
Patinatori romini invitați in Uniunea Sovietică

PENTRU CULTURĂ FIZICĂ $1 SPORT OE PE UNGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 
$1 AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR OIN t P. L

La invitația Comitetului pentru Cultură Fizică și Sport al Uniunii 
Sovietice, un grup de patinatori din țara noastră a plecat zilele 
trecute la Akna Ata, unde va par ticipa la un program comun de 
pregătire cu patinatorii sovietici.

Din lotul țării noastre fac parte: Elena Crețu, Valerian Kurt, Zol- 
tar> Szekek, T’tus Sarka, Florin Gămuleai 4»
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Cu puteri sporite, din primele zile ale notriui an!
ÎMI IAU angajamentul ca în 

anul care vine să nu precu
pețesc nici un efort pentru a-mi 
ridica necontenit nivelul cunoștin
țelor tehnice ți a contribui astfel 
la ridicarea valorică a canotaju
lui nostru academic." Cititorilor 
le sînt, desigur, cunoscute aceste 
rinduri, publicate în prag de an 
nou în coloanele ziarului nostru. 
Ele au fost scrise de sportiva 
fruntașă Lia Togănel. Alături de 
angajamentul Liei Togănel au a- 
părut atunci și cele ale loiandei 
B-'laț, Dumitru Med ian u. Gheor- 
phe Zamfirescu, Titus Ozon și 
lie altora. Ei au vorbit în nu
nele Iar personal dar ți in numele 
tuturor tovarășilor lor de sport de 
care îi leagă, deopotrivă, aceeași 
hotărire de a munci mai bine în 
noul an, de a urca noi trepte pe 
drumul măiestriei sportive.

Această hotărîre a lor se încadrea
ză în avîntul deosebit cu care în
tregul nostru popor a pășit din anul 
1954 în noul an 1955, avînt izvo
rî! dtn patriotsmul fierbinte al 
oamenilor muncii de la orașe și 
sate. Trecînd în revistă succesele 
dobîndite in anul 1954, oamenii 
■MBcii au prins noi puteri pentru 
a pregăti tocă d:n primele zile 
ale noului an, condițiile înfăptui
rii Mar succese ți mai însemnate.

la anul 1954. poporul nostru a 
tkcat pași însemnați înainte pe 
A—al construirii socialismului. 
Oamenii muncii de la orașe și sate 
u lapUt eu elan pentru îndepli- 
<rea sarcinilor trasate de plenara 

ăi- jl-.'i 1953 a C.C. al P.M.R. 
Lapta lor a fost încununată de 
nade Suprafața însăniînțată a 
crescaș ia anal 1954 față de anul 
1953. Recolta anului 1954 a fost 
mai bogată decît cea a anului 
1953 Progrese importante s-au 
realizat în producția bunurilor de 
larg consum, agricole și indus
triale. A crescut nu numai canti
tatea acestor bunuri, ci și calitatea 
lor, varietatea lor. In anul 1954 in
vestițiile din industria producătoa
re de bunuri de larg consum au 
depășit cu 27 la sută pe cele din 
1953. Pe baza primelor rezultate 
obținute în îndeplinirea hotărîrilor 
plenarei C.C. al P.M.R. din au
gust 1953 s-a putut trece la des
ființarea sistemului de aprovizio
nare pe bază de cartele și rații. 
Această importantă măsură a fost 
primită cu vie satisfacție de ma
sele largi muncitoare din întreaga 
țară care, pe bună dreptate, au 
privit-o ca rodul muncii lor însu
flețite pentru traducerea in viață 
a sarcinilor trasate de partid.

Noul an pune în fat-» oamenî'or 
muncii din țara noastră sarcini în
semnate in lupta pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai. Este 
limpede că numai prin eforturile 
reunite, susținute, ale tuturor celor 
ee muncesc, pot fi create condițiile 
pro brii înfăptuirea unor noi măsuri de 
bnbonătățire a traiufan poporului. 
Aceasta totezmoă că fiecare om al 
mmc*. la locul său de muncă, tre
buie să te considere un luptător 
înaintat pentru bunăstarea popom- 
lui și pentru bunăstarea sa perso
nală. Această importantă datorie re
vine ți sportivilor noștri. Este lucru 
Îndeobște cunoscut că numărul iu

TELEGRAMĂ
Tovarășului GH. GHEORGHIU-DEJ,

președintele Consiliului de Miniștri al R.P.R.
Vă mulțumesc, tovarășe președi nte, pentru călduroasele felicitări 

de Anul Nou și doresc din toată inima poporului romîn prieten Și 
Dvs. personal noi succese în con struirea socialismului și în lupta 
pentru întărirea păcii în Europa.

