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Cit mai multe concursuri de pat naj
FOTBALUL, handbalul, voleiul, 

atletismul, boxul, luptele și 
toate celelalte discipline sportive 

care au cunoscut in ultimii ani o 
dezvoltare Remarcabilă, au ajuns 
la acest stadiu datorită numeroa
selor concursuri în care a fost an
grenată marea masă a tineretului, 
precum și condițiilor materiale pu
se la dispoziția acestuia în vede
rea participării în număr cît mai 
mare la competițiile sportive. Prin 
concursurile organizate la aceste 
ramuri de sport, tineretul din țara 
noastră a putut să cunoască Și să 
Îndrăgească respectivele discipline 
sportive, fiind pregătit sub îndru
marea cadrelor de specialitate și 
urcînd astfel, încet-încet, cu pași 
siguri, spre culmile măiestriei 
sportive. Totodată, marele număr 
de competiții în aceste ramuri de 
sport a determinat creșterea numă
rului secțiilor sportive și al mem
brilor acestora, cu alte cuvinte cu
prinderea masei în practicarea re
gulată și organizată a acestor 
sporturi a devenit o realitate.

Din unele motive obiective, dar 
mai ales din cauza dezinteresului 
manifestat de unele asociații și 
colective sportive în organizarea 
concursurilor, unele discipline 
sportive nu au putut cunoaște 

o dezvoltare normală, rămînînd cu 
mult în urma sporturilor de care 
am vorbit mai sus. Printre cele 
rămase In urmă se numără, in pri
mul rînd, patinajul.

In afara concursurilor campio
natului republican și a unor răz
lețe întreceri pentru clasificare, în 
anii care au trecut, în patinajul 
viteză și în cel artistic nu au fost 
organizate alte competiții. Aceasta 
este cauza principală pentru care 
astăzi în patinaj nu se poate vorbi 
despre o activitate intensă, despre 
o participare în masă a tineretu
lui la concursurile oficiale și nici 
de rezultate de valoare ridicată. 
In schimb, continuăm să vorbim me
reu de aceiași și aceiași patinatori, 
puțini la număr, ale căror perfor
manțe sînt departe de valoarea ce
lor internaționale.

Fără îndoială, că această stare 
de fapt a fost determinată și de 
numeroase cauze obiective, prin
tre care cele mai însemnate au 
fost scurta perioadă de îngheț din 
iernile ultimilor ani, precum și lip
sa unui patinoar artificial. Cu toa
te acestea, a fost destul timp șl au 
existat suficiente condițiuni pentru 
organizarea de concursuri. Aici, a 
intervenit însă lipsa de preocu
pare a colectivelor sportive, a co
misiilor regionale și orășenești care 
n-au înțeles că și pentru patinaj 
este valabil principiul: „Concursurile 
sportive, mijloc important de întă
rire a procesului de instruire spor
tivă".

Spre deosebire de ceilalți ani, a- 
nul acesta un fapt îmbucurător în 
cdea ce privește patinajul este a- 
cela că numeroase colective spor
tive, sprijinite de organele locale, 
au pornit la muncă de multă vre
me, în așa fel incit înghețul să 

- le găsească pregătite în vederea 
desfășurării unei vii activități.

Din știrile primite din țară, reie
se că la Orașul Stalin, Cluj, Mier
curea Ciuc, Galați și în alte cen
tre, colectivele sportive au pornit 
la transformarea terenurilor de vo
lei, baschet, tenis, fotbal și a pis
telor de atletism în patinoare și 
piste de gheață pentru patinajul de 
viteză. Aceste baze au fost înzes
trate cu vestiarele necesare, cu 
instalații de iluminare, cu apara
tura specifică pentru păstrarea 
gheții și au fost popularizate in 

rîndurile tineretului. Ceea ce este 
mai important este faptul că de 
această dată unele colective spor
tive, împreună cu comisiile locale, 
s-au gîndit și la organizarea cît 
mai multor concursuri. Astfel, la 
Cluj, Știința are prevăzut pentru 
actualul sezon un concurs inter- 
universitar, iar colectivul Progre
sul a inițiat desfășurarea unei com
petiții interșcoli. Pentru cei care 
s-au preocupat de amenajarea din 
timp a bazelor de iarnă, dar care 
nu s-au gîndit încă la realizarea 
unor asemenea concursuri, exem
plul celor două colective din Cluj 
este demn de urmat. Aceasta pen
tru că nu e suficient să fie reali
zate baze sportive de iarnă, ci tre
buie asigurată folosirea lor din 
plin. prin organizarea cît mai 
multor întreceri care să angreneze 
tineretul în practicarea organizată 
a patinajului viteză și artistic.

Concursurile nu trebuie să fie 
organizate numai pentru fruntașii 
sportivi ci, ocupindu-ne de organi
zarea unor concursuri în care frun- 
taș’i sl-și poată dezvolia măiestria 
sportivă, trebuie să ne gîndim tot
odată că sarcina noastră principală 
este ere'teren cadrelor tinere desco. 
perite și atrase spre patinaj cu oca
zia concursurilor populare. De a- 
ceea, privirile tuturor trebuie să 
fie îndreptate in special spre or
ganizarea concursurilor populare și 
a cît mai multor întreceri dc pa

tinaj deschise tineretului începător.
Formele de organizare a acestor 

concursuri, menite să atragă o ma
să largă într-o activitate temeini
că de patinaj, sînt numeroase și 
variate. Incepînd cu concursurile 
de casă ale colectivelor sportive, în 
care pot fi atrași toți cei care vor 
să patineze, urmărindu-se selec
ționarea lor trecînd Ia organiza
rea competițiilor intercolective din 
același oraș sau din aceeași aso
ciație. unde pot fi triați tiberii cu 
aptitudini vădite pentru acest sport 
și terminînd cu întrecerile pe aso
ciații și "mterasociații, unde în con
cursuri mari pot fi verificate cele 
mai bune elemente, toate acestea 
vor duce la mărirea numărului 
patinatorilor, la îmbunătățirea per
formanțelor acestora și deci la 
dezvoltarea și progresul patinaju
lui. Nu trebuiesc neglijate nici 
concursurile interorașe — cu prile
jul cărora se va face un bun 
schimb de experiență între patina
tori și chiar între organizatori — 
nici concursurile demonstrative și 
mai ales organizarea temeinică a 
fazelor de regiune ale campionatului 
republican.

Succesul acestor competiții se va 
reflecta in creșterea numărului > 
sportivilor clasificați în această ra
mură de sport, acțiune ce poate fi 
îndeplinită numai prin urmărirea 
atentă a celor care se prezintă în 
aceste concursuri.

in general, colectivele sportive 
trebuie să vegheze la o organizare 
cît mai bună a acestor concursuri, 
la o popularizare atentă in rîndu- 
rile tineretului și, mai ales, la cla
sificarea imediată a acelora care 
îndeplinesc normele. In plus, ti
nerii, odată angrenați într-un 
concurs de patinaj, trebuiesc 
urmăriți în continuare prin alte 
întreceri de acest fel, realizîn- 
du-se totodată și încadrarea lor 
în secțiile de patinaj ale diverse
lor colective. Toate acestea vor 
duce la înjghebarea de noi secții 
de patinaj, la mărirea numărului 
practicanților acestui sport, la 
creșterea nivelului calitativ al pa
tinatorilor și, deci, la ridicarea a- 
cestui sport rămas în urmă.

Oamenii muncii întîmpină cu bucurie 
Hotărîrea Partidului și Guvernului

Printre sportivii Capitalei f
Posturile de radio ne-au adus 

duminică după-amiază o veste deo
sebit de importantă, care a umplut 
de bucurie inimile oamenilor mun
cii de pe tot cuprinsul patriei: par
tidul și guvernul au hotărît desființa
rea sistemului de aprovizionare pe 
cartele și rații. Această Hotărîre este 
o urmare firească a creșteri conti
nue o producției bunurilor de larg 
consum, a dtezvoltării agriculturii 
noastre socialiste, a întăririi comer
țului de stat și cooperatist, a însu
flețirii cu care oamenii muncii și-au 
dus la îndeplinire sarcinile trasate 
de plenara lărgită a C.C. al P.M.R. 
din august 1953. Astfel ș_a pus 
capăt unei stări nefirești de lucruri 
creată de războiul nedrept în care 
a fost tîrttă și țara noastră cu ani 
în urmă. In cei zece ani de muncă 
rodnică dusă sub îndrumarea parti
dului, poporul nostru liber și stă- 
pîn pe soarta sa a reușit să pună 
bazele unei agriculturi de tip nou, 
unei industrii mereu mai puternice, 
unui comerț, de stat înfloritor, ajun- 
gîndu-se astăzi la posibilitatea tre
cerii la comerțul desfășurat.

Dornici să cunoască cît mai bine 
prevederile Hotărîrii partidului și 
guvernului privind desființarea sis
temului de aprovizionare pe bază 
de cartele și rații, oamenii muncii 
l-au luat cu asalt pe vînzătorii 
de ziare care anunțau ediția spe
cială a „Scinteii" de luni.

La spitalul „I. C. Frimu“ tînărul 
doctor Dbdi Lazăr, cunoscutul jucă
tor de volei al echipei Progresul 
tocmai terminase de citit textul 
Hotărîrii.

„Ca medic și sportiv, ne-a de
clarat el, mi-am putut da seama 
că zi de zi partidul și guvernul 
se străduiesc să îmbunătățească ni
velul de trai al oamenilor muncii, 
luptînd pentru a ne asigura un

Pentru pace și securitate
Era în vara anului 1943. In miez 

de noapte, dinii se zmuceau în 
lanțuri, iătrînd înspăimîntați. Hit- 
leriștii pătrunseseră în ourtea noa
stră, lumin’nd cu lanternele și lo
vind cu patul armelor în uși. Am 
fost scoși din casă, eu, mama, frații 
și surorile, 11 cu toții, și minați 
ca o turmă de vite spre vagoa
nele închise ce trebuiau să ne 
poarte pe drumul îngrozitor al 
deportării. Nu voi uita drumul a- 
cela lung, care nu se mai sfîrșea, 
tînguielile femeilor și bătrînilor și 
țipetele copiilor înspăiriWntați. 
Moartea secera fără milă pe cei 
mai puțin rezistenți. Foamea și 
lipsa de aer făceau ca numărul 
morților să sporească mereu. Cei 
rămași în viață după această că
lătorie a morții am fost aruncați 
apoi în lagărul de la Auschwitz.

Am fost închiși în barăci. Cîte 
500—600 la un loc. Cînd soarele 
ardea la amiază, chinul era îngro
zitor. Paznicii ne zvîrleau din cînd 
în cînd lături, pe care ei le nu
meau mi nea re. In fiecare zi, tot 
mai mulți deportați își dădeau su
fletul în fața noastră, după cele 
mai groaznice chinuri. Copiii plîn- 
geau de foame pînă răgușeau. în

viitor fericit, îmbelșugat. Amintii»- 
du-mi de Hotărîrea p’enarei lăr
gite a C.C. al P.M.R. din august 
1953 și parcurgînd importantele 
evenimente care au avut loc de 
atunci și pînă acum, îmi dau tot 
mai bine seama de seriozitatea cu 
care este privită problema nivelu
lui de trai al muncitorilor, al țără
nimii muncitoare, al tehnicienilor, 
funcționarilor, elevilor și studenți
lor. Creșterea necontenită a canti
tății și calității bunurilor de larg 
consum este tot mai eviden
tă și ea oglindește efor
tul comun al oamenilor muncii din 
țara noastră pentru a duce Ia în
deplinire Hotărîrea plenarei lărgite 
a C.C. al P.M.R. din august 1953”.

Pe străzile centrale ale Capitalei 
a domnit,în cursul zilei de ieri o 
animație deosebită, provocată de 
faptul că numeroși cetățeni au ți
nut să viziteze magazinele și să 
facă cumpărături la noile prețuri. 
La elegantul magazin „Electroteh
nica”, în mulțimea cumpărătorilor 
l-am întîlnit pe antrenorul de box, 
C. Cionoiu.

„Ca om al muncii și ca antrenor, 
văd în această nouă măsură eco
nomică oglindindu-se forța econo
mică sporită a patriei noastre. Tot
odată, însă, îmi dau seama că re
centa Hotărîre înseamnă pentru 
fiecare dintre noi o sarcină în ceea 
ce privește mărirea producției de bu
nuri de larg consum și, în același 
timp, reducerea prețului de cost 
prin economii, raționalizări, meto
de avansate de lucru. Aștept cu 
nerăbdare să-mi întîlnesc la sala 
de antrenament elevii, care sînt în 
majoritate muncitori, pentru a dis
cuta cu ei problemele pe care le 
pune Hotărîrea și pentru a-i însu
fleți în munca lor închinată întă
ririi și înfloririi patriei noastre 
scumpe”.

durerate, mamele începuseră să 
astupe ferestrele ca să nu se mai 
vadă lumina zilei. Ele își do
moleau astfel copiii spunîn»du-le 
„dormi, e încă noapte... dimineața 
vei mînca..." Și nopțile acestea 
chinuitoare se prelungeau uneori 
zile întregi

In goană după jaf, hitteriștii nu 
se dădeau în lături să ne izbească 
peste gură cu patul puștilor. Dinții 
cădeau pe jos. Soldații hitler iști 
alegeau apoi, drept pradă, din gră
mada dinților însîngerați, pe cei 
de aur.

Am fost mai tîrziu mutat la la
gărul din Grosrozen. Aci am pe
trecut o iarnă îngrozitoare. In cău
tarea unei morți mai ușoare, oa
menii înghețați pînă la oase, se 
tînau în cursul nopții spre sirenele 
cu curent electric, care înconjurau 
lagărul. Mulți au murit atunci 
electrocutați. Și în acest lagăr că
lăii erau la fel de neîndurători. An
chetele, unde eram bătuți cu săl
băticie, nu mai conteneau. Ne re- 
întorceam la bărăci însîngerați, 
desfigurați, abia reușind să ne 
mai tîrîm pe pămîntul înghețat, 
alții nu se mai întorceau de loc 1

Din cei 11 membri ai familiei

Să sprijinim 
traducerea ia viață i 

a Hotărîrii!
Am citit cu mare bucurie 

tărîrea Comitetului Central ar 
nartiduki>i Muncitoresc Romîn ’ 
și a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romine cu 
privire IU desființarea sistemu
lui de aprovizionare pe bază da 
cartele și rații. Ea reprezintă 
un mare succes pe drumul ridi
cării continue a bunăstării po
porului nostru muncitor și este, 
totodată, o dovadă a preocupării 

permanente a partidului și gu
vernului nostru pentru îmbună
tățirea nivelului material al oa. 
manilor muncii din Republica ' 
Populară Romînă.

Ca student, am primit, de 
asemenea, cu mare satisfacție 
măsura de a se stabili bursele 
la 270 lei, fapt care va contri
bui hotărîtor la creșterea nivelu
lui nostru de trai.

Măsurile adoptate de partid 
și de guvern trebuie unmade 
cu toată hotărîrea, trebuie în
deplinite cu grijă. Fiecare din
tre noi are datoria, să contribuie 
dm plin la punerea în practică a 
măsurilor luate de partid și 
guvern, măsuri care reprezintă 
o nouă și importantă etapă pe 
drumul dezvoltării economice a 
patriei noastre.

Să facem totuil pentru îndepli
nirea cu succes a sarcinilor tra
sate de Hotărîrea C.C. al P.M.R, 
și a Consiliului de Miniștri, 
fiindcă astfel ne vom îndeplini 
misiunea de cetățeni conștienți 
ai patriei, de constructori ai so

cialismului în Republica Popu
lară Romînă!

MIHAI NEDEF 
student al I.C.F., jiucător 
în echipa de baschet a 

R.P.R. 1

in Europai
mele, am scăpat din acest iad nu* 
mai eu și o soră. Am putut 
vedea din nou Clujul nostru drag, 
datorită eroicilor ostași sovietici 
care ne-au eliberat din lagăr.
Zilele -de deportare, cele 340 de 

zile de îngrozitoare chinuri și 
suferințe, mi-au zdruncinat adînc 
sănătatea.

Dar iată că acum citesc în zitare 
despre pregătirile pe care imperia
liștii le fac cu scopul de a orga* 
niza din nou, pentru jaf, război și 
crime, armatele hitleriste, acolo 
în Germania Occidentală. Noi aflr* 
măm cu hotărîre că nu vom îngădui cr 
nici un preț ca acele zile de groază 
să se mai întoarcă. Nu vom în* 
gădui să mai fie călcată în pi
cioare demnitatea omenească, nti 
vom îngădui ațîțătorilor la război 
să-și facă iarăși ide cap.

Strîns uniți, piept lingă piept 
noi vom da răspunsul care se cui 
vine acestor nemernici aventurieri 
ai istoriei.

R. FISC1I
— ziarist— ,
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Tinerii din Măureni...
Gospodăria Agricolă de Stat 

Măureni din raionul Reșița și-a în
deplinit cu succes planul lucrărilor 
agricole de toamnă. Și dacă sporti
vii d n gosipodărie se mîndiresc cu 
contribuția lor la acest succes, fap
tul este cit se poate de explicabil, 
pentru că toți cei din gospodărie 
știu că fotbaliștii Tra:an Gruber 
și Francisc Antal au obținut pe 
tractoarele lor depășiri .de normă 
în jurul a 50 la sută, iar combai- 
nerul Ion Mihăilescu, unul dintre 
bunii schiori ai gospodăriei, și-a 
depășit planul cu 30 la sută. E- 
xemnlul acestor sportivi, fruntași 
în muncă, a dovedit și celorlalți 
muncitori din gospodărie cit de 
folositor poate fi sportul, cît de 
mult ajută el la ridicarea produc
tivității muncii. De aceea, nu-i 
de mirare că în gospodărie se duce 
o rodnică activitate sportivă

Președintele colectivului Recolta, 
zootehnicianul-șef Constantin Fiotu 
ca Și ceilalți membri ai consiliului 
colectivului — Otto Roth, losif 
Contec, Nicolae Purice și Francisc 
Marton — au dovedit dorința lor 
de a face ca activitatea sportivă să 
înflorească în gospodărie, prin 
munca intensă pe care o depun. 
Cele opt secții pe ramură de siport 
au obținut frumoase succese. Ast
fel, „Cupa 7 Noiembrie” a fost cîș
tigată de consiliul regional Re
colta și datorită frumoasei compor
tări a echipelor din Măureni: echi
pele de volei băieți și fete s-au cla
sat pe primul loc, echipa de fotbal 
pe locul 3, iar atleții gospodăriei 
nu s-au lăsat nici ei mai prejos. 
De altfel, echapa de volei fete este 
șl cîștigătoarea campionatului raio
nal, iar în cadrul Spartachiadei sa
telor a fost prima pe regiune.

Secția de atletism a abținut re
zultate foarte bune în concursurile 
Spartachiadei satelor. Gertrude 
Scherter a realizat 13,8 sec. pe 
100 m. plat și 4,50 m. la lungime, 
iar președintele colectivului, Con
stantin Fiotu a alergat 100 m. plat 
in 11,8 sec., a sărit 6 m. în lun
gime și a aruncat greutatea la II 
m. Echipa de fotbal a colectivului 
participă la campionatul raional, 
iar celelalte secții (tenia de masă, 
popice, șah, călărie) angrenează 
activitatea lor numeroși tineri 
tinere.

Acum, cînd zăpada a și prins
încărunțească vîrfurile munților, 
secția de schi, care are tn cadrai 
ei schiori de performanță oa Ger
trude Scherter (campioană regio
nală), Otto Roth, tractoristul Ni- 
•alae Purice și combairaerul Ion 
Mihăilescu, ptănuiește organizarea 
de centre de schi to satele vecine 
Tirol și Sdtolae. Aceste centre vor 
putea contribui la instruirea unui 
mare număr de schiori eBn toate 
comunele învecinate.

