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Pentru îmbunătățirea activității instructorilor obștești
IN SATELE patriei noastre ac

tivitatea sportivă este din zi 
îa zi mai rodnică. Tot mai mulți 
țărani muncitori și colectiviști de
via membri ai colectivelor spor
tive sătești, în cadrul cărora par
ticipă activ la multe întreceri 
din cadrul raionului sau regiunii res
pective. Astăzi, există în țara 
noastră multe colective sportive 
sătești care au numeroși mem
bri, secții pe ramură de sport cu 
frumoase succese competiționale și 
purtători ai insignei G.M.A

Mai mult, marile întreceri spor
tive de mase, organizate în me
diul sătesc, au dovedit din plin că 
sportul pătrunde din ce în ce mai 
adînc in rîndurile oamenilor mun
cii de pe ogoare. Iar finalele aces
tor întreceri au dovedit că la sate 
există talente adevărate care, bine 
îndrumate și sprijinite, vor putea 
urca treptele măiestriei sportive 
și care, îmbunătățindu-și permanent 
rezultatele, pot ajunge chiar în lo
turile noastre reprezentative.

Un rol important în întărirea și 
dezvoltarea activității sportive de 
la sate îl au instructorii obștești. 
Aeeste cadre tehnice atît de nece
sare activității sportive de masă 
au fost create în țara noastră de 
cîțiva ani și roadele muncii lor nu 
au întîrziat să se arate. In gene
ral, este bine cunoscut rolul impor
tant pe care îl au cadrele tehnice 
în orice alt domeniu de activitate. 
La fel și în mișcarea de cultură 
fizica și sport, și în special la sate, 
instructorii obștești au sarcini im
portante de a căror bună rezolvare 
depinde asigurarea succesului In 
acest domeniu de activitate.

In plus, nu trebuie să uităm 
faptul că din marele număr de co- 

■ lective sportive sătești, existente 
astăzi la noi în țară, puține au 
posibilitatea de a folosi un profe
sor de educație fizică sau un an
trenor calificat In schimb, sînt 
multe colective sportive sătești 
care au instructori obștești și care, 
prin justa folosire a acestor cadre 
tehnice, își asigură frumoase suc
cese în activitatea sportivă. Con
cret, astăzi există la noi în țară 
|mii de instructori obștești, absol
venți ai cursurilor organizate de 
Comitetul pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lingă Consiliul de Mi
niștri.

O bună parte din acești instruc
tori obștești își îndeplinesc sarci
nile și prin munca lor neobosită 
contribuie la dezvoltarea sportului 
în rîndurile tineretului de Ia sate. 
Astfel, instructorii obștești llie 
lonescu din comuna Sușeni, raio
nul Costești, Gh Horea ta din co
muna Laicăi și Mihail Rebegel din 
comuna Boișoara, rjaionul Loviștea, 
au depus toate eforturile pentru a 
pregăti un cit mai mare număr 
de purtători ai insignei G-M.A. 
'Datorită felului excelent în care au 
muncit acești instructori obștești 
în satele respective există sute de 
purtători ai insignei G.M.A.

De asemenea, instructorii ob
ștești Constantin Petre din co
muna Ifelegiu și Constantin Ama- 
riei din comuna Urecheni, (re
giunea Bacău) au reușit să orga
nizeze în comunele lor colective 
sportive puternice și cu o vie ac
tivitate.

Din păcate, exemplele de acest

Tumpek Gyorgy (R. P. 
un nou record mondial

Marți după-amiază, în cadrul 
\ unui concurs de înot desfășurat 

’ lia Budapesta, excelentul înotă
tor maghiar Tumpek Gyorgy a 
doborît din nou recordul mon
dial la .proba de 100 m. fluture. 
După cum se știe, Tumpek a 
stabilit acum trei săptămâni un 
valoros record mondial la a- 
ceastă probă — 1:02,1, perfor
manță realizată într-un concurs 
disputat la Szekesfehcrvar,

fel nu pot fi generalizate. Multi 
instructori obștești, odată întorși 
de la cursuri la locurile lor de 
muncă, și-an reluat liniștiți ocu
pațiile, fără să se mai intereseze 
de problema culturii fiziee și a 
sportului. Aș(a se explică de ce în 
regiunea Bacău numai 80 de in
structori obștești, din cei 200 elfi 
există în toată regiunea, activează 
pe linie de cultură fizică și sport 
contribuind prin aceasta la întări
rea și dezvoltarea colectivelor 
sportive. Mai sînt și astăzi comi
tete C.F.S. regionale sau raionale 
oare manifestă o totală și con
damnabilă nepăsare față de felul 
în care își duc munca instructorii 
obștești. Este cazul comitetelor 
regionale C.F.S. Galați, Iași, Cra
iova, etc. unde problema instruc
torilor obștești nu intră în sfera 
preocupărilor comitetelor respec
tive.

Lipsa de preocupare față de in
structorii obștești există șj în ca
drul consiliului central al asocia
ției Recolta și al consiliilor regio
nale ale acestei asociații, care a- 
bia în ultima perioadă de timp au 
trecut la întocmirea unei evidențe 
a instructorilor obștești și la con
trolarea activității lor. Atît consi
liul central al asociației Recolta 
cît și mai ales consiliile regionale 
Recolta nu au făcut nimic sau au 
făcut, în unele regiuni, prea puțin 
pentru activizarea instructorilor 
obștești.

Este timpul ca această situație 
să ia sfîrșit. Consiliul central al 
asociației Recolta și consiliile re
gionale Recolta, în colaborare ca 
comitetele regionale șj raionale 
C.FS„ vor trebui să treacă de în
dată la activizarea instructorilor 
obștești, la justa lor folosire, la în
drumarea lor și la asigurarea con
dițiilor optime de muncă ale »■ 
cestor cadre tehnice. In acest sens 
este bine să se organizeze schim
buri de experiență, cu prilejul că
rora cei mai buni instructori ob
ștești să împărtășească din expe
riența lor, popularizîndu-se; totodată 
cele mai bune metode de muncă. 
De asemenea, tot prin grija consi
liilor regionale Recolta și cu spri
jinul comitetelor C.F.S. pot fi or
ganizate întîlniri între instructorii 
obștești și antrenorii calificați, în 
scopul îmbunătățirii nivelului pre
gătirii tehnice și teoretice a in
structorilor obștești.

Nu trebuie să uităm că ne aflăm 
în fața unei mari competiții spor
tive, organizată pentru colectivele 
sportive sătești: Spartachiada de 
iarnă a satelor. In cadrul întrece
rilor ce se vor desfășura cu acest 
prilej, instructorii obștești au sar
cini deosebit de importante, atît în 
ceea ce privește pregătirea concu- 
rențilar, cît și în privința organi
zării concursurdor

Pentru acest motiv, este necesar 
să se treacă de urgență la elimi
narea tuturor lipsurilor din acti
vitatea instructorilor obștești; tre
buie să se facă un serios control 
al felului în care aceste cadre teh
nice își îndeplinesc sarcinile șl al 
felului în care colectivele sportive 
folosesc just pregătirea și price
perea instructorilor obștești, pen
tru continua înflorire a activității 
de cultură fizică ș; sport dei la 
sate.

Ungară) a stabilit 
la 100 m. fluture
Marți, Tumpek a parcurs dis
tanța în timpul de 1:02,0, timp 
care constituie un nou record 
al lumii.

In cadrul aceluiași concurs, ju
cătorul de polo din echipa na
țională Karpati a cîștigat proba 
de 100 m. liber cu timpul de 
59,8 sec. La 100 m. bras pe pri
mul loc s-a clasat Utassi cu 
1:12,8. .

Pentru pace și securitate in Europa!

Vorbește maestrul internațional de șah doctorul Octav Troianescu, campionul de șah al 
Republicii Populare Romine.

* ------------------------------™

Ne alăturăm ca fermitate hotăririlor luate 
de statele participante la Conferința de la Moscova 

Adunarea sportivilor din Capitală
Marți seara, în sala sporturilor 

de ta Flareasca, a avut loc o ma
re adunare a sportivilor din Ca
pitală, consacrată problemelor a- 
sjgurării păcri și securității în E- 
uropa.

In prezidiufl adunării au luat 
loc maeștrii sportului Dinu Cris- 
tea, Rodica Sădeanu. I. Soter, T. 
Harasztosi, D. Ciobotaru, TeofUa 
Băiașu și fotbalistul Ștefan Pi
lote.

Adunarea a fost deschisă de 
maestrul sportului Dumitru Chios».

A luat cuvîntul dr. Octav Trcia- 
nescu, maestru internațional și 
campion de șah at R.P.R. „Vor
besc — a spus el — în. triplă ca
litate: de medic chirurg, de pă
rinte și de sportiv. In calitate de 
chirurg am avut ocazia, poate 
mai mult decît alții, să văd ne
norocirile pe care le-a provocat 
cel de al doilea război mondial. 
Ca tată, vreau să asigur capiilor 
mei un viitor fericit, ferit de ca
lamitățile unui nou război. Ga 
sportiv, consider ei cultura și 
sportul nu găsesc condiții prielni
ce de dezvoltare decît în timp de 
pace.

Condamn pregătirile pe care 
le fac cercurile agresive din Occi
dent pentru reîwierea armatei re
vanșarde a Germaniei occidentale 
în scopul dezlănțuirii unui nou 
război mondial".

Maestrul sportului 1. Soter a 
apus: „Ridic glasul meu împotriva 
acelora care încearcă să dezlăn
țuie un nou măcel mondial. In 
toate țările sînt mii și mii de 
sportivi oare urăsc războiul, iu
besc viața și tinerețea.

Acestora le adresez chemarea : 
să ne unim în lupta pentru pace, 
să stăvilim acțiunile ațîțătorilor la 
un nou războ'l

Noi, sportivii, ne iubim cu ar
doare patria noastră dragă și ne 
luăm angajamentul de ao apăra 

oricînd împotriva acelora care ar 
încerca să ne răpească bucuria 
vieții noastre fericite-.

„Dezvoltarea mișcării de cultu
ră fizică și sport din patria noa
stră a deschis multor tineri dru
mul spre măiestria sportivă — a 
spus rnaestra sportului Elena Le- 
uștean, campioană absolută de 
gimnastică a R.P.R.

Tineretul sportiv d!in țara noas
tră dorește din toată inima pacea. 
Dar d'acă ațâțătorii la război vor 
căuta să lovească în cuceririle r*- 
voluționare ale poporului nostru 
muncitor, atunci, alături de între
gul popor, le vom da riposta ae 
venită".

Luînd cuvîntul, colonelul Con
stantin Zahei, membru at echipei 
hipice a armatei, a spus printre 
altele: „Noi avem dreptul și da
toria să facem totul pentru a îm
piedica acțiunile cercurilor agresi
ve din Occident.

Sîntem hotărîți să apărăm cu 
fermitate pacea și să dăm riposta 
cuvenită acelora care vor încerca 
să lovească în cuceririle poporului 
nostru. Noi chemăm și pe sporti
vii din celelalte țări să se alăture 
luptei noastre pentru viața și pro
pășirea omenirii".

Luând cuvîntul, conf. univ. Adi
na St roes cu a spus între altele:

„Ca profesori, ca antrenori, oa 
educatori ai tineretului nostru 
sportiv, tineret care ne este atît 
de drag, avem datoria de a-i in
sufla cu și mai multă tărie hotă
rârea neclintită de a lupta cu toa
te forțele pentru menținerea păciî 
și apărarea patriei noastre”.

„Ne alăturăm ai fermitate hotă- 
rîrilor luate de statele partici
pante la conferința de la Moscova 
— a spus antrenorul de ciclism 
Manin Niculescu. Nu vom precis 
peți nimic pentru a ne aduce con
tribuția noastră la cauza menține
rii păcii și securității în Europa, 

Ia întărirea și apărarea patriei 
noastre dragi”.

Emerich Vogi, antrenor de fot
bal, a spus între altele: „In acti
vitatea mea sportivă de peste 30 
de ani, am avut nenumărate oca
zii să mă întâlnesc fie în țară, fie 
peste hotare, cu sportivi din alte 
țări, de pe alte continente. Unel
tirile cercurilor agresive din Oc
cident nu au nimic comun cu țe
lurile sportivilor, care vor să a- 
jungă pe culmile înalte ale măie
striei. Ne este dragă pacea. I a ne
voie vom ști să facem fa'ă cu 
cinste, îndatoririlor noastre patrio 
tice“.

„Se înșeală amarnic imperialiș
tii atunci cînd socotesc că in cteu 
dla voinței popoarelor vor putr-a 
săvîrși noi crime, noi vărsări de 
sînge, a spus .fostul campion eu
ropean de box. Lucian Popescu. 
Experiența îndeamnă popoarele la 
o fermă și' ascuțită vigilentă. De
clarația de la Moscova a dat un 
răspicat avertisment acelora care 
în căutare de supra-profituri pre
gătesc declanșarea unui nou răz-< 
boi mondial".

„Ca inginer — a spus maratr-jl 
sportului p. Cișmigiu — îmi place 
să construiesc, să contribui la în
florirea patriei noastre.

Declarația comună pentru apă
rarea păcii și securității în Europa 
a țărilor participante l? conferin
ța de la Moscova ne dă ș' mai 
multă încredere în forțele noastre.

Să știe agresorii că iubim pa
cea și luptăm pentru ea, dar la 
nevoie vom amăra cu strășnicie tot 
ceea ce am cucerit".

Maestru! sportului D. Ciobotaru 
a dat apoi citire unei moțiuni 
prim care sportivii din Capitala 
Republicii Populare Romîne înfie
rează uneltirile cercurilor imperia
liste care urmăresc reînvierea ar
matei hitleriste revanșarde, dez
lănțuirea unui nou măcel mondial.

(Agerpres)



Pentra o ma! strînsă colaborare
între instituțiile culturale de masă și organele sportive

’ Activitatea sportivă a devenit o 
preocupare dragă a tinerilor 
*i tinerelor de la sate, a devenit un 
bun mijloc de Întărire a sănătății 
Jor, a puterii lor de muncă, un pre
țios mijloc educativ pentru dezvol
tarea relațiilor tovărășești, a spi
ritului colectiv, a curajului, cinstei 
ți dragostei față de patrie. In.țele- 
gînd importanța sportului, institu
țiile culturale de mase contribuie, 
și trebuie să contribuie tot mai 
mult, la popularizarea și răspândi
rea sportului la sate, la dezvoltarea 
efectivă a mișcării de cultură fi
ridă și sport î« mediul sătesc. Im- 
binînd folosirea mijloacelor muncii 
cultura'.-artistice cu celle ale activi
tății sportive, instituțiile culturale 
de mase pot și trebuie să ajute 
organizațiile IJ.T.M. în educarea 
comunistă a tineretului de la sate.

Sînt numeroase acele cămine cul
turale care sprijină activitatea co
lectivelor sportive sătești. La 
Gornești (raionul Tg. Mureș) des
chiderea și închiderea competițiilor 
sportive se face intr-un cadru săr
bătoresc. iar sportivii sînt atrași 
tn activitatea cultural-educativă. La 
Gilău (reg. Cluj) sportivii fac par
te din cercurile de studii ale cămi
nului cultural. La Barcea (raionul 
Tecuci) conducerea căminului culi- 
tural sprijină cu pricepere organi
zarea competițiilor sportive, iar la 
Mireșul Mare (reg. Baia Mare) că
minul cultural organizează festi
valuri cultural-sportive, fondurile 
realizate fiind folosite pentru întă
rirea bazei materiale a ambelor ac
tivități. Și alte cămine culturale, 
ca cele din comuna Cosmești (ra
ionul Tecuci), Ulmeni (regiunea 
Baia Mare), Frumoasa (reg. Arad) 
sau Nămoloasa (reg. Galați) se 
preocupă îndeaproape de dezvolta
rea și buna desfășurare a activi
tății sportive din comunele respec
tive.

Rezultate atît de frumoase nu 
ae pot obține însă decît acolo unde 
secțiunile culturale ale sfaturilor 
populare raionaSe și regionale nu 
subapreciază activitatea sportivă, 
ci conlucrează strîns, în mod or
ganizat, ciu comitetele C.F.S. 
ți cu consiliile regionale și 
raionale ale asociației Recolta, asi
gurând împreună controlul activită
ții sportive în raion și o îndrumare, 
un ajutor metodic concret în acti
vitatea organizatorică și educativă, 
precum și o îndrumare temeinică 
pe linie de instruire sportivă.

Din păcate Insă, de foarte multe 
ori colaborarea dintre secțiunile 
culturale și comitetele C.F.S. se re
zumă la participarea reciprocă la 
ședințe și la comunicarea diferite
lor sarcini primite de la centru- A-

V. NEGREANU 
director al cabinetului metodic 

din Ministerul Culturii

cest mod de „colaborare** dove
dește, pe de o parte, o subapreciere 
a importanței activității sportive 
la sate și, pe de altă parte, un mod 
rigid. birocratic, de rezolvare a 
problemelor ridicate de dezvoltarea 
mișcării sportive la sate.

liste necesar ca atît secțiunile 
culturale ale sfaturilor populare re
gionale și raionale cit și comi
tetele regionale și raionale C.F.S. 
să lichideze aceste lipsuri.

Secțiunile culturale, ca și comi
tetele pentru cultură fizică și sport, 
trebuie să-și cunoască reciproc .pro
blemele, să studieze și. să analizeze 
periodic, împreună, activitatea spor
tivă de pe teritoriul respectiv. Nu
mai așa se pot lua în comun cele 
mai potrivite măsuri, atît în ceea 
ce privește instruirea și creșterea' 
activului cultural și sportiv din.ra
ion, cît și în ceea ce privește orien
tarea și dezvoltarea activității spor
tive în satele din regiune și raion.

Cu prilejul seminariilor lunare cu 
activiștii culturali, secțiunile cul
turale pot include în program ( Md 
este nevoie) informări date de di
rectorii căminelor culturale cu 
privire iu activitatea sportivă, pre
cum și referate și lecții sportive 
prezentate de activiștii comitetelor 
C.F.S. sau ai asociației Recolta. 
La fel, cu prilejul consfătuirilor cu 
instructorii obștești și cu activiștii 
sportivi de la sate, comitetele C.F.S. 
pot pune în discuție problemele îm
binării muncii sportive cu cea 
cultural-artistică. Este bine ca în 
anumite ocazii (închiderea sau des
chiderea unui sezon competițional) 
să se organizeze consfătuiri comu
ne ale activiștilor culturali și spor
tivi în scopul îmbunătățirii colabo
rării lor la nivelul salului. Orga
nele culturale și sportive locale se 
pot ajuta reciproc și cu prilejul 
deplasărilor pe teren, cînd pot să 
se informeze asupra celor consta
tate în ambele domenii și pot lua 
măsuri operative pe teren, în inte
res oomun, așa cum procedează 
deseori secțiunile culturale și comi
tetele raionale C.F.S. din raioanele 
Stalin, Tecuci, Rm. Vîlcea etc.