G. Mateokov

bitorilor de sport din țara noas
tră a crescut și crește necontenit, 
datorită condițiilor create de par
tid și guvern. Nu este deci de 
mirare că pe sportivi ti întîlnești 
astăzi în cele mai diferite pături 
ale populației, în cele mai înde
părtate colțuri de țară. Acest lu
cru impune sportivilor o răspun
dere deosebită. Pnn comportarea 
lor de zi cu zi, nu numai pe te
renul de sport, ci și la locul de 
muncă, ei trebuie să arate că miș
carea noastră sportivă pregătește 
oameni cu o sănătate de fier dar 
și cu o înaltă conștiință, con
știința omului nou. Sarcina prin
cipală a fiecărui sportiv, fie el 
strungar sau medic, student sau 
tînăr colectivist, este aceea de a-și 
încorda toate forțele pentru ca 
încă din primele zile ale noului 
an să obțină succese în muncă, 
contribuind la lupta întregului po
por pentru dezvoltarea economiei 
naționale și ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii, pentru 
înflorirea patriei.

Anul 1954 a însemnat un an de 
importante succese pentru mișcarea 
sportivă din țara noastră. Aceste 
succese trebuie dezvoltate în 
noul an. Sarcini de mare răspun
dere revin sportivilor de frunte ai 
țării. Să nu uităm că în anul 1955 
țara nostră va găzdui, pentru pri
ma oară, trei mari competiții spor
tive internaționale : campionatele 
europene de volei, de tir și de ca
notaj academic feminin. La aceste 
competiții sportivii noștri trebuie 
să dovedească o pregătire cores
punzătoare minunatelor condiții ce 
le-au fost create și. totodată, să 
confirme tradiția bunei organizări 
a competițiilor internaționale, cu 
care mișcarea noastră sportivș se 
mîndrește pînâ în prezent. Ală
turi de aceste competiții, alte între
ceri internaționale îi așteaptă pe 
sportivii din cele mai felurite ra
muri. Anul 1955, anul premergă
tor celei de a XVI-a ediții a Jocu
rilor Olimpice, va insemna pentru 
sportivii din toate țările o perioa
dă de intensă pregătire în vederea 
marii întreceri și aceasta face ca 
sarcina sportivilor ce ne vor re
prezenta în competițiile interna
ționale să fie și mai importantă. 
Paralel cu munca de pregătire a 
noilor performanțe de vaioare, 
sportivii de frunte și antrenorii nu 
trebuie să neglijeze nici un mo
ment preocuparea pentru descope
rirea și promovarea de noi cadre. 
Din primele zile ale anului 1955 
colectivele sportive trebuie să por
nească bătălia pentru îndepFnirea 
angajamentelor luate, considerînd 
ca principal obiectiv lărgirea ne
încetată a bazei de mase a spor
tului nostru.

Sarcini importante stau în fața 
mișcării noastre sportive în noul 
an. Mișcarea noastră sportivă este 
chemată să contribuie la crește
rea și educarea unui tineret sănă
tos, oțelit, capabil să apere cu ab
negație. în caz de nevoie, pămîn- 
tuî sfint al patriei, să dea o ri
postă zdrobitoare celor care ar în
cerca să se atingă de marile cu
ceriri ale poporului nostru. Să nu 
precupețim nici un efort pentru 
ca mișcarea noastră sportivă să-și 
îndeplinească cu suoces sarcinile 
ce-i stau in față!

Răspunsurile lui G. M. Malenkov, 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 

la întrebările d-lui Charles Edward Shutt
MOSCOVA 1 (Agerpres).
Agenția TASS transmite răspunsurile date de 

președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
G. M. Malenkov, la întrebările puse de di. Char
les Edward Shutt

Charles Edward Shutt, conducătorul biroului 
din Washington al societății de televiziune și 
jurnale de actualități „Telenews", s-a adresat lui 
G. M. Malenkov cu cererea de a răspunde Ia 
unele întrebări.

Iată întrebările d-lui Charles Edward Shutt ți 
răspunsurile lui G. M. Malenkov.