A. GROSS

în

să

volei din 
primul

Echipa de 
s-a clasat pe 
petiția polisportivă 
„Cupa 7 Noiembrie", 
cu acest prilej buna

Măureni 
loc în com- 
dotaiă cu 
dovedind și 

sa pregătire.
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Entuziasm și... nepăsare
Activiștii sportivi ai raionului Sibiu spun de

seori, și pe bună dreptate : „In raionul nostru, 
sînt multe comune fruntașe în activitatea spor
tivă"... Intr-adevăr, în colectivele sportive Re
colta din Gura Rîului, Porcești, Șelimbăr, Orlat... 
țăranii muncitori și colectiviștii practică în număr 
mare atletismul, voleiul, handbalul, șahul, schiul 
sau fotbalul; profesorii de educație fizică, in
structorii obștești muncesc cu rîvnă și tot mai 
mare este numărul celor care își trec normele 

complexului G.M.A. Despre celelalte colective spor
tive nu se pot spune, din păcate, tot atîtea lu
cruri frumoase. Dimpotrivă . La colectivul sportiv 
din Alămor, nici Ion Purța, președintele colecti
vului, nici N. Olteanu, profesor de educație fizică, 
nu se preocupă de activitatea sportivă Cam așa 
stau lucrurile și în corn. Porumbacu, unde tov. 
Eska Minodora, profesoară de educație fizică, se 
ocupă de orice afară de sport. Au uitat cu totul 
de îndatoririle lor și activiștii sportivi din comu
nele Ocna Sibiului și Slimnic, comune în care 
țăranii muncitori și colectiviștii nu se bucură de 
condiții bune pentru practicarea sportului.

Acum, cînd în unele locuri au și început pri
mele întreceri ale Spartachiadei de iarnă a sate
lor, rolul și sarcinile activiștilor sportivi din sa
tele raionului Sibiu au crescut și mai mult. Da
toria lor este să sprijine cu toate forțele această 
acțiune, să lupte pentru buna organizare și des
fășurare a Spartachiadei. Și, tocmai de aceea, 
profesorii de educație fizică sau instructorii, care 
pînă acum nu s-au preocupat de munca sportivă, 
cum sînt N. Olteanu, G. Manolache, Eskă Mino
dora, trebuie să urmeze exemplul tovarășului Gh. 
Breban din 
zi de zi o

comuna Gura Rîului, care desfășoară 
rodnică activitate.

(de la subredacția noastră)

Vești dm raionul Tg. Neamț
Activitatea sportivă se dezvoltă 

tot mai mult în satele raionului 
Tg. Neamț. Succese frumoase au 
fost realizate de colectivul spor
tiv Recolta Grumăzești (preșe
dinte Gr. Susan), unde 102 tineri 
au devenit în anul acesta purtă
tori ai insignei G.M.A. O muncă 
susținută duce și colectivul spor
tiv Recolta Brusturi (președinte 
Dinu Rafael). In acest colectiv, s-a 
dat o deosebită atenție activității 
secțiilor de atletism, volei, oirtă și 
tir, care totalizează 112 membri, 
înainte de venirea iernii aiu Jost 
reorganizate secțiile pe ramură de 
sport specifice acestui anotimp. 
Demn de remarcat este felul în 
care se preocupă membrii colecti
vului de creșterea bazei materiale 
a colectivului lor. Astfel, numai în 
ultima vreme au fost conrecț. ontate 
cu posibilități locale: o plasă de 
volei, materiale de atletism, 10 
perechi schiuri și numeroase jocuri 
de șah din plută.

Activitatea din satele și comu
nele raionului Tg. Neamț ar putea 
fi și mai rodnică, dacă secțiunea 
învățămînt a Sfatului popular ra
ionali air acorda mai muiltă atenție 
problemelor sportive și în special 
angrenării în munca sportivă a 
membrilor corpului didactic de la 
sate.

N. Cozma — corespondent

SCHI ȘI BOB
Pe versantul vestic al dealului Negru din mun

ții Gutinului, tineri țărani, veseli, plini de viață, 
se avîntă pe pantele înzăpezite. Sînt tineri din 
comuna Gereapăn (reg. Baia Mare) care, sub 
conducerea instructorului voluntar Vasile Treitu, 
și-au confecționat singuri schiuri și acum se an
trenează în vederea concursurilor din cadrul Spar
tachiadei de iarnă a satelor Tot sub îndrumarea 
lui Vasile Treitu, ei au 
a muntelui, o pîrtie de 
pada e bine bătătorită 
bună pentru practicarea

Mergînd mai departe,

amenajat, într-o viroagă 
bob, care aci'jfi cînd ză- 
și înghețată este foarte 

acestui sport.
în regiune, îl găsim pe 

instructorul Dumitru Lazăr din comuna Cavnic, 
care conduce cursul de inițiere în schi a tineretu
lui din această comună. Zăpada e bună, materia
le sînt, iar tineri doritori să învețe s-hiu! — ci ți 
poftești I Cum să nu meargă treaba bine ?

La fel și la Băiuț (raionul Tîrgu Lăpuș), unde 
intensa activitate fotbalistică a fost înlocuită cu 
una, ia fel de vie, la schi: jucătorii de fotbal au 
schimbat bocancii cu crampoane cu cei de schi 
și, împreună cu alți numeroși tineri, se antre
nează pe muntele Rotunda, sub supravegherea 
atentă a instructorului obștesc Alexandru Balakar.

In raionul Vișeu, tinerii din Baia Borșa prac
tică schiul pe pîrtiile din jurul cabanei Puzdra, 
fiind îndrumați de instructorul Constantin Pera, 
iar muncitorii forestieri din Vișeul de ”is se 
pregătesc intens pentru întrecerile Spar dadei 
de iarnă a satelor.

Consiliile regionale ale asociațiilor Recolta, A- 
vîntul, Metalul și Progresul nu se ocupă însă 
suficient de angrenarea elementului feminin în 
activitatea sportivă de -iarnă. Iată o lipsă care 
trebuie lichidată cît mai grabnic

(de la subredacția noastră)

Metode bune DE CĂLĂRIE.
regiunii Stalin sportulIn satele

cunoaște, pe zi ce trece, o tot mai 
largă dezvoltare și acest fatpt se 
datorește mai ales metodelor de 
muncă folosite tn domeniul acti
vității sportive sătești. O mare a- 
tenție s-a dat în acest an organi
zării colectivelor Recolta, numă
rul lor ridicîndu-se to prezent la 
209, dintre care 37 au fost orga
nizate în oursul anului 1954. De 
asemenea, in această regiune a 
existat o deosebită preocupare 
pentru întărirea organizatorică a 
colectivelor Recolta. Un număr de 
24 colective, printre care Recolta 
G.A.S. Atente Sever, Dumbrăveni, 
Dealul Ocnei, Cetatea de Baltă, 
Hălchiu și Rotbav, au fost reorga
nizate tn cursul acestui an și fap
tul cel 
este că 
mizarea 
adunări 
ticîpat numeroși țărani muncitori, 
fiind invitați și conducătorii tuturor 
uniiiHIor nrodeetive și cultural 
din comună.

De mult interes s-a bucurat și 
acțiuni a de tnsi. -■ . e , 
a instructorilor sportivi 
fapt care a 
cii lor. Un 
felul în care 
torul sportiv 
Vînători (r.

miai demn de evidențiat 
în unele comune reorga- 

s-ia făcut în cadnul umor 
generale, la care au par-

obștești, 
dus la întărirea. mun- 
exemplu îl constitute 
activează azi instruc- 
obștesc VI. Tipțer d 
Sighișoara), unde an-

8
8

8
8
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• In regiunea Hunedoara, 
regulamentul Spartachiadei de 
iarnă a satelor a fost trimis 
în toate comunele și satele. De 
asemenea, s-a trecut la consti
tuirea comisiilor de pregătire 
(comisia regionailă, raională și 
20 de comisii comunale)._ La 
prima etapă a Spartachiadei de 
i'arnă a satelor vor participa 
în comunele Dobra, Vințul de 
jos, Baru Mare, Pisc și G.A.S. 
Apoldul de sus peste 180 de 
șahiști. In colectivele sportive 
Recolta din comunele Miercurea 
Sibiului și Luduș au fost con
fecționate pînă în prezent 40 
de schiuri. Aceste pregătiri, se 
fac sub îndrumarea directă a 
instructorilor sportivi Petre 
Pîslaru din Miercurea Sibiului 
și Ilie Băincilă din Luduș.

Gh. Cioranu 
corespondent

• Colectivul Recolta Bacova 
din raionul Lugoj, care activea
ză pe lîngă G.A.S. Buziaș, a 
început din timp pregătirile tn 
vederea Spartachiadei de iarnă 
a satelor. Sportivii din această 
comună, în frunte cu președin-

gajamentele pe linie G.M.A. și la 
sportivi clasificați au fost realizate 
tn întregime, iar secția de atle
tism lucrează în bune condițium. 
De asemenea, organizarea de 
competiții pe scară locală a consti
tuit un ajutor în munca de an
grenare a sătenilor tn sport. în
trecerea de popice dotată ou „Gupa 
Recolta" la oare au participat 6 
colective sportive sătești din raiio- 
mul Sighișoara, s-a bucurat de un 
deplin succes.

Astfel de metode am dus la re
alizările obținute în unele raoane 
ca Mediaș, Rupea, Făgăraș, Sighi
șoara în domeniul îndeplinirii an
gajamentelor anuale și în special 
a sarcinilor pe linie G.M.A. Apor
tul unor instructori sportivi obș
tești ca /. Avram și A. Micloș (r. 
Făgăraș), I. Moroși (r. Sighi
șoara), /. Praidt (r. Stalin). Wal
ter Lemner (r. Agn-ta) etc. a con
tribuit la aceste lăudabile rezul
tate.

In prezent, preocuparea centrală 
este buna organizare a Spartachia- 
dei de iarnă a satelor, în unele co
mune desfășurîndu-se de pe acum 
concursuri pregătitoare. Astfel, în 
comunele Hoghilac și Harghita a 
avut loc un concurs pregătitor de 
șah, la care au participat numeroși 
țăranii muncitori. 

tele colectivului sportiv, Heinz 
Vogel, s-au ocupat îndeaproa
pe de pregătirea în bune con- 
dițiuni a întrecerilor. De pe a- 
cum au fost confecționate ta
ble de șah din carton și, tot
odată, au început cursuri de 
inițiere în șah, pentru ca un 
număr-cit mai mare de țărani 
muncitori să cunoască acest 
joc. In anul trecut au partici
pat, în 4 serii, 44 de jucători, 
dintre care 6 au primit catego
ria a III-a de clasificare. Anul 
acesta numărul lor va fi, desi
gur, mai mare. Pe dealul Silaj, 
sub îngrijirea directă a tovară
șului Heinz Vogel, a început 
pregătirea în centrul de schi. 
Cu cel mai mare interes este 
așteptat concursul de sănii tra
se de cai, sport foarte răspîn- 
dit în această comună. Anul 
acesta, atelajele sînt gata pre
gătite, cu sprijinul G-A.S.-ului 
secția Bacova. Numărul sănii
lor care se vor alinia la start 
va fi, de asemenea, mai mare 
decît în anul trecut.

(De la subredac(ia noastră)
• In ultima ședință a comi

siei regionale de schi din ora-

întreceri
Călăria a devenit un sport mult 

îndrăgit de muncitorii de pe ogoa
re. In numeroase sate și comune 
din regiunile Suceava, Regiunea 
Autonomă Maghiară, Timișoara, 
țăranii muncii se prezintă în 
număr mereu crescmd la concursu
rile de călărie. Un frumos început 
de rodnică activitate în această 
disciplină sportivă l-a cunoscut în 
ultima vreme și regiunea Galați. 
Nu de mult, în corn. Rușețu s-au 
întîlnit peste 40 de tineri din 
comunele Strîmbu, Gurdila, Horia 
și Rușețu. Concursul de călărie or
ganizat de consiliul regional al a- 
soc.ir,,'ci Recolta s-a l'"cu :t de un

Iacordarea din timpul întrecerii a d.spărut. Acum, urmează pre
mierea celui mai bun călăreț.

schi model Ia sate, 
desfășurării Sparta- 
iamă, la faza pe 

comune. De aseme-

șui Cluj a fost discutată pro
blema patronării colectivelor 
sportive sătești care participă 
la Spartachiada de iarnă a sa
telor. Toți delegații colectivelor 
sportive din orașul Cluj și-au 
luat angajamentul de a trimite 
echipe de 
In timpul 
chiadei de 
centre de 
nea, activiștii regionali vor ple
ca în comune pentru a ține in
structaje speciale cu fiecare co
misie. Tot în cadrul a- 
cestei ședințe tov. Alexandru 

Lascai a comunicat că va în
cepe un curs de arbitri de schi, 
la cane s-au înscris pînă în 
prezent un mare număr de ti
neri. La fel, se vor ține cursuri 
de reîmprospătare a cunoștințe
lor cu arbitrii clasificați și, se
parat, cu arbitrii începători. 
Așa înțelege comisia regională 
de schi din orașul Cluj, împreu
nă cu colectivele sportive sin
dicale din oraș, să sprijine bu-‘ 
na desfășurare a Spartachiadei 
de iarnă a satelor.

8
8

8
8

frumos succes. In probele de 1000 
m., de ștafetă (3x1000 m.) ca și 
în celelalte probe, pri- locuri 
au fost foarte disputate, i-roba de 
1000 m. a revenit lui Ion Curelea 
de la Rușețu, unul din cei mai 
buni crescători de cai. Ștafeta a 
fost cîștigată de echipa colectivu
lui sportiv Recolta Rușețu formată 
din fruntașii întrecerii socialiste D. 
Ciobănel, D. Crăciun și Gh. Brașo- 
veanu, toți purtători ai insiignef 
GMA.Sutele de spectatori ai acestor 
întreceri așteaptă acum csu nerăb
dare viitoarele concursuri de călărie.

A. Schenkman și Gr. Birsan



Sus, spre Gîrbova!...
— De ce nu ne hotărîm intr-Un 

fel ?... O luăm spre Gîrbova sau 
mergem la Clăbucet-Pleoare ? Din 
două, una' I

-— Să mergem la Gîrbova! erau 
de părere cei mai mulți.

— Bine, atunci ne «prim la Gîr
bova I Cine se încumetă, să nu mai 
zăbovească. Hai, fetelor, lăsiați ne- 
încredterea ! Ați venit la murite și 
trebuie «ă-â cunoașteți frumusețile. 
Cântați-o pe Luminii ța și să pornim 
la drum. Nu avem vreme de pier
dut. Ia priviți, acuși răsare soa
rele !...

De undeva din spatele muntelui, 
primele raze făceau să roșească 
crengile împovărate de greutatea 
zăpezii. Răsărea soarele în Bucegi. 
Tabloull ce se înfățișa privirii în
semna mai mult decît făurise închi
puirea celor ce-și făceau acum uce
nicia in turism... Și-au potrivit cu 
grijă rucsacurile, au înfipt voini
cește pasul ta zăpada .afinată și au 
luat pieptiș ptrtia CI ă buce tutui.. 
Primul popas va fi la cabana Gîr
bova.

Și dacă uneori întîtoești în 
munți zile cu viscol și furtună, 
alteori ai parte de zile senine, cu 
soane strălucitor.

O astfel de zl au avut duminica 
trecută turiștii de la colectivul 
sportiv Progresul Procuratura Ge
nerală. A fost o zi minunată... 
Nici chiar Jean Cizmaru, care se 
mîndrește cu cei 19 anii petrecuți 
pe potecile munților, tui a intîlnit 
prea des asemenea zile. Tocmai 
de aceea drumul spre Gîrbova li 
s-a părut mai scurt ca die obicei, 
lăstari în inima fiecăruia amintiri 
dim cele mai plăcute. Iar dacă a- 
ecasta a fost prima excursie orga
nizată de la începutul anului, a- 
tunci nu ne îndoim că de aci înainte 
ei vor fi mai des oaspeți ai ca
banelor, vor colinda mai des po
tecile munților, dornici să cunoască

După ore de mers pe cărările înzăpezite ale munților, în fața gru
pului apare fuiorul de fum al cabanei. Un scurt papas, un ceai fier
binte, pregătit cu griiă de cabanier, și-apoi clin nou la drum, spre 

alte meleaguri!.

cit mai multe din frumusețile .pa
triei noastre. Și asta pentru că far
mecul drumurilor de iarnă i-a cu
cerit pe fiecare dintre ei. întinde
rea. albă, presărată cu mii die ace 
care străluceau în lumina soarelui, 
semeția vidărilor, pădurea împo
vărată de albul strălucitor aii ză
pezii, urmele misterioase ale ani
malelor, iar mai apoi satisfacția 
pe care au simțit-o ctad au reușit 
să învingă înălțimea și de acolo, 
de sus, să edmire tabloul minunat 
din vale, goana spre cabană, cu 
obrajii îmbujorați de aerul rece, 
dar sănătos al înălțimilor, toate 
acestea au rămas întipărite puter
nic în mintea fiecăruia.

Georgeta Cercel, Coca Stănescu, 
Ion Pănescu, Vacile Zteru, Lumini
ța Toma, frații Stoiian, Gheorghe 
Sergenții și, mai ales, Tudor Jun-

căinaru, care a primit cu acest 
prilej „botezul munților" au încer
cat cu toții sentimentul puternic de 
mulțumire și încredere în propriile 
lor forțe, care a răscumpărat obo
seala, teama și nepriceperea, înce
putului. Jocurile, buna dispoziție, 
glumele, i-au însoțit de-a lungul 
drumului pe turiștii de la Procu
ratura Generală. In clipele de re
paus, obiectivul aparatului fotogra
fic a prins pe peliculă momente 
vesele și imagini din decorul mi
nunat aii Postăvarului pe came-1 a- 
veatn ta față la întoarcere sipre 
Predeal. Așa aiu dus cu ei o frîin- 
tură dto frumusețea munților. Man 
tîrziu, cînd vor privi fotografiile și 
își vor aminti cu plăcere de excursia 
din B-ucegi, efi vor dori să trăiască 
diin nou asemenea cftiipe...

PETRE MIRAI

Despre filmul „Campionatele 
mondiale de fotbal”

Șahul in
Prezentăm, în cele ce urmează 

cîteva emisiuni de timbre și obli
terări speciale în legătură cu șa
hul. Uniunea Sovietică, țara care 
deține supremația mondială în a- 
cest sport, a emis cu ocazia cam
pionatului lumii desfășurat la Mos
cova în 1948 o serie de trei va
lori : 30, 40 și 50 kcp.

filatelie
In R. P. Bulgaria, valoarea de 

9 leva din cadrul emisiunii cu 
subiecte sportive din 1947 înfăți
șează o figură de șah. Cu ocazia 
Olimpiadei de șah de la Helsinki 
■>-a emis un timbru special și s-a 
utilizat o ștampilă al cărei desen 
înfățișa un joc de șah.

Exemplul strungarului deputat..
La începutul acestui an, cînd s-a 

întocmit graficul de producție pe 
atelier nimeni nu bănuia că pentru 
strungarul Ștefan Horvath, acest 
grafic va fi, cu timpul, o simplă 
amintire. Ca să poată oglindi suc
cesele Vrednicului sportiv de la 
Trustul 4 construcții din Deva, gra
ficul trebuia să fie ceil puțin de trei 
ori pe atît. Fruntaș al. întrecerii 
socialiste, motociclistul Ștefan Hor
vath a luat-o cu mult înaintea tim
pului și a graficului. Folosind cele 
mai avansate metode <je lucru, alle 
neîntrecuților strungari sovietici 
Bîkov, Bortkîevici și Kolesov, el a 
pășit în anul 1962, dînd în același 
timp produse de bună calitate.

...In ziua aceea Șt. Horvath a 
fost întfanpiiniat cu flori. Duipă un 
ceas era la sfatul popular al orașu
lui. Se discuta înființarea unui nou 
magazin alimentar. Neobositul de
putat, își îndeplinește cu cinste și 
această sarcină obștească. Sîngwn. 
ța lui este prețuită nu numai de 
muncitorii alături de care lucrează, 
dar și de toți cetățenii orașului 
Deva.