Secțiunile culturale au sarcini 
deosebit de importante în special 
în perioada actuală, cînd ne aflăm 
în preajma începerii Spartachiadei 
de iarnă a satelor. Sarcinile care 
revin seațiunilor culturale în legă
tură cu această importantă compe
tiție, nu se rezumă la o participare 
mai mult sau mai puțin activă la 
munca comisiilor de organizare din 
care ele fac parte in mod obligato

riu. Secțiunile culturale au datoria 
de a veni cu idei și inițiative me
nite să contribuie la buna desfășu
rare a concursurilor și să adînceas- 
că efectul lor educativ în rînduri'le 
tineretului sătesc. Elle trebuie să ia 
măsuri pentru larga popularizare a 
competiției, în cadrul șezătorilor, 
a serilor culturale, în cadrul unor 
reuniuni tovărășești sportive, pre
cum și cu ajutorul panourilor, a- 
fișelor, gazetelor de perete și cetă
țenești și a celorlalte “ijloace de 
propagandă și agitație. In perioada 
întrecerilor și mai ales în perioada 
pregătitoare, instituțiile culturale 
trebuie să vină în ajutorul tine
rilor sportivi, organizînd în colec
tivele sportive studiul unor broșuri 
ca : „Sporturile de iarnă*’, „Sporti
vii satelor1', (editate de Ministerul 
Culturii) revistele și broșurile de 
specialitate din Editura C.F.S. In 
acest scop, se recomandă căminelor 
culturale să facă abonamente din 
veniturile proprii la revistele Cul
tură Fizică și Sport, Fotbal, Șah, 
Stadion și la ziarul „Sportul popu
lar’* și să utilizeze pe scară largă 
aceste publicații pentru ridicarea 
nivelului tehnic al sportivilor. Că
minele culturale pot avea un rol 
de frunte în mobilizarea tinerilor 
pentru confecționarea cu posibilități 
locale a materialelor sportive ne
cesare întrecerilor, (săniuțe, schiuri, 
piese de șah etc.). Posibilități e- 
xistă. Totul depinde de interesul, 
elanul în muncă și inventivitatea 
conducătorilor instituțiilor culturale 
de mase, precum și de colaborarea 
lor cil organele sportive și cu or
ganizațiile U.T.M. Trebuie amintit 
faptul că este deosebit de important 
ca în actualele întreceri să se dea 
o atenție cît mai mare atragerii ti
nerelor fete în activitatea sportivă.

Instituțiile culturale trebuie să 
folosească Spartachiada de iarnă 
ca pe cel mai bun prilej de îmbi
nare a activității sportive cu o ac
tivitate culturiaf-artistică vie, va
riată și atrăgătoare, acestea fiind 
mijloace deosebit de importante în 
educarea comunistă a tineretului 
sătesc.

Ajutînd comisiile regionale, ra
ionale și comunale de organizare a 
Spartachiadei de-a lungul întregii 
competiți', secțiunile culturale vor 
contribui la întărirea Însăși a activi
tății căminelor culturale, vor putea 
organiza cu ajutorul bibliotecilor și 
căminelor culturale o largă acțiune 
de propagandă și agitație care să 
îmbrățișeze toate sectoarele de ac
tivitate și să atragă mase tot mai 
largi de oameni ai muncii de pe 
ogoare în activitatea cuMnral-artis- 
t’că și sportivă.

In multe localități din țara noastră a sosit vremea întrece
rilor sportive de iarnă. Colecti vele sportive care s-au pregătit din 
timp pentru acest eveniment d eosebit, întîmpină cu toată încre
derea primele întreceri de schi, patinaj, hochei și bob.

Desigur însă că nu numai problema bazelor sportive de iar
nă este „la ordinea zilei". Foa rtg importante sînt, de pildă, ți 
materialele și echipamentele sp ortive pentru sporturile specifice 
acestui sezon. Acolo unde magazia este plină cu materiale și 
echipamente de iarnă, activitatea sportivă se va putea desfășura 
cu mult succes.

Com’siile regionale G. M. A.
Perioada lunilor de iarnă este 

cea mai potrivită pentru întărirea 
muncii organizatorice. Măsurile 
luate acum, cînd activitatea com- 
petițională se desfășoară la mai 
puține discipline sportive, pot și 
trebuie să ducă la îmbunătățirea 
muticii sportive în diferitele ei do
menii. Desigur că și în domeniul 
complexului sportiv G.M.A. sînt 
de pus la punct multe probleme 
de ordin organizatoric. Linele d li
tre acestea au și început să prindă 
formă concretă.

Astfel, de curînd, pe lingă comi
tetele reg:ona!e C.F.S. și pe lîngă 
comitetul orășenesc C.F.S. Bucu
rești, an fost înființate Comisiile 
regionale G.M.A. și — respectiv — 
Comisia orășenească G.M.A. Bucu
rești. Aceste comisii funcționează 
sub îndrumarea respectivelor co
mitete C F.S. șj sînt alcătuite din 
cadre obștești.

Comisiile regionale G.M.A. și co
misia orășenească G.M.A. Bucu
rești au un rol deosebit de impor
tant. In sarcina acestor comisii 
cade controlarea și conducerea ac
tivități comisiilor de control 
G.M.A., raionale și orășenești, pre-

Pregătiri de i
I.i  Sib'u activiștii sportivi fac 

intense pregătri îii vederea deschi
derii activității sportive de iarnă. 
In urma hotărîrli comisiei orășe
nești de schi ca dealul Rășinarilor 
să servească organizării concursu
rilor de mase și activității compe- 
tiționa’e pe plan local, colectivul 
Constructorul și-a amenajat o ca
bană unde va funcționa un centru 
de schi pentru începători și avan
sa* i. La rîndid său, colectivul Pro
gresul și-a fixat ui centru de schi 
pentru trecerea normelor G.M.A. în 

cum și a comisiilor de pregătire șj 
examinare G.M.A. din cadrul coj 
lectivelor sportive. Sub directa con
ducere a acestor comisii se efec-i 
tuează examenele de control pen
tru cei care și-au trecut normele 
gradului Ii al complexului G.M.A. 
De asemenea, comisiile regionale 
G.M.A. și comisia orășenească 
G.M.A. București au datoria de a 
supraveghea gradul de pregătire a 
aspiranților și ținerea examenelor 
de supracontrol în cadrul colecti
velor sportive în care comisiile da 
pregătire și examinare G.M.A. au 
rcordat insigne unor aspiranți insu
ficient pregătiți. Tot comisiile lo
cale G.M.A. vor prezenta spre a- 
probare comitetelor C.F.S. respec
tive brevetele aspiranților care și-au 
trecut normele gradului LI, avînd 
în același timp sarcina de a ține 
evidența numerică a tuturor purtă
torilor insignei G.M.A

Comitetele regionale C.F.S- și 
mitetul orășenesc C.F.S. București 
trebuie să sprijine în mod activ 
munca acestor comisii în vederea 
îmbunătățirii activității G.M.A. din 
orașele și satele patriei noastre.

trnă la Sibiu
Sub Arini și centre de antrenament 
la Cisnădie și Rășinari. Cei de la 
Voința se vor pregăti în munții 
Cibinuilui. Principala preocupare a 
colectivului Flamura roșie este, în 
mamental de față, amenajarea pa
tinoarului de pe terenul de hand
bal și revizuirea instalați’lor exis
tente pe teren.

In schimb, colectivele Locomotiva, 
Avîntul și Recolta nici mi Se sin
chisesc de venirea iernii.

I
(De la subredacția noastră)

Mișcarea sportivă sindicală a în
registrat și în anul 1954 o serie de 
frumoase succese, atît în domeniul 
organizatoric cît și în activitatea 
competiți,onală. Aceste succese nu 
•-au ridicat însă la nivelul posibi
lităților.

Multe colective sportive justifică 
lipsurile din activitatea lor prin 
Insuficiența mijloacelor materialei. 
Totuși, s-a dovedit că în marea ma
joritate a cazurilor, această lipsă 
nu este reală, ea provenind mai 
ales din nefolosirea în măsură co
respunzătoare a posibilităților inter
ne ale fiecărui colectiv. Experiența 
nnor co'ective sportive ca Fiamura 
roșie Comerț-alimentar din Bucu
rești, Metalul U.M. Progresul din 
Brăila sau Progresul Ineu din 
regiunea Arad, ne arată că acolo 
unde colectivele sportive s-au stră
duit să atragă cît mai mulți mem
bri, să-ț angreneze într-o activitate 
sportivă continuă, să încaseze re
gulat cotizațiile Și să păstreze în 
bune condițiunj inventând sportiv, 
activitatea s-a putut desfășura în 
bune condițiuni, iar lipsa de fonduri 
n-a fost invocată ca o piedică în 
muncă, problemele administrativ-fi- 
nanciare fiind rezolvate cu posibili
tățile locale.

Cu totul altfel se prezintă situa
ția în colectivele sportive care 
și-au făcut un sistem din solicita
rea de fonduri de la organele su
perioare, rttglijînd orice posibili
tate de a acoperi nevoile financiare 
cu mijloace proprii. Colective spor
tive ca : Locomotiva D.R.N.C, Con
stanța, Avîntul Reghin, Flamura ro
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Să îmbunătățim munca administrativ-financiară 
în colectivele sportive sindicale

șie Burdujeni etc., și-au bazat ac
tivitatea pe subvenții primite de la 
asociații și de la Consiliul Central 
al Sindicatelor. In schimb, proble
ma cotizațiilor a fost total negli
jată, s-a făcut uneori risipă de 
bani și, în general, munca acestor 
colective s-a rezumat la activitatea 
uneia sau mai multor echipe. In 
aceste condiții nu este de mirare că 
munca de strîngere a cotizațiilor a 
întîmpinat greutăți. Ne avînd posi
bilități sâ practice sportul, masele 
largi de salarrați din întreprinde
rile respective n-au considerat achi
tarea cotizațiilor ca o datorie.

Mai mult, în unele colective 
sportive au existat serioase abateri 
de la disciplina financiară, folosin- 
du-se fonduri'e în mod nejust și ne- 
permis. Hotărîrea 323 a Consiliului 
de Miniștri n-a fost respectată în 
colective ca Metalul Hunedoara, 
Flacăra Pitești, Flamura roșie Bur
dujeni etc. De asemenea a fost 
încălcată decizia nr. 360 a C.C.F.S., 
care reglementează cheltuelile echi
pelor în dep'asare. Mai ales cu o- 
cazl 1 desfășurării meciurilor de 
catifcare în categoria B la fotbal 
aceste norme au fost grosolan în
călcate în collective sportive ca : 
Știința București. Meta'lil Arad, 
Avîntul Fălticeni, Progresul Bis
trița etc.

Lipsa de grijă a unor colective 
sportive față de- avutul obștesc pe 
care-l au în păstrare, față d> echi
pamentul, materialele șț bazele 

sportive, constituie de asemenea o 
gravă neglijență și o încălcare a 
normelor financiare în vigoare. 
Este inadmisibilă paragina în care 
au fost lăsate, de pildă, bazele 
na ut ce și ambarcațiunile colective
lor sportive Metalul Arad sau Lo
comotiva Timișoara.

In mare parte, răspunderea față 
de lipstir'le și greșelile în munca 
administrativ-financiară a unor co
lective sportive revine comitetelor 
de întreprindere care răspund de 
gestiunea colectivelor sportive și 
au datoria să îndrume și să contro
leze îndeaproape folosirea fonduri
lor sportive.

Nefolosirea la maximum a posi
bilităților interne și în special lip
surile din munca de strîngere a 
cct'zațiilor se datoresc însă și sis
temului greoi în care se făcea pînă 
acum această operație; activitatea 
multor responsabili administrativi- 
financiari și a multor responsabili 
de cercuri sportive, se rezuma, u- 
neori, exclusiv la strîngerea cotiza
țiilor.

Anailizînd această situație, Con
siliul Central al Sindicatelor a ho- 
tărît ca de la 1 ianuarie 1955 mun
ca financiară în colectivele spor
tive să fie mult îmbunătățită și 
simplif’cată. Pentru aceasta s-a 
stabilit ca de acum înainte coti
zațiile sportive să f e fixe : 4 lei pe 
un pentru membrii cu un salariu 

pină Ia 700 lei și 8 Iei centru cei 
cu salarii peste 709 lei. Cotizați.le 

se vor achita în piimele trei luni 
ale anului, pe bază de timbre tre
cute prin casa sind’catului. Mem
brii care nu vor plăti cotizația în 
primiri trimestru al anu'ui nu se 
vor mai bucura de drepturile asi
gurate prin statutul colectivului 
sportiv.

Acest mod de a încasa cotizațiile 
reprezintă un mare ajutor pentru 
colectivele noastre sportive. In 
primul rînd, o serie de activiști ai 
colectivului nu vor mai fi obLgați 
să-și piardă majoritatea tîmpu'ui 
cu strîngerea cot zațiijer puțind fo
losi mai just acest timp pentru 
dezvoltarea mișcării sportive din 
întreprindere. Apoi, fondurile re
zultate din taxele de înscriere și 
cotizații rămîn în întregime colec
tivelor sport’ve. Acest fapt consti
tuie un stimulent pentru lărgirea 
numărului de membri ai colective
lor și simpatizanți care vor spri
jini moralcește și materialicește 
colectivul sportiv. Totodată, el dă 
colect'vului siportiv .posibilitatea să 
aibă încă de Ia începutul anului 
fondurile necesare desfășurării ac
tivității sportive de-a lungul în
tregului an.

In anul 1955 consiliile colective
lor sportive trebuie să dea mult 
mai multă atenție problemelor ad- 
ministrat'v-financiare, dovedind mai 
multă preocupare decît în anii tre- 
cuți Trebuie acordată întreaga gri
jă gospodărească atît manipulării 
fondurilor șj folosirii la maximum 

a posibilităților locale, cît și păs
trării și bunei îngrijiri a materia
lelor, echipamentului și bazelor 
sportive.

Comitetele de întreprindere au 
datoria de a controla și îndruma în
deaproape consiliile colectivelor 
sportive în domeniul muncii admi- 
nîstrativ-financiare. Este o sarcină 
de frunte cultivarea în rindurile 
sportivilor a grijii față de avutul 
obștesc, a preocupării față de întă
rirea și înviorarea m scării spor
tive sindicale folosind la maximum 
resursele locale De asemenea, co
mitetul de întreprindere trebuie să 
ia măsuri ca toate fondurile să trea
că prin casa sindicatului. Totodată 
comitetul va controla îndeaproape 
felul în care sînt folosite aceste 
fonduri.

Trebuie să se termine cu practica 
folosirii fondurilor în exclusivitate 
pentru o singură echipă, întrucît 
prin aceasta sînt provocate greutăți 
serioase în munca celorlalte, secții 
pe ramură de sport și activității 
sportive de mase. Numai dînd po
sibilitatea fecărui membru al co
lectivului să practice efectiv spor-i 
tul, vor reuși consiliile colective
lor sportive să rezolve și proble
mele administrativ-financiare. Sîn- 
tem convinși că în anul care vine 
fiecare activist al mișcării sportive 
sindicale va ști să răspundă cu 
cinste sarcinilor ce-i revin și în do
meniul muncii . administrativ-finan
ciare, veghind la respectarea cu 
strictele a regul'lor financiare și 
gospodărind cu dragoste bunurile 
mișcării sportive sindicale.

ANA ZAHAN
d n secția, cultură fizică și sport 
a Consiliului Central al Sindicatelor



Salut ziarului
S-au împlinit zece ani de Ia 

apariția primului număr al zia
rului „Munca" — organ al Con
siliului Central al Sindicatelor 
din Republica Populară Ro.mî- 
nă. Oamenii muncii din (ara 
noastră acordă o deosebită pre
țuire ziarului „Munca". De-a 
lungul întregii activități desfă
șurate pînă acum, ziarul ,.Mun
ca" s-a străduit să contribuie 
la întărirea legăturilor partidu
lui cu masele muncitoare, la 
angrenarea milioanelor de oa
meni ai muncii de la orașe și 
sate în lupta pentru dezvolta
rea continuă a economiei na
ționale. In coloanele ziarului 
„Munca" au răsunat chemările 
înflăcărate la întrecerea socia
listă pornită în toate colțurile 
țării, au fost prezentate chipuri 
de harnici constructori ai so
cialismului, au fost sprijinite i- 
nițiativele patriotice din fabrici 
și întreprinderi. In paginile zia
rului, muncitorii fruntași, con
ducătorii de întreprinderi, acti
viștii sindicali, au găsit loc 
pentru a-și expune metodele 
înantate de muncă, pentru a îm
părtăși tuturor din experiența 
lor. In. activitatea de pînă a- 
cum, ziarul „Munca" s-a adre
sat cu căldură Și oamenilor 
muncii de la sate, sprijinind ac
tiv acțiunile pentru angrenarea 
țărănimii muncitoare în lupta 
pentru recolte bogate.

Ziarul „Munca" a oglindit e- 
forturile pașnice ale poporului 
nostru pentru construirea unei 
vieți noi. In același timp, zia
rul a desfășurat o activitate in
tensă pentru mobilizarea oame
nilor muncii la lupta activă 
pentru apărarea păcii, pentru e- 
ducarea lor în spiritul interna
ționalismului proletar.

careArbitrul
Pe arbitru.! de

fotbal Dumitru 
Schulder nu l-am 
căutat de data a- 
oeasta nici în cabi
na de la stadionul 
Republicii, nici pe 
terenul Locomotiva 
P.T.T., unde-și face 
de obicei antrena
mentele. Ne-a răs. 
puns la telefonul 
care se află insta
lat pe biroul șefu
lui serviciului fi
nanciar al între
prinderii Telecon- 
strucția din cadrul 
Ministerului Poște
lor și Telecomuni
cațiilor. Este chiar 
biroul la care lu
crează cel al cărui fluier a chemat 
de atitea ori la Întrecere pe fotba
liștii noștri și care de curînd a pri
mit, pentru a doua oară consecu
tiv, cupa care răsplătește pe cel 
mai valoros arbitru al anului. De 
îndată ce ne-a răspuns, l-am ru
gat să caute un răgaz în care dă 
discute cu noi, nu în calitate de 
șef al serviciului financiar, ci ca 
arbitru...

Dorința ne-a fost Îndeplinită și 
acum cîteva ceasuri am putut de
păna împreună, pe Îndelete, întîm- 
plări din limita celor 90 de minute 
ale atîtor jocuri de fotbal pe care 
le-a condus Dumitru Schulder. Am 
mers departe cu aducerile aminte, 
mai ales că cei tineri îl cunosc pe 
Schulder doar ca arbitru dar nu 
știu că el a fost un talentat și pre
țuit jucător, o aripă dintre cale 
mai iuți.

Dar, continuă chiar Schulder dis
cuția, eram un jucător fricos. A- 
veam o teamă de neexplicat și nu
mai viteza mare cu care eram în
zestrat mă ajuta să-mi depășesc 
adversarii. Dădeam mingea înainte 
și ocoleam în plină viteză pe cel 
din fața mea. Ar fi fost altceva 
dacă aveam curajul hii Bindea... 
Mă și mir cum de sînt atit de ho- 
tărtt ca arbitru; parcă nu sînt ace
lași cu jucătorul de altă dată cu 
toate că activitatea mea de arbi
tru este o continuare a aceleia de 
jucător. De altfel, mă și întreb 
uneori cum pot unii să renunțe 
deodată, cu totul, la sportul pe 
care l-au practicat ani și ani de 
zile...

— Tocmai de aceea am vrea să 
știm cum a devenit jucătorul Schul
der arbitru?.

