4—1).

La fluierul arbitrului Marek 
(Zagreb) echipele au aliniat ur
mătoarele formații : Spartak So
kolovo Praga: Houșka-Sirotek, Ko- 
ubek, Zuzanek-Hejski, Prochazka- 
Jares (Starsy)’, Svoboda, Krizak, 
Crha (Prejs), Pesek.
Dynamo Zagreb: Krali-Șikic, Hor
vath, Boanosic-Rezek, Ferkovic-

Echipa de hochei 
a Unsunii Sovietice 
a plecat in Elveția

Moscova 18 (Agerpres).— TASS 
transmite :

La 17 decembrie a părăsit Mos
cova, plecînd în Elveția, echipa 
selecționată de hochei pe gheață 
a Uniunii Sovietice. Hocheiștii 
sovietici vor susține mai multe 
întîîniri prietenești cu cele mai 
bune eehjpe elvețiene. Apoi, se
lecționata de hochei a U.R.S.S. 
va pleca în Suedia.

1. Erfurt
2. Brleske
3. Lokom. Leipzig
4. Vorwărts

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

11 5 4 2 17:13 14

DE PRETUTINDENI

Ziarele franceze aduc elogii 
jucătorilor austriaci de fotbal, care, 
după cum se știe, au fost racolați 
ta ultima vreme de diferite cluburi 
profesioniste franceze. Centrul îna
intaș al echipei Strasbourg Ernst 
Stojaspal înscrie în fiecare meci 
cîte un gol și astfel echipa sa se 
află în plutonul fruntaș al clasa
mentului. Foarte mult apreciat este 
și Kominek, fostul inter stingă at 
echipei F.C. Austria care joacă ac
tualmente la Nîmes, echipă situată 
de asemenea în plutonul fruntaș. 
Se vorbește și de un alt cunoscut 
jucător austriac, fostul centru mij
locaș al naționalei austriece Hap
pel. Despre acesta se spune că ac
tualul său club, Racing Glub Pa
ris, a reușit să-l convingă să de
vină cetățean francez. Și într-ade- 
văr, Happel va deveni „Cetățean 
francez". Motivul constă în faptul 
că după o dispoziție a federației 
franceze de fotbal, o echipă nu are 
dreptul să angajeze decît un sin
gur jucător străin ta decursul unui 
an Se înțelege deci că, Happel fi
ind „cetățean francez*', Racing 
Club Paris va putea la anul să 
racoleze un alt fotbalist străin. 
Iată cum „legile*: pot fi ocolite 
cînd este vorba de interese" ...

După cum se anunță dim Buda
pesta, stadionul Popular din capi
tala R.P. Ungare va fi mărit în 
cursul anului viitor ou încă 20.000 
loouri.

In cursul lumii mai se va des
fășura la Budapesta întîtairea re
vanșă dintre reprezentativa R. P. 
Ungare și Scoției. In. luna iulie, 
mai multe echipe engleze, printre 
care Wolverhampton Wanderers și 
Chelsea vor susține cîteva jocuri 
în R. P. Ungară.

Benko, Cionc, Lipesinovic, Ceaj- 
kovsky II, Dvornic.

In minutul 3 de joc, oaspeții a- 
tacă puternic și Svoboda trage pu
ternic de la 25 m. Mingea lovește 
bara și ricoșează în plasă. Este 
1—0 pentru Spartak. Cel de al 
doilea gol al oaspeților este .în
scris în min. 33. Balonul este la 
Krizak care se îndreaptă spre poar
ta apărată de Krali. Fiind ata
cat de un apărător advers, el pa
sează lui Chra care era liber și 
care înscrie plasat. Patru minute 
mai tîrziu, Krizak este din nou în 
posesia balonului, trage puternic, 
portarul Krali respinge și Jares, 
care a urmărit faza, înscrie cel 
de al treilea gol. In min. 40 din 
nou Krizak are balonul, pasează 
lui Chra care înscrie al patrulea 
gol. Două minute mai tîrziu, gaz
dele reușesc să marcheze primul 
gol prin Ceajkovsky II. După pau
ză, gazdele atacă mai organizat, 
însă apărarea oaspeților joacă 
ireproșabil și nu permite atacan- 
ților echipei Dynamo să tragă la 
poartă. Unicul gol al reprizei este 
înscris de către Ferkovic în min. 
65.