De ctîeva zile, pe ecranele 
unor ataiemiatogalafe dita Capi
tală rulează fiîmui „Campio
natele monidljaile die fotbal" 
(Cupa Jules Rimet), o pro
ducție a studiourilor franceze, 
care înfățișează cele mai impor
tante momente ale marii între
ceri desfășurată în luna iulie 
a acestui an în Elveția. Intere
sul pe care masele de sportivi 
ai țării noastre l-au ma
nifestat în zilele competiției fa
ță de întreceri se manifestă și 
acum, ctad sălile cinematogra
felor, unde se prezintă filmul, 
sînt pline de sutele de iubitori 
ai fotbalului.

Rîndurile de față nu urmăresc 
o prezentare a filmului, care 
este — în mare — o trecere în 
revistă a celor mai importante 
meciuri ale campionatului, ci își 
propun să semnaleze cîteva în
vățăminte prețioase pentru fot
baliștii noștri, pentru .antrenorii 
noștri, învățăminte pe care fil
mul Je redă din plin.

După ce a văzut filmul, fos
tul nostru internațional Silviu 
Bindea ne-a spus: „Se poate 
constata ușor că cele mai mul
te goluri au fost marcate din 
interiorul careului, la capătul u- 
nor acțiuni rapide, decise, va
riate, bine concepute. Asta nu 
însemnează că șutul de la dis
tanță este exclus. Dar, el este 
executat numai din.poziții indi
cate, fără ezitare, fără a căuta 
o nouă poziție mai favorabilă, 
cum fac cei mai mulți dintre a- 
tacanții noștri.” Intr-adevăr, ce
le mai multe dintre jocuri au 
dovedit că înaintările pot face 
imposibilă intervenția apărări
lor. In multe faze de gol, ata
cantul care marchează ajunge 
în poziție complet liberă: dotiă 
din golurile lui Hidegkuti (R P. 
Ungară) în meciul din serii cu 
Germania Occident a1 ă, al l ui A- 
badie (Uruguai) din partida cu 
Anglia etc. Concluzia este că o 
înaintare trebuie să ajungă la 
o asemenea unitate, colaborare, 
înțelegere, îneît pasele scurte, 
rapide, să-și găsească „adresan
tul" cu regularitate, să fie „înțe
lese" ca intenție.

O altă învățătură care se a- 
dresează tot atacanților noștri, 
este aceea referitoare la calmul

și stăpînirea de sine de .care 
trebuie să dea dovadă un fotba
list în momentele decisive, adi
că atunci cînd se află în fața 
porții. Spectatorii pot urmări cu 
cît singe rece rezolvă în fa
voarea lor situațiile de gol Koc- 
sis sau Hidegkuti, Broadis sau 
Mathews, Abadie sau Schiaffi- 
no. Acești jucători ne dovedesc 
că un gol nu trebuie marcat 
numai d!intr-o lovitură puterni
că, ci cu mult mai important 
este să plasezi balonul în par
tea unde portarul nu poate in
terveni. Semnificativ este, în 
această direcție, ceea ce spune 
antrenorul de stat Gh. Popescu, 
care, întrebîndu-l pe unul din 
bunii noștri înaintași, ce face 
cînd ajunge singur cu portarul 
în față, a primit următorul răs
puns: „Trag I". Fotbalistul nos
tru nu era de loc preocupat de 
a trimite balonul în direcția cea 
mai puțin parabiiă, ci de simpla 
operație a executării loviturii, 
pe care cei mai mulți dintre 
artaoanții noștri o execută cu 
forță.

Filmul cuprinde încă multe 
asemenea concluzii folositoare 
pentru sportivii noștri. Este ne
cesar ca ei să-l vizioneze, tot 
așa cum au făcut-o antrenorii 
noștri, care l-au văzut în grup, 
cu ocazia conferinței pe țară a 
lor.

înainte de toate, însă, spor
tivii noștri au ocazia să vadă 
„la lucru" reprezentativa care 
a realizat cele mai glorioase 
performanțe fotbalistice din ul
timii ani, echipa R,P. Ungare. 
Toate jocurile fotbaliștilor ma
ghiari stat o tactatare prin per
fecțiunea execuțiilor tehnice și 
a spectaculozității combinații
lor, sînt adevărate demonstrații 
de aplicare ideală a principiilor 
fotbalului modern. Spre deose
bire de fotbaliștii brazilieni, 
care posedă o tehnică individua
lă avansată, dar nu formează o 
echipă, echipierii reprezentativei 
R.P. Ungare s-au arătat nu nu
mai exceleinți tehnicieni, ci și 
admirabili tacticieni, alcătui nd 
un tot perfect.

Iaită de ce cuvintele crainicu
lui francez care încheie filmul 
exprimă un perfect adevăr: „fot
balul maghiar rămîne cel mai 
bun din ltime”.

Sînt multe de făcut în aceste 
zile, în pragul primelor întreceri 
sportive de iarnă. Colectivele spor- 

'tive își desfășoară, desigur, mare 
parte din activitate în această di
recție. Dar preocuparea pentriu bu
na organizare a activității compe- 
tiționale în sporturile de iarnă nu 
trebuie să constituie un motiv pen
tru a trece cu vederea munca în 
domeniiuil complexului G.M.A. Intr-a. 

. devăr, iama este un .anotimp 
tot atît de prielnic pentru trecerea 
normelor G.M.A. ca și oricare altul. 
De pildă, acum, în lunile de iarnă, 
preocupările comisiilor de pregătire 
și examinare G.M.A. pot fi îndrep
tate spre organizarea antrenamen
telor și concursurilor pentru trece
rea, normelor înțr-o serie de spor
turi, ca: schi, gimnastică și tu
rism, precum și pentru trecerea e- 
xamenuiui teoretic. De asemenea, 
în lunile de iarnă pot fi întreprin- 

Ase o serie de acțiuni organizato- 
, rice care să aibă ca scop îmbună
tățirea activității din domeniul 
complexului sportiv G M.A.

Să vedem acum ce măsurii practice 
pot fi luate pentru trecerea normei 
de schi. După cum se știe, anul 
acesta, din inițiativa secției cul
tură fizică și sport a G.G.S., vor 
funcționa mai multe centre de pre
gătire G.M.A. la schi. Comitetele 
C.F.S. din mai multe regiuni au 
hotărît organizarea unor asemenea 
centre, în care aspiranții vor putea 
găsi nu numai materialele și echi
pamentul sportiv de care au ne
voie, dar și cadrele de antrenori și 
instructori necesare unei temeinice 
pregătiri. Așa dar, problema cen

Să desfășurăm o intensă activitate G.M.A. în timpul iernii
trelor de pregătire la schi trebuie 
să fie privită cu toată seriozitatea 
de colectivele sportive, care au da
toria de a le sprijini în mod multi
lateral. Ce trebuie să facă ta a- 
ceastă privință comisiile de pre
gătire și examinare G.M.A. din co
lectivele sportive? In primul rînd, 
trebuiesc luate măsuri pentru do
tarea acestor centre cu schiurile' și 
echipamentele trebuincioase. Din 
experiența anilor trecuți, rezultă 
că asocierea mai multor colective 
sportive la un centru de schi dă 
bune rezultate. Fiecare colectiv își 
aduce schiurile respective, iar an
trenamentele, ca și concursurile, se 
desfășoară astfel cu mai multă u- 
șurință și eficacitate.

Centrele de schi G.M.A. trebu
iesc popularizate intens în cadrul 
colectivelor sportive din întreprin
deri și instituții, din șeoli și facul
tăți, din comune și sate. Pentru 
popularizarea centrelor de schi pot 
fi întrebuințate felurite mijloace, 
ca: gazetele de perete, fotografii, 
gazetele de uzină și așa mai de
parte. O deosebită importanță tre
buie acordată și justei planificări 
a activității acestor centre de schi. 
Programul de antrenament trebuie 
astfel alcătuit îneît să dea posibi
litate unui număr oît mai mare de 
aspiranți, din cît mai multe colec
tive să se pregătească și ssf-și 
treacă norma de schi G.M.A.

Comitetele C.F.S. regionale și 
raionale trebuie să se îngrijească 

de alcătuirea unui plan. de con
cursuri de schi G.M.A. pentru a- 
ceastă perioadă de activitate. Un 
exemplu remarcabil în această pri
vință îl constituie comitetul G.F.S. 
al regiunii Stalin, care, anul tre
cut, a alcătuit un plan de compe
tiții pe orașe și raioane. Comitetele 
raionale C.F.S. din regiune, axta- 
du-și activitatea pe acest plan de 
perspectivă, și-au alcătuit propriile 
lor planuri de concursuri G.M.A. 
la schi. Au fost astfel organizate 
întreceri pe colective și interccflec- 
tive.

Foarte importante pentru trece
rea normei de schi G.M.A. sînt și 
întrecerile Spartachiadei de iarnă 
a satelor. După cum se știe, ta pri
ma fază a acestei competiții, con- 
curenții la probele de schi își pot 
trece și norma respectivă din ca
drul complexului G.M.A. Iată, deci 
că întrecerile Spartachiadei pot și 
trebuie să însemne un nimerit pri
lej pentru îmbunătățirea activității 
G.M.A. în satele patriei noastre.

Problema materialelor trebuie să 
preocupe deopotrivă colectivele 
sportive, care au datoria să folo
sească ta scopul 'asigurării acestora 
resursele locale. Anul trecut, în 
multe comune din regiunea Stalin 
au fost confecționate schiuri din 
resurse locale. Astfel, în comuna 
Noistad au fost realizate 50 de pe
rechi de schiuri al căror preț s-a 
ridicat la 7 tei perechea, iar ta co

muna Iacobeni au fost construite 
40 de perechi de schiuri al căror 
preț a revenit la 15 Hei perechea, 
în regiunea Bacău iau fost constru
ite anul trecut cca. 1.000 perechi 
schiuri, iar în regiunea Iași peste 
700 de schiuri și 300 legături.

^Tot în timpul iernii trebuie trecu
tă și o altă normă importantă : e- 
xamenul teoretic. In acțastă pro
blemă, organizațiile U.T.M. au im 
rol deosebit. Intr-adevăr, organiza
țiile U.T.M. trebuie să se ocupe în 
mod direct de pregătirea aspiran
ților pentru acest examen, de asigu
rarea unor lectori corespunzători, 
de mobilizarea aspiranților la exa
menul teoretic, precum și de întrea
ga desfășurare a acestui examen.

Dacă iarna nu permite trecerea 
multor norme în aer liber, ea poate 
fi folosită, în schimb, cu mult suc
ces pentru trecerea normei de gim
nastică. Antrenamentele și concursu
rile pentru trecerea acestei norme 
ntt necesită nici săli și nici apara
tură specială. Norma de gimnastică 
poate fi trecută chiar și într-o ca
meră ceva mai spațioasă. Pentru 
pregătirea aspiranților în vederea 
trecerii acestei norme este bine să 
se apeleze la profesori de educație 
fizică, sportivi fruntași sau, acolo 
'unde este cazul, la purtători ai 
insignei G.M.A. In locurile unde nu 
există cadre de specialitate comite
tele C.F.S. pot organiza cursuri 
rapide pentru pregătirea cîte unui 

tovarăș din fieaare colectiv sportiv, 
oare să-i pregătească pe tovarășii 
lor pentru trecerea normei de gim
nastică G.M.A.

In ceea ce privește norma de tu
rism, trebuie combătută cu tărie 
concepția nejustă, potrivit căreia a-' 
ceastă normă nu poate fi trecută de- 
cît în timpul lunilor de vară. Să nu 
uităm, de asemenea, că aspirantul 
care vrea să treacă norma de schi 
poate... prinde doi iepuri deodată. 
Astfel, ci poate trece și norma de 
turism în drumul spre cabana de 
unde se va avtata în concursul pen
tru trecerea normei de schi I

Un rol foarte important în desfă
șurarea activității de iarnă G.M.A. 
trebuie să-l aibă comisiile raionale 
de control G.M.A. Acestea trebuie 
să se ocupe de alcătuirea unui cit 
mai bogat plan de concursuri, care 
să angreneze un mare număr de 
aspiranți. De .asemenea, comisiile 
regionale G.M.A., recent înființate 
pe lîngă comitetele regionale. 
Q.F.S.,au datoria să se ocupe îtte 
deosebi de trecerea normelor conte 
plexului G.M.A. gradul II.

Numai desfăișurind o activitate 
temeinic organizată și înțelegînd că 
de activitatea depusă în timpul ier
nii depinde îndeplinirea angajamen
telor anuale la purtători G.M.A., 
vom reuși să realizăm noi succese 
în acest important domeniu al miș
cării noastre sportive
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Astăzi începe „Cupa 30 Decembrie”
la natație

Astăzi, la bazinul acoperit de la 
Floreasca, la ora 18.30, se va da 
startul primei probe de înot din 
cadrul concursul<ui organizat de a- 
sociația Progresul: Cupa „30 De
cembrie'1.

Și-au anunțat participarea un 
mare număr de înotători și înotă
toare aparținînd asociațiilor spor
tive sindicale. Copiii pînă la 12 
ani vor concura în probe de 33,33 
m. liber, bras, spate, iar cei din 
categoria 13-14 ani în probe de 50 
m. (toate stilurile) și ștafete 4x33 
m. liber și mixt. Pentru juniori și

O
Astă seară, o interesantă 

reuniune de box la sala Floreasca
Activitatea la box va fi reluată 

astă seară, la ana 19, cînd unii 
dim cei mai buni pugifliști ai 
țării vcr încrucișa mănușile pe 
ringul instalat în sala Floreasca.

Ga/la va cuprinde apt meciuri

Biletele pentru reuniunea de 
box de astă seară se pun în 
vînzare începînd de la ora 
14,30, la casele de Ia sala Flo
reasca. La această reuniune 
nu sînt valabile dtecît permise
le roșii, albastre precum și cele 

negre de ziariști.

care se .anunță foarte spectacu
loase. lată-le:

In cadrul categoriei muscă se

0 ședință care treboie
La conferința pe țară a Comisiei 

centrale de schi, care a avut loc 
de curîrid, a fos>t aspru criticată 
activitatea colegiului de antrenori. 
In anii trecuți acest colegiu a avut 
o activitate foarte slabă, aproape 
inexistentă, astfel că îndrumările 
date antrenorilor din țară au lipsit 
cu desăvârșire. Aceasta a determi
nat o pregătire cu totul nesatisfă
cătoare a schiorilor fruntași cît și 
a celo’r de categorii inferioare. Nu 
s-.a discutat' problema unei metode 
unice de antrenament, nu au fost 
purtate discuții în legătură cu ino
vațiile aduse atît în tehnica schiu
lui cît și din punct de vedere al 
utilizării materialelor de construc
ție nouă. Pe de altă parte, a exis
tat o nepotrivire de păreri între 
antrenorii fruntași și catedra de 
schi a Institutului de Cultură Fi
zică. Faptul acesta a creat discu
ții nesănătoase care n'ci astăzi nu 
sînt curmate.

Iată însă că, de curînd, noul 
colegiu de antrenori a ținut la Po
iana Stalin prima sa ședință care, 
după discuțiile ce s-au purtat, ne 
arată că de data aceasta antreno
rii de schi au intenția să pornească 
serios la muncă. Lucrul acesta 
este cît se poate de îmbucurător, ți- 
nînd seama că multe probleme pri
vind antrenamentul schiorilor au 
rămas neclarificate pînă acum. 
Dacă aceste ședințe se vor ține în 
continuare cu regularitate și se 
vor discuta probleme tot atît de 
importante, analizîndu-se cu toată 
seriozitatea sarcinile care stau în 
fața schiorilor, și în sipecial meto
dele de antrenament pe care ei tre- 
ibuie să ie folosească, fără îndoială 
tă la sfîrșitul anului, la următoa
rea conferința a Comisiei centrale 
de schi, colegiul de antrenori va 
fi lăudat pentru activitatea sa.

La ședința pe care a ținut-o cole
giul de antrenori de schi la Poiana 
Stalin s-a discutat în primul rînd 
organizarea evidenței antrenorilor 
și a activității lor. Lucrul. acesta 
este de o deosebită importanță, ți
nând seama că în trecut legătura 
dintre colegiu și antrenorii din di
ferite centre ale țării era aproape 
inexistentă.

O lipsă importantă îin pregătirea 
schiorilor este aceea a chinograme. 
lor, filmelor și planșelor, privind 
tehnica diferitelor probe de schi. Co
legiul de antrenori a hotărît să de
pună toate eforturile pentru orga
nizarea muncii de realizare a fil
melor, chinogramelor și planșelor 

junioare de categoria II, sînt pre
văzute probe pe distanțe de 100 
m. (toate stilurile), precum și șta
fete de 4x100 m. liber și 4x100 m. 
mixt.

Iată ordinea probelor în prima 
zi de concurs: 100 m. spate ju
niori, 50 m. fluture fete, 100 m. 
bras junioare, 33 m. liber copii, 50 
m. bras băieți, 33 m. liber fetițe, 
100 m. fluture juniori, 50 m. spate 
fete, 4x33 m. liber băieți, 4x100 
m. liber junioare

Concursul continuă mîfae și joi 
la aceeași oră.

i vor întîlni Mircea Dobrescu și 
Mircea Mihai. La categoria cocoș 
se va disputa întîlnirea Matei 
Godeanu—Ștefan Bogdan. Eustațiu 
Mărgărit va primi replica tînăru- 
lui pugilist Andrei Drăgan iar în 
limitele categoriei ușoară vor 
evolua Mihai Stoian și Iosif 
Demeter. Nicolae Linca va 

primi replica redutabilului pugilist 
arădan Radu Bojîc, în cadrul ca
tegoriei mijlocii, iar llie Dragnea 
îl va întîlni pe Petre Popescu. Mai 
sînt prevăzute întîtairile Gh. Ne
grea—I. Buzea, și Const, lordache- 
Iosif Schwartz.

De asemenea, Dumitru Ciobota- 
ru va apare în cadrul unui meci 
demonstrativ, primind replica lui 
Petre Zaharia șî Bătrînu Tănase.

să aibă urmări btme
cărora să li se adauge explicațiile 
necesare.

De o mare importanță ipentru 
schi vor fi, desigur, consfătuirile 
metodice pe care lc va organiza 
regulat colegiul de antrenori. Con
sfătuirile acestea se vor ocuipa de 
pregătirile pe care le vor face 
schiorii din lotul țării noastre, .pre
cum și schiorii, din echipele diferi
telor asociații.

Pînă acum a lipsit o documenta
re care sâ-i țină la curent pe spe
cialiștii noștri cu inovațiile care 
au fost aduse din străinătate, o do
cumentare în legătură cu diferitele 
publicații din țară și de peste ho
tare. In ședința de la Poiana Stalin 
s-a hotărît să se organizeze o do
cumentare cit mai amănunțită care 
să se ocupe de procurarea datelor 
despre care vorbeam mai înainte.

Colegiul de antrenori și-a propus 
să revizuiască programul .pentru 
secțiile de schi, să analizeze pro
gramul de pregătire a lotului 
R.P.R., să urmărească iinialuderea 
pe ordinea de zi a conferinței Co
misiei centrale de schi a unui ra
port privind activitatea unui cole
giu regional, să popularizeze ex
periența și activitatea antrenorilor 
fruntași, să popularizeze, de ase- 
menieia, experiența acumulată de an
trenori cu ocazia participării la 
diferite competiții internaționale. 
Colegiul de antrenori de schi își 
propune să repartizeze tematici 
privind cercetările științifice pe 
anul 1955 și controlul îndeplinirii 
ei. De o mare însemnătate este, de
sigur, punctul care a fost discutat 
în ședința aceasta și care se referă 
la stabilirea normelor de colaborare 
între catedra de schi a Institutului 
de Cultură Fizică și Colegiul de 
antrenori. Colegiul de antrenori 
și-a propus de asemenea să siprijine 
din toate puterile acțiunea catedrei 
de schi a Institutului de Cultură 
Fizică pentru organizarea unui 
cabinet metodic la Poiana Stalin, 
care urmează să funcționeze pe ba
za unor norme stabilite în comun.