ÎNTREBARE; Cum poate fi menținută cel 
mai bine pacea între cele două țări ale noastre ?

RĂSPUNS: Menținerea păcii între U.R.S.S. și 
S.U.A. cere în primul rînd ca ambele părți să do
rească sincer pacea și să năzuiască spre ca; ca 
ele să pornească In relațiile lor de la posibilita
tea și necesitatea coexistenței pașnice intre ele 
și ținînd seama de interesele legitime reciproce.

In ceea ce o privește, Uniunea Sovietică, 
căiăuzindu-se după principiile menționate, este 
gata să facă și pe viitor tot ce, depinde de ea, 
pentru a asigura relații pașnice, trainice și con
stante între U.R.S.S, și S.U.A., pentru a regle
menta divergențele existente, avîndu-se în vedere 
ca aceeași dorință să fie manifestată șl de Sta
tele Unite ale Americii.

ÎNTREBARE: Care este după părerea dvs. 
cauza principală a încordării dintre Uniunea So
vietică și Statele Unite?

RĂSPUNS; Cauza principală a încordării in 
relațiile dintre U.R.S.S. și S.U.A. o constituie 
linia urmată de anumite cercuri americane de a 
reface armata revanșardă vest-germană. cursa 
înarmărilor și crearea unei rețele de baze mili
tare americane in jurul Uniunii Sovietice și al 
altor state iubitoare de pace, fapte ce nu pot fi 
considerate altfef decît ca pregătiri în vederea 
unui nou război. Este îndeobște cunoscut că în 
prezent din vina puterilor occidentale, care au 
încheiat acordurile de la Londra și Paris, se in
tensifică amenințarea împotriva păcii și crește 
primejdia de război.

Pentru a înlătura încordarea în relațiile dintre 
U.R.S.S. și S.U.A., pentru a crea o bază trainică 
In vederea dezvoltării cu succes a colaborării 
pașnice dintre țările noastre, este necesar să se 
pună capăt liniei de refacere a militarismului 
german care a adus omenirii dezastre nenumă
rate, să se înceteze cursa înarmărilor și să se 
pună capăt politicii de încercuire cu baze mili
tare a statelor iubitoare de pace.

ÎNTREBARE: Ați saluta dvs. tratative diplo
matice cu privire la reglementarea divergențelor 
existente în Extremul Orient ?

RĂSPUNS : Da, ducerea de tratative între sta
tele interesate cu privire la reglementarea unei 
serii de probleme ale Extremului Orient trebuie

salutată. Experiența conferinței de la Geneva, la 
care a participat, împreună cu alte state, Repu
blica Populară Chineză, arată că asemenea tra
tative dau rezultate fructuoase.

ÎNTREBARE: Care este punctul dvs. de ve
dere în problema controlului internațional asupra 
armej atomice și considerați oare că poate fi ela
borat un pian cu sorți de reușită acceptabil pen
tru toate părțile interesate?

RĂSPUNS: Poziția Uniunii Sovietice in pro
blema armei atomice este bine cunoscută. 
U.R.S.S. se pronunță pentru interzicerea necondi
ționată a armei atomice, pentru înlăturarea ei 
complectă din armamentul statelor și pentru sta
bilirea unui strict control internațional asupri 
îndeplinirii unui acord corespunzător.

Celelalte state trebuie să fie nu mai puțin in
teresate decît Uniunea Sovietică în interzicerea 
armei atomice și in înlăturarea amenințării unui 
război atomic.

ÎNTREBARE; Ați saluta dvs. tratative diplo
matice care să ducă Ia o conferință Intre șefii 
guvernelor Franței, Marii Britanii, Uniunii So
vietice și Statelor Unite ?

RĂSPUNS: In această privință trebuie spus 
in primul rînd că din partea S.U.A., Angliei Și 
Franței se face în ultimul timp totul pentru a se 
exclude posibilitatea unei soluționări pozitive a 
chestiunii unei conferințe a șefilor guvernelor ce
lor patru puteri. După cum se știe, cele trei 
puteri occidentale caută să rezolve în mod sepa
rat problemele internaționale cele mai importante 
și in primul rînd problemele privind Germania. 
Oare nu este limpede că nu poate fi dusă o 
asemenea politică și totodată cultivate în rîndu- 
rile popoarelor iluzii cu privire la o conferință 
a celor patru puteri ?