„Munca"
In paginile sale, „Munca" a 

popularizat uriașele succese ob
ținute de Uniunea Sovietică pe 
drumul trecerii de la socialism 
Ia comunism. Ziarul și-a făcut 
o datorie de cinste din a răs- 
pîndi In mase experiența con
structorilor comunismului, me
todele lor avansate, pentru ca 
acestea să devină și un bun al 
muncitorilor noștri. In ziarul 
„Munca" au apărut nenumărate 
mărturii ale dragostei și recu
noștinței pe care le nutresc oa
menii muncii din țara noastră 
față de marele popor sovietic. 
Ziarul s-a străduit în perma
nență să cultive aceste înalte 
sentimente în rîndurile tuturor 
celor ce muncesc de la orașe 
și sate.

Articolele pe teme internațio
nale apărute în ziarul „Munca" 
au dat cititorilor o imagine cla
ră a situației internaționale, 
le-au arătat deosebirea profun
dă care există între politica 
consecventă de pace a Uniunii 
Sovietice și țărilor de democra
ție populară, pe de o parte, și 
politica agresivă, de reînviere 
a militarismului german, pro
movată de S.U.A.. Anglia și 
Franța, pe de altă parte. Tot
odată, ziarul „Munca" a popu
larizat succesele mișcării mun
citorești internaționale.

La cea de a zecea aniversare 
a apariției sale, z:arul „Mun
ca" a fost distins cu „Ordinul 
Muncii" clasa l-a. Cu acest 
prilej, colectivul redacțional al 
ziarului „Sportul popular" urea
ză redacției ziarului „Munca" 
succese noi și importante în 
rodnica activitate ce o desfă
șoară ca propagandist, agitator 
și organizator colectiv.

a ,,cucerit” cupa
— Ehei, eram în

că jucător cînd 
tn-am înscris la 
școala de arbitri —
l-am  avut ca pro
fesor pe actualul 
meu tovarăș de 
„breaslă" Piki Kro
ner — iar apoi am 
urmat și o școală 
de antrenori de fot
bal. Acestea m-au 
ajutat să cunosc 
fotbalul sub toate 
aspectele lui. Și 
mi-am dat seama 
de aceasta chiar la 
primul meci divi
zionar, bineînțeles 
de divizia B, pe 
care l-am arbitrat 
a Tirgoviște. Par

ca mă și văd. Era o zi mohorîtă 
de început de iarnă. Spre sfirșitul 
meciului, unul din halfii echipei 
gazdă trimite mingea îna’nte pe 
sus. Centrul atacant aleargă spre 
locul unde urmează să cadă min
gea. Aceasta atinge terenul la uri 
pas în fața sa, rămînînd aproape 
locului. Și cu toate că jucătorul 
era cu spatele la mine am fluierat 
hends. După meci am stat de vor
bă cu cel care comisese greșeala: 
intr-adevăr, el oprise mingea cu 
mina în speranța că nu-l voi Ob
serva. De fapt nici nu văzusem 
cînd a atins mingea, dar nu puteam 
să cred că ea a rămas aproape pi
ronită locului fără ca el s-o opreas
că nereglementar... Deducția mea 
a fost justă.

Și apoi discuția despre asemenea 
întîmplări care rămin întipărite în 
memoria arbitrilor, jucătorilor și 
spectatorilor a continuat vreme 
îndelungată. Așa ne-am amintit 
cum Schulder n-a acordat, pe bună 
dreptate, un gol al lui Vaczi în- 
tr-un meci de acum patru ani (cit 
de departe ne-au dus aducerile a- 
mintel), dlntr-un meci C.C.A. — 
Progresul Oradea, de o fază intere
santă din meciul D'.namo Orașul 
Stalin — Știința Timișoara și de 
cîte altele. Am ajuns la zilele aces
tea și am vorbit despre cupa „cuce
rită” de curînd, despre activitatea 
obștească pe cane o depun arbitrii, 
despre satisfacțiile pe care le au și 
deziluziile pe care le trăiesc atunci 
cînd au fluerat greșit cind specta
torii și redactorii de fotbal ai zia
rului nostru își arată nemulțumi
rea. Și de ce să n-o spunem aci, 
în încheiere, că îi urăm lui Dumi
tru Schulder să cucerească cupa și 
în anii viitori, făgăduindu i însă 
totodată să-1 criticăm în cazul în 
care se va înfumura arbitrînd cu 
mai puțină atenție, cu greșeli.

T. VORNICU

Sportivii 
de la Simo Geza

îndeplinirea și depășirea planului 
la toți indicii, îi preocupă pe 
toți sportivii de la fabrica de 
mobilă Simo Geza din Tg. Mureș. 
Popicarul Adalbert Sarossi din sec
ția montare, întrece în medie nor
ma cu peste 280 la sută, iar cano
toarea Viorica Fekete încheie ziua 
de muncă cu o depășire de peste 
300 la soită.

Sportivii Ștefan Berkeczi, Bela 
Nagi, Ladislau Szefes, Ladislau 
Papp, Aurel Cotora și Dominic No
vac, au aniversat împlinirea a 75 
de ani de la nașterea lui Iosif Vis- 
sarionovici Stalin, depășind planul 
de producție cu peste 200 la sută.

Tinerii de la Simo Geza, sînt 
hotărîți să întîmpine cea de a 7-a 
aniversare a proclamării Republicii 
noastre cu noi și însemnate succese 
în muncă.

(De la subredacfia noastră 
din Tg. Mureș)

—o—
Mecanicul sportio
Mai sînt cîteva zile pînă la 30 

decembrie cînd vom sărbători cea 
de-a șaptea aniversare a procla
mării Republicii Populare Romîne.

Pe întreg cuprinsul țării, oamenii 
muncii depun toate eforturile pen
tru a întîmpina această sărbătoare 
mbită cu cît mai multe succese. La 
Cluj, printre muncitorii fruntași ca
re au obținut succese în producție, 
se numără foarte mulți spor
tivi. Ne referim în primul rînd la 
mecanicul care conduce locomotiva 
cu nr. 230.320, maestrul sportului 
Ștefan Doczi, și care reușește în 
fiecare lună să realizeze economii 
de combustibil și carburanți de 
peste 60 La sută. Doczi e bine cu
noscut din timpul întrecerilor din 
cadrul campionatului republican die 
tir pe 1952, cînd s-a clasat pe locul
II. Anul acesta el a ocupat locul 
V. In orele libere, maestrul sportu
lui Ștefan Doczi ajută cu dragoste 
pe cei tineri îndemnîndu-i să facă 
sport.

(De la subredactia noastră din 
Cluf)

Schi ia Lupeni, Tirgu Mureș, Baia Mare 
și... chiar la Institutul de Construcții din București

In ultimul timp, redactorii de 
schi ai ziarului nostru așteaptă 
cu nerăbdare scrisorile corespon
denților, pentru a afla care sînt 
pregătirile ce se fac pentru în

ceperea sezonului de schi și, la 
drept vorbind, noutăți despre în
trecerile care puteau să aibă loc 
în unele locuri, chiar de acum 
două săptămîni.

Și iată că, de curînd, ne-a so
sit vestea despre un astfel de 
concurs de schi care a fost or
ganizat pe pîrtiiile din jurul car 
banei Straja de către colectivul 
sportiv Minerul din Lupeni. Co
respondentul nostru Alexandru 
Neguț ne comunică cele mai bune 
rezultate, arăttndu-ne că la în
trecere au luat parte 40 dte con- 
curenți. In proba de 10 km. fond 
seniori victoria i-a revenit lui 
Gheorghe Barna, in proba de sla
lom special, c<T mai bun rezultat
l-a  obținut Ion Morar; în aceeași 
probă, dar rezervată juniorilor, 
victoria a fost cucerită de Cons
tantin Fildan ,iar în cursa de 
fond a juniorilor (5 km.) cel mai 
bun timp l-a reușit Iuliu Grun
wald.

Ou toate că tovarășul Nerv, a 
Popa din subredacția noastră de 
la Tg. Mureș ne trimite regula
mentul concursului regional de 
schi fond pe 60 km., rugîndu-ne 
să-l folosim mai tîrziu. păstrîn- 
du-1 acum ca material documen
tar, noi credem că este bine să 
vorbim încă de pe acum despre 
această interesantă întrecere, caire 
se va desfășura în zilele de 14, 15 
și 16 ianuarie 1955 și care va fi or
ganizată de sfatul popular al na- 
onului Tg. Mureș, cu ajutorul Co
mitetului pentru Cultură Fizică 
și Sport din localitate.

Această întrecere se va desfă
șura în felul următor: la 14 ia
nuarie concurenții se vor întrece 
pe distanța Tg. Mureș—Ciba Ni- 
colești (18 km.) din care 7 km. 
rezervați fetelor și 11 km. băie
ților. Etapa aceasta este o probă 
individuală. Etapa a doua va 
avea loc Ia 15 Ianuarie 1955, pe 
distant de 26 km. dintre Ciba 
Nicolești și lobă gem. In ziua 
respectivă concurenții formează 
ștafete cu 2 Schimburi la băieți

activitatea comisiilor centrate

Conferința Comisiei centrale de hochei și patinaj
In zitele die 20 și 21 decembrie; 

la CCFS de pe lingă Consiliul 
de Miniștri s-a ținut conferința pe 
țară a Comisiiei centrale de ho
chei pe gheață și patinaj. La a- 
ceastă conferință au participat 
membrii din întreaga țară ai Co
mis ied centrate; numeroși Antre
nori de spediialitate, delegați aii 

colectivelor cu secții de hochei și 
patinaj, activiști aii asociațiilor 
sportive.

Lucrările conferinței au fost des
chise de tov. I. Marcovici, vice
președinte al Comisiei centrale, 
care a dat cuvîntul tov. Al. Teo- 
dorescu, membru al Biroului Co
misiei centrale. Acesta a citit ra
portul de activitate pe anul 1954, 
după oare au urmat întrebări și 
discuții. Raportul a arătat o se
rie de frumoase realizări, ca de 
pildă: îmbogățiirea programului 
competițional, creșterea numărului 
de echipe, apariția a numeroase 
elemente tinere și talentate, atît 
în hochei cît și în patinaj, îmbu
nătățirea nivelului jocului unor e- 
chipe fruntașe, creșterea populari
tății acestor discipline, atragerea 
de noi elemente în practicarea lor 
(mai ales în patinaj), succesele 

muncii educative, etc. Raportul a 
cuprins însă și un masiv capitol 
rezervat lipsurilor și greutăților. 
Printre greutățile ivite în munca 
de îndeplinire a planului de mun
că au fost citate • lipsa unui pa
tinoar artificial, insuficiența ma
terialului documentar (regulament 
și broșuri tehnice), greutățile pri
vind procurarea de materiale (în 
special patine), insuficientul spri
jin acordat de asociațiile sportive 
ș. a.

In munca Comisiei centrate pe 
acest an s-au remarcat șl o serie 
de lipsuri ca de exemplu; munca 
„în salturi" numai în apropierea 
sezonului și completa stagnare în 
timpul verii, slaba legătură cu 
comisiile locala, neactivizaraa și 

chiar inexistența unor importante 
sectoare ale Comisiei centrate (ex.: 
colegiul de antrenori), insuficienta 

și 3 sch.mburi La tete. Etapa a 
treia, cea din 16 ianuarie 1955, 
este și ea o întrecere de ștafetă 
(2 schimburi La băieți și 3 schim
buri la fete), măsurînd 24 km. 
pe distanța Iobăgeni—Tg. Mureș.

La această întrecere pot parti
cipa echipele selecționate ale ra
ioanelor Tg. Mureș, Reghin, Ghe- 
orghieni, Miercurea Ciuc, Sf. 
Gheorghe, Odorhei și echipele se
lecționate Dinamo, Progresul, Con
structorul, Voința șl Știința, for
mate însă numai din concurenți 
din raza orașului Tg. Mureș. Echi
pele vor fi formate la băieți din 4 
concurenți și o rezervă, iar la fete 
din 3 concurente și o rezervă.

. Vești despre pregătirile care se 
fac în regiunea Baia Mare ne 
trimite și V. Săsăran de la sub
redactia noastră din Bata Mare, 
încă de la începutul toamnei, prin 
grija consiliului sindical regional 
a fost înființată comisia regio
nală de schi care urma să se o- 
cupe de pregătirile pentru sezo
nul dte iarnă. Această comisie cu
prinde o sere de tovarăși pri- 
cepuți, ca Vasile Ghiță, Iosif Ko
vacs și Adalbert Scheip. A fost 
organizată, de asemenea, o co
misie la Sighet, care șî-a început 
și ea activitatea din timp. Prima 
preocupare a acestor comisii a 
fost înființarea centrelor de schi 
G.M.A. în diferite centre ale re
giunii. La Baia Mare, de pildă, 
sub directa îndrumare a respon
sabilului acestui centru, Adalbert 
Scheip, au fost reparate din timp 
cele 45 de perechi de schituri ate 
centrului. Materialul a fost pre
gătit de altfel și la Sighet. In a- 
ceste două centre, ca și în al
tele. vor activa instructori de schi 
care au absolvit cete cinci cursuri 
organizate în ultimii ani ta ca
bana Izvoare. Totodată s-au luat 
măsuri pentru organizarea cen
trelor de schi din raioanele Vi- 
șeu, Cărei și Satu Mare.

In același timp, se fac ultimele 
amenajări ale plrtiilor. Astfel, pe 
versantul nordic al „Dealului Flo
rilor* din Baia Mare se amena- 
jetază o trambulină pentru sări
turi.

insistență pentru înființarea unor 
școli de antrenori și arbitri, ș. a.

La discuții au luat parte aproape 
toți participanții. Probleme i,n.te-i 
resante au ridicat: M. Hușanu, 
N. Lowy, A. Vbget, M. Haivas,
S. Pasau, F. Buta, D. Schiterti, 
Horosz, Ruxandra Ionesou, N. 
Ștefu, I. Petrovici, A. Pop. Mar
tin Karch, L. Sîngearaan, C. Ți-’ 
co, I. Fancaș, C. Gall, etc. Mul
te din problemele ridicate au fost 
însușite și introduse apoi în pla
nul de muncă pe anul viitor.

Tovarășii Livtu Sîngeorzan șl 
Sergiu Pascu au citit. în conttn.ua- 
reia lucrărilor conferinței, rapoar
tele de activitate al regiunii Cluj 
și — respectiv — regiunii Stabn 
după care, de asemenea au urmat 
discuții.

Din partea CCFS a luat parte 
la această conferință tov. Gh. Smo- 
leanu, director al Jocurilor Spor
tive Luînd cuvîntul. tov. Gh. Smo- 
leanu a analizat problemele ridi
cate de-a lungul conferinței, ară-< 
tind — critic și autocritic — poziția 
CCFS față de toate aceste proble
me și sarcinile importante care 
revin activiștilor Comisiei centrale.

Din sinul membrilor noii Comi
sii centrale dte hochei și patinaj 
a fost apoi ales BIROUL COMI
SIEI CENTRALE, din care fac 
parte următorii : /?. Cioroiu (pre
ședinte), Ion Marcovici și Andrei 
Șor (vicepreședinți), Al. Teodores- 
cu (competiții hochei), Iosif Lupu 
(arbitri hochei), M. Flamwopol 
(antrenori hochei), Radu Urzicea- 
nu (propagandă), A. Voiul M 
(antrenori patinaj) C. D urnitriu 
(arbitri patinaj), FI. Gămulea 
(competiții patinaj), I. Safer (sub-- 
comisia de disciplină), Florian 
Marinescu (materiale), V. Vornl- 
ceanu (secretar), Dorina Kahant 
și Mioara Morfun

Tov. Al. Teodorescu a citit apoi 
proiectul de plan de muncă pe a- 
nul 1954 al Comisiei centrate iar 
tov. I. Lupa a prezentat un in
structaj pentru comisiile looale.

Antrenorul de schi ai colecta 
vului Metalul Baia Mare, îm" 
preună cu președintele consiliului 
regional al asociației Metalul, An
drei Berci, se ocupă în această 
perioadă cu organizarea muncii 
de amenajare a pîrtiei de pe Dea
lul Negru, pe care vor avea loc 
și în acest an întrecerile „Cu
pei Mogoșa".

Sezonul de schi va fi deschis 
în regiunea Baia Mare în zilele 
de 23 și 25 decembrie cu între
cerile care se vor desfășura pa 
pîrtia de pe „Dealul Florilor". In 
aceeași zi vor avea loc concursuri 
în centrele de raion Șomcuța 
Mare. Sighet, Satu Mare și Tîr- 
gul Lăpuș.

In ultimele zile am primit o scri
soare de la un cititor din Bucu
rești. care, după cum reiese dîn 
.rîndurile pe care ni le trimite, 
vrea să devină schior. Vladimir 
Mănăilă, cel care ne scrie, este 
student al Institutului de Cons
trucții din București. El și co
legii săi, vor să învețe tehnica 
lunecării pe schiuri cu prilejid 
excursiilor pe care te vor face sau 
în zilele de vacanță pe care 1® 
vor petrece la munte. Toate ar fi 
bune, dar acestor tineri te lipse
ște îndrumarea. Și, pe drept cu-1 
vînt, nu găsești Ia tot pasul un 
antrenor de schi care să-ți îndn*- 
meze primii pași. Au căutat ma
terialul documentar în legătură 
cu antrenamentul începătorilor, 
au căutat cărți sau broșuri, care 
să te fie de ajutor în învățarea 
tehnicii schiului. Dar, toate aces
tea lipsesc. Chiar dacă au fost ti
părite, broșurile s-au epuizat, ast
fel câ cei care se inițiază în schi 
nu găsesc lucrurile necesare De 
aceea, credem că este necesar ca 
Editura Cultură Fizică și Sport să 
ia măsuri, fie pentru retipărirea 
vechilor broșuri, sau tipărirea u- 
nora noi, complete Acestea nu 
sînt necesare numai studenților 
Institutului de Construcții Bucu
rești, ei și altor tineri de pe în-' 
treg cuprinsul țării care vor să 
învețe schiul.
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COMUNICATUL COMISIEI CENTRALE DE
’ In urma omologării rezultatelor 
jocuri-lor'din campionatul categoriei 
A și B, din campionatul de califi
care pentru categoria B și din

CATEGORIA A
1. Flamura roșie Arad 26 15 5 6 37:29 35

1 2. C. C. A. București 26 13 8 5 35:25 34
3. Dinamo București 26 12 9 5 62:36 33
4. Locomotiva Timișoara 26 10 9 7 40:22 29
5. Știința Cluj 26 11 6 9 32:32 28

i 6. Știința Timișoara 26 5 17 4 34:27 27
! 7- Flacăra Ploești 26 8 8 10 33:31 24

a Dimamo Orașul Stalin 26 9 6 11 28:28 24
1 9. Minerul Petroșani 26 6 12 8 28:35 24

10. Locomotiva Tg. Mureș 26 8 7 11 30:38 23
11. Metalul Hunedoara 26 9 5 12 35:51 23
12. Locomotiva București 26 9 4 13 38:45 22
13. Metalul Cîmpia Turzii 26 4 12 IO 23:36 20
14. Progresul! Oradea 26 4 10 12 22:42 18

' Se declară campion pe anul 1954,
•chipa Flamura roșie U.T.A. Anad.