S-ar părea că prezentarea aces
tor puncte care au fost discutate la 
Poiana Stalin cu ocazia ședinței 
colegiului de antrenori de schi nu 
este de importanță generală. Un 
fapt este însă sigur: că numai o 
activitate susținută a colegiului de 
antrenori de schi și mai ales o co
laborare strânsă a acestuia cu ca
tedra Institutului de Cultură Fizică 
ooate asigura o pregătire modernă 
și științifică a schiorilor din țara 
noastră.

LA POIANA STJ
In numărul trecut al ziarului nos

tru reproduceam explicația care a 
apărut de curînd sub clișeul publi
cat pe ultima pagină a ziarului 
„Sport11 din Stalinogrod: „Zăpadă! 
Mult așteptatul cuvânt a fost rostit 
Ia Zakopane11. Cuvinte ca acestea, 
sorise cu atît entuziasm, fără în
doială de un redactor îndrăgostit 
de munți, zăpadă și lunecare pe 
schi, ar fi trebuit să apară cu mid 
modificări și în paginile^ noastre. 
Aceeași nerăbdare i-a stăpînit pe 
sportivii din țara noastră care au 
așteptat căderea primei zăpezi. Și 
aceasta mai ales la Poiana Stalin 
care este centrul nostru de schi, 
așa cum este Zakopane pentru 
schiorii polonezi. Dar dacă pe văile 
și crestele munților, pe pîrtiile că
rora a învățat să schieze Barbara 
Groholska, zăpada s-a lăsat 
teptată, în schimb la Poiana Stal.n 
a nins de mai multe zile. Nu s-a 
așternut însă un strat suficient de 
la început, mai ales că picături 
grele de ploaie au coborît din nori 
în locul fulgilor atît de mult aș
teptați. Dar încet, încet, de-a lun
gul mai multor zile, sus pe Pos
tăvar s-a strin's un covor alb de 
nea.

Tocmai de aceea putem da astăzi 
primele vești despre pregătirile pe 
care le fac acolo schiorii noștri 
fruntași și chiar — să dezvăluim 
cu indiscreție — din planurile de 
antrenament ca și din performan
țele realizate în zilele în care cro- 
nometrele măsoară stadiul de pre
gătire al schiorilor. Astfel, la an
trenamentul controlat, organizat 
pentru fondiști, care — e drept — 
se află la Diham, cel mai bun s-a

MODIFICĂRI ADUSE REGULAMENTULUI JOCULUI DE RUGBI (1)
Federația internațională de rugbi 

a adus regulamentului internațio
nal o serie de modificări adoptate 
și de regulamentul nostru și care 
vor intra în vigoare în această 
primăvară, odată cu începerea pri
mei competiții.

Art. 6. Arbitrul principal. Pe 
-lângă prescriipțiiuniile din regula
ment se completează îndatoririle 
arbitrului de a fluiera:

— începerea jocului
—- începerea reprizei a doua
— încercarea.
Art. 18. Jocul nesportiv. La a- 

cest articol se adaugă încă un punct 
(4) care prevede: „Acte interzise 
și incorectitudini comise cînd jocul 
este oprit". Pentru abaterea ide la 
această regulă, arbitrul va acorda 
o lovitură de pedeapsă din locul 
unde balonul urma să fie repus în 
joc, dacă infracțiunea nu ar fi 
fost comisă. Dacă locul unde ba
lonul urma să fie repus în joc este 
o tușă (margine) lovitura de pe
deapsă se dă la 10 m. de linia de 
margine pe o linie paralelă (ima
ginară) ou linia de țintă.

Această regulă se referă atît la 
incorectitudinile comise de jucă

tori asupra adversarilor (lovire, in
jurii, etc.) cît și .asupra arbitrului, 
când jocul este oprit.

Art. 20. Orămada. Punctele din 
art. 20 se referă numai la grămada 
organizată nu și liberă, așa cum 
prevedea pînă acum regulamentul, 
cu excepția punctului 10 al cărui 
conținut rămîne valabil și pentru 
grămezile organfclate și ' ptento 
cele libere. Punctele. 2, 3, 4, 5, 6 
9 au cîteva modificări sau com
pletări pe care le expunem mai 
jos :

Gea de a treia și ultima reu
niune a boxerilor din tabăra de 
tineret s-a bucurat de buna orga
nizare a colectivului sportiv Loco
motiva „Grivița Roșie". In generali, 
meciurile s-au situat la un nivel 
tehn:c superior în comparație cu 
celelalte două gale anterioare. In- 
tîlnirile au scos în evidență buna 
pregătire a unora dintre tinerele 
speranțe ale boxului nostru. Merită 
laude în speciali, Ndcoliae Pășolu, 
Iosif Olaru (Craiova), Tîrziu Ivan- 
cea (Hunedoara), Nicolae Dincă 
(Ploești) și Ion MiWtaru (Bucu
rești) .

In meciul susținut cu ploeștea- 
nul Dincă, — învingătorul lui Con
stantin Mănescu în reuniunea pre
cedentă,— Nicolae Pășoiu a dovedit 
excelente calități fizice și tehnice. 
A arătat că știe să lovească corect 
și puternic, că nu se pierde în mo
mentele grele ale meciului. Ca rîn- 
dul său, Dincă a răspuns de cele 
mai multe ori la fel de viguros a- 
-iaairiloț.^i jLa^uqpj-iL. admirația

.IN SCHIORII SÎNT ÎN
„ratat, pe uu Lrass.u care măsoară 
5 km., tînărul Ion Cimpoia. El l-a 
întrecut pe Manole Aldescu, spe
cialistul in cursele scurte ca și pe 
toți ceilalți fondiști cunoscuți. 
Fără îndoială că acest prim antre
nament controlat, de la începutul 
sezonului, reprezintă încă destul 
de puțin, din punct de vedere al 
verificării stadiului de pregătire, 
dar el trebuie să însemne un în
demn la o muncă și mai serioasă 
atît pentru Cimpoia cît și pentru 
ceilalți fondiști ai noștri.

La Poiana Stalin, pe pîrtiile de 
pe Postăvar, se antrenează însă cu 
multă sîrgumță ’schiorii specia

liști în probele alpine. Astfel, zi
lele trecute putea fi văzută antre- 
nîndu-se, pe Canțer și pe partea 
superioară a Sulinarului, grupa de 
coborîtori condusă de Dumitru Su- 
lică. Schiorii din această grupă 
execută treceri peste hopuri cu 
aterizări în viraj. O altă grupă de 
schiori coborîtori și s'allomiiști este 
antrenată de Ion Collban. Aceștia 
au făcut ușoare coborîri pe pîrtia 
Lupului, pentru acomodarea pe ză
padă.

La probele alpine, alături de 
schiorii cunoscuți, ca Gheorghe 
Cristoloveanu, Ion Bîrsan, Mihai 
Bîră se antrenează și tinerii Sergiu 
Rucăreanu, Bucur, Clinei, Iovici. 
etc. Grupul fondiștilor este com
pus și el din schiori consacrați, ca 
Manole Aldescu, Constantin Ena- 
che, Moise Crăciun, Florea Eepă- 
datu dar cuprinde și tineri ca Ion 
Cimpoia, Dumitru Enache. Alexan
dru Cosma. Dinu Nicolae, Aron 
Olteanu. etc.

Pe pîrtiile din Poiana Stalin fac

Punctul 2 din acest articol se 
modifică după cum urmează: „Orice 
grămadă va fi formată pe cît po
sibil pe locul greșelii11. Pînă a- 
cum acest punct prevedea că pen
tru greșelile săvîrșite între cele 
două linii de 22 m. dar la mai 
puțin de 10 m. de linia de mar
gine, arbitrul va ordona formarea 
grămezii la 10 m. de această linie 
pe o linie paralelă cu linia de 
țintă și care trece iprin locul, unde 
a fost săvârșită greșeala.

Din această regulă modificată, 
reiese clar că indiferent de locul 
unde s-a comis greșeala în cimpoi 
de joc, grămada va fi ordonată ta 
acel punct.

Punctul 3 se înlocuiește cu ur
mătorul text: „Jucătorii din linia 
I-a a fiecărei echipe trebuie să se 
țină strins legați între - ei și con
tinuu atît timp cît balonul e in
trodus în grămadă sau se află în 
interiorul ei. Nici unul din brațele 
trăgătorului și nici brațele din in
teriorul grămezii ale celor doi 
stîlpi nu trebuie să fie libere în 
această situație. Trăgătorul poate 
să se lege pe deasupra sau pe de
desubtul brațelor interioare ale 
stîlpilor, dar în ambele cazuri el 
va cuprinde puternic corpurile celor 
doi stîlpi la nivelul sau sub cen
tura scapulohuimerală. Cei doi stîlpi 
se vor lega de trăgători în ace
lași fel.

Această regulă a fost modifi
cată și completată pentru a in
terzice categoric trăgătorului să 
desfacă vreunul din brațele sale 
de cei doi stîlpi în timpul unei 
grămezi.

Punctul 4 se modifică astfel: 
fiecare linie I-a a grămezii va 

După ultima gală a tinerilor boxeri
spectatorilor datorită dîrzeniei cu 
cafe a dus lupta pînă în ultima 
secundă. Astfel, meciul Pășolu - 
Dincă a fost foarte spectaculos, 
primul cucerind o victorie clară la 
puncte.

Aproape la fel de apreciate au 
fost și cele trei reprize desfășurate 
în limitele categoriei pană, între 
Iosif Olaru (Graiova) și Tîrziu 
Ivancea (Hunedoara). Iosif Olaru 
era bine cunoscut pentru calitățile 
safe tehnice și se părea că va cu
ceri o victorie fără dificultăți. Iată 
însă că, spre surpriza tuturor, I- 
vancea s-a situat la înălțimea cam
pionului nostru de juniori, în toate 
cele trei reprize. In aceasta a con
stat, de fapt, și spectaculozitatea 
meciului. Olaru a atacat cu vigoa
rea cunoscută, iar Ivancea s-a a- 
părat corect și a contrat cu promp
titudine. Tîrziu a fost chiar la un 
pas de victorie. In ultima parte a 
întâlnirii, el a șovăit însă și nu a 
atacat cu fufic'ent curaj El putea 
towwie datorită, mai islcș, pregă

PLIN ANTRENAMENT
antrenament și cele tua, ..urte 
schioare ale țării noastre. Astfel, 
pe Sulinar se antrenează Magda
lena Marotineanu și tinăra stu
dentă a Institutului de cultură fi
zică Elisaveta Suciu, care a cu
cerit în anul acesta două titluri de 
campioană a țării. Grupul fondis- 
telor cuprinde pe Ștefania Botcariu, 
Elena Zangor și Iuliana Simon.

In Poiana Stalin au urcat zilele 
acestea și schiorii asociației Voința, 
care își încep antrenamentele pe 
zăpadă sub conducerea maestrului 
sportului Ion Cojocaru. Ei se vor 
întîlni în zilele de antrenament 
pe pîrtiile combinatului cu schiorii 
asociației Dinamo și cu cei dte la 
Casa Centrală a Armatei, care nu 
fac parte din lotul reprezentativ 
al țării noastre.

Un alt grup de schiori care 
poate fi văzut la lucru pe pîrtiile 
combinatului din Poiana Stalin, 
este acela al studenților de la Ins
titutul de Cultură Fizică care au 
ca specializare schiul. Sub îndru
marea profesorului lor, ei se an
trenează cu hărmeie.

Zăpadș care a căzut la Poiana 
Stalin este insuficientă pentru ca 
cele două trambuline să poată fi 
folosite de săritori pentru antreJ 
nament. De aceea, Cornel Crăciun, 
campionul țării noastre și ceilalți 
tineri săritori și-au amenajat o 
mică trambulină pe zăpadă, sus 
pe Postăvar, unde își fac antrena
mentele în mod regulat. împreună 
cu ei se antrenează și concurenții 
de la combinata nordică.

fi formată obligatoriu din trei ju
cători. Este oprit oricărui jucător 
să se alăture liniei I-a constituite, 
pentru a o ajuta în orice moment 
al jocului. In afara liniei I-a, gră
mada poate fi formată cu orice 
număr de jucători. Această regulă, 
pe lingă precizarea pe care o a- 
duce în scopul înlăturării confu
ziilor referitoare la grămada li
beră (unde un singur jucător , este 
suficient pentru a o forma), se re
feră categoric la formarea numai 
din trei jucători a liniei I-a în ori 
ce moment al jocului, cînd gră
mada a fost ordonată

Punctului 5 din acest articol i 
se adaugă în continuarea textului: 
„Balonul trebuie să fie introdus în 
grămadă fără nici o întîrziere", 
următoarele: „imediat ce liniile în- 
tti ale celor două echipe sini prin
se. Se mai adaugă: „Este oprit ori
cărei echipe să tnfîrzie cu voință 
formarea grămezii".

Punctul 6 din art. 20 prevede, 
printre altele, că balonul trebuie 
să atingă prima dată pământul 
dincolo de primul picior .aii fiecărui 
stîlp, așezat pe partea prin care 
se introduce balonul. Acest lucru 
s-a modificat în sensul următor: 
...balonul trebuie să atingă pămin
tul dincolo de cel de al doilea picior 
al fiecărui jucător stîlp, așezat pe 
partea în care se introduce balo
nul. Tot la punctul 6 se mai a- 
daugă: „Este interzis oricărui ju
cător de a așeza, de a înainta sau 
de a ridica vreunul din picioare, 
sau de a face alte mișcări care să 
împiedice introducerea balonului 
în grămadă,, sau de a nu lăsa ba
lonul să atingă pământul așa cum 
prevede acest text.

tirii sale fizice. Rezultatul de ega
litate este just.

Slab pregătit s-a prezentat în 
ring Pavel Enache (Ploești) în
vingătorul lui Ion Grigore din reu
niunea precedentă. Adversarul său 
Gheorghe Tomescu, din secția de 
box a colectivului sportiv Locomo
tiva „Grivița Roșie", a folosit ex
celent dreapta, care i-a adus puncte 
prețioase. Este de remarcat că To
mescu o știut să se acomodeze 
foarte bine cu garda pe stînga a 
lui Enache. Cele trei reprize i-au a- 
parținut în întregime, astfel că de
cizia acordată lui Tomescu este 
justă.

Cei doi reșițeni, Octavian Cio- 
loca și Ștefan Marcoviceanu au o- 
ferit un spectacol pugilistic foarte 
apreciat. S-a lovit din diferite po
ziții cu stînga și cu dreapta, avan
tajul alterriînd tot timpul. De-a 
lungul celor trei reprize nici unul 
dintre ei nu a reușit să acumuleze 
avantajul necesar victoriei, așa că 
meciul a luat sfîrșit cu un echita
bil rezultat egal.



Concluzii după camptotul republican de micromodele 1!
Timp de aproape o saptamină am 

avut ocazia să urmărim pe cei mai 
buni aerorgodeliști ai tării într-una 
din cele mai întoresiainte întîlniri 
de aeromodelism: campionatul re
publican de micromodele. La fie
care categorie s-a dat o iuptă în- 
■dîrjiită pentru primele locuiri, care 
s-a soldat cu stabilirea a opt noi 
recorduri republicane. Un progres 
îmbucurător s-a constatat și în 
creșterea numărului de participanți, 
de astădată fiind prezenți la start 
concqrenți din 16 regiuni.

VORBIND 
DESPRE RECORDURI

Dintre noile recorduri cea mai 
interesantă istorie o are recordul 
ide la normale-foiță. Doi dintre ae- 
romodeliștii fruntași ai țării, Otto 
Hintz (Tg. Mureș) și Ionel Geor
gescu (București) au luptat tot 
timpul neobosiți și cu o deosebită 
voință pentru stabilirea noului re
cord. Performanța de 7 min. 0,5 
sec. stabilită în cele din urmă de 
către aeromodelistul din Tg. Mureș 
este o dovadă a priceperii acestor 
tineri sportivi. Ambilor ii se poate 

jînsă reproșa faptul că mărginindti- 
*se la recordul de la „normale-foiță” 
nu s-au străduit să facă același lu
cru și la „normiale-microfiilm". Me
rită laude și performanțele lui Bu- 
dai Andrei, unul dintre cei mai 
buni- specialiștii ai noștri, care a 
doborît vechile recorduri la catego
riile „aripă zburătoare1', foită și 
microfilm, și „helicoptere-foiță". 
La categoria „speciale" remarcăm 
recordurile stabilite de Keki Zoltan 
și Ga-ba Victor tinerii care, se ocu
pă cu toată seriozitatea de progre
sul sportului aeromodeilist.

PREGĂTIREA TEHNICA 
A CONCURENȚILOR

Cu toate succesele realizate, a- 
.ceastă importantă competiție spor- 

, tivă a scos la iveală și unele lip
suri. Dacă studiem atent fișele de 
concurs, vom constata că la unele 
categorii majoritatea concurenților 
țnu au reușit să realizeze nici mă
car limita minimă de 20 secunde 
de zbor prescris de regulament 
pentru micromcidelele respective. Pe 
fișe mai pot fi observate foarte 
multe lansări anulate care, expri
mate în procente, ne indică o si
tuație destul de critică. De exem
plu, la categoria „normale" din 26 
de concurenți înscriși s-au clasat 
numai 16, iar restul, (38 la sută) 
nu au realizat nimic. Acest procen
taj a fost la categoria „aripi zbu
rătoare" dă 35 la sută, iar la cate
goria „speciale" de 29 la sută. A- 
ceste cifre ne indică destul de clar 
că o parte însemnată a aeromode-

Cîteva indicații asupra amenajării unui teren de hochei
Sezonul de hochei pe gheață s-a 

deschis eri... Echipele și-au pregă
tit echipamentele, materialele, 
se antrenează... dar ele nu tre
buie să neglijeze o problemă de 
bază a viitoarei activități ’ amena
jarea terenului de joc. Oricît ar 
părea de ușoară, problema gheții 
nu trebuie să primească o rezol
vare „naturală”, prin simpla stro- 
ipire cu apă a unui teren oarecare, 
destinat să devină patinoar. Pen
tru a corespunde, gheața, trebuie 
făcută în mod organizat și rațio-, 
nai, cu respectarea unor indica- 
țiuni de ordin tehnic. Dăm aici 
cîteva indicațiuni generale.

Terenul destinat a fi transfor
mat în patinoar trebuie să fie cît 
nai neted posibil, curățat și nive
lat în prealabil, pentru ca apa să 
se poată așterne pe întreaga Iui 
suprafață în mod uniform. Pentru 
„prinderea" primului strat de 
gheață se va folosi un furtun,' cu 

• un dispozitiv la capăt, care să per
niță împrăștierea apoi pe o rază 
;ît mai mare, sub formă de pînză 
■ie ploaie. Terenul nu va fi stropii 
ie la început cu apă multă, ci 
ittmai udat. Numai după ce pă- 
nîntul a înghețat și a prins prima 
bojghiță, abia după aceea se va 
.rece la așternerea unui alt strat, 
a fel de subțire ca primul, și așa 
nai departe, pînă la obținerea ii- 
wi ' gheți de grosime satisfăcătoa- 
e. Nu se va trece la o nouă stro
pire, decît dupî ce există siguran- 
a că strat '1 anterior ,,a prins” șl 
jiu există goluri de aer sub poj

liștilor noștri nu au îrica o pregă
tire tehnică corespunzătoare în 
construcția de micromodele. Tot
odată aceste cifre constituie un a- 
vertisment neplăcut pentru aeromo- 
deliștii noștri fruntași. In viitor, 
va- trebui să existe o mai intensă 
și conștiincioasă preocupare pentru 
creșterea și promovarea cadrelor ti
nere iar la astfel de concursuri or
ganele respective vor trebui să dea 
un ajutor dezinteresat concurenți
lor mai puțin pregătiți.