In consecință, chestiunea constă in aceea ca o 
conferință a șefilor guvernelor Franței, Marii 
Britanii, U.R.S.S. și S.U.A să nu fie pusă în 
fața faptului împlinit a unor sau altor hotăriri 
separate asupra problemelor care trebuie să fie 
examinate la o conferință a celor patru puteri.

ÎNTREBARE: Aveți ceva de transmis poporu-f 
lui american ?

RĂSPUNS: Transmit poporului american un 
salut cordial și cele mai bune urări de Amd Nou. 
Există toate temeiurile ca prietenia între popoa
rele Statelor Unite ale Americii și Uniunea So-' 
vietică să se dezvolte și să se întărească. îmi 
exprim credința că poporul american va aduce 
contribuția sa demnă la marea și nobila cauză 
a întăririi păcii între popoare.

Toate popoarele trebuie să fie In prezent deo
sebit de vigilente față de uneltirile de tot felul 
ale cercurilor agresive. Nu există în prezent o 
sarcină mai importantă decît unirea eforturilor 
popoarelor din toate țările în interesul asigură* 
rii păcii și securității internaționale.

A început turneul de șah de la Hastings
Londra (Agenpres) — TASS 

transmite:
La 29 decembrie a avut loc la 

Hastings festivitatea deschiderii 
cetiri de al 30-lea turneu mteroa- 
țiooal de șah. Acest turneu se dis
truge prin marele număr de parti- 
cipanți și valoarea lor ridicată, 
nematîntWnită încă In întreaga is
torie a turneului de la Hastings. 
La întreceri participă 170 de șa
hiști din 16 țâri. In grupa princi
pală iau parte următorii șahiști: 1. 
Donner (Olanda), 2. Szabo (R. P. 
Ungară), 3. Fairhurst (Anglia), 4. 
Smîslov (U.R.S.S.), 5 Unzicker
(Germania occidentală), 6. Alexan
der (Ang+ia), 7. Phiilips (Anglia),
8. Keres (U.R.S.S.), 9. Fuderer 
(Iugoslavia), 10. Pachman (R. Ce
hoslovacă).

★

La 29 decembrie s-a desfășurat 
prima rundă a turneului. Fuderer 
a cîștigat la Fairhurst, iar Un
zicker la Phillips. Celelalte par
tide mi fost întrerupte, iar totll- 

nirea dintre marii maeștri sovietici 
Paul Keres și Vasilî Smîslov a 
fost amînată, deoarece Keres era 
suferind de gripă.

In runda a doua Szabo a făcut 
remiză cu Pachman. Smîslov, ju- 
cînd cu campionul jugoslav Fu
derer, a obținut avantaj în poz’țîa 
de întrerupere.

Keres a început să joace abia 
din runda a IlI-a, cînd l-a învins 
pe Alexander după o excelentă 
partidă die atac. Smîslov a făcut 
remiză cu olandezul Dormer, în- 
tr-un final de turnuri. Tot cu un 
rezultat de egalitate s-a terminat 
partida Fuderer—Unzicker.

In seara zilei de 30 decembrie 
s-au jucat partide* întrerupte din 
primele runde. Szabo a cîștigat la 
Donner, Pachman la Alexander, 
Smîslov la Fuderer, Alexander la 
Phillips, Donner la Fairhurst, Sza
bo la Fairhurst și Pachman la 
PhiHips.

In runda a IV-a, Keres, jucînd cu 
negrele împotriva lui PhiHip6, a 
obținut cu ușurință victoria. Pach- 
țnan a cîștigat la Fairhurst iar 

Unzicker la Donner. Partida A-» 
lexander-Fuderer s-a terminat re
miză, iar partida Smîslov-Szabo 
s-a întrerupt cu șanse mari de vie* 
torte de partea marelui maestru 
sovietic.

La 2 ianuarie, In ziua dț o 
dihnă, Keres a jucat cele două 
partide amînate. După 25 mutări 
el a făcut remiză cu Smîslov, iar 
partida Keres-Unzicker s-a intre* 
rupt într-o poziție egală.