Conform regulamentului, retro
gradează echipele:

CATEGORIA B SERIA I-a
,a. Progresul F. B. București 24 15 7 2 50:18 37
?2- Progresul Sibiu 24 12 6 6 34:22 30
» 3. Voința București 24 9 12 3 32:25 30

4. Metalul St roșu Omașri Stalin 24 10 9 5 46:34 29
1 fi. Fi. roșie Sf. Gheorghe 24 10 7 7 31:25 27
1 6. Flacăra Moreni 24 7 11 6 31:33 25
7. Metalul Uz. Tract. Orasui Stadiu 24 9 6 9 31:33 24

. 8. Metalul Cîmpina 24 9 5 10 39:39 23

. 9. Metalul București 24 7 6 11 35:35 20»o. Locomotiva Craiova 24 7 5 12 29:35 19
8L Locomotiva Tr. Severin 24 5 9 10 32:43 19
ti Flacăra Pitești 24 5 8 11 20:30 18
13. Constructorul Craiova 24 2 7 15 18:56 11

I Promovează în categoria A echi
ni:
( i— Progresul F. B. București.

SERIA Il-a ■
\ L Avtaitul Reghin 24 12 7 5 35:20 31
\ 1 Flacăra Mediaș 24 11 « 7 29:19 28

3. Flamura roșie Cluj 24 11 6 7 36:27 28
4. Meitatal Bala Mare 24 12 4 8 36:30 28
fi. Locomotiva Cluj 24 10 6 8 33:26 26
S. Minerul Lupenii 24 8 9 7 32:29 25
7. Metalul Reșița 24 W 4 10 26:22 24
8. Locomotiva Amari 24 9 5 10 21:31 23
9. Dinamo 6 București 24 8 6 10 28:35 22

10. Progresul Satu Mare 24 8 S 10 24:28 22
11. Metalul Oradea 24 7 7 10 14:25 21
11 Constructorul Arad 24 7 8 11 23:28 20
Î3. Locomotiva Oradea 24 6 2 16 20:39 14

’ Promovează în categoria A edil-- Retrogradează echipele: 
|K — Constructorul Arad și
I « Avtatal Reghin. ■ — Locomotiva Oradea.

SERIA IlI-a
\ L Locomotiva Constanta 24 16 6 2 50:21 38
t 2. Dinamo Bacău 24 15 5 4 47:21 35

3. Locomotiva Iași 24 12 5 7 43:23 29
4. Flamura roșie Bacău 24 10 8 6 31:22 28
B. Flamura roșie Buhuși 24 10 5 9 32:32 25
6. Flacăra 1 Mai Ploești 24 11 2 11 31:32 24
7. Flamura roșie Burdujeni 24 8 7 9 29:36 23
8. Dinamo Bîrlad 24 6 9 9 34:35 21
9. Știința Iași 24 5 10 9 27:34 20

10. Progresul Focșani 24 6 7 11 25:34 19
11. Dimamo Galați 24 7 5 12 20:39 19
12. Locomotiva Pașcani 24 5 6 13 26:47 16
13. Metalul Brăila 24 4 7 13 25:42 15

• Promovează în categoria A echi-
I*:

— Locomotiva Constanța. 
Retrogradează echipele: 
— Locomotiva Pașcani și 
— Metalul Brăila.
In urma disputării campionatului 

ifie calificare, promovează in catego
rii B echipele:
t u— Avintul Fălticeni

— Locomotiva Galați
— Știința Craiova
i— Metalul 108
— Metalul A.M.E.FA. Arad
— Știința București.

! . In campionatul de juniori ca ur
mare a rezultatelor obținute se 
declară campion pe anul 1954 echi
pa Progresul F.B. București.

IL Anali izmd in ședința din 16.
XII. activitatea fotbalului pe anul 
1954, comisi-a centrală die fotbal 
apreciază că s-a Înregistrat un 
progres; numărul celor care prac- 
riei fotbalul precum și al specta
torilor a crescut ta mod simțitor. 
> — Masa largă a fotbaliștilor a 
brut la disipoziiție în acest an o 
rierivîtate compeitițională mai bine 
■rientată și organizată care i-a 
■rtgurat continuitate în tot timpul 
(HMlui. In campionatele raionaile 
ton parte un număr tot mai mare 
«4s echipe sătești. Campionatele di
rect regionale au corespuns. în to
rid necesităților ebaipei actuale de 

i dezvoltare a fotbalului nostru. Ni- 
i weliul calitativ al acestor campiona
te a crescut simțitor.
i •*- Campionatul republican de 
Juniori, precum și campionatul de 
calificare pentru juniori și-iaiu do- 
werilit pe deplin utilitatea; ta com
petițiile de juniori au fost angre
nate peste 250 de echipe, iar ni-

SPORTUL POPULAR
Pag. 4-a J4r. 2548 

campionatul republicam de juniori 
pe anul 1954 au fost întocmite ur
mătoarele clasamente:

— Locomotiva București;
■— Metalul Cîmpia Turzii și
— Progresul Oradea.

1

Retrogradează echipele:
— Flacăra Pitești și
■— Constructorul Craiova.

velul fotbalului prestat a crescut 
dlatorită unui contact mai larg și 
mai regulat. Această competiție a 
stimulat pregătirea tinerilor fotbai- 
liști și a mărit interesul față de 
problema cadrelor tinere. Totuși, 
mai siînt încă regiuni șl raioane 
care nu au organizat campionate 
de juniori.

-— Campionatul oatego.’e’ B s-a 
.bucurat de un, interes mai mare în 
acest an, datorită Întrecerilor cu 
mult mai echilibrate. S-a constatat 
o preocupare mai accentuată față 
de pregătirea echipelor și grație 
acestui fapt s-a înregistrat o îmbu
nătățire a competiției și nivelului 
de joc.

Un exemplu concludent îl oferă 
clștigarea Cupe’ R P.R. pe anul 
1954 de către echipa metalurgiști- 
lor dta Reșița, care deși face par
te din categoria B, a învins în a- 
ceastă competiție cinci echipe frun
tașe din categoria A.

— In categoria A Insă, nivelul 
de joc a fost med’oeru datorită 
lipsei de continuitate în desfășura
rea campionatului, ca urmare a 
deselor întreruperi, a lipsei de 
omogenitate a echipelor. De ase
menea mentalitatea nejustă a umor 
colective care au urmărit numai 
rezultate imediate, a influențat în 
mod negativ munca de instruire și 
antrenament, fapt reflectat ta com
portarea .inconstantă și sub posi
bilități a jucătorilor și deci a echi
pelor.

— Pe plan internațional, fotbalul 
nostru a înregistrat anul acesta 
unele succese: cucerirea titlului de 
campion mondial universitar la 
Budapesta, victoria asupra repre
zentativei R.D. Germane, asupra 
selecționate’ B a R.P.U., precum și 
rezultatele bune obținute de re
prezentativa de juniori a R.P.R. De 

asemenea, echipele de colectiv au 
susținut numeroase jocuri cu echi
pe de eflub din străinătate, dtad 
posibilitate cit mai multor jucă
tori să cîștige și să-și lărgească 
experiența ta jocurile Internațio
nale.

— La activitatea intensă de anul 
acesta a contribuit in mare măsu
ră corpul nostru de tehnicieni, an
trenori și arbitri. La antrenori s-a 
constatat o mai mare preocupare 
pentru ridicarea nivelului lor pro
fesional, prin însușirea tot mai te
meinică a metodelor sovietice de 
antrenament, fapt' care s-a reflectat 
ta felul cum au desfășurat munca 
de pregătire a echipelor. In ace
lași timp ei au început să se orien
teze mai just spre imprimarea unei 
concepții moderne de joc. In acea
stă privință s-au evidențiat antre
nori ca Gică Nicolae, Koloman 
Braun, Ștefan Covaci, Constantin 
Humis, etc. Nu același lucru se 
poate spune despre antrenori cai 
Manole Rădulescu, Nicolae Covaci, 
Constantin Popescu, Elmer Koksis, 
Anton Ivanov etc.

— In arbitraj s-au realizat pro
grese mtaime în ce privește asi
gurarea unor bune conduceri a jocu
rilor, autoritatea față de jucători 
și imprimarea unei mai bune disci
pline pe teren, (de exemplu B. 
Schullrier, Al. Toth, S. Segal, I. 
Drăghici. etc). In schimb cei mai 
mulți dintre arbitri au comis se
rioase greșeli ta interpretarea și 
aplicarea uniformă a regulamentu
lui, imflluenițtaid în mod direct asu
pra desfășurării jocurilor, lucru ce 
poate duce l.a frînarea progresului 
fotbalului (de ^exemplu: S. Lupu, 
N. Kelemen, E. Reiter, etc.).

— In prima parte a campiona
tului echipele și jucătorii au dat 
dovadă de o comportare' sportivă 
înțetegînd să-și dispute im mod co
rect întîietatea: numărul abaterilor 
de la disciplină a fost foarte mic, 
taregistrîndu-se un progres simțitor 
față de anul trecut.

In retur ctad urma să se decidă 
atît locurile fruntașe, cît și cele 
codașe, dlatorită mentalității unor 
colective care urmăreau rezultate 
cu orice preț, s-au produs o serie 
de acte nesportive care au fost 
aspru sancționate (44 cazuri în 
categoria A și 111 în categoria B).

Deosebit de grave sînt însă aba
terile, dovedite în seama conducerii 
și jucătorilor colectivului Metalul 
Hunedoara, care au căutat să se 
mențină in categoria A prin mij
loace necinstite, străine de morala 
sportivă, potrivnice spiritului ce 
trebuie să călăuzească sportul de 
tip nou.

— Participarea numeroasă a oa
menilor muncii la întrecerile de 
fotbal a contribuit la succesul com
petițiilor.

Numărul spectatorilor este ta 
continuă creștere, tar atitudinea 
generală s-a îmbunătățit față de 
anul trecut ceea ce dovedește o 
creștere a nivelului cunoștințelor 
spectatorilor. In cele mai multe 
orașe, aportul publicului a contri
buit la desfășurarea normală a 
jocurilor. Au fost tasă localități 
(Reghin, Petroșani, Cluj, Brăila, 
Timișoara, etc.) unde unii specta
tori au avut atitudini nesportive 
itafluienițtad negativ desfășurarea 
jocurilor, comportarea jucătorilor și 
calitatea arbitrajelor.

— Numărul și starea terenurilor 
nu miai corespunde volumului com
petițiilor și necesităților fotbalului. 
In afară de marile stadioane, mul
te dintre terenuri sînt neîngrijite 
și lipsite în unele locuri de utila
jul necesar, deși condfițiuni există, 
ceea ce arată o lipsă de interes 
din partea asociațiilor și colective
lor respective.

— In acest am, activul obștesc a 
avut o mai mare contribuție ta 
realizarea obiectivelor activității 
fotbalului. Comisiile, subcomisiile 
și colegiile regionale, orășenești și 
raionale din. țară au muncit cu 

rîvnă și dragoste, asigurînd o ac
tivitate organizată și controlată. 
Menită evidențiate printre altele 
comisiile de fotbal din regiunile: 
Cluj, Arad, Regiunea Autonomă 
Maghiară, Bacău, din raioanele 
Sibiu, Focșani, Cîmpina și 
din orașele Ploești, Constanța, Pi
tești. In schimb comisiile die fotbal 
dta orașul București, regiunea Iași 
sau Hunedoara nu s-au străduit 
să se ridice la nivelul majorității 
comisiilor.

III. In vederea îmbunătățirii ac
tivității fotbalului în anul 1955; 
pentru lichidarea din practica spor
tivă a rămășițelor mentalității pu
trede burgheze; pentru stimularea 
ridicării continue de cadre tinere ta 
echipele fruntașe; în vederea des
fășurării unei activități cît mai 
largi și maii bine organizate în 
echipele de juniori Comisia- centra
lă hotărăște :

1. — a) retrogradarea echipei 
colectivului Metalul Hunedoara în 
categoria B.

b) scoaterea dta orice muncă 
sportivă și interzicerea de a face 
parte diin vreo asociație sportivă a 
următorilor:

Steflea Niculae
Ni-cutescu Leonidla
Weber Friederich
Dumitru George
Iaremschi Constantin
Popescu Vas-iile
Lugojamu I. (toți de l>a colectivul

Metalul Hunedoara)
Kruger Carol (de la Oradea);
c) sancționarea, următorilor jucă

tori:
Borilo Gh. (Progresul Oradea) ex

clus din viața sportivă;
Marinescu C. (Metalul Hunedoa

ra) exclus din viața sportivă;
Zap is C. (Metalul Hunedoara) 

exclus din viața sportivă;
Voinescu N. (Metalul Hunedoau 

ra) suspendare pe 3 ani;
Niculescu C. (Metalul Hunedoa

ra) suspendare pe 2 ani;
Tudose M. (Progresul Oradea) 

suspendare pe 2 ani;
Mioc D. (Metalul Hunedoara) 

suspendare pe 2 ani;
Vlad L. (Progresul Oradea) 

suspendare pe 1 an;
Neacșu Ion (Flacăra Ploești) 

suspendare pe 1 an;
Mihuț L. (Metalul Hunedoara) 

suspendare pe 6 luni;
Tiriac Andrei (Progresul Oradea) 

suspendare pe 6 luni;
Sulyoc Elemer (Progresul Ora

dea) suspendare pe 6 luni;
Cuc Ștefan (Progresul Oradea) 

suspendare pe 6 luni;
d) Retrogradarea antrenorului 

Wetzer Ștefan (Metalul Hunedtoa- 
ra) de la categoria I la categoria
Il-a.

2. — înființarea campionatului 
de tineret în vederea- asigurării îm
prospătării cadrelor echipelor din 
campionatul categoriei A.

3. — Reorganizarea competiții
lor pentru juniori și anume:

— campionatul național de ju
niori;

— Cupa comisiei centrale de fot
bal pentru juniori;

— Cupa orașelor pentru juniori.
In anul 1955 se vor organiza ur

mătoarele competiții:
1. Campionatul categoriei A cu 

participarea a 13 echipe:
Flațnur-a roșie Arad
C.C.A. București
Dinamo București
Locomotiva Timișoara
Știința Gluj
Știința Timișoara
Flacăra Ploești
Dinamo Orașul Stalin 
Minerul Petroșani 
Locomotiva Tg. Mureș 
Progresul F. B. București 
Avinitul Reghin, Reghin, 
Locomotiva Constanța

La sfîrșitul campionatului vor 
retrograda echipele clasate pe lo
curile 11, 12 și 13.

2. Campionatul categoriei B cu 
participarea a 40 echipe împărțite 
ta 3 serii. /

FOTBAL
Seria I-a

Locomotiva București 
Progresul Sibiu
Voința București
Metalul St. roșu Orașul Statal 
Flamura roșie Sf. Gheorghe 
Flacăra Moreni
Metalul Uz. Tr St. roșu Ora

șul Stalin
Metalul București
Locomotiva Craiova 
Locomotiva Tr. Severin 
Știința Craiova
Știința București
Dinamo 6 București

Seria II-a

Metalul Hunedoara
Metalul Cîmpia Turzii 
Progresul Oradea
Flacăra Mediaș
Flamura roșie Cluj 
Metalul Baia, Mare 
Locomotiva Cluj
Minerul Lupenii
Metalul Reșița
Locomotiva Arad
Metalul Oradea
Metalul Arad
Metalul 108
Progresul Satu Mare

Seria IlI-a

Dinamo Bacău
Locomotiva Iași
Flamura roșie Bacău
Flamura roșie Buhuși 
Flacăra 1 Mai Ploești 
Flamura roșie Burdujeni 
Dinamo Bîrlad
Știința Iași
Progresul Focșani
Dîniamo Galați
Flacăra Cîmpina
Avîntul Fălticenii
Locomotiva Galați

La sfîrșitul campionatului ectri- 
pete clasate pe locul I — ta fle
care serie vor .promova în catego
ria A.

Vor retrograda echipele clasate 
pe locurile 10, 11, 12, 13 în seriile 
I și III și echipele clasate pe 1<m 
curile 10, 11, 12, 13 și 14 în se^ 
ria, Il-a.

3. Campionatul echipelor de ti
neret (18—25 anii), cu participa,rea 
celor 13 echipe ale colectivelor dta 
categoria A. Formațiile de tineret 
vor juca ' într-o singură serie, cu 
jocuri tur-retur, programate obli
gatoriu în deschidere la meciurile 
echipelor prime din categoria A.-

La sfîrșitul canupiionaitului vor 
retrograda echipele de tineret ate 
echipelor care vor retrograda «fin 
categoria A.

4. Cupa R.P.R. — deschisă tutu
ror categoriilor de colective.

5. Campionatul de juniori ea 
participarea a 61 de echipe împărv 
țite în 6 serii:

Seria I-a

1. Av iotul Fălticeni
2. Flamura roșie Burdujeni
3. Știința Iași
4. Locomotiva Iași
5. Flamura roșie Bacău
6. Dimamo Bacău
7. Flamura roșie Buhuși
8. Dinamo Bîrlad
9. Progresul Pașcani

10. Voința Fălticeni i

Seria Il-a

1. Locomotiva Galați
2. Flacăra 1 Mai Ploești
3. Știința București
4. Flacăra Cîtnpima
5. Flacăra Moreni
6. Locomotiva București
7. Locomotiva Constanța
8. Dinamo 6 București
9. Dimamo Galați

10. Voința Focșani

Seria IlI-a

1. Dimamo București
2. C. C. A. București
3. Progresul București
4. Flacăra Ploești

(continuare in pag. 6-a).
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5. Metalul București
6. Știmța Craiova
7. Locomotiva Craiova
8. Voința București
9. Locomotiva Tr. Severin

10. Flacăra București
11. Timarul Dimamovist Pitești

Seria IV-a

1. Știința Timișoara
2. Locomotiva Timișoara
3. Metalul Reșița
4. Metalul Arad
5. Minerul Petroșanii
6. Locomotiva Arad
7. Metalul Hunedoara
8. Metalul 108
9. Minerul Lupeni

10. Progresul Timișoara

Seria V-a

1. Metalul Oradea
2. Progresul Satu Mare
3. Metalul Baia Mare
4. Știința Cluj
5. Locomotiva Cluj
6. Progresul Oradea
7. Metalul Ctmpia Turzii
8. Flamura roșie Arad
9. Flamura roșie Cluj

10. Voința Cărei

Seria Vl-a

1. Progresul Sibiu
2. Locomotiva Tg. Mureș
3. Avîntuil Reghin
4. Metalul Steagul roșu Orașul

Stalin
5. Metolul Uzinele Tractoare

Orașul Stalin
6. Dinamo Orașul Stalin
7. Flamura roșie Sf. Gheorghe
8. Flacăra Mediaș
9. Locomotiva Orașul Stalin

10. Constructorul Tg. Mureș
Cîștigătorii celor 6 serii vor fi 

tmpărțiți în două serii a trei echi
pe care vor disputa un turneu tur- 
retur. Cîștigătorii celor două serii 
vor disputa un meci pentru desem
narea campionului R.P.R. de ju
niori.
. Vor retrograda echipele de ju-

i

o
Velodromul, contribuție esențială 

la dezvoltarea ciclismului
In timp ce cursele de șosea nu i 

pot fi urmărite decit de un număr i 
toarte restrîns de spectatori (restul | 
— prin forța lucrurilor — trebuind ; 
■ă se* mulțumească să asiste doar 
la plecare și sosire), in schimb, în 
Întrecerile pe velodrom spectatorul 
poate urmări, timp de citeva ore, 
întreaga desfășurare a întreceriilor. 
Este, deci, exiplicahil die ce alergă
rile pe velodrom atrag un număr . 
mult mai mare de spectatori. Tot 
spre deosebire de întrecerile de 
fond — a căror pregătire necesită 
hingi deplasări pe șosele, deseori 
de citeva zile — pregătirea pe ve
lodrom este mult mai puțin pre
tențioasă. O oiră sau două de ru- 
l»j, în fiecare zi, sînt suficiente I 
unui sportiv conștiincios pentru a 
atinge o formă bună. Dar, pe velo
drom, spectatorii pot asista și la 
antrenamente, ceea ce aduce o 
contribuție în plus la popularizarea 
acestor întreceri. In timp ce la 
probele pe șosea fiecare ciclist tre
buie să aibă bicicleta lui, pe velo
drom pot să se antreneze, pe ace
eași bicicletă, 2, 3 sau mai mulți 
alergători, așa cum de altfel s-ia 
ți tntîmplat deseori în ultimii ani.