LIPSA CADRELOR TEHNICE

...s-a făcut puternic simțită la a- 
cest campionat republican. Re
giuni cu o frumoasă activitate ae- 
romodelistică în anii precedenți 
n au ridicat și n-au adus în concurs 
forțe noi. Astfel, deși echipa Re
giunii Autonome Maghiare a avut 
componența cea mai „tare”, nu a 
îndrăznit, totuși, să riște ca, pe 
lîngă unii aeromodeliști de frunte, 
să introducă cei puțin unul mai tî- 
năr. Cu mici excepții, această lip 
să este specifică mai tuturor regiu
nilor din țară.

DESPRE ORGANIZAREA 
CAMPIONATULUI

Se poate afirma că organizatorii 
s-au străduit să asigure succesul 
campionatului. In timpul1 concursu 
lui s-au făcut însă remarcate și 
cîteva lipsuri. De pildă, au fost 
admise în concurs modele pentru 
care nu erau completate fișele teh
nice respective.

Ga întotdeauna și de această 
dată oficialii au dat dovadă de 
prea multă „bună-voință". Astfel, 
la categoriile aripi zburătoare și 
speciale, tovarășii respectivi niu .au 
aplicat regulamentul, admitînd de
pășiri ale celor cinci minute pre
văzute de regulament pentru pre
zentarea la start Această îngădu
ință a dus la „scăparea" din mînă 
a concursului, f.apt oare s-.a oglindit 
în înghesuiala și indisciplina din 
sală pe tot timpul întrecerilor.

★

Campionatul republican de mi
cromodele din acest an, a consti
tuit prin succesul înregistrat, atît 
în obținerea unor performanțe de 
valoare cît și prin marele număir 
de participanți, unul din cele mai 
mari evenimente aeromodelistice 
ale anului. Stimulați și însuflețiți 
de succesele realizate, învățind din 
lipsuri și greșeli, ne revine sarcina 
să luptăm cu mai mulți sorți de iz- 
btaidă, pentru ca în viitor această 
ramură a sportului aeromodelist să 
atingă un nivel cît mai înalt.

ȘTEFAN BENEDEK 
conducătorul echipei regiunii Gluj

ghița superficială de gheață. Dacă 
acestea există, golurile se vor 
sparge și se vor umple mai tatii 
cu zăpadă sau gheață sfărîmată și 
apoi terenul va fi stropit din nou. 
După ce, prin stropirea cu furtu
nul, s-a obținut un strat de gheață 
de 1—2 cm., și destul de rezistent 
la proba călcării cu piciorul', se va 
continua adăugarea straturilor de 
gheață cu ajutorul unui butoi pur
tat de o sămiu'ță. Butoiul de stro
pit va fi astfel confecționat, încît 
apa să se scurgă — printr-un tub 
orizontal cu găuri — pe o pătură 
sau o pînză de sac, care alunecă 
pe gheață în spatele săniuței și 
udă gheața în mod uniform, cură- 
țind-o în același timp și de aspe
rități. Gînj gerul este puternic, se 
poate folosi apa caldă, care scur- 
gîndu-se din butoi prin procedeul 
arătat mai sus — topește mai în
tîi, la atingerea cu gheața, toate 
sgrunțurile și abia după aceea în
gheață definitiv, făcînd întreaga 
suprafață de gheață lucioasă și 
perfect netedă.

Și acum, cîteva indicații gene
rale privitoare la teren. Se știe că 
regulamentul prevede că dimensiu
nile trebuie să fie cît mai apro
piate de: 61 m. lungime și 26 m. 
lățime. (De obicei este socotit ca 
teren ideal cel de 30x60 m.). 
Mantinelele împrejmuitoare vor 
avea înălțimea cuprinsă — după 
posibilități — între 1 m. și 1,22 m. 
Acestea sînt așa.zisele manti
nele înalte, obligatorii pentru me
ciurile de campionat și oficiale. A- 
colo unde nu există această posi

In Editura Cultură 
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au apărut:
„Satiră și umor" care înmă

nunchează o serie de pamflete, 
fabule, schițe, epigrame, cari
caturi etc. Sub această formă 
sînt criticate lipsurile unor 
sportivi și conducători ai miș
cării sportive de la noi.

De asemenea în carte mai 
sînt satirizate și demascate u- 
nele aspecte negative ale spor
tului burghez.

Satira presărată de-a lungul 
filelor crează momente plăcute 
cititorilor dacă... nu se recu
nosc în cele citite.

★'
„Cultura fizică la vlrstă îna

intată" de I. M. lablonovski 
arată rolul exercițiilor fizice 
pentru menținerea sănătății, 
capacității de muncă și preve
nirea uzării de timpuriu a or
ganismului.

In continuare, sînt descrise 
complexe de exerciții fizice re
comandate pentru oamenii în 
vîrstă, dîndu-se în același timp 
și indicațiile necesare în prac
ticarea lor (dozare, alimentație, 
igienă personală, regim de via
ță, etc.),

îndrumările date în lucrare 
sînt valabile pentru toți oame
nii cu vîrstă înaintată; ele se 
adresează atît celor care au 
practicat cît și celor ce nu au 
practicat exerciții fizice în ti
nerețe.

HALTERE — program pentru 
secțiile colectivelor sportive.

Programul este elaborat după 
modelul programelor de studii 
sovietice, în scopul îmbunătăți
rii și unificării metodelor de 
pregătire a halterofil iilor.

Acest program de studii este 
obligatoriu pentru toate secțiile 
de haltere din colectivele noas
tre sportive.

Este un material de speciali
tate și folosește, în mod deose
bit, antrenorilor și sportivilor 
pentru a-și putea desfășura 
rodnic activitatea de instruire 
Sportivă.

★

Tot în Editura Cultură Fi
zică și Sport a mai apărut: 
„Programul pentru secțiile de 
piregătire fizică* generală ale 
colectivelor sportive" (în limba 
maghiară).

bilitate, se admite ca pe laturile 
mari ale terenului să se instaleze 
mantinele reduse (20—30 cm.), su
ficiente pentru a nu îngădui ieși
rea prea frecventă a pucului în a- 
fară, urmînd ca numai pe laturile 
din spatele porților să existe man
tinele înalite. Este necesar ca în 
interiorul terenului mantinelele să 
fie netede, fără obiecte sau aspe
rități oare ar putea constitui un 
pericol pentru jucători. La cele -1 
colțuri ale terenului, unde se în 
chid, mantinelele vor fi ușor ro
tunjite, astfel încît colțul de teren 
să formeze un arc de cerc și nu 
un unghi drept. Mantinelele vor a- 
vea pe una din laturile mari ale 
terenului două porți, iar pe la
tura opusă o poartă care să per
mită accesul’ pe gheață jucătorilor 
și arbitrilor. Ușile porților vor 
trebui să se deschidă în afara te
renului.

Nu ne vom ocupa aici de mar
cajul terenului, de dimensiunile li
niilor și cercurilor. Ele figurează 
explicit în regulamentul de specia
litate. Amintim aici o chestiune le
gată de acest marcaj. Pentru a 
feri gheața de topire rapidă sub 
acțiunea soarelui asupra marcaju
lui colorat cu vopsea, liniile de 30 
cm. grosime prevăzute de regula
ment se vor trasa cu ajutorul a 
două linii de cîte 5 cm., cuprinzînd 
între ele un spațiu de 20 cm., ast
fel încît totalul să dea cei 30 cm. 
prevăizuți de regulament. La fel și 
punctul cu diametrul de 30 cm. 
se vn trasa printr-o linie circulară 
de 5 cm. •

Al VII-lea campionat de șah al R=P,R.

Despre jocul șah știlor t ineri

GHIȚESCU

SOOS

înainte de începerea finalei cam
pionatului, am remarcat că numă
rul mare de tineri participanți 
promite o întrecere sportivă plină 
de vioiciune, pătrunsă de elanul 
specific tineretului. Așteptările 
noastre au fost confirmate în bună 
parte, acest al VII-lea campionat 
al R P.R., caracterizîndu-se toc
mai printr-o luptă foarte deschisă, 
cu numeroase partide spectaculoa
se, decise pe cale combinativă. O 
consecință directă a acestui stil de 
joc este numărul mic de remize 
înregistrate (numai 62 din totalul 
de 190 partide).

Este de remarcat, însă, că lupta 
aceasta animată nu s-a soldat 
favorabil pentru acei care i-.au im
primat acest caracter. Intr-ade
văr, pe primele patru locuri în 
clasament găsim jucători mai ve
chi, care au știut, cu experiența 
lor, să folosească elementul de 
risc, manifestat în măsură prea 
mare în numeroase partide ale 
jucătorilor tineri. Astfel, consta
tăm că din primele opt locuri, 
tinerii n-au putut ocupa decît trei 
(respectiv locurile V, VII și VIII) 
și acestea prin jucători cane au 
experiența concursurilor impor
tante. Ne referim la Soos, Ciocil- 
tea și Mititelu.

Vom încerca să analizăm aci 
cauzele care au determinat acest 
relativ insucces al tineretului. Este 
oare rău că tinerii au jucat agre
siv, asumîndu-și riscurile inerente 
unui joc activ ? Desigur că nu. 
Numai că ei trebuie să știe a păs
tra justa proporție între scopul 
strategic urmărit și cuantumul 
riscului care poate fi admis fără a 
compromite partida. In legătură 
cu aceasta, este bine să amintim 
părerea marelui maestru sovietic 
A. Lilientha'l, care în comentariu' 
unei partide disputate la cel de-al 
IlI-lea turneu internațional al 
R.P.R., definea noțiunea „riscului 
sănătos", al aceluia care, fără a 
compromite structura strategică a 
partidei, oferă posibilități de a or
ganiza acțiuni ofensive, cu scopul 
de a decide jocuil 'pe caile tac
tică. Tocmai acest principiu n-a 
fost respectat de către majoritatea 
jucătorilor tineri.

Un exemplu concludent îl oferă 
însuși candidatul de maestru B. 
Soos, primul clasat dintre tineri. 
Jocul său, în prima jumătate a 
concursului, poate fi dat ca model 
de agresivitate și ingeniozitate în 
atac. El i-a adus 9 puncte din , 11 
partide, un scor remarcabil. Ince- 
pînd, însă, cu partida cu Cioeîltea 
(în care atacul său spectaculos, cu 
sacrificii, dar totuși prea riscat, a 
avut succes datorită în parte apă
rării inexacte a adversarului) s-a 
vădit în jocul lui Soos o tendință 
spre un risc nejustificat. „Sanc
țiunea" a venit chiar de la runda 
următoare, cînid el a suferit prima 
înfrîngere în turneu, în fața lui 
Ghițescu. Acesta a știut, în sfâr
șit, să folosească slăbiciunile creia. 
te ta jocuil lui Soos de acțiunile 
prea hazardate.

La această poziție s-a ajuns ta 
urma uniui puternic atac al albu
lui pe flancul regelui, la care ne
grul a răspuns cu o contraacțiune 
pe flancul damei. Dar, după cum 
se vede, atacul negrului este de 
egală valoare cu al albului, cu de
osebirea că acesta din urmă a 
sacrificat doi pioni și inferioritatea 
materială îl obligă acum să con
tinue cu orice preț ofensiva.

Mijloacele tactice utilizate de 
Soos au fost ingenioase, dar în 
aceeași măsură și apărările lui 
Ghițescu, .astfel că ta cele din ur
mă, după multe și interesante 
complicații, avantajul celor doi 
pioni .a decis partida. A urmat 
23. b3l (Necesar, pentru a asigura 
regelui alb un cîrnp de fugă, ta 
complicațiile posibile duipă sacri
ficiul de la mutarea următoare)
23...N:b3  24.C:g51 T:g5 25.Dh7 + 

Rf8 26. Db7 N:c2 27. I:c2 Db5l 
28.D:a8 Db6l (Albul a cîștigat ca
litatea, dar dama sa este prizo- 
nieră...) 29.TH7 Cc7 30.T:c7 D:c7 
(Negrul a rezistat atacului și păs
trează avantajul material. Ghi
țescu rezolvă în continuare cu pre
cizie problema realizării cîștigului) 
31.Cd2 Tg7 32.Cc4 Th7 33.Tg2 
Rf7 34.Rd2 Rg6 35.Re2 Th3 
36.Rf2 Rg5 37. Re2 Tht 38.Tf2 Tel
39. Ce3 Da5l (In momentul cînd 
albul și-a depărtat suficient pie
sele de flancul damei, negrul sa
crifică calul din b8, elibeirînd da
ma albă, pentru a obține decizia)
40. f4+ (Nu imediat 4O.D:b8 din 
cauza Da2 + 4LRd3 Tc3 mat)
40.. .e:f4 4i.D:b8 Db5+\ 42.D:b5 
a:b5 43.Cdl b3 44.Rel c4 45 Tb2 
c3 și albul a cedat.

De aceeași supraapreciere a șan
selor atacului suferă adesea și ta
lentatul tînăr timișorean. Gh. Mi- 
titelu. Dacă atacurile lui au reușit 
adesea împotriva unor apărări maii 
puțin precise, în schimb atunci 
cînd a avut de înfruntat tenacita
tea unui maestru al apărării de 
talia ’ui G. Alexandrescu, rezul
tatul i-.a fost defavorabil. Iată 
cum a decurs partida Mititelu — 
Alexandrescu, care constituie un 
exemplu foarte instructiv: l.d4 
Cf6 2.c4 c6 3.Cf3 d5 4.Cc3 d:c4 
5.a4 Nf5 6.e3 e6 7.N:c4 Nb4 8.0-0 
0-0 9.De2 Ng6 (S-a jucat o va
riantă bine cunoscută a apărării 
slave) lO.Tdl Dao ll.Nd2 Cbd7 
12.e4 Tfd8 13e5 Cd5 14.Ce4 N:e4 
15.D:e4 N:d2 16.T:d2 Cf8 l7.T2dl 
Td7 18.h4 (Avînd structura de 
pioni slabă, albul este obligat să 
încerce un atac pe flancul regelui)
18.. .Tad8 19.h5 h6 2O.g4 Db4 21.Dc2 
Cb6 22.Nd3 a5 23.Ta3 Cd5 24.g5 
h:g5 25. C:g5 Cf4 26.Nh7+ RhS 
27.De4Ce2+! (Nu 27... T:d4? 28.C:f7 
mat) 28.D:e2 C:h7 29.Dg4 Cg5 
3O.D:g5 T:d4 (Apărarea precisă a 
negrului a eliminat toate piesele 
atacului, rămtaiînd cu avantaj ma
terial decisiv) 31.T:d4 T:d4 32.Tg3 
Del+ 33.Rg2 De4+ 34.f3 Dc2+ 
35.RH1 Ddl+ 36.Rh2 Dd2+ 37.D:d2 
T:d2+ 38.Tg2 T:g2+ 39.R:g2 și 
albul a cedat, deoarece finalul de 
pioni este fără speranță.

In ceea ce-1 privește pe Victor 
Cioeîltea, reputatul nostru jucător 
de atac, trebuie să constatăm că 
el n-a suferit din cauza aisumarii 
vreunui risc exagerat în partidei* 
sale; el a prezentat însă alte slă
biciuni (atît în jocul de mijloc, 
cît mai ales în pregătirea dese' 1- 
derilor) oare merită o discuție a- 
mănunțită ta viitor.

Nu toți tinerii au jucat ta 
stilul .agresiv, despre care ne-am 
ocupat pînă acum. In cealaltă ex
tremă, aceea a unui joc pasiv și 
exagerat de prudent (care în nici un 
caz nu convine unor jucători tineri), 
au jucat M. Șuta, C. Radovici și, 
uneori, E. Nacht. Le lîngă parti
de ta oare jocul său strict pozi
țional a fost justificat, Șuta a 
pierdut din cauza pasivității, la 
Bălanei, la Troianesou, la Alexan
drescu. Credem că Șuta ar trebui 
să se gtadească mai puțin la a- 
mentațările adversarului și mal 
mult la acțiunile ofensive pe care 
le-ar putea organiza el însuși.

Campionul Armatei, E- Nacht, 
a jucat cîteva partide foarte fru
moase de atac (cu Troianiescu șl 
Soos), dar ta alte partide a jucat 
prea pasiv. Avînd în vedere poei-1 
bilitățile sale de jucător ofensiv, 
Nacht trebuie să caute să-și în
drepte stilul în această direcție.

Deși a fost „campionul remize
lor" (12 din 19), Radovici a ară* 
tat în mai multe partide (cu Troia- 
nescu și Bălanei), idei interesanta 
și o certă forță de joc. Lipsa: da 
eficacitate a jocului său se explică 
ta bună măsură prin insuficienta 
sa rezistență fizică.

Toate aceste constatări pe cara 
ni le-ia>u oferit partidele campiona
tului R.P.R. ne arată că tinerii 
noștri jucători mai au de înlăturat 
o serie de lipsuri, mai trebuie să 
muncească conștiincios pentru de- 
săvîrșirea măiestriei lor.



Un atelier cu m«»lți sportivi Probleme actuale in alpinism ’'H)
Nu exista un • - --■»* ai

uzinelor „lanoș Herbak” d.n Cluj 
care să niu-ți vorbească de atelie
rul de marochinărie și jucării din 
sectorul prelucrării deșeurilor. In 
această secție ai să întîlnești oa
meni harnici care depun toate stră
daniile ipentru a valorifica deșeu- 
rile, confecționînd mii de jucării 
pentru copii, portmonee, ghiozda
ne, etc.

A ajuns de-acum un lucru obiș
nuit pentru acești muncitori ca la 
capătul fiecărei luni să-și vadă 
numele pe tabla fruntașilor, prin
tre cei ce și-au depășit planul cu 
peste 50 la sută.

Acum cînd stai de vorbă cu ei, 
îți dai seama că buchetul succese
lor in muncă nu reprezintă numai 
rodul unei activități însuflețite ci 
și al unei perfecte organizări. Mun
citorii folosesc toate resursele in
terne, lucrează planificat, elimină 
timpii morți și își îngrijesc cu a- 
tenție mașinile ca ele să nu se de
fecteze.

Nici un minut nu se Irosește In 
zadar. Cu două luni în urmă, a- 
ceastă secție a raportat cu bucurie

Activitatea sportivă din școli
LA ȘCOALA PROFESIONALA 

C.F.R. TRACȚIUNE DIN 
TIMIȘOARA

La această școală sînt pregătite 
cadre Je mecanici, fochiști și me
seriași pentru căile ferate. In afara 
orelor de practică și de învățătură, 
elevii participă și la ore de edu
cație fizică, ore așteptate întotdea
una cu multă bucurie. De la aceste 
ore nu lipsește nici un tînăr, iar 
activitatea sportivă din cadrul șco
lii este foarte vie. De curînd; școa
la a primit toate materialele nece
sare pentru amenajarea unei săli 
de gimnastică: bare fixe, capre, 
saltele, trambuline etc., aparate 
care însă nu pot fi puse în stare 
de funcționare, deoarece școala 
n-are sală de gimnastică. Din a- 
ceastă cauză, iarna, orele de edu
cație fizică, nu se desfășoară în 
condițiuni bune. Totuși activitatea 
sportivă este la fel de bogată ca 
și în timpul verii. Direcțiunea șco
lii a făcut toate pregătirile pentru 
a trimite 30 de elevi fruntași la o 
tabără de schi pe muntele Semenic. 
Pentru aceasta au fost cumpărate 
30 perechi de schiuri cu bocancii 
și echipamentul respectiv.

vel piiîli ciiill Hliu-C.. Lf.il 
se-pte nbrje, vrednicii muncitori ai 
secției de marochinărie și jucării 
dau produse în contul anului 1954.