După desfășurarea a patru run
de, clasamentul se prezintă astfel: 
1—2. Smîslov (URSțS), Pachman 
(R. Cehoslovacă), 3 puncte; 3—4. 
Keres (U.R.S.S.), Unzicker (Ger* 
mania occidentală) 2'/s puncte și 
cite o partidă întreruptă; 5. Szabo 
(R. P. Ungară) 2’/s puncte; 6—8. 
Donner (Olanda), Alexander (.An
glia), Fuderer (Iugoslavia) 17» 
puncte ; 9—10. Fairhurst (Anglia), 
Phillips (Anglia) 7x punct.

La 1 ianuarie, participaoții la 
turneu au fost invitați la o recep* 
ție oferită în cinstea lor de pțb* 
mărul orașului Hastings, cu prile* 
jul Anului Nou.



Ca in taatg celetalte orașe, și in orîștil Botoșani. fotbalul se bu-

SANA-

cură de o largă popularitate, sate de tineri practicind cu drag acest 
spectaculos sport. î ' . ‘t

Țț rumeținu, pentru pruna oara, 
prin părțile Botoșanilor, te în

trebi cu o ușoară urmă de îndoia
lă. cît de numeroase vor fi însem
nările cu privire la prieteniile pe 
care le-a legat sportul îti aceste 
meleaguri despre care se mai spu
ne, uneori, că nu au o „tradiție’1 
sportivă. Cîteva zile petrecute prin 
astfel de așezări, lipsite de „tra
diție” cer însă, apoi tot atîta timp 
pentru a povesti despre frumoasele 
realizări obținute aici, despre oa- 

jgfneni și faptele lor. Și poate tim
pul acesta nu va cuprinde decît 

crîmpeie din rodnica activitate 
sportivă pe care o poți întîlni în 
Botoșani,. în numeroase alte orașe 
în care oamenii făuresc o tradiție 
mai nouă, tradiția prieteniei 
meni'or muncii cu stadionul, 
aerul proaspăt al pădurilor 
marginea cărora se desfășoară în
trecerile de cros, prietenia cu spor
tul, datator de sănătate, de noi 
fdrțe db mtinca și voioșie.

SPORTUL, ISVOR DE 
TATE...

Sînt, îtr' Botoșani? silfe și side 
de tineri și tinere, și alături 

de ei numeroși vîrstnici care prac
tică cu drag sportul. Nu vin însă 
pe stadion așa cum veneau, cu 
ani în urmă, cei cițiva „spor
tivi" ai orașului, ca : industriașul 
MarguFus, colonelul Patrulius sau 
boiernași ca 
Jean Weiner, 
de sport de 
trîndțvie pe 
menii muncii

Vîlceanu, Văsescu sau 
alungați pe terenul 

plictiseala zilelor de 
care le trăiau. Oa- 

___  ... din Botoșani își poar
tă astăzi pașii pe terenul de sport 
pentru că acolo ei găsesc în între
cerile sportive, un mijloc puternic 
<te întărire a sănătăți; lor. Și vin 
în rum ,r mare pentru că astăzi 
Spor’uF rste la îndemîna oricui și 
el dăruiește prietenia sa tuturor 
bam .iilor muncii. înțelegi mai 
bine . cest lucru privindu-i pe stră
zile orașului sau în fabrici, Ia 
locuiți lor de muncă, pe tinerii 
care Poartă cu mîndrie insigna 
G.M A., ps' oamenii aceșEa zdra
veni plini de viață. Așa arată as
tă z: oamenii muncii care au în
drăgit sportu', așa arată Maria 
Bila \ muncitoare la filatură, 
m ’ -C'torul Vasile Vechiu,. electri- 
ciana Ana Bîrsan, lăcătușul Tra
ian Pan-tea, atâția alți sportivi de 
la uzina textilă Moldova, din cele- 
îa' e întreprinderi sau școli din 
B -osani. Mulți dintre ei au tre
cut
Pe 
cest lucru, 
t: iar, mai 
Sportul le 
tatea.

de virata prime» tinereți dar 
chipurile lor nu poți desluși a- 

Ei își simt trupul mai 
puternic ca oricînd. 

întărește tuturor sănă-

DE NOI FORȚE DE MUNCA...

cp ot acolo, pe stadion sau în
- s la de sport, oamenii muncii 

din Botoșani capătă zi de zi noi 
și t t mai sporite forțe pe care le 
folo -C cu dragoste pentru creș-

Muncitorii și muncitoarele de la uzina textilă „Moldova" se min- 
dresc cu echipa feminină de hand bal a colectivului spprtiv Flamura 
roșie, care a obținut numeroase victorii In intilnirile susținute.

datorită 
muncii, 
îndepli- 
în pro-

In campania agricolă de toamnă 
ir citorii de la S.M.T. Deta au 
fcșt în primele rînduri. Succesele 
K purtate au fost posibile 
trie bune organizări a 
fctfel că S.M.T. Deta și-a 
tert sarcinile ce-I reveneaH 
► ’te 4e 100 la sută.