Cei tiniert sînt în permanent con
tact ou cicliștii experimentați. pe 
care-i observă atent îh orice mo
ment, creșterea cadrelor tinere rea- 
lizîndlu-se astfel mult mai eficace. 
Pe velodrom, orice antrenor are 
posibilitatea să urmăreaiscă — cu 
creionul și carnetul de însemnări 
în mină — graficul evoluției fie
cărui ciclist, lucru care mu se 
^produce și pe șosea, dat fiind că o 
bună parte din antrenări (cel puțin 
pînă la sfîrșitiul sezonului 1954) 
nu a avut cu ce să supravegheze 
antrenamentele de fond (motocicle
tă sau mașină).

Reiese, deci, olar că cu totul 
«Ițele sînt condițiile pentru prac
ticarea sportului pediailei pe velo
drom. $i, cu toate acestea, activi
tatea pe pistă a fost din ce în ce 
mai scăzută, limitîndu-se în sezonul 
1954 doar la cîteva săptămîni de 
întreceri. Urmarea acestei descreș
teri a activității pe velodrom a fost 
că rezultatele obținute nu au sa
tisfăcut nici pe departe. Nu niumăi 
că ultimele rezultate nu au fas* 
mai bune decit cele din anii tre- 
cuți, dar, în marea lor majoritate, 
nici măcar nu s-au apropiat de 
nivelul celor înregistrate în alți ani 

Cauzele care au determinat re
gresul! din ultima vreme a acti

niori ale colectivelor retrogradate 
din categoria A și B precum și 
echipele de juniori ale colectivelor 
regionale, raionale și orășenești, 
indiferent die clasament.

6. Cupa Comisiei 
fotbal pentru juniori 
raională, regională 
nală).

7. Cupa Orașelor i 
cu participarea a 96 
tive de orașe și raioane.

8. Campionatele direct regiona
le, cu participarea a cel mult 14 
echipe intr-o singură serie.

9. Campionatele raionale și oră
șenești.

IV. Față de cele dig mai sus și 
avînd in vedere obiectivele și com
petițiile interne și internaționale 
ale fotbalului nostru în anul 1955, 
Comisia Centrală de Fotbal va lua 
măsuri pentru lichidarea lipsurilor 
constatate și îmbunătățirea activi
tății viitoare.

In acest scap, un accent deose
bit trebuie pus pe: întărirea mun
cii educative în colective; ridicarea 
nivelului politic, ideologic și pro
fesional al fotbaliștilor, antrenori
lor și arbitrilor; continua îmbună
tățire și perfecționare a muncii de 
instruire; ridicarea nivelului pro
fesional al antrenorilor și a nive
lului de cunoștințe al arbitrilor; 
ridicarea măestriei fotbaliștilor, 
preocuparea temeinică permanentă 
față de formarea și promovarea ti
nerelor cadre.

Aceste sarcini revin în egală mă
sură comisiei centrale, subcomisii- 
ilor și comisiilor de fotbal din 
țară, asociațiilor și colectivelor 
sportive, antrenorilor, arbitrilor și 
fotbaliștilor. Un efort colectiv și 
susținut al tuturor acestor factori 
va asigura fotbalului calea spre 
dezvoltare și progres tot mai 
mare, contribuind la creșterea 
mișcării de cultură fizică și sport 
dm țara noastră.

BIROUL COMISIEI 
CENTRALE DE FOTBAL

Comitetul pentru Cultură Fizică 
și Sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri a aprobat măsurile luate 
de Comisia Centrală de Fotbal.

Centrale de 
(în; trei etape: 
și interregio- 

pentru juniori 
de reprezenta-

vității pe pistă sînt multiple. Acti
vitatea a fost reluată abia la jumă
tatea sezonului, orin iunie, iar 
programul competițiilor nu a fost 
întocmit de o manieră care să-i 
supună pe participanți la eforturi 
continue și crescînde. Reparat în 
pripă și în condițiuni nesatisfăcă
toare, velodromul — cum era și 
firesc — nu a mat oferit condițiile 
optime pentru obținerea unor rezul
tate din ce în ce mai ridicate. Dim
potrivă, terasamentul pistei a fost 
din ce în ce mai impropriu.

Așa se explică de ce alergători 
de valoare recunoscută nu au mai 
putut nici măcar să-și egaleze cele 
mai bune performanțe aile lor, ne
cum să le depășească. De aseme
nea, „ploaia" de recorduri din anii 
trecuți a încetat, anul 1954 mar- 
cînrf un grav regres al ciclismului 
de pistă.

O situație care a dat serios de 
gîndit. Și, tocmai pentru remedie
rea acestei situații, biroul comisiei 
centrale de ciclism, în colaborare cu 
asociația Dinamo, se preocupă de 
cîteva săptămîni de rezolvarea a- 
cestei deosebit de importante pro
bleme: reconstrucția pistei Dinamo.

Pe linia actualelor nreryupSri, 
este de aștentat ca activitatea pe 
pistă să înceapă în a.nul următor 
cît mai devreme posibil și ea să fie 
continuată piuă tîrziu, către sfîrși- 
tuil anului ciclist. In felul acesta, 
este cert, se va înregistra mult aș
teptata redresare a ciclismului pe 
velodrom. Asigurîndu-se condiții 
Optime de practicare a ciclismului 
— pe un velodrom nou, construit 
după cele mai avansate concepții — 
timp de 7—8 hini pe an, spartul 
pedalei va înregistra în scurt timp 
un important salt, atît calitativ 
cît și cantitativ. Numărul celor 
care vor participa la cursele die 
velodrom va spori necontenit, re
zultatele vor fi din ce în ce mai 
bune, și — desigur — noile norme 
de clasificare nu vor mai fi cifre 
nerealizabiile, așa cum par acum, 
diuipă o mediocră activitate de-a 
lungul căreia marea majoritate a 
cicliștilor noștri de valoare au ob
ținut cifre foarte slabe.

Un velodrom corespunzător va 
constitui, desigur, un element esen
țial pentru dezvoltarea ciclismului, 
disciplină în care o serie de exce
lente performanțe au arătat cu pri
sosință că avem elemente capabile 
de comportări foarte bune.

• —. 1. EMILI AN

de pe lingă Consiliul de
Comitetul pentru Cultură Fi

zică și Sport de pe lîngă Con- 
s’liul de Miniștri a întocmit ta
bela generală a antrenorilor, pe 
ramuri de sport, care au drep
tul de profesiune și sînt singu
rii în măsură să primească o 
salarizare de antrenor pe baza 
indicatorului tarifar respectiv.

Această tabelă cuprinzînd mo
dificările survenite în clasifica
rea antrenorilor prin noi înca
drări, retrogradări, excluderi și 
ștergeri din controale, intră în 
vigoare pe data de 1 ianuarie 
1955.

In conformitate cu prevederile 
regulamentului pentru califi
carea, încadrarea și clasificarea 
antrenorilor și pentru punerea 
în aplicare a tabelei se dau ur
mătoarele instrucțiuni:

a) Contractele tuturor antre
norilor sau celor angajați în a- 
ceastă calitate, care nu figu
rează în tabela generală, înce-

Intrecerile de hochei pe gheață sint

Aspect dintr-un joc desfășur at in ianuarie în Capitală: Știin
ța Cluj Știința Galați. Gălățenii Praisler și Gheorghian îl atacă 

pe Csaszar, care — totuși — pase ază lui llajda.

Ultimele zile au dat un nou im
puls activității de pregătire pentru 
sezonul de hochei pe gheață.... Ac
tualmente, toate colectivele spor
tive cu secții în această disciplină 
se află în „fierberea" întâmpinării 
primelor întreceri din această iar
nă. Se revizuiesc echipamente, se 
ascut patinele, crosele rupte în în
trecerile trecute sînt înlocuite cu 
„stocuri" noi, iar unii, Intimați, 
înceaircă să facă chiar transferări 
de jucători 1 Pentru această com
pletare a loturilor este însă prea 
tirzju: termenul înăuntrul căruia 
se puteau face transferări pentru 
hocheiști a trecut de mult și ne
glijențele în această privință nu 
mai au... soluționare! Astfel In
cit, cu efectivele precizate, echipe
le de hochei au pornit la treabă. 
Ba, jucătorii unor echipe au 
și pornit în întîmpinarea gheții 
și s-au deplasat la Miercurea Ciuc 
unde gheața existentă le permite 
să patineze înaintea celor din re
giuni mai puțin „avantajate" de 
ger. In această situație se află 
echipa Casei Centrale a Armatei, 
echipa Știința Cluj (campioana pe 
acest arr) și — de cîtva timp — 
Voința București.

Despre pregătirile primelor echi
pe am mat scris. Azi, cîteva cuvin
te despre Voința. După cum se 
știe, această echipă participă 
la campionatul categoriei A, în ur
ma frumoasei ei clasificări de anul

CONCURSUL LOTULUI DE TENIS DE MASĂ AL R. P. R.
Competiția de tenis de masă la 

care participă jucătoarele și jucă
torii din lotul republican se va 
desfășura începînd de astăzi, ora 
17, în Sala Sporturilor de lp Flo- 
reasca. Primele jocuri vor avea 
loc în ‘cadrul celor două întîlniri 
care se dispută după sistemul „Cu
pei Corbillon ’. Ambele meciuri se 
vor desfășura în același timp pe 
două mese. Iată ordinea partidelof 
din întîlnirca care opune formația 
alcătuită din Angelica Rozeanu, 
Sari Szasz, Ella Zeller formației 
compusă din Zaharia Bujor, Ale
xandru Șirlincan:
Szasz — Bujor, Zeller — Șirlin- 
can, Angelica Rozeaou, Ella Zeller 
— Bujor, Șirilimcan, Szasz — Șirtin. 
can, Zeller — Bujor. In întîlnirca

de 31 
pe care 

aceștia și 
salari-

tează de drept, pe data 
decembrie 1954, dată 
încetează pentru 
dreptul de practică și 
zare.

b) Asociațiile și colectivele 
sportive, care au angajamente 
cu antrenori care nu figurează 
pe acest tabel, sînt obligate să 
desfacă contractele de muncă 
cu acești antrenori pe data de 
1 ianuarie 1955, cu plata in
demnizației prevăzute de art. 73 
din Codul Muncii.

c) Angajamentele antrenorilor 
de sport a căror clasificare a 
fost modificată, vor fi și ele 
modificate de asociațiile și co
lectivele sportive cu începere de 
la 1 ianuarie 1955, în confor
mitate cu categoria de clasifi
care prevăzută în tabelă.

★
Comitetul pentru Cultură Fi

zică și Sport de pe lîngă Consi
liul de Miniștri atrage atenția 

trecut. După o serie de antrena
mente de sală făcute în Capitală, 
hocheiștii de la Voința s-au depla
sat la JAiercurea Ciucului unde își 
continuă pregătirile pe gheață, sub 
conducerea lui Paul Anastasiu. 
Printre componenții lotului Voin
ței se numără hocheiști de valoare 
cunoscută, ca : Stan Mihai, Stăn- 
culescu, Pană, Manolescu, Radu 
Tănase, Sireteanu, Nimereală, Va- 
niec, Ocroș, etc. Și pentru că a 
venft vorba de echipele bucureș- 
tene, sîntem azi în măsură să a- 
nunțăm că o altă formație puter
nică din Capitală sa pregătește 
intens, Progresul ITB. ’ „Tiramvaiș- 
tii" au un lot numeros, de pregă
tirea căruia se ocupă Gh. Săndu- 
lescu și I. Petrovici. Printre com
ponența lotului se numără: Ne- 
goescu, Spiru, Neguț, Tudor Ion, 
J. Stănculescu, A. Teodorescu, A. 
Bărbulescu, Guțu, R. Antoniu, M. 
Alexandrescu, Popa, Corșetea, An- 
ghelescu, Zacopceanu, Em. Alexan
drescu, Călinescu, Bogoiu, C. Pe
trescu, Cucu, V. Petrescu.

★
La Reghin, echipa Avîntul și-a 

alcătuit lotul pentru activitatea dirr 
acest an: Bartha II, Veszi, Pen
tek, Barta I, Faincaș, Maithe, Gidro, 
Peterfi, Novitzki, Haltrich, Zoizon, 
Păltineanu, Deli, Lâposi, Cioloca. 
Pregătirile sînt conduse de instruc
torul Iutiu Farcaș și de jucătorul 

dintre echiipa formată din Maria 
Golopența, Irma Magyari și forma
ția Anita Babichian, Geta Struga- 
ru, meciurile se vor juca astfel:

Golopența — Babichian, Ma
gyari — Strugaru, Golopența, Ma
gyari — Babichian, Strugaru, Ma
gyari — Babichian, Golopența — 
Strugaru.

In jurul orei 18,30 pe o singură 
masă, va începe întîlnirea care se 
va disputa conform „Cupei Sway- 
thling”. Ordinea jocurilor în ca
drul acestpr întîlniri dintre forma
ția compusă din Angelica Rozeanu, 
Matei Gantner, Toma Reiter și 
cea compusă din Tiberiu Harasz- 
tosi, Paul Pesch, Mircea Popescu, 
va fi următoarea: Pesch-Gantner, 
Ha raszitosj-Angelica Rozeanu, Po-

Miniștri
tuturor antrenorilor stagiari care 
nu au fost avansați la categoria 
H și au intrat astfel în ultimul 
an de stagiu că neobținerea a- 
vansării în acest răstimp atrage 
după sine pierderea calității de 
antrenor.

Comitetul pentru Cultură Fi
zică și Sport de pe lîngă Con
siliul de Miniștri sancționează 
pe antrenorii de fotbal de cate
goria I Baratki luliu și Covaci 
Nicolae, cu pedeapsa .,mustră
rii” pentru .................
sportivă și 
patibile cu 
fruntaș, cu 
recidivă a . __ ....
al. 2 din Regulamentul de cali
ficarea, încadrarea și clasifica
rea antrenorilor de sport.

★
Tabela va fi trimisă tuturor 

asociațiilor sportive și Comite
telor regionale pentru Cultură 
Fizică și Sport unde va putea 
fi consultată de cei interesați.

abateri de la morala 
cetățenească, incom- 
calit'atea de antrenor 
aplicarea în c iz de 
prevederilor art. 13

tot mai aproape...
Haltrich. Zilele trecute am stat de 
vorbă cu instructorul Farcaș. A- 
cesta ne-.a vorbit desnre pregă
tirile echipei, despre dorința puter
nică de activitate a jucătorilor, dar 
și despre lipsa de sprijin pe cane 
hocheiștii de aici au constatat-o 
titît la colectivul Progresul din 
localitate (care nu amenajează pa
tinoarul 1), cit și la direcțiunea în
treprinderii respective care nu-f 
sprijină pe hocheiști, negii jind 
confecționarea croselor.

Un exemplu de sprijin este cel 
pe care-1 acordă Uzinele Steagul 
roșu din Orașul Stalin secției de 
hochei pe gheață a colectivului 
respectiv. Mulțumită acestui spri
jin, a fost amenajat un excelent pa
tinoar („Filimon Sîrbu"), cu toate 
instalațiile anexe necesare și cu 
instalație lelectrică pentira apro
ximativ 40.000 de wați. Cît prii 
vește lotul echipei Metalul Stea
gul roșu, el este mai „tare" decât 
anul trecut: Iată-1: Pușcaș 
Constantin, Sîngeorzan, Ionescu, 
Szabo, Preda, Nasta, Racov'ță, Ti
ro n, Martonfi, Căruntu, Ghimbășan 
nu, Tacaci II, Pascu.

îmbucurătoare este și constiti^ 
rea unor echipe de hochei în Mo^> 
dova. Ne referim în special la Pro- 
greșul Rădăuți și Progresul IașL 
Din d'scuțiile purtate de delegați 
acestor două colective la recent» 
conferință a Comisiei centrale, * 
reieșit însă că organele locale, ca 
și asociația Progresul, nu acordă 
suficient sprijin acestor colectiv®.

Pe lima popularizării hocheiului 
în anumite orașe unde activitate» 
fn acest sport a fost mai reduși 
în ultimii ani, noi apreciem ca 
foarte interesantă și demnă da 
luat în considerare propunerea ri- 
dicată de mai mulți participanți la 
conferința Comisiei centrale, privi
toare la organizarea unei serii d» 
categoria B la Sighișoara. DisptH 
tarea unei competiții ca aceasta la 
Sighișoara ar constitui un puternic 
impuls dat activității de hochei din 
acest oraș. Credem că Comis»* 
centrală și Inspecția de specrjali- 
tate pot găsi soluția favorabil^ 
fie muțind una din seriile de ca- 
tegorie B din centrele cu mai iw 
tensă activitate competitională (O- 
rașu.l Stalin, Cluj) la Sighișoara, 
fie mărind numărul seriilor de ca- 
tegoria B la 5 — lucru posibil 
dat fiind numărul mare de echipa 
înscrise. Bineînțeles, aceasta dacă 
se va constata că din punct da 
vedere al condițiilor tehnice de dis
putare Sighișoara întrunește con
dițiile necesare.

RADU URZICEANU (

pescu-Reiiter, Hanas:.tosi-Gantoe«k 
Pesch-Reiter, Popescu-Angelica 
Rozeanu, Harasztosi-Reiter, Psx 
pescu-Gantner, Pesch-Angelica Ro
zeanu.

De menționat că în cele trei în- 
tllniri interechipc, se vor juca tofr- 
te meciurile indiferent de evoluți» 
scorului.

După cum se ipoate vedea cu 
ușurință, spectatorii l/ucureșteni 
vor putea asista la partide deose
bit de interesante și atractive.

★
Biletele pentru acest concurs se 

găsesc de vînzare la casele sălii 
Floreasca, cu începere de la ora 
15.



Al VD-lea campionat de șah al R. P. R. 
' Troianescu, Costea și Bălanei 
animatorii luptei în turneul final

CONdUZN DUPĂ CAMPIONATUL INDIVIDUAL ȘCOLAR DE GIMNASTICĂ

r Cronicile celor 19 runde ale tur
neului care a desemnat pe cel mai 
bun șahist al țării au încercat să 
descrie momentele pline de interes 
ale frumoasei întreceri. Aceste mo
mente s-au datorat dîrzemiei deo
sebite cu care au lu.ptat competi
tori la titlu, ca si ritmului neobiș
nuit de viu pe care l-au imprimat 
întrecerii pentru primele locuri 
cîțiva dintre participant. Desigur, 
nu este greu de ghicit cine au 
fost aceștia... Numele 'or s-au pe
rindat mereu în fruntea clasamen
tului, unde au rămas pînă la urmă 
în ordinea cunoscută: Troianescu, 
Costea, Bălanei.