Dar să vă prezentăm cîțiva oa
meni din această secție. In primul 
rînd trebuie să vorbim de comunis
tul Alexandru Kallo, care îndepli
nește funcția de mecanic responsa
bil. Din primul ceas al dimineții, 
Kallo se străduiește neobosit să 
asigure întreținerea In cele mai 
bune condițiuni a celor 64 mașini 
aflate în grija sa- La un moment 
dat, existau în secție cîteva mașini 
care urmau să fie scoase din uz 
din cauza diferitelor defecțiuni. Dar 
Kallo nu se prea împăca cu acest 
gînd. El s-a așternut deci cu 
nădejde pe muncă și în ceasurile 
libere a reușit să le pună din nou 
în funcțiune. Acest succes nu a 
rămas fără urmări. El a contribuit 
la reducerea prețului de cost al 
produselor.

Kallo este cunoscut multor clujeni 
nu numai ca un vrednic muncitor 
dar și ca un fotbalist de bază.

El face parte din echipa Flamura

Dacă intrăm in cancelaria școlii 
vedem cupele și diplomele cîștigate 
de elevi în diferite competiții spor
tive. Tov. Constantin Chelaru di
rectorul școlii și tov. Vedea Popescu 
profesor de educație fizică, ne arată 
o diplomă recent primită de la co
mitetul orășenesc C.F.S. Timișoara: 
locul 1 pe oraș pentru activitatea 
G.M.A. In această școală nu există 
nici un elev fără insigna F.G.M.A. 
sau G.M.A. I

Cercul sportiv are secții de bas
chet, volei, fotbal și hancjbal, dar 
elevii școlii activează in cadrul co
lectivului sportiv Locomotiva Com
plex și Locomotiva Atelierele prin
cipale C.F.R., la diferite secții. Ast
fel, în cadrul școlii de tineret, la 
lupte cercul sportiv numără peste 
10 elevi. In echipa de fotbal juni
ori Locomotiva Timișoara se gă
sesc Petru Schweininger, Ștefan 
Juhasz și Constantin Maraton care 
sînt elemente foarte bune nu numai 
la sport dai și la învățătură. Cam
pionul de șah al școlii,Ion Repede 
este cel mai bun elev di'n școală. 
Iosif Szabo, Florian Micșa și Ion 
Giurgiu participă la antrenamentele 
de box în cadrul colectivului Loco
motiva Atelierele principale C.F.R. 

îbț-.c Cluj, care activează în cate
goria B și de la meci la meci joa- 
ca'tot măi bine. E un om de nă
dejde în echipa de fotbal, tot așa 
cum se dovedește un muncitor de 
frunte în secția sa.

Tot în această secție vom întîini 
o altă muncitoare harnică și spor
tivă entuziastă. E vorba despre 
Margareta Blag care se numără 
printre atletele fruntașe ale Cluju
lui. Ea a rupt prima panglica de 
la sosire în faza regională a cro
sului „Să întîmptaăm 7 Noiem
brie”.

Mulți sportivi s-au adunat aci, 
în secția de marochinărie și jucării- 
Tînărul acela, înalt și- mlădios, 
care muncește cu zîmbetul pe buze, 
nu e altul decît N. Sabaslău, por
tarul echipei Flamura roșie Cluj. 
Tot aci îl vom găsi și pe comunis
tul N. Lowy, șeful sectorului.

Pe lingă munca pe care o efec
tuează aci, N. Lowy este și arbi
tru de patinaj artistic și viteză.

Sportivii clujeni sînt mîndri de 
acești tovarăși, muncitori de nă
dejde și sportivi de frunte.

(De. la ’■ubr^dacVa noastră}

VEȘTI DIN SIGHIȘOARA
■ SOSIREA IERNII a pus în 

fața activiștilor sportivi din Sighi
șoara o serie de probleme care au 
timp înainte colectivul sport’v 
fost rezolvate cu succes. Cu mult 
Flamura roșie și-a îndreptat aten
ția spre patinoarul său, adueîndu-i 
îmbunătățiri (refacerea rețelei elec
trice, reparația gardului și a man
tinelelor, instalarea de noi difu
zoare, etc.). N-a fost uitată nici 
sala de popice care a fost înzes
trată cu o mică tribună.

Colectivul sportiv Progresul a 
creat, sub conducerea instructorului 
sportiv Emilian Jica, un centru de 
schi în apropierea orașului, iar 
colectivul sportiv Locomotiva a 
amenajat un patinoar, cu sprijinul 
membrilor săi care au prestat peste 
2.000 ore de muncă voluntară. S-au 
evidențiat I. Mărșan, Puiu Andrei, 
N. Dragomirescu, V. Bă-lălău, Horst 
Miiller, I. Suciu, Anton Alexandru, 
Sandu Ștefan, etc.

■ VORBIND despre activitatea 
sportivă din Sighișoara, nu trebuie 
să uităm în nici un caz munca a- 
vîntată ce se. desfășoară pe linia 
complexului G.M.A. In special to 
comunele Boiu, Hundorf, Albești, 
Vînători, Sîntioana, Zagăr și al
tele, întrecerile pentru dobîndirea 
insignei G.M.A. sînt tot mai nu
meroase. De cur'und, in comuna 
Boiu și-au trecut ultimate probe 21 
tineri, in comuna Hundorf 20, în 
Albești 13, în Senereuș, Hoghilag, 
și Vînători cîte 11, iar în Zaigăr 10.

Despre cățărare liberă și
Pentru a se ajunge la o treaptă 

superioară de măiestrie, la prac
ticarea unui alpinism adevărat, 
comisia centrală de alpinism, a- 
sociațiile, antrenorii și âlpiniștii 
înșiși trebuie să-și unească efor
turile pentru îndrumarea activită
ții .alpine pe o nouă cale. Reperele 
viitoarei act ivi tați trebuie fixate 
în funcție de un plan de perspec
tivă bine precizat și de respectarea 
principiilor de bază. Astfel, acti
vitatea pe tărîm internațional, es
caladarea unor masivi de mare 
înălțime (ne gtadim la altitudini 
ce depășesc 4.000 de metri) tre
buie să devină o țintă a pregăti
rilor viitoare, realizarea lor fiind 
singurul mijloc eficace de afirmare 
peste hotare. In această privință, 
trebuie să luăm exemplul alpiiniș- 
ților sovietici, care și-au creat o 
.faimă deosebită prin cucerirea mai 
multor vîrfuri de peste 7.000 me
tri și a alpiniștilor cehoslovaci, care 
au început și ei pregătirile în ve
derea unor viitoare expediții de 
mare altitudine. Cu această țintă 
în față, alpiniiștii noștri vor fi o- 
bligați să acorde mai multă aten
ție sezonului de iarnă (care pen
tru fruntași trebuie să devină se
zonul principal) și pregătirii lor 
complexe.

Pentru sezonul de vară, tendin
ța trebuie să fie în viitor cățărarea 
liberă cu folosirea pitoanelor nu
mai pentru asigurare și numai în 
măsura necesităților.

In această privință, noii socotim 
necesar:

a) Schimbarea formulei de dis
putare a concursurilor cronome
trate, respectiv adoptarea cățărării 
libere. Acest punct de vedere a 
fost însușit deja de comisia cen
trală de alpinism, care în curînd 
va face cunoscut viitorul regula
ment de campionat. Dar cățărarea 
liberă trebuie să fie o preocupare 
permanentă pentru toate colecti
vele noastre și pentru toți aîpi- 
nișțij a căror străduință de a fo
losi procedeele tehnic,? numai a- 
colo unde siguranța o cere, tre
buie să devină o caracteristică în 
toate escaladele.

b) Toate traseele de stîncă tre
buie verificate (omologate) și 
curățite de pitoanele suplimentare, 
lăsîndu-se în perete numai cele 
absolut necesare unei asigurări 
eficace în raport cu nivelul tehnic 
al fruntașilor. Echipele mai slab* 
care încearcă escalada unui tra
seu de grad superior trebuie o- 
bligate să scoată — pe măsura 
înaintării — pitoanele. pe care le 
bat suplimentar. Marcarea pitoa
nelor de bază prin încercuirea cu 
vopsea și prezența la toate esca
ladele ce se execută sînt mijloace

concursuri cromimie
eficace de contrai. paitru realiza! 
rea acestui deziderat.

c) Concursurile cronometrate 
trebuie să constituie numai o la
tură a activității alpine, necesari 
pentru stimularea activității aso 
ciațiilor, dar să nu fie singura loi 
preocupare. De aceea este necesai 
ca programarea lor să se facă tr. 
a doua jumătate a sezonului dt 
vară și să se fixeze un număr cîi 
mai mare de ture (de diferite gra
de de dificultate) a căror escal 
ladă să fie obligatorie pentru toț 
participanții la campionatul R.P.R . 
In fixarea’acestora să nu fie uitate 
turele pe firele văilor alpine exe 
cutate în bocanci, care pot contri 
hui mult la cîștigarea siguranțe 
necesare cățărării libere și la pre 
găti-rea fizică generală a alpiniști- 
lor.

d) Îndrumarea și . controlare, 
procesului de instruire în cadru 
colectivelor trebuie să devină c 
preocupare de bază a colegiului d< 
antrenori din comisia centrală d> 
alpinism. Astfel se va putea orienta 
procesul de instruire către cățărarea 
liberă, se va putea elimina, grabs 
caracteristică astăzi, urmărirdu-se 
pregătirea completă .a alpiniștilor 
selecționarea fruntașilor urmîrid să 
se facă după puterea lor de pă 
trundere și nu numai după călită 
țile de acrobați.

e) Pentru ca âlpiniștii noștri si 
devină buni cunoscători ai munte 
lui, pentru a se ajunge ca fiecari 
din ei să poată descifra traseele 
este necesar să li se impună ș 
escalada altor trasee, în afarti 
masivului Coștila, care este astăz 
terenul preferat al activității lor 
De asemenea, în instruirea lor ni 
trebuie neglijate cunoștinței 
teoretice și practice referitoare li 
topografie, geologie, floră, faună 
etc.

f) Pentru răspîndirea în masei 
de turiști a alpiwsmului trebuia 
să se intensifice munca de- propa 
gandă utilizîndu-se toate tnijloa 
cele posibile: conferințe urmate d 
proiecții de filme, expoziții, vitri 
ne, panouri, etc. In special toamn.; 
și primăvara, cînd activitatea b 
munte este redusă, asociațiile tre 
buie să prevadă în programele lo 
astfel de acțiuni care pot aduc> 
alpinismului numeroși noi adepți 
O publicație de specialitate. sa: 
rezervarea de spațiu în publicații! 
actuale poate fi de. asemenea al 
mijloc eficace de propagandă și d 
informare asupra activității alpin 
din țară și din străinătate.

In încheiere, insistăm asupri 
programării permanente a une 
activități pentru începători, tra. 
sîndu-se în această privință sar 
cin! precise asociațiilor

EM. CRISTEI

Oupă concursul de tenis de msă
Competiția de- tenis de masa 

desfășurată joi în Sala Sporturi
lor de la Floreasca, la care au 
participat membrii lotului republi
can, a scos în evidență în primul 
rînd concepția modernă de joc, 
ofensivă, a majorității participan- 
ților și, în al doilea rînd, forma 
bună în care se află Tiberiu Ha- 
rasztosi, Ella Zeller și Maria Go- 
lopența. Mai ales Harasztosi, care 
a cîștigat în toate cele trei pair- 
tidie susținute, a jucat deosebit 
de mobil, cu o vervă inepuizabilă, 
cu -lovituri sigure de atac și apă
rare de pe ambele părți. Plăcut a 
impresionat spectatorii jocul tine
rei Maria Golopența. Ea se află 
într-un evident progres, are lovi
turi puternice de atac, mai ales 
din direaipta, și posedă o apărare 
satisfăcătoare. In aintrenameintete 
ei viitoare va trebui să insiste 
pentru a-și lichida rigiditatea de 
care mai dă dovadă, aitît to jocul 
de: mișcare, cît și în executarea 
loviturilor.

Ella Zeller a fost și ea în ex
celentă dispoziție de joc, apărind 
foarte sigur. De asemenea, ea a 
reușit și unele lovituri eficace în 
ofensivă, cîștigînd puncte pre
țioase. Ella Zeller execută însă lo
viturile, fie de atac, fie de apă
rare, prin mișcări prea largi, în
cetinind astfel ritmul de joc, dez
văluind totodată adversarului fe
tal loviturilor și direcția în care 

va trimite mingile. Apoi, ea mai 
face numeroase greșeli la mingi 
ușoare.

Maestrul sportului Toma Reiter 
a prestat același joc sobru, com
plet, bine orientat tactic, c\j, ten
dințe mai mari pentru ofensivă.

Satisfăcător a jucat și Mircea 
Popescu, care a arătat multă dîr- 
zenie și a dovedit că este un cu- . 
noscător perfect al întregii game 
de lovituri. In momentul cînd 
Mircea Popescu va ști să-și do
zeze mai bine eforturile și să uti- ' 
lizeze rațional elementele de teh
nică și tactică, el va deveni, ta- 
tr-adevăr, un jucător de talie in- I 
ternațională.

Angelica Rozeanu a jucat de 
data aceasta sub nivelul obișnuit, 
de la ultimele concursuri. Ea a 
tras uneori hazardat și în plus 
a pierdut de multe ori mingi 
ușoare.

Despre campionul țării noas
tre,. Matei Gantner, ca și despre 
Paul Pesch, se poate spune că au 
jucat inegal, sub posibilitățile lor. 
De pildă, Gantner a fost oare
cum nesigur și a venit greu ta 
stopurile puse de adversar.

Credem că pe viitor Gantner va 
trebui să se pregătească mai bine, 
să se străduiască să aibă o com
portare cît mai bună, la înălți
mea fitilului pe care-1 deține. 
Pesch a fost la fel de plat în joc 
ca și înainte și cu „goluri" mari 
în ce privește puterea de concen
trare. Totuși, modul cum a jucat 
cu Gantner, pe care l-a învins, a 
reliefat faptul că Pesch, antrenat 
cu mai multă atenție și răbdare, 
m.ai bine „strunit", poate ajunge 
un jucător foarte bun, capabil să

dm Capitală
realizeze importante performanțe 
internaționale.

Tinerii Zaharia Bujor și Alexan
dru Șirlincan au avut comportări 
meritorii, dovedind mari posibili
tăți de progres.

Sub valoarea obișnuită a jucat 
Șari Szasz, iar Irma Magyari do
vedește că nu folosește din plin 
condițiile optime de pregătire pe 
care le are.

Anita Babich ian și Geta Slru- 
garu, au jucat mulțumitor.

Rezultate tehnice: Echipa for
mată din Angelica Rozeanu, Sari 
Szasz și Ella Zeiller- a învins for
mația alcătuită din Zaharia Bujor 
și Alexandru Șirlincan cu scorul 
de 3-2, (Szasz-Bujor 1-3, Zeller- 
Șirlincan 3-2, Angelica Rozeanu, 
Ella Zelier-Bujor, Ștalincan 3-0, 
Szasz-Șiriinoan 0-3, Zeiler-Biujor

3-1)  Formația compusă din Maria 
Golopența și Irma Magyari a între
cut cu 3-2 echipa formată din A- 
niita Babichian și Geta Strugaru 
(Gotopența-Babichian 3-2, Magya- 
ri-Strugaru 1 -3, Golopența!, Ma- 
gyari-Babichian, Strugaru 3-1, Ma- 
gyari-Babichian 1-3, Golopența- 
Strugaru 3-1). Echi-pa alcătuită din 
Tiberiu Harasztosi, Paul Pesch și 
Mircea Popescu a cucerit victoria 
cu scorul de 6-3 în întâlnirea cu 
echipa formată din Angelica Ro- 
zeaniu, Tomia Reiter și Matei Giant- 
ner (Pesch-Gantner 3-2, Harasztosi- 
Angelica Rozeanu 3-0, Popescu- 
Reiter 2-3, Harasztosi-Gantner 
3-1, Pescli-Reiter 0-3. Popescu— 
Angelica Rozeanu 3-1, Harasztosi- 
Reiter 3-2, Popescu-Gantner 0-3, 
Pesch-Angelica Rozeanu 3-0).

INFORMAȚII
Iată cum arată un buletin cu 

toate pronosticurile exacte de la 
concursul Nr. 38 (etapa din 26 de
cembrie)

I. C.C.A. —- Dinamo Buc. 
(handbal m-asc. — sailă) 2

II. Știința I.C.F.—Flac. Plo- 
ești (handbal mase.— sală) 1

III. București — Timișoara 
(handbal fem. — sa-lă) 1

IV. Metalul Reșița, — Progr.
Arad (handbal mase. — 
sală) 2

V. Tg. Mureș — Orașul 
Stalin (handball fem — 
sală) 1

VI. Locom. București — Re
colta M.A.S (handbal 
mase. — s-ală) 2

VII. Cseipeli Vasas— Dorogi
Bânyâsz R.P.U. X

VIII. Sztâlinvârosi Vasas — 
Voros Lobogo B-.pesta 
R.P.U. 2

IX. Diosgyori Vasas — Sze- 
geidi Hailadăs R.P.U. 1

X. Szombathelyi Lokom. — 
Honived B-pesta R.P.U. 1

XL Dozsa Budapesta — Va
sas Budapesta R.P.U. 2

XII. Vasas Izzo — Salgotar- 
jăni Bânyâsz R.P.U. 1

Participanții din Capitailă care au 
10, 11 sau 12 pronosticuri exacte 

la acest concurs trebuie să prezinte 
taloanele 2 și 3 la agenția centra
lă PRONOSPORT din Calea Vic
toriei 9, a-zi între orele 8—20. Ta
loanele pot fi prezentate și die alte 
persoane decît titularii.

Plata premiilor la concursul nr. I 
37 (etapa din 19 decembrie) con
tinuă azi de la ora 10, la agenția 
centrală „Pronosport" din Calea 
Victoriei nr. 9. |

PROGRAMUL CONCURSULUI 
Nr 1 (ETAPA DIN 9 IANI'ARI .

1955)
I. C.C.A. — Știința I.C.î 

(handbal mase. — sală)
II. Dinamo Buc. — Recolt 

M.A.S. (handbiail mase. -4 
sală)

III. Flacăra Plloești — Locom 
București (handbal mase 4 
sală)

IV. Metalul Reșița — Progrest 
Timiș, (handbal mase. - 
sală)

V. Metalul Reșița — Progresa 
Timiș. (handbal fem. - 
sală)

VI. Tehnometal Timiș. — Prog 
Arad (handbal mase. — sala

VII. București — Tg. Mure 
(handbal fem. — sală)

VIII. Orașul Stalin —: Timișoar 
(handbal fem. — sală)

IX. Turbine Erfurt .— Wismn 
Karlmarxstadt (R.D.G.)

X. Z.S.K. Vorwărts Berlin - 
Aktiwist Brieske Senftenher 
(R.D.G.)

XI. Motor Zwickau — Chem 
Karlmarxstadt (R.D.G.)

XII. Chemte Halle Leuna — For 
schritt Meerane (R.D.G.)

MECIURI DE REZERVA
A. Știința Timișoara — Metailt ~-

I.C.M.M. Reșița . (handb; 
mase. — sală).

B. Voința Timișoara — S.M.T.G.I
Timișoara (handbal fem. - 
sală)

C. Flamura roșie U.T.T.—Flamur
roșie Jimbolia (handbal fen 
— sadăl

D. Avîntul Deta — Rez. de munc
Tinrșoara (handbal mase. - 
sală)



Actualități

La Moscova se desfășoară în fiecare an tradiționalul motocros 
de iarnă care-i pune la grea ‘încercare pe specialiștii sportului cu 
motor, prin condițiile cu totul speciale de disputare. Motociclștii au 
de înfruntat troiene mari de zăpadă, gheața, vîntul.

In fotografie: echipa Spartak ia startul în cursă.