"«cese importante In muncă au 
t sportivii din echipa de vo

it cea de fotbal. .Astfel, fo'.ba- 
Marii Pcst’n a realizat 70 

saronîl* ce-i reve-
i. frw-taș în în trece-
yafatt- El a muncit pe o- 

c . cphctfrț dm 
** jrw'*—►--- vcT/ibalistul

-C mmea.

li
fe 
■BtC.

sare

să practice spor-

ferea producției 
muncii. /tei — 
muncește Monta 
cînd a început 
tul; parcă nesecată este, de ase
menea, energia unor alți spdrtivi 
ca ajutorul de maistru, Ion Răuț, 
strungarul Șloim Moraru, lăcătu
șul Gh. Moldov-atiu, muncitoa
rea Elena Rohatin, lăcătușul Her
man Cohn sau funcționarul Aurel 
Ostafie, care s-au dovedit a fi 
fruntași la locurile lor de muncă.

Și asemenea exemple sînt nenu
mărate. Le întîlnești la fabrica 
„Pionierțil", la uzina textilă Mol
dova, la atelierele „Strungul”, la
I.C.B.  sau I.C.R., la școala tex
tilă, la școala de tractoriste sa-u 
la școala medie de 10 ani. Pretu
tindeni, sportul a devenit tovarăș 
bun muncitorul!ui din fabrică sau 
tînărului elev.

. . ’ i șț productivității 
ii. Cu mai multă îndemînjre 
:eșfe Hontâ Burcă la ring' de

SI DE MINUNATE CLIPE DE 
DESTINDERE

Intrecerea sportivă este unul din 
mijloacele cele mai plăcute de a 

petrece o parte din timpul liber 
căci, în afară de aportul pe care-1 
aduce în întărirea sănătății și for
marea unor oameni puternici, oțe- 
liți, sportul înseamnă o puternică 
chemare la întrecere, la pregătirea 
pentru cît mai valoroase perfor
manțe. In Botoșani există nume
roase secții pe ramură de sport în 
care oamenii muncii practică hand
balul sau voleiul, șahul sau tirul, 
boxul sau luptele, tenisul de masă 
sau fotbalul, schiul sau patinajul. 
Firește, nu toate au o intensă ac
tivitate, nu pretutindeni rezulta
tele obținute sînt mulțumitoare 
dar de cele mai multe ori întîlnești 
cîte im mănunchi de sportivi care 
au și pornit pe drumul măiestriei. 
Este rezultatul întrecerilor orga
nizate în fiecare colectiv sau cerc 
sportiv, rezultatul seriozității cu 
care se pregătesc sportivii dintre 
care at'eții Mîhail Juravăț, . Emi-

la S. M. T. Deta
Și in activitatea sportivă S.M.T. 

Deta este fruntaș. Sportivii de 
aici, au obținut rezultate bune nu 
numai în activitatea compeitițto- 
nală dar și în domeniul muncii 
G.M.A. In prezent, colectivul spor
tiv are 72 purtători ai insignei 
G.M.A. gr. I.

Secțiile pe ramură de sport au 
șl ele o bogată activitate. In se
zonul încheiat de curînd, echipa de 
fotbal a S.M.T.-ului a avut o fru
moasă comportare termirrînd pri
ma în clasamentul campionatului 
raional. Secția de volei are 30 de 
jucători, cea de tenis de masă 20 
iar cea de șah 50. De curînd a fo-t 
înfiLtțată o nouă secție, secția de 
box.

lia Cucpfeanu, Elisabeta Hlușcu,
foțbfljștfi. Segal MoritzJ Pfetru Po- 
povici, loader Teodorescu, boxeri 
ca Anton Jugăparu sau Vasile 
Popovici, simt,numai -cîteva exem- 

Aple. Alături de aceștia, întîlnești 
pe terenul „1 Mai” sau pe terenul 
de' fotbal și handbal aljșcolii me
dii tehnice de statistică, pe tere
nul de volei al colectivului Pro
gresul, pe cel de baschet al colec
tivului Voința sau îh sala de gim
nastică a școlii medii de 10 ani, 
numeroși oameni ai muncii din în
treg orașul.