Din tabelul alăturat, al punc
tajului pe runde, se poate urmări 
cu ușurință „cursa" aceasta, caire 
deși s-a desfășurat timp de 30 de 
zile, a fost uneori atît de... ra
pidă, incît i-a „sufocat" pe unii 
din lideri.

Astfel îl vedem pe Troianescu, 
după ce conduce cu 5 puncte din 
primele 6 runde pierzînd 3 par
tide la rînd, handicap pe care însă 
a avut puterea de voință de a-1 
remonta pînă la urmă. Cît de greu 
a fost aceasta, ne putem da se>a 
ma din faptul că în acest timp Bălă
riei acumula victorie după victo
rie, înregistrînd pînă la runda a 
12-a o serie remarcabilă de 7 
cîștiguri consecutive. Dar în runda 
a 10-a a început și seria de vic
torii a lui Troianescu, care a în
semnat un adevărat „record" : 9. 
la rînd. Trena puternică imprimată 
de acești doi lideri a fost urmată, 
spre surprinderea multora, de un 
jucător cu un palmares mai puțin 
impresionant, fostul campion al 

Capitalei pe 1947, Eugen Costea. 
Acesta a realizat „serii" ceva mai 
mici, de numai 5 și 4 victorii, care 
l-au menținut încă cu șanse la 
primul loc, pînă la runda a 17-a, 
cînd a pierdut partida decisivă la 
Troianescu. Desigur, lupta la fi
niș ar fi fost și mai interesantă 
dacă un al patrulea concurent, 
Soos, care a condus și el pînă la 
runda a 11-a, n-ar fi înregistrat 
o serie negativă : o jumătate de 
punct din 5 partide consecutive... 
Dar, repetăm ritmul întrecerii a 
fost cu totul neobișnuit și numai 
cei foarte bine pregătiți și dotați 
cu calm și ambiție deosebită i-au 
putut rezista

Tocmai âceste calități au deter
minat succesul maestrului interna
țional Octav Troianescu. Ele ș-au 
îmbinat cu acea tehnică înaltă și 
cu cunoștințele teoretice avansate 
pe care Troianescu le-a demon
strat și în alte concursuri, dar 

care lipsite de elementele calm și 
dîrzenie se dovedeau insuficiente 
pentru cucerirea titlului

Partidele cîștigate de noul nos
tru campion s-au caracterizat 
printr-u.n joc pozițional fin, în care 
avantajul se concretiza, de obicei, 
în final. Un joc bazat pe tehnică 
și siguranță în elaborarea planu
rilor strategice Așa au fost cîș
tigate part.ide'e la Seimeanu, Ita
lic Alexandrescu, Rădulescu și Șu
ta. care pot constitui exemple in
structive pentru studiu Dar un joc 
strict pozițional nu i-ar fi per
mis, probabil, lui Troianescu să 
realizeze un scor atît de ridicat. 
Superioritatea sa a stat în aceea 
că el știe să îmbine jocul pozi
țional cu cel combinativ, așa cum 
exemplifică foarte bine partida Tro
ianescu—I Szabo, din runda a 
10-a După 11 mutări : 1. e4 e5 2. 
Cf3-Cc6 9 Nb5 a6 4. Na4 Cf6 5. 
0—0 b5 6. Nb3 Ne7 7. Tel 0—0 
8. d3 d6 9. c3 Ne6 10. Nc2 Cd7 fl. 
Cbd2. I. Szabo a făcut o mică 
greșeală 7/..J5. Atac prematur, de 
care Troianescu va profita cu ma
re precizie. 12. Nb31 N:b3 13. D: 
b3+ Rh8 14. e:f5 T :fS 15 Dd5
Ca7 16. d41 (Pentru a crea un 
pion izolat pe e5) 16 ..c6 17. De4 
Th5 18. Dg4 De8 19. d:e5 J:e5 20. 
Ce4 Cf6 21. De6 C:e4 22. T:e4 Nc5 
23. D:e8+ T:e8 24. g4 Th3 25. Rg2 
Tf8 26. C:e5 (26. T:h3?T:f3+) 26... 
Th4 27. 13 Ne7 28. Cd7 Tf7 29. 
Ngă / și negrul cedează.

Cel de-al doilea clasat, candi
datul de maestru Eugen Costea.
își datorește succesul faptului că,

1 II III IV V
Troianescu 1 1% 2X 3 4
Costea 1 1 2 2% 3K
BălSnel 1 2 2% 3
Seime,-,nu 1 2% 3K 3S
Soos % 1% 2 3 4

spre deosebire de mulți alți par- 
ticiipanți, a practicat un joc sim
plu, bazat pe principii sănătoase. 
Costea a evitat complicațiile inu
tile, preferind totdeauna căile li
niștite, în spiritul a ceea ce fos
tul campion mondial Em. Lasker 
denumea „bunul simț în șah".

Am ales aci o demonstrație a 
acestui fel de a vedea partida de 
șah. In runda a 14-a, Costea (cu 
albul) l-a înfruntat pe tin arul cam
pion al Armatei. E. Nacht, care 
s-a arătat a fi un adversar redu
tabil pentru primii 6 clasați, de 
la care a obținut 3‘/2 puncte. In
tr-o partidă spaniolă, după 1. e4 
e5 2.Cf3 Cc6 3. Nb5 Cd4 4. C:d4 
e:d4 5.0—0 c6 6. Nc4 Cf6 7. Tel 
d6 8. c3. Nacht a evitat posibilul 
atac alb 8...d:c3 9. Db31 Dc7 10. 
a41 (Keres), jucînd mai prudent,
8...Ne7.  Intr-adevăr, după 9. c:d4 
d5 10. e:d5 C:d5 11. Cc3 Cb6 12. d3 
0—0 încercarea albului de a păs
tra pionul în plus l-ar duce la 
dezavantaj. Dar Costea găsește 
modalități simple de a menține ini
țiativa : 13. Df3 Nf6 14. d5I N:c3 
15. b:c3 c:d5 16. Nb3 Ne6 17. Ne3 
Dd6 18. Nf4 Dd8 19. Ne5 Dg5 20. 
Nd4 Cd7 21. Te3. Ca rezultat, al
bul, avînd perechea de nebuni și 
f'gurile bine plasate, domină jocul, 
ceea ce îl determină pe negru să 
încerce o acțiurre riscată pe flancul 
regelui. 21...h5I? 22. De2 Ng4 23. 
f3 Nf5 24. N:d5 N:d3 25. T:d3 D: 
d5 26. N:g71 Dc5+ 27. Nd4 Df5 
28. Te3! Este interesant de remar
cat că albul nu se angajează^ în 
varianta tentantă 28. f41? al cărei 
rezultat era incert; de ex. 28... 
Te81 29. Tg3 + Rh7 30. Tg7 + 
Rh6 31. g l I? D:g4!+. Costea 
continuă pe aceleași căi simple, 
cîșFgîrrd rapid : 28.. Rh7 29. Te7 
Tad8 30. Tel Tg8 31 De61 D:e6 
32. Tl:e6 Tgf8 33. Td6 Cb8 34. T: 
d8 T:d8 35. T:f7+ și negrul ce
dează.

Maestrul internațional Ion Bă
lanei a jucat cîteva dintre parti
dele cele mai pline de conținut ale 
campionatului, Irr special, s-au re
marcat combinațiile lui îndrăznețe 
în atac (ca în partidele cu Ciocîl- 
tea și Alexandrescu, pentru care 
merită cite un premiu de frumu
sețe) ca și tehnica lui deosebită în 
apărarea pozițiilor dificile, cum se 
poate vedea din exemplul următor: 
I-a lipsit însă lut Bălăriei calrnuh 
rezistența în tensiunea deosebită 
a întrecerii, elemente care s-au a- 
rătat decisive.

BALANEL

GHIȚESCU

Aci, după o deschidere toarte a- 
gitată, albul a sacrificat dama pen
tru turn și nebun, păstrînd contra- 
șanse serioase. Dar Bălănel. fără 
să evite complicațiile tactice, își 
valorifică avantajul material in
tr-un mod foarte precis. A urmat
26...  Dd3 27. Ng5 + Rd6 28. f41 
Cc4 29. f:e5 + C:e5 30. Nj4 D:c31 
31. h3 Dd4+ 32. Rh2 c4. Acest pion 
asigură victoria negrului, cu toate 
primejdiile da care este expus re
gele său. 33. Ng3 c3 34. Nb3! 
Re7! 35. Tdl Db6! 36 Nh4+ Re8 37. 
Na4+ Rf7 38. Td5 Cg6 39. Ng3 
Da61 (Împotriva amenințării 40. 
Td6) 40. Td7+ Re61 41. Td6 + 
D:d6 42. N:d6 R.d6 și negrul 
a cîștigat finalul astfel: 43.
Rg3 Re5 44. Nc2 Rd4 45. Rf2 Ce5 
46. Re2 h6 47. a4 Cc4 48 Nb3 
Cd2 49. Nc2 C:e4 50. Rf3 Cf6 51. 
h4 Cd5 52. g4 Ce3 53. Nb3 g5 Alb 
cedează.
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Ultimul campionat școlar desfă
șurat anul acesta, campionatul șco
lar individual de gimnastică, a în
cununat activitatea sportivă a ele
vilor, cu un frumos și promițător 
succes.

Din cele observate la finala cam
pionatului, precum și d.n rapoar
tele privind desfășurarea etapelor 
precedente, se pot trage o serie de 
concluzii care să contribuie la dez
voltarea gimnasticii sportive în 
școli. Astfel, participarea la faza 
pe localitate a arătat că în unele 
orașe există interes și activitate 
bine îndrumată' iar în altele însem
nătatea campionatului este su>>esti- 
matâ. Printre exemplele negative 
se numără și orașul București.

Cutn este posibil care ca în timp 
ce la R- Vîlcea, unde condițiile de 
practicare a gimnastică sportive nu 
sînt din cele mai strălucite, să par
ticipe la campionat 75 de elevi, iar 
la București, unde există școli do
tate cu toate aparatele, unde sînt 
centrele asociațiilor sportive, să 
participe numai 20 de gimnaști? 
Explicația este că profesorii școli
lor sportive nu au prezentat elevii 
in campionat, deoarece au acordat 
în mod greșit mai multă însemnă
tate campionatului de gimnastică 
pe echipe, oare a avut loc în pri
măvară. Acești profesori n-au ținut 
seamă de faptul că intr-un concurs 
între sportivi cu calități și pregătiri 
sensibil egale, cîștigă acela care 
are mai multă rutină a concursu
rilor, și că, acest campionat nu pu
tea decît să ajute gimnaștilor care 
vor concura din nou în primăvară.

Dar nu numai poziția greșită a 
unor profesori de educație fizică 
a lipsit campionatul de prezența 
tuturor elevilor buni gimnaști, ci 
și nepăsarea anumitor organe, cum 
ar fi comitetele pentru cultură fi
zică și sport și secțiunile de îrwă- 

țămînt- din Orașul Stalin și Craiova, 
care nesocotind îndrumările date 
niu au trimis reprezentanți la fina
lă și nici nu au comunicat situația 
etapei pe localitate.

In finala campionatului o fru
moasă comportare au avut repre

Cate
goria

1954
Aprilie

Nr. conc. Au înde
plinit 
norma

1954
Dec.

Nr. conc. Au tnde- 
ptinit 
norma

II B. 6 3 7 5
II F. 21 13 34 17

III B. 31 30 42 31
III. F. 54 27 73 38

Activitatea sportivă in școli
MUNCA RODNICA

Elevii școlii medii tehnice (mix
tă) din București a Ministerului In
dustriei A'imentare nu se pot plîn- 
ge de o slabă activitate sportivă. 
Dimpotrivă : în timpul verii tere
nurile sportive din curtea școlii și 
acum frumoasa sală de gimnastică, 
devin un furnicar de elevi și eleve 
care, în timpul lor liber, se antre
nează la disciplinele preferate sub 
conducerea profesorilor de speciali
tate: Maria Pruncu Ludmila Balaș 
și Ion Nițu.

Este interesant de arătat că a- 
tunci cînd unul din componenții 
loturilor școlii obține o notă rea, 
el nu mai este primit la antrena
mente pînă cînd nu a făcut dovada 
că și-a îndreptat calificativul. In 
acest fel s-a ajuns la situația ca 
majoritatea elevilor sportivi să fie 
în același timp și elevi fruntași la 
învățătură. Se evidențiază hand
balistele Constanța Duțescu și 
Belcîz Hairedin din anul IV, gim
nastele Mihaela Oprea și Valeria 
lonescu ambele din anul III. ca și 
voleibaliștii Traian Hatmanii anul 
IV și Ion Stanculov din anul III.

O NOUA SALA DE GIMNASTICA

Elevele școlii elementare de fete 
nr. 39, din București au primit a- 
nixl acesta un frumos dar: o sală 
de gimnastică utilată cu toate apa
ratele necesare. Un sprijin însemnat 
în amenajarea acestei săli l-a dat 
tovarășa Zoe Gobjilă, directoarea 
școlii, care s-a preocupat îndeaproa
pe de achiziționarea aparatajului 
necesar. Existența sălii de gimna
stică a constituit un stimulent pen
tru activitatea sportivă din școală; 
astfel, numărul absentelor la orele 
de educație fizică a scăzut foarte 
mult, iar cercul sportiv al elevelor 
a devenit mai activ decît înainte. 
In scurt timp au luat ființă secțiile 
de volei, handbal, atletism și gim
nastică artistică
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zentanții localităților Arad, Ploești 
și Sibiu, Ia băieți, și Constanță, 
Ploești, Bacău, Sibiu și București, 
la fete.

Printre localitățile ai căror re
prezentanți n-au reușit să-și con
firme categoria de clasificare sînt 
orașele: Pitești, Cimpulung (Pi
tești), Buzău, Cluj la băieți și Ră
dăuți, Călărași, Arad, Baia Mare 
și Cîmpina la fete. Faptul că sînt 
atîtea exemple în care nici unui! din 
reprezentanții unui oraș nu au reu
șit să obțină cele 45 de puncte ne
cesare confirmării categoriei, ridică 
problema acordării, de către arbi
trii din provincie, a unor categorii 
de clasificare nejustiificate. De ase
menea, se poate observa și faptul 
că sînt profesori care din dorința 
de a ridica elemente într-un timp 
scurt forțează elevii să lucreze ta 
categorii pentru care nu au tncă 
pregătirea necesară. De ce orașul 
Rădăuți a înscris în concurs 4 con
curente la categoria a Il-a, care 
s-au prezentat sub orice limită, în 
loc să fi lăsat aceste gimnaste să 
lucreze mai mult la categoria a
IlI-a și astfel să se poată prezenta 
în mod onorabil la campionat ? 
Știu tovarășii de la C.C.F.S. Rădă
uți că eleva Letiția Rotaru a obțir 
nut media generală 18,45, luînd 
zero la sărituri, 2,50 la paralele și 
2,80 la bară? Ce spun despre aceas
ta arbitrii care au acordat acestei 
eleve clasificarea categoriei a H-a?

Cu toate Ripsurile semnalate, fi
nala campionatului a fost, totuși, la 
nivelul așteptărilor. La aceasta au 
contribuit localitățile mai sus evi
dențiate în mod pozitiv, care au 
prezentat gimnaști a căror compor
tare a oglindit munca rodnică a 
profesorilor de educație fizică. Ast
fel, s-au remarcat elevii: Kuno 
Knopp (București), Francisc Okra- 
nik (Timișoara), Nicolae Gheorghiu 
(Ploești), Cornelia Anghel (Arad), 
Paula Timotei și Ținea Telehoi 
(Constanța).

O comparație între campionatul 
desfășurat zilele trecute și campio
natul din primăvară poate fi făcută 
din tabelul următor:

INFORMAȚII onosport
Amănunte despre concursul nr.

38.
I. C.C.A. — Dinamo București 
(handbal sală).

In campionat C.C.A. a cucerit 
detașat titlul de campioană iar 
Dinamo s-a clasat pe locul 8. In 
„Cupa de iarnă” C.C.A. a termi
nat în mod surprinzător Ia egali
tate 21-21 (15-11) cu Recolta 
M.A.S. și a dispus de Locomotiva 
Gara de Nord cu 17-8 (11-3) iar 
Dinamo a învins Flacăra Ploești 
cu 22-16 (10-7) și pe Știința l.C.F. 
cu 24-16 (13-7) Dinamo s-a do
vedit cea mai bună formație a 
turneului.

II. Știința l.C.F. — Flacăra Plo
ești (handbal).

In campionat Știința l.C.F. s-a 
clasat pe locul 11 iar Flacăra Plo
ești pe locul IX. In sală Știința 
l.C.F; a disipus de Locomotiva cu 
24-17 (9-9) și a pierdut meciul 
cu Dinamo, iar Flacăra Ploești a 
fost învinsă de Dinamo și de Re
colta M.A.S. (20-12).

III. București — Timișoara 
(handbal).

Ambele reprezentative sînt alcă
tuite din jucătoare care au făcut 
parte din echipele foste campioane 
ale țării. Este unul din cele mal 
deschise meciuri din program.

IV. Metalul Reșița — Progresul 
Arad (handbal).

In prima etapă Metaliul Reșița 
a dispus de Metalul I.C.M.M. Re
șița cu 6-3 (2-1) iar Progresul 
Arad de Fl. Roșie Jimbolia cu 25- 
11 (11-4)

Metalul Reșița este în formă sla
bă, așa că arădanii sînt favoriți.

V. Tg Mureș — Orașul Stalin 
(handbal fem. sală).

Componentele celor două repre
zentative s-au întîlnit la Bucu
rești în finala câmp onatului. Duipă 
preiungiri, mureșencele au cîștigat

Din tabel se poate observa că 
nivelul tehnic a crescut la băieți 
La categoria a Il-a și la fete ta ca
tegoria a IlI-a Și a scăzut la cate
goria a Ill-a băieți și categoria a
II- a la fete. Concluzia este că la 
băieți se acordă mai multă atenție 
pregătirii gimnaștilor cu categorii 
superioare, iar la fete se lucrează 
mai mult la exercițiile categoriei a
III- a care sînt mai potrivite cu 
vîrsta și dezvoltarea fizică a aces
tora, spre deosebire de exercițiile 
de la categorii superioare, unde ele
vele nu mai dau randamentul 
de la categoria a III-a. Cel mai 
bun exemplu în privința aceasta îl 
oferă eleva Cornelia Angliei din 
Arad, care a participai la categoria 
I-a. La această categorie au parti
cipat două concurente, dar nici una 
nu și-a confirmat categoria — 80 
puncte. Situația aceasta se repetă la 
Cornelia Anghel care nici la cam
pionatele republicane pe echipe n-a 
obținut punctajul necesar. 3e pare 
că de vină ar fi vîrsta fragedă 
(15 ani) a concurentei ca și timpul 
scurt în care ea a obținut categoria 
I-a (un an de zile pentru obținerea 
celor 3 categorii). Talentul său nu 
poate fi contestat dar activitatea 
prea intensă la această categorie și 
la o vîrsta atît de fragedă ridică 
o întrebare căreia trebuie să-i gă
sească răspuns antrenorul respec
tiv.