NOUA CAMPIOANĂ
Noua campioană Larisa Volpert, 

șahistă din Leningrad, care a cu- 
cenit anul acesta titlul de campioa
nă de șah a Uniunii Sovietice, a 
primit titlul de maestră a spor
tului. In cadrul turneului final al 
campionatului unional de șah, ea 
a avut o comportare strălucită, re- 
alizînd 14 puncte din 19 posibile, 
întrecîndu-le pe cunoscutele jucă
toare Elisabeta Bîkova, Ludmila 
Rudenko, Kira Zvorîkina și Olga 
Rubțova.

Larisa Volpert este filologă. Ea 
lucrează în prezent la o teză asu
pra operelor publicistice ale lui 
Jean Richard Bloch.

Comitetul pentru Cultură Fizică 
și Sport idle pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. a anunțat că 
primele trei clasate în campiona
tul unional feminin de șah, Lar'sa 
Volpert, lusefa Gurfinkel și Olga 
Rubțova vor participa la turneul 
internațional de șah din anul 1955 
pentru desemnarea șahistei care o 
va întilni pe Elisabeta Bîkova 
pentru titlul mondial la șah.
9 BOGATĂ ACTIVITATE COM- 

PET1Ț1ONALA
Comitetul pentru Cultura Fizică 

yi Sport de pe lîingă Consiliul de 
Miniștri al R.S.S. Letone a stabilit 
îalenidarul sportiv pe anul 1955. 
Planul prevede desfășurarea unui 
lumăr mult mai mare de compe
tiții decît au fost organizate în 
inul 1954. O atenție specială va 
1 acordată dezvoltării sporturilor 
in rîndurile tineretului de la sate, 
n zilele vacanței de iarnă, elevii 
;i studenții din școli și universi
tăți vor participa la Spartachiada 
de schi, patinaj și hochei. Se pro- 
ectează .organizarea unei Sparta- 
:hiade a tinerilor sportivi din col- 
lozurile de pescari. In programul 
ipartachiadei republicane a spor
tivilor de la sate este prevăzută 
iesfășurarea întrecerilor de atle- 
:ism, înot, volei, fotbal, ciclism și 
rălărie. Cea mai importantă com
petiție va fi Spartachiada întregii 
.etonii, care se va desfășura in 
una iulie.

13.000 DE PARTICIPANT
Timp de două luni, la fabricile, 

izinele și întreprinderile din Le- 
lingrad s-a desfășurat un intere

sant concurs de șah-fulger, la care 
au luat parte 13.000 de jucători. 
Conform regulamentului concursu
lui, fiecare partidă trebuia să fie 
jucată în 5 minute.

La turneul desfășurat la uzinele 
Kirov au participat peste 250 de 
jucători. Primul loc a fost cîștigat 
de inginerul constructor Drnitrii 
Lebiin, urmat de lăcătușul Nikolai 
Somenev și de inginerul șef Vla
dimir Merkov. Toți trei au obținut 
dreptul de a juca în continuare în 
turneul raional. Peste 100 de șa
hiști s-au întrecut cu prilejul tur
neului desfășurat la uzinele „Elek- 
troaparat".

Cîștigătorii au fost frezorul Ni
kolai Maslovati și maistrul contro
lor Evghenii Gromov.

La turneul final au luat parte 
14 jucători, cei mai buni din Le
ningrad, printre care marii maeștri 
Alexandr Toluș și Mark Taimanov, 
maeștrii Viktor Korcinoi și Boris 
Spaski. Victoria i-a revenit lui 
Viktor Korcinoi, absolvent al Uni
versității din Leningrad, care a ob
ținut 12 victorii și a terminat o 
partidă remisă.

SUCCESELE SPORTIVILOR 
ARMENI

In Armenia se desfășoară în 
prezent competiții atît la sportu
rile de vară cit și la cele de iarnă. 
In orașele și raioanele în care a 
căzut zăpada au loc antrenamen
tele schiorilor și patinatorilor, iar 
în alte păr'i ale republicii conti
nuă între'? la fotbal, baschetși 
volei. De cmmd au luat sfîrșit me
ciurile pentru Cupa Sindicatelor la 
fotbal. Trofeul a fost cîștigat de 
echipa Burevestnik din orașul Le
ninakan.

In cursul anului 1954, sportivii 
din Armenia sovietică au stabilit 
120 de noi recorduri ale republicii. 
Tînărul halterofil armean Mihail 
Akop Lanț a realizat un nou re
cord mondial, iar medaliile de aur 
de campioni mondiali la gimnas
tică au fost cucerite de sportivii 
armeni Albert Azarian și Grant 
Saghmian. Atletul Vartan Ovsepian 
a devenit campion mondial univer
sitar la proba de aruncarea greu

tății.

Un excelent
Presa sovietică de specialitate a 

dat publicității tabela primelor zeoe 
performanțe ale atleților sovietici 
pe anul 1954. Șirul lung de nume 
și rezultate, întinzîndu-se pe mai 
mult de o pagină de ziar, reflectă 
în graiul rece dar obiectiv al cifre
lor nivelul excepțional de ridicat 
atins de atletismul din U.R.S.S. 
Confruntînd tabelele celor mai bu
ne rezultate ale atleților sovietici 
cu cele mai bune performanțe’ eu
ropene și mondiale, vom găsi în a- 
cestea din urmă numeroși repre
zentanți ai U.R.S.S. ocupînd locuri 
fruntașe în marea majoritate a 
probelor. Dar, nu numai în aceasta 
constă esențialul. Important este 
că la ora actuală nivelul perfor
manțelor realizate de atleții din 
U.R.S.S. este ridicat în proporție 
de masă. Diferențe mici, măsurate 
în zecimi de secundă și centime
tri, desparte pe primul clasat de al 
zecelea. Aceasta face ca media 
performanțelor să fie și ea deose
bit de ridicată, atingînd valori ex
cepționale. Să dăm numai un sin
gur exemplu: media primelor zece 
performanțe sovietice la săritura 
cu prăjina dă cifra de 4,336 m., 
adică mai mult decît recordul na
țional al Franței.

Vom face în rîndurile de mai jos 
o sumară trecere în revistă a per
formanțelor realizate în acest an 
de atleții sovietici.

Campionul european Ardalion 
Ignatiev domină alergările de 
sprint. El ocupă primul loc la 200 
și 400 m. cu 21,1 și, respectiv, 46,1 
sec. Performanța sa de la 400 m. 
este, de altfel, cea mai bună din 
lume în acest an, înaintea rezulta
telor americanilor Lee (46,3) și 
Jones (46,4), singurii care alături 
de Ignatiev au coborît sub 46,5 
sec. In cursa de 100 m. Ignatiev 
a marcat 10,6 sec., performanță pe 
care au reușit-o încă ai!ți nouă atleți 
sovietici. La această probă, în frun
te se află sportivii Sanadze, Rea- 
bov, Kazanțev și Vasiliev, care au 
marcat excelentul timp de 10,4 sec. 
De remarcat că pe 200 m. 14 atleți 
au alergat sub 21,9 sec. In toate 
cele trei probe de viteză, media 
primelor zece performanțe dă cifre 
excelente 10,49 sec. pe 100 m., 21,56 
sec. pe 200 m., 48.37, sec. pe 400 
metri.

Un nou record unional a stabi
lit în acest an tînărul O. Agheev 
pe 800 m_: 1:49,4. La 1500 m„ 
pentru prima dată în istoria atle
tismului sovietic, 5 alergători au 
coborît sub 3:50,0. Ii conduce tl- 
nărul N. Maricev (3:48,2), urmat 
de V. Bagreev (3:48,6), N. Cuciu- 
rin (3:49,6), N. Belokurov și V. 
Okorokov (3:49,8).

S-a scris mult despre Vladimir 
Kuț, campion european și record
man al lumii. Nu vom repeta su
perlativele pe deplin meritate ce 
i-au fost acordate acestui excepțio
nal alergător. Cum este și firesc, 
el ocupă ^primul loc pe lista per
formanțelor sovietice la 5.000 și 
10.000 m. Rezultatele sale au făcut, 
die asemenea, înconjurul lumii: 
13:51,2 în proba în care Gunder 
Hâgg a deținut 14 ani recordul 
lumii; 29:21,4 pe 10.000, rezultat 
cu care Kuț este al treilea în lume, 
nefiind întrecut decît die Zatopek 
și Kovacs. Pe 5.000 m. îl vom re
marca și pe tînărul V. Okorokov 
(14:16,0), care l-a întrecut în acest 
an pe Alexandr Anufriev. La 10.000 
m., patru alergători au coborît sub 
30 min., cifră de asemenea record 
pentru atletismul sovietic. In afară 
de Kuț, Anufriev (29:44,6), Basa

laev (29:45,4) și Ivanov (29:45,6) 
sînt la ora actuală în rindul celor 
mai buni din lume.

Anul 1954 i-a adus o binemeri
tată răsplată lui Evghenii Builan- 
cik pentru constanța arătată de-a 
lungul multor sezoane în proba de 
110 al. garduri. Deși trecut de a- 
pogeul carierei sale sportive, Bu- 
lancik a cucerit titlul de campion 
al Europei, atît de mult dorit și 
care i-a scăpat în 1950. In afară 
de succesul pur tehnic realizat, el 
are satisfacția de a fi pregătit o 
serie de valoroși alergători peste 
garduri ca B. Stolearov (14,3 sec.), 
V. Bogatov și S. Popov (14,5 sec.), 
I. Petrov (14,6 sec.), care sînt gata 
să înceapă lupta pentru doborîrea 
recordului lui Bulancik (14,1 sec.).

Dar anul 1954 a adus și o mare 
surpriză în cursa de 400 m. gar
duri, unde titlul de campion al 
Europei n-a revenit marelui său 
favorit, I. Lituev, ci compatriotului 
acestuia, A. Iulin. Acesta ocupă 
primul loc pe pista performerilor 
sovietici și mond'ali cu 50,5 sec. 
(la o zecime de secundă de recor
dul1 mondiali aii lui Lituev). I. Li
tuev a obținut în acest an 50,8 sec. 
Un atlet care de mai muilți ani 
caută ritmul ideal al acestei curse, 
I. Iliin, se pare că în acest an a 
fost aproape de a-1 găsi, reușind 
51,9 sec.

Kurceavov și Kodea’kin împart 
prunele două locuri în proba de 
3.000 m. obstacole, cu același timp: 
8:49,0. In acest an, opt atleți sovie
tici au alergat sub 9 minute. Me
dia primelor zece performanțe în 
această probă este 8:56,9, fiind cu 
aproape 3 sec. mai bună decît anul 
trecut.

Săriturile au constituit în acest 
an un capitol special. Aceasta, 
pentru că progresul general înre
gistrat în aceste probe a fost uimi
tor. Este suficient să spunem că la 
triplu salt toate cele zece perfor
manțe sînt peste 15 m., iar pe lista 
celor mai bune rezultate europene 
atleții sovietici ocupă primele două 
locuri, locul 4 și 6. Recordmanul 
lumii, Leonid Scefbakov, a sărit 
și în acest an peste 16 metri 
(16,08 m.). Și-a îmbunătățit sim
țitor rezultatele V. Dementiev 
(15,63 m.) Rîndurile săritorilor de 
triplu au fost completate cu tinerii 
K. Samohvalov (15.50). K. Tîg.an- 
kov (15,39), V. Ivanov (15.23), R. 
Drtijinski (15,20 m.) și alții, care 
amenință acum serios locul frun
taș al lui Leorrd Scerbakov. Media 
primelor zece performante dă ex
cepționala cifră de 15,396 m.

Același tablou se poate vedea la 
săritura cu prăjina, unde se face 
tot mai mult simțită munca depusă 
de admirabilii antrenori, maeștrii 
emeriți ai sportului G. Ozolin și 
V. Deacikov, în trecut și ei strălu
ciți săritori cu prăjina. P. Deni
senko (4,46 m.), A. Allibov, V.
Knieazev și V. Bulatov (4,40 m.) 
au fost principalii animatori ai 
concursurilor la proba de săritură 
cu prăjina. Rezultate constante la 
4,30 — 4,35 m. a obținut tînărul 
V. Cemobai. In afară de consacra- 
ții V. Brajnik, A. Petrov, V. Glad- 
cenko (4,30 m.) și B. Suhariev 
(4,20 tn.), în lista celor mai buni 
săritori sovietici cu prăjina a in
trat tînărul V. Gusak pînă nu de 
mult junior, care a reușit 4,25 m.

L. Grigoriev și-a pus în valoare 
calitățile de sprinter la săritura 
în lungime, unde a stabilit un nou 
record al U.R.S.S., cu 7,62 m.,
a doua performanță europeană a 
anului. Și în această probă plafo

Finala unei curse de 100 m. pe stadionul „Dinamo" din Mosco va. In această probă, atleții sovie
tici au înregistrat în anul 1954 un considerabil progres.

bilanț al atleților sovietici
nul general al rezultatetor este 
dicat, 9 atleți înșiruindu-se de-a 
lungul a 20 de centimetri, de la 
7,42 la 7,22 m. Media primelor zece 
performanțe dă un rezultat de 7,34 
m., față de 7,25 tn. cit era anul 
trecut.

tarii Stepanov s-a apropiat în 
repetate rînduri de recordul unio
nal la săritura în înălțime (1,99 
tn.), trecînd mai multe ori 1,98. 
Rezultatele celorlalți atleți sînt 
foarte apropiate de ale acestuia. 
A. Șarîkin, (1,97 m.), E. Vansovici 
(1,96 m.), apoi alți cinci săritori 
cu 1,95 m. In special Stepanov are 
toate șansele să treacă în curînd de 
2,00 m. Media primelor zece per
formanțe: 1,952 m. fată de 1,917 m. 
în 1953.

Va părea c;udat, dar la proba 
de aruncarea ciocanului campionul 
european Mihail Krivonosov ocupă 
locul doi. Aceasta, pentru că tînă
rul său compatriot Stanislav Nena- 
șev, care de mai mulți ani intră 
în cea mai bună formă a sa la 
început de sezon a reușit recent 
excepționala performanță de 64,05 
m., cu care a stabilit un nou re
cord al lumii, întrecînd rezultatul 
de 63,34 m. deținut pînă nu de 
mult de Krivonosov. Firește, dis
puta acestor doi admirabili arun
cători rămîne deschisă, de partea 
lui Krivonosov fiind constanța în 
performanțe, de partea lui Nena- 
șev elementul surpriză care îl ca
racterizează de la primele începu
turi ale activității atletice. Dintre 
aruncătorii mai veclr, pe tabela 
primelor zece performanțe figurea
ză doair N. Redkin (locul 3 —- cu 
59,99 m.) și G. Dîbenko (locul 8— 
cu 56,88 m.). Celelalte nume sînt 
cu totul noi. I. Krâsnov (58 28 m.), 
F. Tkacev (58,10 m.), V. Morozov 
(58,07), A. Tumanov (57,75 m.)— 
aruncători tineri, dar care au at ns 
performanțe ce le garantează con
sacrarea.

Otto Grigalka a reușit să treacă 
de 17 metri la greutate marcînd 
acel excelent rezultat de 17,20 m. 
In cursul Întregului sezon, el n-a 
suferit nici o înfrîngere în întrece
rile interne, deși tinerii H. Heinaste 
(16,76 m.) și V. Ovsepean (16,62 
m.), ca și veteranul Heino Lipp 
(16,56 m.) au căutat să-i ooună o 
concurență cît mai puternxă. Tot
odată, Grigalka a luat parte activă 
la lupta pentru înitîietate și în 
proba de aruncarea discului, obți- 
nînd 52,81 m. Aici, însă, B. Mat
veev și-a impus superioritatea, sta- 
bij-’nd cu 54,63 m. un nou record 
unional și a treia performanță eu
ropeană a anului. Și-au îmbunătă
țit performanțele R. Zubțov și H. 
Heinaste, care au reușit 50,75 și 
respectiv 50,65 m. Peste 50 m. a 
aruncat și B. Butenko (50,45 m.).

Vom încheia această trecere în 
revistă a performanțelor masculine 
cu decatlonul, proba în care atleții 
sovietici au realizat în acest an 
valoroase performanțe. In fruntea 
lor se situează firește rezultatul 
campionului european V. Kuznețov 
(7959 p. după vechea tabelă), care 
a stabilit și un nou record al Eu
ropei. Pe lista celor mai buni de- 
catlon'ști ai Uniunii Sovietice, ală
turi de fostul campion V. Volkov 
figurează tinerii B. Stolearov, P. 
Senicev, U. Palu, care, deși prac
tică de puțină vreme această probă 
complexă, au realizat totuși pro
grese ce promit pe viitor performan
țe d*tn ce în ce mai bune.

VALERIU CHIOSE



ACTIVITATEA LA
Pregâtiri-e pentru activita

tea de hochei pe gheață din iarna 
aceasta privesc nu numai echipele 
„mari", participante la campiona
tele categoriei A. Anul acesta e- 
xistă în multe orașe o preocupare 
accentuată și pentru așa numitele 
echipe de „pitici", alcătuite din 
copii de 12-15 ani. De exemplu, ia 
Miercurea Ciuc — centru cunoscut 
pentru ridicarea necontenită de ca
dre noi de jucători — se va organi
za în anul acesta o competiție spe
cială pentru echipe de pitici. La 
această competiție vor participa 
un număr de 7 formații de pitici 
ale colectivelor din localitate.

Preocupare pentru „pitici" e- 
xistă și la Reghin. Pe lingă secția 
de hochei pe gheață a colectivului 
Avîntul s-a constituit o echipă de 
pitici cit 19 membri.

♦ Un centru de hochei care în 
aoest sezon este „pus pe fapte 
mari" este și Galațiul Nu numai 
pregătirile echipei Știința, foarte 
temeinice și atente, ne îndrep
tățesc această afirmație. Gălățenii 
intenționează să dea uin nou im
puls activității acestei discipline 
în orașul lor și prin organizarea 
de competiții. Astfel, în zilele de 
18-25 ianuarie. Comitetul orășe
nesc C.F.S. organizează „Cupa o- 
rașului Galați". După cum reiese 
din datele de disputare a acestei 
competiții, ea se adresează numai 
echipelor de categoria B (cele de 
categoria A sînt ocupate în tur
neul pentru desemnarea titlului de 
campion). înscrierile la „Cupa 
orașului Galați" se primesc la Co
mitetul C.F.S Galați pînă la data 
de 10 ianuarie.

PRjMELE MECIURI AMICALE

La Miercurea Ciuc, localitate în 
care cîteva echipe își fac pregăti
rile în vederea apropiatei deschideri

Dinamo București a întrecut C.C.A. în „Cupa de iarnă" 
la handbal în sală

Și duminica aceasta, ta spațioa
sele tribune ale sălii Floreasca, 
ia întrecerile de handbal, n-am ta- 
tîlnit mai mult de citeva sute de 
spectatori. Puțini au fost pre- 
zenți dintre spectatorii obișnuiți 
ai tatiimirilor de baschet și vo
lei și chiar dintre spectatorii me
ciurilor de handbal în aer liber, 
deși acest sport oferă faze mult 
m*i dinamice cînd e jucat în sală.