De la învingători s-au remarcat 
în mod deosebit Zuzanek. Koubek, 
Prochazka, Svoboda și Krizak, iar 
de la învinși Horvath, Rezek, Fer
kovic, Ceajkovsky II și Dvornic.

Fotbaliștii cehoslovaci vor sus
ține miercuri o nouă întâlnire, în 
iocalitatea Split, cu echipa Hajduk.

JNDR1CH PEJCHAR

„Un pedagog model”
Astăzi vă vom face cunoș

tință cu profesorul Bîtă. In ac
tul ’ de naștere îi spune astfel: 
Gheorghe' Muranievici. Intre 
timp, însă, omul nostru a fă
cut ce a făcut și și-a schim
bat numele. In acte nu, dar 
rar se mai găsește azi cineva 
în Pitești care sâ-1 cunoască 
sub alt nume decît acela de... 
Bîtă. E un nume pe care și 
l-a cîștigat după o îndelunga
tă și originală „activitate" pe
dagogică depusă la Liceul te
oretic de băieți din Pitești...

Dar, înainte de a intra în 
subiect, nu e rău să aflați că 
Gheorghe Muranievici-Bîtă es
te profesor de educație fizică. 
In plus, face parte din.comisia 
regională de baschet. Mai pre
cis, e președintele ei.

Ținînd seama de firele pu
ternice care îl leagă pe Gheor
ghe Muranievici de mișcarea

de cultură fizică, v-ați putea 
aștepta că bietul om să cadă 
seara frînt de oboseală, după 
toate cîte le-a făcut peste zi, 
după titanica muncă pe care 
a depus-o pentru dezvoltarea 
mișcării sportive în orașul Pi
tești.

Și Intr-adevăr... muncește 
Gheorghe Muranievici I Mun
cește din răsputeri pentru a... 
pune bețe-n roate sportului 1 
Acum cîteva zile, de pildă, ce 
s-a gîndrt el: destul că există 
sală de gimnastică. Mai e ne
voie și de vestiar ? Și, dta- 
tr-o singură mișcare, l-a des
ființat. L-a transformat ta ma
gazie. Acum, elevii care vor 
să facă gimnastică trebuie să 
se dezbrace într-o sală de cla
să și după aceea, pe ploaie, 
pe vînt, pe zăpadă, să meargă

Argument,
Meciul de baschet dintre 

Progresul Baia Mare șl Școala 
de tineret din Satu Mare era 
în toi. Sala Liceului Mihail 
Emtaescu din Satu mare — 
după cum ne descrie tov.
V. Săsăran de la subredacția 
noastră din Baa Mare — ge
mea de lume. Partida era din 
ce ta ce mai pasionantă, avan
tajul trecînd cînd de o parte, 
cînd de alta.

...Mai rămăseseră 12 minute, 
timp berechet, mai ales la bas
chet, unde se ține seama nu
mai de timpul de joc efectiv 
și unde chiar o secundă poate 
aduce o răsturnare a situației.

Deodată, răsună prelung flu
ierul arbitrului Iosif Panek. 
Jucătorii se opriră. Ce s-o fi 
întîmplat ? Nu se marcase nici 
un coș, nu se făcuse nici un 
fault și nici nu ieșise mingea 
din teren... Atunci, de ce fluie
rase arbitrul ?
Privirile tuturor jucătorilor 
(dar mai ales ale băimărenilor, 
care erau conduși cu 48—43)

MANIFESTAȚIILE SPORTIVE
Paris (Agerpres).
Vineri au început la Paris fes

tivitățile organizate cu prilejul 
aniversării a 20 de ani de la în
ființarea Federației Muncitorești 
de Gimnastică și Sport — FSGT. 
Cu acest prilej vor avea loc nu
meroase concursuri și demonstra
ții sportive, la care iau parte, a- 
lături de sportivii francezi, oas
peți din U.R.S.S-, R. P. Polonă, 
R. Cehosilovacă, R.P.R., R. P. 
Bulgaria, R. D. Germană, R. P. 
Ungară, Elveția, Belgia, Finlan
da, Anglia, Italia, Algeria și din 
alte țări.