Prin învățămintele pe care le-au 
oferit campionatele școlare din a- 
cest an, trebuie să însemne un în
dreptar în organizarea campionate, 
lor din anii următori. De aceasta 
va trebui să se îngrijească în egală 
măsură, Ministerul InvățămîntuiBi 
și Comitetul pentru Cultură Fizică 
și Sport.

OVIDIU IONESCU 
profesor de educație fizică

cu 3-2. Acasă păstrează prima 
șansă, deși meciul este foarte echi
librat.

VI. Locomotiva Buc. — Recolta 
M.A.S.- (handbal).

Feroviarii au fost învinși de Ști
ința l.C.F. cu 24-17 (9-9) și de 
C.C.A. iar Recolta M.A.S., recent 
promovată în cat. B a* terminat la 
egalitate cu C.C.A. 21-21 (11-15) 
și a dispus de Flacăra Ploești.

VII. Csepeli Vasas — Dorogi Ba- 
nyasz (R.P.U.).
Csepeli (acasă) 11 5 3 3 18:22 13 
Dorogi (depl.) li 0 5 6 10:27 5

VIII. Sztalinvarosl Vasas — V0- 
ros Lobogo (R.P.U.)

Sztalinva-
rosi (acasă) 12 5 2 5 23:22 11 

Vrs. L-go (depl.) 8 3 2 3 12:14 1
IX. Diosgyori Vasas-Szegedi Ha-‘ 

ladas (R.P.U.)
Diosgyori (ac.) 11 7 3 1 31:13 17 
Szegedi (depl.) 12 2 3 7 12:38 7

X. Szomibathelyi Lokom. — Hoe- 
ved Bip. (R.P.U.)
Szom. (acasă) 10 4 4 2 13:11 U 
Honved (depl.) 10 7 0 3 30:17 14

XI Dozsa Bip. — Vasas Bp. 
(R.P.U.).
Dozsa (ac.) II 7 2 2 29:17 ÎS
Vasas Bp. (ac.) 14 9 1 4 34:2« 1»

XII. Vasas Izzo — Salgotarjani 
Banyasz (R.P.U.)
Vas. Izzo (ac.) 11 4 5 2 18:17 H 
Salg. (depl.) 12 1 1 10 11:34 3

Echipele de la meciurile de re
zervă au obținut în prima etapă 
următoarele rezultate: Recolta 
Giamarta 14-18 cu S.M.T.C.F. 
Tim., Constr. Lugoj 9-16 cu Elec
tromotor Tim., Voința Tim. 2-6 
cu Fl. roșie Jimbolia, Fl. roșie 
Lugoj 1-5 cu Fl. roșie U.T.T., FL 
roșie Jimbolia 11-25 cu Progresul 
Arad. Metalul I.C.M.M Reșița 3-6 
cu Metalul Reșița. Metalul Reșița 
(fem.) cu Fl. roșie Ind. Linei 2-2, 
Fl. roșie Jimbolia (fem.) 5-2 cu 
Voința Tim.



Succesele hecfeeiștiler cehoslovaci
în primele

In prima jumătate a lunii de
cembrie hocheiștii cehoslovaci au 
avut o bogată activitate internațio
nală atît pe teren propriu Cît și în 
deplasare.

Echipele cehoslovace au primit 
vizita hocheiștilor din R. D. Ger
mană și Suedia. Echipa Dynamo 
Weisswasser (R.D.G.) a jucat cu 
U.D.A. Praga de care a dispus cu 
scorul de 3-2. La Brno, hocheiștii 
echipei Ruda Hvezda au dispus de 
sportivii germani cu scorul de 5-0. 
Ultimul meci al echipei Dynamo 
s-a desfășurat la Ostrava unde a 
întîlnit echipa asociației Tatran de 
care a dispus cu scorul de 4-3.

Concomitent cu echipa Dynamo 
Berlin, și-a îr.ceput turneul în R. 
Cehoslovacă și echipa suedeză 
A.I.K. Stockholm. Primul joc al 
hocheiștilor suedezi a avut loc la 
Kadlovy Vary unde ei au întîlnit 
o echipă combinată a asociației Dy
namo. Victoria a revenit hocheiști
lor cehoslovaci cu scorul de 5-2. 
Al doilea meci, suedezii l-au susți
nut la Plzen. Echipia Spartak 
PUzen a reușit, de asemenea, o vic
torie comodă la scorul de 6-2. In 
rftirmil meci desfășurat cu repre
zentativa Bratislavei, oaspeții au 
fost învinși cu categoricul scor de 
»-l.

Râspunzînd invitației hocheiștilor 
din Franța și Germania occidentală, 
o echipă selecționată a asoc'ației 
D.S.O, Spartak din R. Cehoslovacă 
a plecat la Paris unde a întîlnit e- 
ctitpa reprezentativă a Franței care 
a jucat sub titulatura de Racing 
Club Paris. In echipa franceză au 
jucat șase jucători canadieni și a- 
numle: Reinhardt, Briagagnola, Har
vey, Barr, O’Brien și Halle. In a- 
ceastă întîlnire, oare s-a terminat 
eu victoria echipei Spartak la sco
red de 6-0 echipele au aliniat ur
mătoarele formații: D.S.O. Spartak: 
Jiri Hanzl-Gut, Novy, Vaclav Bub- 
nik, Lidral-Jan Hanzl, Zabrodsky, 
Charouzd-Rejman, Starsy, Sekyra- 
Hajsman, Sedlak, Pantucek. Ra
cing Club : Reinhardt- Bragagnola, 
Hervey, Nivet, Holzer-Hall, O’Brien, 
Barr-Rtsdler, Gastring, Devillc-Ac- 
quaviva. Longuet. Baudin. Cele șase 
goluri ale învingătorilor au fost 
înscrise de: Hajsman (2), Charo- 
ttzd (2), Hanzl și Zabrodsky.

La invitația clubului Krefelder 
Eislairfverein din Germania occi
dentală, D.S.O. Spartak urma să 
piece de la Paris la Krefeld pentru 
a susține două întîlniri cu hochc- 
iștii din Germania occidentală. 
Sportivii germani luaseră toate mă
surile organizatorice în vederea tur
neului hocheiștilor cehoslovaci, dar 
cu toate că formele de intrare în 
țară au fost făcute la timp, Comi
tetul pentru Cultură Fizică și Sport 
din Praga a fost înștiințat că 
cercurile guvernamentale de la 
Bonn au refuzat să acorde viza de 
intrare hoclieișltilor cehoslovaci. 
Cu toate intervențiile făcute de Fe
derația de hochei pe gheață din 
Germania occidentală, vizele nu au 
putut fi obținute. Această măsură 
a provocat vii proteste în rîndtri 
sportivilor germani. Pusă în fața

Acum, cînd zăpada a acoperit 
ceile mai multe pirtai dm diferite 
țări ale Europei, ziarele de peste 
hotare ne aduc din ce în ce mai 
multe vești despre activitatea 
schiorilor.

La Moscova, sezonul de schi a 
fost deschis printr-o întrecere or
ganizată pe colinele hri Lenin. Cu 
această ocazie s-a desfășurat un 
concurs la care au participat, pe 
lingă schiori consacrați, numeroși 
tineri. Spectatorii care au fost pre- 
zenți la prima competiție de schi 
a sezonului au arătat un interes de
osebit mai ales penrru întrecerile 
săritorilor. Victoria in proba de 
sărituri a revenit, de altfel, vrui 

■concurent cunoscut care și rn alte 
întreceri a dovedit o înaltă măie
strie. Este vorba de campionul 
Uniunii Sovietice Jurii Skorțov 
care s-a clasat pe primul loc cu 
221,4 puncte. In întrecerea rezer
vată juniorilor, cel mai bun rezul
tat l-a realizat Kolakuțki care a 
totalizat 206,5 puncte.

„Zăpadă I Mult așteptatul cuvînt 
a fost rostit la Zakopane”. Aceasta 
este explicația care însoțește una 
din fotografiile apărute de curînd 
în ziarul .Sport’ din Stalinogrod 
și care înfățișează un moment din 
primul concurs al sezonnslui, orga
nizat pe pîrtiile cimoreutului com
binat pentru sporturile de iarnă, j

întâlniri internaționale

Anul acesta, hocheiștii cehos lovaci au început pregătirile tn 
vederea sezonului internațional mai devreme ca de obicei.

In clișeu, fază d‘ntr-o întîlnire a echipelor reprezentative A șt 
B ale R. Cehoslovace. Vlastimil Bubnik (stînga — reprezentativa Â) 
în luptă cu Karel Bilek care a jucat în selecționata B a R. Ceho
slovace.

acestei situații, echipa Krcfelder 
Eislaufverein n-a capitulat și a 
hotărî! totuși să joace cu sportivii 
cehoslovaci pe un teren neutru și 
anume la Haga. Intîlnirea dintre 
echipele D.S.O. Spartak și Krefel
der EV s-a terminat cu victoria 
hocheiștilor cehoslovaci la catego
ricul scor de 9-1 (2-0. 1-1, 6-0). 
Tactica aplicată de hocheiștii ceho' 
slovaci în această întîlnire a fost 
următoarea: De la începutul jocului 
ei nu s-au aventurat în treimea te
renului echipei adverse, aplicînd un 
joc de așteptare pentru a cunoaște 
valoarea și forța adversarului. A- 
ceastă tactică s-a arătat a fi efica
ce. Eptrizîndn-și eforturile în pri
mele două reprize, hocheiștii ger
mani nu au mai putut face față a- 
tacurilor jucătorilor cehoslovaci în 
ultima repriză- Trebuie să subliniem 
că în formația germană au jucat 
doi jucători canadieni. Punctele 
învingătorilor au fost înscrise de : 
Zabrodsky, Gut și Kratochvil (2), 
Kamenik, Starsy și Sekyra (1). 
Pentru învinși a înscris Jochems.

Ultima întîlnire a echipei D.S.O. 
Spartak s-a desfășurat la Haga 
unde a întîlnit echipa selecționată 
a jucător lor canadieni din Euro
pa. Toți jucătorii știau că aceasta 
este cea mai grea încercare și, în 
consecință, trebuiau să depună ma
ximum de. efort. Meciul s-a termi
nat cu victoria echipei D.S.O. 
Spartak la scordl de 6-4 (2-0, 1-0, 
3-4). Jocul s-a desfășurat într-o 
alură rapidă și bărbătească. In ul
tima repriză, care a început după 
o pauză lungă din cauza evoluției 
unor patinatori artistici, jucătorii 
cehoslovaci, încetinind alura, au 
dat adversarului posibil tatea să 
egaleze. In ultimele minute, prin- 
tr-un efort susținui reușesc să în
scrie de două ori, asigurîndu-și 
victoria. Echipele au aliniat urmă
toarele formații: D.S.O. Spartak :

Schiul peste hotare

Schiorul sovietic Vladimir Kuzin, 
cel mai bun țondist al sezonului 

trecut
Cu aceeași ocaizie, ziarul ne anunță 
și rezultatele primului concurs. In 
cursa de 4 km rezervată fetelor, 
victoria a revenit schioare! Btrkova; 
în cea de 8 km. bărbați, în care 
■au hiat startul 58 de concurenți, cel 
mai bun timp l-a realizat Bukov- 
ski: 28:55,0. Cursa de slalom s-a 
desfășurat în două manșe pe un 
traseu de 300 ni. cu o diferență

J. Hanzl, Novy, Gut, V. Bubnik, 
Lidral-Hanzl II, Zabrodsky, Cha- 
roudz, Rejman, Starsy, Sekyra-Hajs- 
man, Sedlak, Pantucek. Echipa ca
nadienilor : Reinhard - Kandbel,
Klein, Paskualoto-Onge, Zukivski, 
Girard-Doyon, Pebger, Sutherland. 
Echipa canadienilor a fost^formată 
din jucători profesioniști de la echi
pele Nothingam Panthers, Bringh- 
ton Tigres (Anglia), doi jucători 
de la Krefelder EV și HHYK Haga. 
Punctele învingătorilor au fost în
scrise de Lidral, Rejman, Starsy, 
Hajsman, Zabrodsky și Hanzl. 
Pentru canad’eni au marcat: Peli- 
ger (2), Oinge și Zukivski.

O altă echipă cehoslovacă care a 
jucat în străinătate a fost Ruda 
Hvezda, care s-a deplasat lia Viena 
unde a susținut două întîlniri ter
minate cu victoria categorică a 
hocheiștilor cehoslovaci. In prima 
întîlnire, Ruda Hvezda a jucat cu 
echipa combinată a cluburilor vie- 
neze Wiener Eislaufverein și EKE 
Viena. După un joc, care a fost tot 
timpul Ia discreția oaspeților, ho- 
cheișt'i cehoslovaci au terminat 
victorioși cu categoricul scor de 
16-0 (6-0, 7-0, 3-0). Punctele au 
fost înscrise de : Vlastimil Budnik 
(7), Barton (2), Suna, Sajer, Va
nek, Olejnik, Danda, Chabr și Pro- 
sek. In întîlnirea revanșă hoche
iștii cehoslovaci au obținut victo
ria c.u scorul de 9-1. (5-0, 2-1,
2-0). Punctele învingătorilor au fost 
înscrise de: Danda și Barton (2), 
Prosek, Bubnik, Vanek, Olejnik și 
Zamastil.

Succesele obținute de hocheiștii 
cehoslovaci la început de sezon se 
datorase unei pregătiri conștiin
cioase și multilaterale. Viitoarele 
meciuri internaționale vor arăta gra
dul de pregătire al hocheiștilor 
cehoslovaci și șansele pe care le 
au la viitoarea ediție a campiona
telor mondiale de hochei.

de nivel de 200 m. și cu 41 de 
porți. Pe locul întâi s-a clasat Jan 
Cîaptak (39,2 + 40,7 = 1:19,9); pe 
locul doi Andrej Roj (42 + 41,7 = 
1:23,7). Ei au fost urmați de către 
Pekaila și Ioszef Marusarz.

Ziarele mai publică și [programul 
jocurilor olimpice de iarnă care se 
vor desfășura, după cum se știe în 
Italia la Cortina d’Ampezzo între 
26 ianuarie și 5 februarie 1956. 
Pînă acum comisia de organizare 
a primit înscrierea a peste 1400 die 
concurenți, număr care depășește 
de pe acum pe cel al participanți- 
lor la diferitele ediiții de jocuri 
olimpice de iarnă organizate în 
trecut. Cu toate acestea, nu toate 
țările și-au făcut încă înscrierile. 
Iată numărul de concurenți înscriși 
pînă acum de unele țări: R. Ceho
slovacă 61; Finlanda 51; Japona și 
Australia 40; R.P. Ungară 66; Aus
tria 84; Germani a Occidentală 100; 
Norvegia 67, R.P. Po’onă 63, etc.

Ziarele italiene scriu, de aseme
nea, despre antrenamentele pe 
care le fac schiorii țării organiza
toare. Ei an participat pînă acum 
în acest an la trei etape de pre
gătire în cantonament sub condu
cerea a diferiți antrenori printre 
care și un antrenor suedez, Sigvard 
Nor-dhmd. care se ocupă de an- 
trMWnentul fandiștilor.

Adrian Oanță (Dinamo) 
la 200

Cei mai buni juniori bucureșteni 
s-au întîlnit din nou sîmibătă și 
duminică la startul probelor de 
înot d’n cadrul concursului rezer
vat lor: „Cupa de iarnă”. Partici
parea numeroasă, precum și buna 
organizare, au contribuit la reușita 
acestui concurs. Astfel, în ziua a 
doua a concursului, Adrian Oanță 
(Dinamo), junior de categoria I-a, 
a reușit frumoasa performanță d'c a 
înota distanța de 200 m. ibrâs în 
timpul 2:49,9. Alături de dinamo- 
vistul Aurel Zahan (junior de ca- 
teg. a Il-a) care a realizat în a- 
ceeași probă cu ocazia întâlnirii 
cu R.D.G., 2:49,0 (record de juniori 
de categ. I și II), Adrian Oanță 
se arată a fi într-un timp foarte 
apropiat un serios adversar pen
tru maestrul sportului Felix Heitz 
(2:43,5). Sosind pe locurile II și 
III, Liviu Birtoțorr (Constructo
rul) și Vlăduță Cristian (Dinam-o) 
a-u obținut și ei timpuri bune: 
2:58,6 respectiv 2:58,7. Cu pufni 
ani în urmă, recordul' acestei pro
be era peste 3 minute! Un alt ju
nior de categoria a Il-a, Gavril 
Blajec (Știința), ne îndreptățește 
să sperăm într-o amel'orare a per
formantelor — acteelmcnt'' d-^tul

o
OMUL CELOR

Cei care au urmărit cu atenție 
comportarea at'leților noștri și re
zultatele obținute de ei în diversele 
întreceri din acest sezon au putut 
observa că din lungul șir al per
formanțelor obținute în ar.iil 1954, 
cîteva se desprind ca valoare, pu
țind fi bine exprimate pe plan eu
ropean și chiar mondial.

Nu vom scrie astăzi despre re
zultatul de 1,65 m. la înălțime, cu 
care lolanda Balaș s-a dovedit a 
fi una dintre primele săritoare ale 
lumii; nici de recordul de 45,86 m. 
la disc, al Liei Manoliu ; nici de 
performanța de la 5 km. marș a 
lui Nicolae Liga, care este separată 
doar. de cîteva secunde de recordul 
hmii. Astăzi vom scrie despre Ion 
Opriș ș; despre minunatul său re
cord de 14,3 sec. pe 110 m. garduri

Ion Opriș este unul dintre sporti
vii r.oi ai patriei noastre. El a în
ceput să practice atletismul de mai 
mult timp, dar nu s-a format cu 
adevărat decît numai cu ocazia în
trecerilor din cadrul Cupei Tinere
tului Muncitor, în 1949, cînd a ieșit 
învingător la 100 m. cu i 1,2 se
cunde. In acea perioadă de timp, 
Opriș participa cu regularitate la 
cursele de viteză și ur.eori la să
ritura în lungime. Abia din 1950 a 
început să ia parte și la 110 ni- g., 
probă care avea să-i aducă consa
crarea sportivă. Ajutat de o viteză 
destul de bună și de celelalte ca
lități fizice pe care le avea, lui 
Opriș nu i-a trebuit prea mult timp 
pentru a ajunge atlet al țării la a- 
ceastă probă. Chiar in anul 1950 
debutează ca internațional. In amil 
următor, la Moscova, el aleargă
15.2 secunde, devenind astfel re
cordmanul Republici; noastre. De 
atunci, antrenîndu-se cu o perse
verență exemplară, studiind neînce
tat tot felul de materiale tehnice 
de specialitate, ascultînd cu aten
ție și mai ales căutînd să pună în 
practică sfaturile bune ale specia
liștilor, performanțele sale ait pro
gresat mereu: 15,0 sec. în 1952 ;
14,9 sec. in 1953; 14,8 sec., 14 7 
sec. 14,6 sec. și 14,3 sec. în 1934.

Ultima din aceste performanțe — 
care an însemnat de fiecare dată 
noi recorduri — se bucură de o 
înaLtă prețuire în lumea atletismu
lui, 14,3 sec. fiind înregistrată 
drept cea mai bur.ă performanță 
europeană în 1954. Intr-adevăr,
14.3 sec. au realizat în accșt an 
în Europa mimai patru atleți: Boris 
Stolearov (U.R.S.S.), Stanko Lor- 
ger (Iugoslavia), Evghenii Bnlancik 
(U.R.S.S.) și Ion Opriș (RP.R.). 
Noul nostru record, așa cn a de 
altfel am subliniat la timp, are o 
deosebită valoare internațională, 
situlndu-se printre cele mai bune 
-din lume.