Fazele sînt atît de rapide și 
situațiile de gol atît de numeroa
se, îneît și arbitrii sînt uneori fu
rați de joc și, ceeace nu este 
spre lauda lor, uită să fluiere 
marcarea vreunui gol. Așa s-a în
tâmplat și duminică mai multe 
goluri perfect valabile nefiind a- 
cordate atît din neatenția arbi
trilor de poartă, cît și a celor de 
centru. La aceasta a contribuit și 
faptul că plasele porților sînt fă
cute dintr-urr material puțin re
zistent, care se rupe la orice șut 
putern;c. Și, cum aceste șuturi 
stat foarte n-umeroase..

lată rezultatele jocurilor de du
minică-
RECOLTA MA.S. - LOCOMO
TIVA GARA DE NORD 19-13 

(11-7)
Recolta M.A.S. s-a dovedit din 

nou o formație dotată cu m-ultă 
voință de a învinge și cu jucători 
bine pregătiți. In schimb. Loco
motiva, care a pierdut pînă acum 
toate jocurile disputate în ca
drul „Cupei de iarnă", nu se pre
zintă la valoarea celorlalte echi
pe participante în această corn 
petiție și a făcut un ioc modest 
ȘTIINȚA I.CF. — FLACARA 

PLOEȘTI 18-11 (12-7).
Flacăra a avut un start puter

nic și puțin timp după începerea 
jocului conducea cu 7-4. Studenții, 
surprinși la început de acest Iu
reș, și-au reverrit și, încetul cu 
înoetul. au pus stăotaîre pe joc șl 
au marcat unul după altul, opt 
goluri, astfel că la pauză condu
ceau cu 12-7. In a doua parte a 
jocului, aspectul partidei nu se 
schimbă și Știința I.C.F. termină 
învingătoare cu scorul 18-11. 
Foarte bine au jucat în acest meci 
Călimări pi R. Cernat de la Știin
ța I.C.F.; de la Flacăra l-am re
marcat numai pe Vulescu------ *
DINAMO BUCUREȘTI — C.C.A 

17-9 (9-4)
A fost cel mai disputat și cel 

mai spectaculos joc al serii. Am
bele echipe s-au prezentat foarte 

a activității oficiale, s-au desfășurat 
duminică primele jocuri amicale de 
hochei pe gheață din acest sezon.

In prima întrecere s-au tatîtait 
echipele C.C.A. și Știința Cluj. 
După un joc interesant ca desfă
șurare, C.C.A. a cîștigat cu 8—1 
(1—0, 3—0, 4—1). Punctele au fost 
marcate de: Czaka (4), Naghi, L6- 
rinez, Flamairopol și Zografi pentru 
C.C.A. Pentru Știința a marcat 
Flamaropol, în proprie poartă.

Meciul s-a desfășurat pe terenul 
Progresul, ta fața a 1000 de spec
tatori. Au fost aliniate următoarele 
formații:

C.C.A.: Dron, Vara <li, Czaka,
Măzgăreanu, Raduc, Dlugoș, Zogra
fi, Flamaropol, Peter, Lbrtacz, Na
ghi, Ganga.

ȘTIINȚA CLUJ: Sprencz II, To- 
mor, Deneș, Torok II, Ungher, 
Tacaci, Csaziair, Hajdu, Gaill, Czaka 
II, Bailla.

Un al doilea joc amical, s-a dis
putat între Avînitul Miercurea Ciuc 
și Voința București. Localnicii au 
învins cu 13—0 (4—0, 4—0, 5—0). 
Punctele au fost marcate de Ferenczi 
(3), Fodor (3), Szabo (3), Dr. In- 
cze (1), Spierer (2), Cazan (1). Au 
jucat:

AVINTUL: Spreaicz I, Dr. Incze, 
Spierer, Ferenczi, Fodor, Szabo, 
Biro, Covaci, Cazan.

VOINȚA: Nemet, Anastasiu, Va- 
nlec, Sireteaniu, Manotescu, Tănase, 
Hilaind, Botar, Turceanu, Schneider, 
Georgescu.

AU FOST FIXATE SERIILE 
CATEGORIEI B

După cum am mai anunțat, în 
iama aceasta se va disputa penitru 
prima dată un campionat al cate
goriei B la hochei. Această compe
tiție a stimit un interes deosebit 
în rfndurille echipelor din întreaga 
țară, care s-au înscris în mare nu
măr (26).

bine pregătite, din toate punc
tele de vedere. Deși C.C.A. a ata
cat puternic, ta speciali ta a doua 
parte a jocului. Dinamo s-a apă
rat eh dîrzenie și a contraatacat 
puternic, în special prin Lupescu, 
mareînd goluri în plină dominare 
a echipei C.C.A. Un obstacol pu
ternic pentru C.C.A. a fost porta
rul dinamovist Deutsch, care a a- 
părat excepțional, salvînd goluri 
gata făcute.

Punctele au fost marcate de: Li- 
viu Stănescu (5), Lupescu (6), 
Tischler (5) și Radu Cerrrat pen
tru Dinamo, iar pentru C,C.A. 
au marcat Sauer (2), Maitert 
(3), Yost (2), Nedief și Oprișan

In urma acestor rezultate, cla
samentul arată astfel:
1. Dlnamo Buc.
2. Recolta M.A.S.
3. Știința I.C.F.
4. C.C.A.
5t Flacăra PI.

3 3 0 0 63:42 =0
3 2 1 0 60:46=5
3 2 0 1 58:52=4
3 1 1 1 48:46=3
3 0 0 3 40:60 =0
3 0 0 3 38:60 =06. Locom. G. N.

IN „CUPA ORAȘELOR" BUCU
REȘTI—TIMIȘOARA 16-3 (6-3)

Jucătoarele din București s-au 
prezentat foarte bine pregătite si an 
depășit din punct de vedere al 
pregătirii tehnice și de voință «e- 
chipa timișoreană. Jocul a fost 
foarte viu și disputat pînă în ul
tima clipă. Golurile au fost mar
cate de: Ilona Jianu (4) Victori- 
ța Dumitrescu, Cornelia Simio- 
nescu (2), Ileana Colesnicov (4), 
Elena Pădureanu (4) și Carolina 
Răceanu pentru București, Ana 
Metz (2) și Ștefania Briaș pentru 
Timișoara.
• LA TG. MUREȘ, ta cadrai 

„Cupei Orașelor" la fete, reprezen
tativa Tg. Mureș a întrecut repre
zentativa Orașul Stalin cu 14—6.

LA TIMIȘOARA
La Timișoara s-au disputat 

jocurile din cadrul competiției 
„Cupa Sfatului Popular".

IN SERIA I, Metalul Reșița a 
întîlnit Progresul Arad. Arădenii 
au obținut o prețioasă victorie cu 
8-6 (4-3).

Flamura roșie Jimbolia a între
cut Metalul I.C.M.M Reșița tot 
cu 8-6. Iată celelalte rezultate:

SERIA II: Avîntul Deta-Corr- 
structorul Timișoara 27-5 (12-3). 
Recolta Gițarmata - Constructorul 
Lugoj 11-13 (3-S).

FETE: Metalul Reșița — Fla
mura roșie JimboMia 5-3 (1-1). 
Constructorul Timișoara — Fla
mura roșie Lugoj 1-7 (0-4).

HOCHEI
Echipele însorise în categoria B 

se vor întrece in patru serii, care 
au fost alcătuite astfel:

SERIA I, LA MIERCUREA 
CIUC: Progresul Miercurea Ciuc, 
Progresul Gheorghcni, Voința Sf. 
Gheorghe, Avîntul Reghin, Progre
sul lași și Flamura roșie București.

SERIA II, LA ORAȘUL STALIN: 
Constructorul Orașul Stalin, Fla
căra Orașul Stalin, Știința Galați, 
Minerul Petroșani, Progresul Tg. 
Săcuiesc, Constructorul Petroșani, 
Metalul București.

SERIA III, la CLUJ: Locomotiva 
Cluj, Flamura roșie Cluj, Construc
torul Tg Mureș, Flamura roșie Tg. 
Mureș, Constructorul Arad, Progre
sul Rădăuți, Avîntul Sebeș

SERIA IV, LA SIGHIȘOARA: 
Flamura roșie Sighișoara, Voința 
Sighișoara, Progresul Odorhei, 
Constructorul Sibiu, Șei. Tîrnăveni, 
Progresul București.

întrecerile categoriei B se dispută 
sistem campionat, numai tur. Pri
mii clasați ta fiecare serie vor par. 
ticipa la un turneu de calificare 
pentru categoria A. Desfășurarea 
acestui turneu a fost prevăzută pen
tru începutul lunii februarie, la 
Cluj.

„CUPA 30 DECEMBRIE'*

La Miercurea Ciuc a început ieri 
desfășurarea „Cupei 30 Decembrie". 
La această competiție participă 
echipele: Știința Cluj. C.C.A., A- 
vîntul Miercurea Ciuc, Știința Ga
lați, Voința București și Progresul 
M. Ciuc. Aceste echipe se întîlnesc 
mai tmtti ta jocuri eliminatorii, oelle 
3 care se califică urmtod a se to- 
tîlni intr-un turneu.

In primul joc disputat, ieri după 
amiază, Știința Cluj a întrecut 
Știința Galați cu 8—0 (1—0, 3—0,
4-0).

Echipele Știința Cluj $i C.C.A. 
campioane de floretă si sabie
Cluj 26 (prin telefon de la sub- 

redacția noastră). — In sala școlii 
de coregrafie din localitate, echi
pele feminine ale secțiilor de scri
mă Progresul Ctaj și Știința Cluj 
s-au întîlnit intr-un meci de ba
raj pentru a stabili echipa de flo
retă campioană pe anul 1954. La 
capătul unei lupte dîrze, victoria 
i revenit cu 10-6 echipei Știința 
Cluj, care a cucerit astfel pentru 
a treia oară consecutiv titlul de 
campioană la această probă.

Cei 500 de spectatori care au ți
nut să urmărească această impor
tantă întrecere, la care participau 
majoritatea trăgătoarelor fruntașe 
din țara noastră, au avut ocazia 
să asiste la asalturi de o valoare 
tehnică și tactică superioară in 
care nu a fost precupețit nici un 
efort pentru obținerea victoriei.

Din echipa campioanelor, lulia 
Valaskay, reintrată de curînd pe 
planșă după o lungă absență, a 
avut o comportare foarte bună, ter
minând în avantaj trei din cele pa
tru asalturi susținute.

In cadrul Întrecerii s-au înregis
trat următoarele rezultate tehnice: 
7. Valaskay (Știința): Bartoș 4-1. 
Egger 3-4, Orban 4-2, Kesthelly 
4-1; M. Telegdy (Știința): Egger 
4-2, Orban 4-2, Kesthelly 4-3, 
Bartoș 2-4; E. Orb (Știința): Kes
thelly 2-4, Bartoș 4-3 Egger 4-0, 
Orban 1-4; /. Szaniszlo (Știința): 
Orban 2-4, Kesthelly 1-4, Bartoș 
4-2, Egger 4-2

Meciul a fost condus foarte bine 
de arbitrul judecător Andrei Alt
man (București), ajutat la planșă 
de R. Ionescu, M, Baia, L. Orban 
și St. Covaci.

ir
Biroul Comisiei centrale de «cri

mă, analizind raportul arbitrului 
judecător al meciului C.C.A. Pro
gresul Cluj și procesul verbal în
cheiat cu această ocazie,, a găsit 
motivele pentru care echipa Pro
gresul a refuzat să se prezinte pe 
planșă ca neconforme cu normele 
regulamentului campionatului re
publican de scrimă pe echipe și, 
ca atare, a hotărît victoria cu 16-0 
a echipei Casei Centrale a Arma
tei, care a devenit ta felul acesta 
campioană republicană de sabie pe 
anul 1954.

Reprezentativa de hochei a Uniunii Sovietice 
învingătoare in tlvetia si Suedia

La 21 decembrie reprezentativa 
de hochei pe gheață a Uniunii So- 
viet'ce a susținut prima sa întîl- 
nire internațională din actualul se
zon, înfruntînd la Zurich echipa El
veției. După un meci aprig disputat, 
în care echipa sovietică a demonstrat 
o superioritate tehnică evidentă, 
victoria i-a revenit cu scorul de 
6-2. Echipa elvețiană, a aplicat în 
special în repriza a doua, o tacti
că de apărare, reușind să obțină 
un rezultat de egalitate (1-1). In 
:epriza a tre'a însă, elvețienii nu 
au mai putut face față atacurilor 
jucătorilor sovietici, care bine pre
gătiți din toate punctele de vedere, 
și-au as’gurat o victorie comodă. 
Din echipa sovietică s-au re
marcat în mod deosebit atacantul 
Gurișev și liniile de apărare. De 
la elvețieni cel mai bun jucător a 
fost portarul Riesen, cu toate că 
a primit șase goluri, și fundașul 
Handschin. Meciul s-a desfășurat 
pe sta d onul acoperit din Zurich 
ta fața ttnei asistențe record de

ÎNTRECERILE SPORTIVE INTERNATIONALE DIN FRANȚA
PARIS (Agerpres).

In cadrul marilor manifestări spor
tive care au loc în Franța cu prile
jul aniversării a 20 ani de la În
ființarea Federației Muncitorești de 
GimnasTcă și Sport — F.S.G.T., 
în sala sindicatelor minerilor din 
orașul Saint-Etienne au început în
trecerile competiției de box la care 
participă sportivi din Finlanda, R. 
P. Ungară, R.P.R., R. P. Polonă. 
Austria și Franța (F.S.G.T.).

Mii de muncitori mineri și ama
tori de sport din Întreaga regiune 
au umplut pînă la refuz sala sin
dicatelor minerilor, făcînd o căldu. 
roasă manifestație de simpatie bo
xerilor participanți. întrecerile s-au 
bucurat de un real succes. O fru
moasă victorie a realizat reprezen
tantul R.P.R. la cat. ușoară, C. Du
mitrescu, care a reușit să-l întreacă 
la puncte pe fostul campion al R. 
P. Polone, Sadowski. Dănilă Done, 
campionul R.P.R. la cat. semi- 
ușoară a avut un adversar foarte 
dificil ta persoana pugilistului po
lonez Bociard, cu care a terminat 
la egalitate. La cat. pană, tînărul 
M. Florescu a cedat de puțin la 
puncte ta fața lui Valasek (R. P. 
Polonă).

In ttaipul șederii lor la Saint- 
Etienne, boxerii romîni ca și cei
lalți sportivi din R. P. Ungară, R. 
P. Polonă, Austria și Finlanda s-au 
bucurat de o atenție generală din 
partea organizați Mor muncitorești 
iocale In cinstea lor, sindicatele 
muncitorilor mineri și ziarul „Ee 
Patriote” au dat două recepții care 
s-au desfășurat Imtr-o caldă atmos
feră de prietenie.

Honved- Budapesta din nou 
în campionatul de fotbal al R.

învinsă
P. Ungare

Lupta pentru titlul de campioană 
la fotbal a R.P. Ungare pe anul 
acesta a rămas încă deschisă, deși 
săptămtaa trecută, Voros Lobogo a 
fost Învinsă pe teren oropriu de 
Szombathely. Intr-adevăr, duminică, 
Honved a fost întrecută cu 2—1 tot 
de Szombathely... Astfel, echipa fe
roviarilor din Szombathely a scă
pat de retrogradare, ta schimb a 
„încurcat" calculele celor două echi
pe care luptă pentru titlu. In ace
lași timp, la Sztalinvaros, Voros 
Lobogo primea replica echipei loca
le Vasas. Campionii s-au întrebuin
țat serios pentru a obține victoria cu
5—3. Astfel. Voros Lobogfi conti
nuă să se mențină ta cursa pentru 
primul loc înaintea ulttaielor trei 
etape. Honvăd mai are de jucat cu 
Vasas Izzo și Diosgyori Vasas, Vo
ros Lobogo cu Dozsa și Diosgyfiri 

Vasas iar în ultimul meci (la 9 
Ianuarie), Voros Lobogo va întâi - 
ni ta meciul decisiv pe Honved.

Turneul internațional de șah de Ia Hastings (Anglia)
LONDRA, 27 (Agerpres).
Intre 29 decembrie și 9 ianua

rie va avea loc la Hastings ta 
Anglia, tradiționalul turneu in
ternațional de șah la care au fost 
invitați să participe jucători din 
U.R.S.S., R. Cehoslovacă, R. P. 

15.000 spectatori. Arbitrii meciu
rilor au fost Neumaier și Unger\ 
(Germania Occidentală).

Echipele au aliniat următoarele 
formații: Uniunea Sovietică: Puci- 
kov-Kucevski, Ukolov, Tregubov, 
Karpov-Bobrov, Babici, Suvalov- 
1111st qv, Bîcikov, Gurișev-Kuzin, 
Uvarov, Erîlov. Elveția: Riesen- 
Handschin, Hofer, Keller, Cattin- 
Trepp, Delnon R„ Schubiger-Blank, 
Schlapfer, Frei.

La 23 decembrie, la Basel, echipa 
Uniunii Sovietice a susținut cel 
de al doilea meeî cu echipa El
veției, de care a dispus cu scorul 
de 5-1. Și în această întîlncre ju
cătorii sovietici au demonstrat un 
joc de înaltă factură tehnică obți- 
nînd o victorie categorică

După disputarea celor două 
jocuri în Elveția echipa de hochei 
a Uniunii Sovietice a plecat "la 
Stockholm, unde a întîlnit echipa 
națională a Suediei. Jucătorii so
vietici au obținut victoria cu sco
rul de 3-0 (1-0, 2-0, 0-0).

PARIS, (Agerpres). — întrece
rile de box și lupte clasice din ca
drul manifestărilor sportive care 
se desfășoară cu prilejul celei de 
a XX-.a aniversări a înființării 
Federației Muncitorești de Gim
nastică și Sport — F.S.G.T. au 
luat sfîrșit duminică.

In cadrul competiției de lupte 
care s-a desfășurat ta localitatea 
Bailleuy din apropierea Parisului, 
luptătorul romîn Șultz (cat. 62 
kg.) a cîștigat toate cele 3 întâl
niri care le-a avut de susținut. El 
l-a învins prin tuș în minutul 9 
pe Rachet (Belgia) și a dispus 
la puncte de Jaiakie (F.S.G.T.) și 
Nordlung (Finlanda). La cat. 67 
kg. Șuieru (RJ>.R.) ,a dispus prin 
tuș în minutul 6 de Docilei (Bel
gia) și a învins la puncte pe Ta- 
raut (F.S.G.T). In cel de al trei
lea meci el a fost învins la puncte 
de finlandezul Pestonen. In limi
tele cat. 52 kg Choritau 
(F.S.G.T.) l-a întrecut la puncte 
pe Preșa (R.P.R.).

Competiția de box a luat sfîrșit 
duminică seara în sala gimnaziu
lui Delanne din Paris. Campionul 
țării ne I re la cat. semiușoară, 
Dănilă Done, a repurtat o fru
moasă victorie la puncte în fața 
francezului M'loue (F.S.G.T.). 
Constantin Dumitrescu a obținut 
o nouă victorie la cat. ușoară, dis
punând clar la puncte de Viola 
(F.S.G.T). Tînărul M. Florescu 

dita căit. pană a terminat la egali
tate cu Omar (F.S.G.T.) după un 
meci extrem de spectaculos.

Duminică, Vasas Izzo a învins 
cu 2—0 pe Salgotarjani Banyasz. 
Diosgyori Vasas a întrecut pe Sze
ged! Halada6 cu 2—1, iar Vasas 
Budapesta a învins intr-un med 
foarte disputat pe Dozsa cu 3—I. 
Csepeli Vasas a terminat la egali
tate 2—2 cu Dorogi Banyasz.

Iată clasamentul

l Honved 23 17 1 5 83:33 38
2. Vtfrds Lobogd 23 14 3 6 71:23 31
3. Kinizsi 25 15 1 9 50:31 31
4. Vasas Bp. 25 11 7 7 40:48 29
B. Dozsa 24 10 4 10 50:44 24
S. Dorogi BanyAsx 25 7 10 9 38:41 24
T. Vasas Izzo 25 7 10 8 28:39 24
8. DiosgyOri Vasas 24 10 3 11 47:62 23
9. Gydri Vasas 25 3 7 10 39:49 23

10 Csepeli Vasas 25 6 10 9 31:47 22
11. Szombathely

Lokomotiv 25 a e 11 31:40 22
13. Salgotarjani

Banyasz 25 9 4 13 27:45 20
13. Szegțdi Hal, 25 7 6 12 38:00 20
14. S^alinvaros 25 9 4 15 37:59 18

Polonă, Iugoslavia, Germania oc
cidentală și Danemarca. La a- 
ceastă competiție, mișcarea șahis.» 
tă dl:n R.P. Ungară va fi repre-' 
zentată de jucătorii Szabo Laszlo 
și Bilek Istvan.
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