Ur. interes excepțional îl pre
zintă concursul de gimnastică la 
care iau parte campionii mondiali 
G. Rudko și V. Muratov (U-R.S.S)., 
campionii olimpici M. Gorohov- 
skaia și V. Ciukarin (U.R.S.S.), 

60—70 metri prin curte, pînă 
la sala de gimnastică. Aces
ta e unul din aspecte. Dar mai 
este o latură, care atinge 
de-a dreptul ridicolul. Cum e 
și firesc, în sala de gimnas
tică nu se poate intra decît ta 
pantofi de tenis. Pantofii de 
stradă îi lași la vestiar, ca să 
nu murdărești sala. Acum, prin 
desființarea vestiarului, elevii 
trec cu pantofii de tenis prin 
praful și noroiul din curte, 
așa că nu mai e nici o dife
rență dacă au intrat în sală 
în „teniși" sau în... galoși.

Bine, bine, veți întreba: dar, 
dece-i spune... Bîtă ? I se spu
ne așa, pentru că socotește 
că e mai ușor să-și snopească 
elevii în bătaie, decît să-și 
piardă timpul, încerctad să-i 
educe cu vorba bună. Așa a 
făcut, de curînd, cu elevul 
Pungoci din clasa a X-a, care 
călcase pe salteaua de la bară 
fixă. Cum a observat „infrac
țiunea", profesorul Bîtă a luat 
poziție de atac și nu s-a lăsat 
pînă ce nu și-a făcut „adver
sarul’* knock-out

Și mai are și alte „perfor
manțe" tov. Muranievici, pen
tru că atunci cînd nu e ocu
pat cu... meciurile de box, are 
treabă cu baschetul. Cu două 
săptămîni în urmă, trebuia să 
se îngrijească de sala de gim
nastică, pentru o competiție 
organizată de Comitetul orășe
nesc C.F.S. S-au strîns echi
pele, au pornit spre școală, 
dar... sala de gimnastică era 
ferecată, iar prof. Bîtă... ia-1 
de unde nu-i. Ei, se mai întîm- 
plă! Competiția a trebuit să 
fie amînată cu o săptămână. 
Din nou s-au prezentat echi
pele, dar au plecat cum au 
venit. Și de data aceasta, prof. 
Muranievici luase toate măsu
rile ca să nu se poată juca 
baschet: trimisese femeia de 
serviciu ta oraș după cumpă
rături și avusese grijă să-i în
credințeze și cheile de la sala 
de gimnastică...

Orice s-ar spune, strașnice... 
„lecții" mai predă prof. Gheor
ghe Muranievici elevilor săi I

nu glumă!...
se îndreptară, bineînțeles, spre 
arbitru. O clipă mai tîrziu dez
legară misterul:

— Gata 1 S-a terminat me
ciul 1 spuse arbitrul Panek.

— Cum se poate ? săriră u-' 
nit. Mai sînt 12 minute.

— Nu mă interesează. Ați 
jucat destul 1

Și, imediat tovl 'Iosif Pa
nek își aruncă paltonul pe u- 
meri și o zbughi pe ușă, ca 
urmărit de duhuri rele... Cî
teva minute mai tîrziu îl pu
teai vedea intrînid în goană la 
cinematograf. Rula un film in
teresant și tov. Panek nu vro
ia să-l scape, mai ales că-și 
cumpărase și bilet din vreme...

Credeți că tov. Panek con
sideră că a greșit cu ceva ? 
Da de unde! E gata să-ți răs-’ 
pundă:

— Ce era să fac, dacă și ci
nematografele astea au repre
zentații la... „ore fixe" ?

JACK BERARIU 
GEORGE MIHALACHE

ORGANIZATE DE F. S. G. T.
alături de eunoscuții giînnaști E- 
lena Rakoczi (R. P. Polonă), Fe- 
renez Pataki (R. P. Ungară), și 
alți sportivi din Franța, Elveția și 
Belgia. Ir. competiția de box se > 
întrec campionul olimpic L. Papp 
(R. P. Ungară), Istvan Kelner, 
(R.P. Ungară). D. Done (R.P.R.), 
boxeri din R. P. Polonă, Anglia, 
Franța și din alte țări. La J 
concursul de tenis de masă vor '. 
participa fostul campion mondial
F. Sido și Eva Koczian (R. P. 
Ungară), la lupte se vor întrece 
sportivi din Franța, Finlanda, 
R.P.R., la volei va evolua o echi
pă din R. P. Bulgaria, la baschet 
o echipă din R. Cehoslovacă, la 
handbal o echipă din R. D. Ger
mană iar la fotbal se vor întrece 
echipe muncitorești din Franța, 
Italia și Algeria.
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