In decursul sezonului atletic al 
anului 1954, maestrul sportului Ion 
Opriș a luat startul în 17 con
cursuri (dintre care 7 întreceri in
ternaționale) obținând numeroase 
succese.

Iată acum un t ib -l al concursu
rilor și rezultatetar -obținute de va
lorosul nostru atlet în acest an :

15,1 (I) București (campionat pe 
echipe) 2 mai;

15,’5 (I) București (campionat 
pe echipe) 16 mai ;

14,9 (I S) Budapesta (Concurs 
Voros Lobogo) 29 mai;

14.8 (I) Budapesta (concurs Vo
ros Lobogo, 29 mai;

14.9 (I S) Berlin (concurs inter
national) 6 iunie;

14,7 (11) B-rlin (concurs inter
național) 6 iunie;

a coborît sub 2.50 min. 
m. bras

I
de modeste — ale „spatiștilor”i 
Timpul realizat pe 100 m. de Bla
jec: 1:16,2 constituie un nou record 
de juniori categ. Il-a, vechiul re
cord: 1:16,5 îi aparținea lui Aurel 
Zahan. Lucrînd mai mult în direc
ția îmbunătățirii stilului, noul și 
vechiul recordman vor aduce îm
bunătățiri și actualului record. 4Â 
Marinescu (Știința) a mai corectat 
cu o zecime de secundă recordlul 
pe care-1 deținea în proba 50 m. 
spate băieți, stabilind'u-1 deocam- 
dată la 0;36,7. Juniorii de ta Ști
ința au reușit să coboare sub re
cordurile probelor de ștafetă 4x100 
m. liber și 10x100 m. liber. De 
remarcat că acești juniori de cate
goria a Il-a au reușit să doboare 
și recordurile de categoria I-a. Asta 
fel, la '4xT00 m. ei au realizat 
4:29,3 în timp ce vechiul record 
era 4:31,2 și aparținea echipei Di
namo, iar la 10x100 au realizat 
11:56,1 fața de vechiul record:1 
12:40,2 deținut de Progresul Cluj. 
Și înotătoarele de la Progresul au 
avut o bună comportare în acest 
concurs, reușind în proba de 4x100 
m. liber și 4x100 m. mixt, două 
noi recorduri republicane: 5:49,9 
respectiv 6:17.8.

14,3 SECUNDE!
15.7 (I) București (R.P.R. —4 

Olanda) 19 iunie;
15.5 (I) București (campionat pe 

echipe) 1 iulie;
14.6 (I) București (R.P.R. —. 

Elveția) 10 iuHe;
14.8 (I) Or. Stalin (conc. verifi

care) 26 iulie ;
14.7 (I) Or. Stalin (conc. verifi

care) 26 iulie ;
14.7 (I S) Budapesta (J.M.U.V.) 

5 august ;
14.8 (III) Budapesta (J.M.U.V) 

5 august;
15.2 (I) Orașul Stalin (conc. 

verificare) 13 august:
14,8 (1IS) Berna (Camp, euro

pene) 25 august;
14,8 (ITSf) Berna (Camp, euro

pene) 26 august;
15,1 (VI) Berna (Gamp. euro

pene) 29 august ;
14,6 (I S) București (camp, in

ternațional) 27 sept. ;
14.6 (I) București (campionat pe

echipe) 2 octombrie :
14.8 (1 S) București (camp, in

dividuale) 17 oct. ;
14.9 (I) București (camp, indi

viduale) 17 oct. ;
14.3 (I) Cluj (campionat pe e- 

chipe) 6 noiemb. :
14.7 (I) București (campionat pe 

echipe) 13 noiemb.;
14.8 (I) Oradea (campionat pe 

echipe) 20 noiemb.
In special la campionatele euro

pene de la Berna a ob’inut Opriș 
succese remarcabile. Astfel, în ca
drul semifinalei, in care te a! nia- 
seră la start șase concureați pu
ternici, Opriș a arătat o mare pu
tere de luptă. Impiediiîndu-sc însă 
de unul din tiltlme'e garduri. el 
s-a dezechilibrat foarte mult, a 
fost imediat aju s și întrecut de 
cîțiva dintre adversarii săi. Califi
carea sa în finală era astfel com
promisă. Opriș a găsit însă rezerve 
de energie nebănuite, a fortat ex
traordinar și pe ultimii metri a tă
cut o săritură pe f rul de sosire, 
învingîndu-și cu un piept adver
sarii. Din nefericire a căzut, lovtn- 
du-se destul de serios, fapt care a 
influențat mai apoi comportarea sa 
din finală. Dar, locuil VI ocupat de 

«el în întrecerea finală, ta afara a- 
cestei explicații obiective, mai are 
și o altă explicație. Lui Opriș, din 
anumite motive psihologice, nu-i 
cor.vine de loc să alerge pe cutoaj 
rul șase. La Beirna, cînd a văzut că 
i-a căzut la sorți culoarul 6, s-a 
demoralizat, fiind convins că nu 
va mai putea obține un rezultat 
bun. Față de remarcabila sa pregă
tire tehnică, nu este admisibil ca 
Opriș să a’bă o asemer.ea deficien
ță în pregătirea sa morală și de 
voință. Iată un capitol de pregă
tire căruia el trebuie să-i acorde 
toată atenția.

Cele 14,3 sec. realizate la înce
putul lunii no’ mbrie Opriș le putea 
obține chiar la camnionatele inter
naționale. După ce în serii a aler
gat destul de ușor 14,6 sec., în fi
nală și-a adunat toată energia, 
pregătindu-se pentru un rezultat 
superior. El a plecat foarte puter
nic, a condus cu autoritate primele 
cir.ci garduri, dar la al șaselea nti 
i-au mai ieșit pașii și, împiedicîn- 
du-se, a fost silit să abandoneze.

După rezultatele din acest an, 
Opriș și-a prepus ra în sezonuU ce 
vine să obțină noi performanțe de 
valoare. Față de seriozitatea de 
care dă dovadă în pregătire, sîn- 
tem convinși că aceasta îi va reuși.

ROMEO VI LARA



Ultimele întreceri ale baschetbaliștilor
' Ultimul ,,act“ al campionatelor 
republicane de baschet pe anul 1954 
s-a consumat duminică după-amia- 
ză în decorul atît de cunoscut — 
și totuși mereu plăcut, familiar — 
al sălii Dinamo. Deși „la concu
rență" cu voleiul, cele patru me
ciuri de baschet au atras un mare 
număr de spectatori. Lucru perfect 
jexpliicabil. Pe lingă faptul că an
gajau în luptă c»le mai bune echi
pe ale țării, aceste meciuri aveau 
să răspundă și întrebărilor care 
preocupau pe fiecare iubitor al bas
chetului: cine va cîștiga campio
natul? Dinamo sau C.C.A.? Cine 
va învinge între Progresul F.B. și 
Progresul C.P.C.S.?

Astăzi, răspunsurile ne sînt cu
noscute. Dinamo și-a păstrat tit
lul, iar duelul dintre cele două e- 
chipe bucureștene ale asociației 
Progresul s-a încheiat, după o lup
tă epuizantă, cu victoria C.P.C.S.- 
ului. Despre cele aproape 8 ore ds 
baschet din sala Dinamo se mai 
pot spune însă multe lucruri.

i PENTRU A DOUA OARA 
CAMPIONI

Meciul dintre Dinamo și Știința 
I.C.F. — care urma să decidă pe 
eîștigătorii tricourilor — se anunța 
sub semnul unei perfecte egalități 
de forțe. In ambele echipe, se gă
sesc mulți jucători din lotul repre
zentativ. Echipele sînt în declin 
de formă în această ultimă parte 
a campionatului. Se înțelege că 
In asemenea condiții, victoria nu 
putea fi decît de partea echipei 
mail calme, mai hotărîte. Această 
achipă a fost Dinamo. In deosebi

Hajduk Split— Spartak Sokolovo 
Praga 1-0 (1-0)

■ Echipa cehoslovacă de fotbal 
Spartak Sokolovo Praga, care se 
află în turneu în Jugoslavia, a 
•wsținut miercuri cel de al doilea 
meci. De data aceasta, fotbaliștii 
cehoslovaci au jucat în localitatea 
Split, unde au întîlnit echipa Haj- 
duk. Evoluția echipei campioane a 
R. Cehoslovace era așteptată cu 
legitim interes, țirnînd seama că 
duminică Spartak învinsese cu 
scorul de 4-2 pe Dynamo Zagreb, 
echipă clasată pe primul loc în 
turul campionatului de fotbal al 
Iugoslaviei.'

La Split, fotbaliștii cehoslovaci 
au prestat același joc bun ca și 
duminică, însă linia lor de atac 
nu a putut trece de apărarea gaz
delor și în ultimă instanță de por
tarul Beara care a apărat excep
tional. In prima repriză jocul se 
menține egal, ambele echipe ra

în repriza a doua, Dinamo a luptat 
cu o putere și cu o tenacitate re
marcabilă. In această repriză (la 
începutul căreia a fost decisă, de 

fapt, „soarta" meciului, prim cele 
6 puncte avantaj realizate de Di
namo) un randament superior l-au 
dat cei doi tineri jucători, Sorin 
Stroe și Teodor Giurcuiescu, buni 
pe contra-atac, utili în angajarea 
sub panou a celor doi pivoți, și în 
special a lui Răducanu. Așadar, 
Dinamo nu și-a concentrat jocul 
pe axa Răducanu—Naghi, ci a cău
tat să-i folosească la maximum — 
în funcție de slăbiciunile adversa
rului — pe toți cei cinci aflați în 
teren.

Nu același lucru l-a făcut Ști
ința I.C.F., și în aceasta stă una 
din cauzele înfrîngerii. Văzînd for
ma slabă de coș a lui Călugă- 
reanu (care a tras.. în tot meciul 
de 11 ori și n-a înscris decît oda
tă), a lui Șaroși, Borbely, și a ce
lorlalți, Nedeff și-a asumat el sar
cina de a trage la coș și de a în
scrie. El a înscris 32 din cele 57 
de puncte ale echipei. Era oare a- 
ceasta cea mai bună armă ? 
Desigur că nu, deoarece eficacita
tea ei este limitată. Credem că în 
special în repriza a doua (cînd 
Nedeff a și fost „ținut" mai bine) 
un joc colectiv ar fi adus Științei 
I.C.F. un rezultat mai bun.

In lumina celor spuse, victoria 
dinamoviștilor apare pe deplin me
ritată. Intr-o competiție întinsă pe 
un interval de peste 9 luni de zile, 
această echipă a arătat un poten
țial de joc ridicat, o putere de 
luptă deosebită, pe care le încunu
nează astăzii titlul cucerit.

tează numeroase ocazii de a des
chide scorul. In min. 33 de joc 
este înscris unicul gal al partidei. 
Vidosevic are batoniuil, pasează lui 
Vukas, acesta la rîndul său pre
lungește lui Redac care, aflat ta 
poziție favorabilă, înscrie pe lin
gă, por tarul Houșka.

La reluare, oaspeții joacă mult 
mai bine. Ih linia de atac, Kri- 
zak, Crha, Peșek și Jareș atacă 
necontenit poarta apărată de Bea
ra, însă acesta reține șuturi grele 
și, în ultimă instanță, acordă lo
vituri de colț. Cu toată superiori
tatea teritorială, oaspeții ntu pot 
înscrie punctul egalizator, astfel că 
întîlnirea ta sfîrșit cu scorul de 
1-0 în favoarea echipei Hajduk din 
Split. Cu acest meci, echipa Spar
tak Sokolovo Praga și-a încheiat 
turneul în Jugoslavia.

CUM SE POATE PIERDE 
UN MECI

Din min. 22, cînd conducea cu 
48—35 și pînă în min. 40, deci în 
18 minute de joc, Progresul F.B. 
n-a înscris decît un singur (1) 
coș din acțiune, și n-a mai tras la 
coș decît de 11 ori, față de cele 
35' de încercări de pînă atunci! 
Tactica greșită a Progresului F.B. 
care, după ce și-a asigurat un a- 
vamtaj s-a hotărît — cît de timpu
riu! — să-l mențină și nu să-l 
mărească, este elocvent exprimată 
de cifrele de mai sus. Progresul 
C.P.C.S., dimpotrivă, bine condus 
de antrenorul S. Sădeanu, a atacat 
fără încetare, a „presat" tot tim
pul, obținînd o victorie meritată.
FĂRĂ ACEASTA NU SE POATE?

Cu cîteva etape în urmă, Călu- 
găreanu (Știința I.C.F.) și-a păl
muit adversarul pe teren. Dumini
că însă a fost rîndul lui Călugă- 
reanu să apară în postura de... 
victimă. Emanoil Răducanu (Dina
mo) n-a găsit alt mijloc de a în
cheia un schimb de cuvinte pe ca- 
re-1 avusese cu Căilugăreanu de
cît... insultîndu-1 în mod grosolan. 
Este admisibil să se petreacă ase
menea -lucruri rușinoase? Spune, 
Emanoil Răducanu, nu este păcat 
ca bucuria de a fi cîștigat, de a 
fii. îmbrăcat tricoul de camnion, la 
capătul atîtor lupte și strădanii, să 
fie întunecată de gestul tău?

Să sperăm că odată cu încheie
rea campionatului se vor lua mă
suri pentru ca atitudini ca ale lui 
Răducanu și Călugăreainu să dis
pară cu desăvîrșire.

'ACINT MANOLIU

Concurs internațional 
de schi la Zakopane

VARȘOVIA. — Intre 27 decem
brie 1954 și 1 ianuarie 1955 se va 
desfășura la Zakopane un mare 
concurs internațional de schi la 
care vor participa schiori si 
schioare din Finlanda, R. P. Bul
garia, R. D. Germană. R. P. Un
gară și R.P. Polonă.

—o—
Vijfb's Lobogo învinsă 

in campionatul de fotbal 
al R. P. Ungare

Miercuri s-a desfășurat la Bu
dapesta întîlnirea din oadlrul cam
pionatului de fotbal al R.P. Ungare 
dintre Voros Lobogo și Szombat- 
hely Lokomotiv codașa clasamen
tului. Victoria a revenit surprin
zător echipei oaspe, care a cîștigat 
cu 2—1 (1—1) prin golurile în
scrise de Papp și Rolezsanski. E- 
chipa Voros Lobogo a jucat fără 

IHidegkuti, iar ta partea doua a 
jocului fără Sandor și Molnar. 
Lantos (V. L.) a ratat un penalti.

Întîlnire triunghiulară de baschet: Moscova - 
Kiev - Yarșovia

VARȘOVIA. — In primele zile 
ale lunii ianuarie 1955 se va des
fășura la Moscova întîlnirea triun
ghiulară de baschet între repre
zentativele masculine și feminine 
de juniori ale orașelor Moscova, 
Kiev și Varșovia. In vederea aces

Campionatul european masculin de baschet pe anul 1955 
se va desfășura ia Budapesta

BUDAPESTA. — Organizarea 
campionatului european masculin 
de baschet pe anul 1955 a fost 
încredințată forurilor sportive din 
R. P. Ungară. Comitetul de orga
nizare a campionatului a făcut cu

Scurte știri externe
• Varșovia 21 (Agerpres). PAP 

transmite :
Echipa suedeză de hochei pe 

gheață Hammarby și-a continuat 
turneul întreprins în R. P. Polonă 
susținînd două noi întîlniri. La 18 
decembrie^ hocheiștii suedezi au 
întîlnit la Stalinogrod echipa Gor- 
ntk. Jucîndl excepțional, sportivii 
polonezi au repurtat victoria cu 
scorul de 3-0 (2-0; 0-0; 1-0). In 
ziua următoare, echipa suedeză a 
jucat în compania unei selecționate 
alcătuită din jucători de la echi
pele Gornik și Stalinogrod. Echipa 
oaspe a obtînut victoria cu sco
rul de 9-1 '(2-1; 3-0; 4-0).

i
• Varșovia 21 (Agerpres). —
La 19 decembrie a luat sfîrșit 

meciul suplimentar de șah pentru 
desemnarea campionului R. P. Po
lone dintre jucătorii Sliwa și Wit
kowski. Victoria a revenit la mu
tarea a 44-a, maestrului Bogdan 
Sliwa.

• Iaroslavl 21 (Agerpres). TASS 
transmite:

In orașul Iaroslavl au luat sfîr
șit întrecerile din cadrul campio
natelor unionale de gimnastică 
artistică. Titlul de campion unio
nal a fost cîștigat de sportiva în 
vîrstă de 18 ani L. Nazmutdinova, 
din orașul Iaroslavl. Ea a obți
nut 54 puncte din 60 posibile.

Nazmutdinova deținea titlul de 
campioană a R.S.F.S. Rusă la a- 
ceastă ramură sportivă.

• Praga 22 (Agerpres). — Zi
lele acestea a avut loc la Praga 
o conferință în legătură cu înce
perea pregătirilor de organizare a 
tradiționalei competiții cicliste de 

tor întîlniri un lot de 16 jucători 
și 13 jucătoare se află în cantona
ment la Varșovia. Antrenamen
tele sînt conduse de antrenorii Pa-' 
trzykont și Kukza (la juniori) șt 
Grzechowiak și Pach (la junioare).

noscut că întrecerile se vor desfă
șura între 8-19 iunie 1955 pe sta* 
diontil popular din Budapesta, la 
vederea meciurilor, pe stadion vor 
fi amenajate două terenuri da 
baschet, cu parchet.

O

fond „Gursa Păcii” Praga—Berii® 
—Varșovia.

Cu acest prilej, comisia de cfc 
clism din R. Cehoslovacă a anury 
țat că a alcătuit un lot de 18 ci
cliști care și-au început pregătiri!» 
în vederea acestei grandioase ma
nifestări sportive. Printre cei care 
au fost selecționați se află mae
strul emerit al sportului Jan Vex 
sely, maestrul sportului Ruzitka, 
Krivka, Kubr, Nachtigal, Klich șl 
alții.

• Moscova 21 (Agerpres). Tas» 
transmite;

ta cadrul campionatului unional 
de hochei cu mingea (bandy) s-au 
desfășurat pînă - acum jocurile pro
gramate în primele trei etape. Io 
etapa a doua, deținătoarea Cupei 
U.R.S.S. „Dinamo" Moscova a fost 
întrecută die echipa Torpedo Kras- 
inoiansik.

In etapa a treia, care a avut Ioc 
la 20 decembrie, s-au întîlniiit echi
pele aflate pe primele două locuri 
în clasament „CSK-MO" (Clubul 
sportiv central al Ministerului A- 
părării) și campioana unională pe 
anul trecut și finalista „Cupei 
U.R.S.S." echipa orașului Haba- 
rovsk. In primele 45 de minute 
de joc nici una d'in echipe nu a 
reușit să deschidă scorul. După 
pauză, echipa „CSK-MO” a înscris 
două puncte cîștigînd întîlnirea cu 
scorul de 2—0.

După desfășurarea etapei a treia 
a campionatului, ta clasament con
duce echipa „CSK-MO" cu 6 puncte 
din tot atîtea posibile.

La campionatul unional de ho
chei cu mingea (bandy) participă, 
după cum se știe, 10 echipe.

O
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