Și pretutindeni, domnește voio
șia, tinerețea, dragostea de viață.

Sînt numai cîteva frînturi din 
viața sportivă care pulsează cu 
tărie în colectivele sportive din 
orașul Botoșani, unul din orașele 
fără „tradiție” sportivă...
tnoooooocoo- pooooooooc -J

| PENTRU LICHIDAREA LIP<| 
8 SURILOR CARE MAI DĂINUIE 8 
8 § 8 8 8 Z2 m întîlnit în Botoșani 8 
81* mulți, foarte m-ulți oameni, 8 
8 inimoși, cu dragoste de sport și 8 
8 am înțeles că multe din fru- 8 
8 moașele realizări pe care le-am | 
g cunoscut aici se datoresc aces- g 
8 tora; unor oameni ca profesorii 3 
8 Th. Turtoi, Niculaie Istrate, S 
g Vasile Cepar sau ca Simon g 
8 Waisman, Maria Hasna, Aurel 8 
| Dorou, Mircea Bnehufescu, mem-1 
g bri ai diferitelor comisii rate-8 
| nale pe ramură de sport și mul-8 
8 tor aMor membri ai comisiilor s 
8 de pregătire și examinare g 
8 G.M-A. sau ai colectivelor spor-8 
g tive. Sînt însă și altfel de oa-| 
8 meni, cu alte concepții, cu altă | 
latitudine față de munca lor. Și 8 
8 tocmai de aceea la colectivul | 
8 Locomotiva nu se desfășoară a- 8 
| proape nici un fel de activitate, | 
8 1a Flamura roșie „Republica” 8 
8 sportul de masă este în bună 8 
8 măsură neglijat, din această | 
8 cauză unele sporturi și îndeo- 8 
8 sebi cele de iarnă și din atle-1 
g tica grea sînt foarte puțin prac- g 
8 ticate și în afară de volei și 8 
8 handbal, particiipa-rea elemeri- 8 
8 tul ui feminin la viața sportivă g 
8 este încă nesatisfăcătoare. A- 8 
j ceasta, pentru a nu mai amin-| 
8 tj numărul insuficient de bazeg 
8 sportive, și alte lipsuri care 8 
8 frînează ridicarea la un nivel | 
g superior a sportului de perfor-8 
8 manță în orașul Botoșani. |

Numeroșii activiști sportivi 8

însă una din principalele ga- 8 
ranții că în Botoșani munca 8 
poate fi mult îmbunătățită, că 8 
acest oraș poate ajunge în scurt 8 
timp la nivelu' celorlalte orașe g 
unde sportul a avut condiții de 8 
dezvoltare mai. prielnice. 8

DAN GIRLEȘTEANLJ |
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Pentru activitatea sportivă de 
iarnă, consiliul colectivului sportiv 
a alcătuit un plan de muncă în 
care figurează, printre alte sar
cini, înființarea unei secții de lup
te formată din participanții la 
trîntă de la Spartachiăda satelor. 
Planul de muncă mai cuprinde, 
de asemenea, organizarea unor 
concursuri de schi, precum și or
ganizarea concursului Spartachia- 
det de iarnă a satelor.

Avînd sprijinul comitetului de 
întreprindere și al organizației 
U.TJA, coBsilinl colecttvutai spor
tiv de la SAA.T. Deta este hotfrit 
să-și intess fice «s-oca
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expfrifnța consiliilor sportive regionale
- O evidență bine întocmită —

Nu se poate concep:- o muncă 
organizată, planificată, fără 
evidență precisă a sarcinilor ș 
a realizărilor lor. Desigur, nu 
este vorba die întocmirea unui... 
dosar pentru fiecare problemă 
măruntă sau de împodobirea 
pereților cu tot felul de gra
fice și de planuri care, însă, 
să rărnîna frumos desenate a- 
colo unde sînt, fără a fi puse 
în practică. Bunul mers al miș
cării noastre sportive cere din 
partea fiecărei unități o evi
dență clară, care să reflecte în 
orice moment situația reală, 
realizările obținute, lipsurile 
existente și direcția spre care 
trebuie îndreptate eforturile, 

_ pentru lichidarea lipsurilor.
Un exemplu de felul în care 

trebuie întocmită evidența mun
cii sportive îl constituie consi
liul sportiv regional al asocia
ției Voința din Regiunea Auto- 

■ nomă Maghiară. După c-inm ne 
ferată corespondentul nostru 
loan Păttș, atît președintele con
siliului regional, tov. Ioan Peter, 
cît și secretarul D. Saszet, pot 
prezenta oricînd o situație -reală 
a colectivelor sportive Voința 
din- regiune, datorită telului în 
care evidența este întocmită și. 
ținută la zi, repartizată pe 
probleme, obiective și resoarte.

Pot servi de model eviden
țele cu privire la îndeplinirea 
angajamentelor pe anul 1954, 
pe obiective, perioade de timp 
și colective sportive, precum 
și cu privire l-a dezvoltarea 
complexului G.M.A. Din evi
dența acestui consiliu reiese, de 
asemenea. în modul cel mai 
clar, gradul de dezvoltare al 
activității sportive în oadrul 
colectivelor și al cercurilor 
sportive. In acest fel, avînd 
permanent în față realizările 
obținute și lipsurile înregis
trate în muncă, membrii consi
liului regional Voința își pot, 
la rîndul lor, planifica munca, 
își pot îndrepta eforturile acolo 
unde este nevoie, evitînd în-
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Pregătiri de iarnă
Pregătirile pentru sezo..ui spor

tiv de iarnă sînt în toi. Din scri
sorile corespondenților noștri reie
se că în multe colective s-a mun
cit intens în ultima perioadă pen
tru amenajarea bazelor sportive și 
pentru punerea la punct a mate
rialului sportiv.

• O vie activitate duc 
vele asociației Recolta din 
Făgăraș. In împrejurimile 
nelor Arpaș, Șoarș, Voila, 
Recea și Șercaia au fost
jate pîrtii de schi. Mai mult, pen
tru a se prezenta în cit mai bune 
condiții la Spartachiada de iarnă 
a satelor, tineri țărani din aceste 
comune și-au confecționat, cu mij
loace proprii, zeci de perechi de 
schiuri. Trebuiesc evidențiați ti
nerii M. Buhalther și I. Krempels, 
membri ai colectivului 
Șoarș, care, au construit 
rechi de schiuri

Colectivele sportive dm 
au amenajat două pîrtii de .schi și 
s-au îngrijit de procurarea mate
rialului necesar.

• La Iași, colectivul Locomotiva 
a terminat pregătirile, iar sporțjvli 
săi așteaptă cu nerăbdare zăpada 
și gerul pentru a putea folosi pîr- 
tia de schi amenajată de 
dealul Boghian și pentru a 
activitatea la patinoar. In 
tarea condițiilor atmosferice
nice, sportivii acestui colectiv au 
pus la punct planurile pentru con
struirea unui bob.
• Nu aceeași situație o găsim 

în comuna Fundata din raionul 
Stalin. Deși în această comună 
sînt schiori fruntași, ca Gheor- 
ghe Sumedrea, Moise Gîrbacea și 
alții, activitatea este stebă, de
oarece colectivul ■ Recolta di.- co
mună nu are echipam: rt scert r 
Aceaata, p -vjn d torart-â l.~ 
conducerea a 
țefes pe

coîeeti- 
raionul 
comu- 
Vaida- 

amena-

Recolta 
zece pe-

Făgăraș,

ei pe 
începe 
aștep- 
priel-
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grămâdbrea lipsurilor sau inde- 
plimreai formată a angajamen- 

prin „asalturi" al căror 
ar fi exclusiv cantitatea., 

calității.
area consiliului regio- 

inerea la zi a evi
cts și în munca 

egiune. Astfel, 
Voința Tg. 

o
cokct:
Mureș 
evidență 
blemelor. 
este suficient tna
importanța acestui jept: dato
rită' strictef evidențe în do
meniul a dmrniist r a t iv-f irua-nci-air,
procentul membrilor cotizanți 
ai colectivului se ridică l.a 95 
la sută

Ca urmare a muncii saile 
just orientate, consiliul regional 
din R.A.M. deține draipeiil a- 
cordat de asociația Voința calui 
mai bun consiliu sportiv re
gional.

Recent, consiliul regional Vo
ința a ținut o ședință in care 
a prelucrat, în fața activiștilor 
din colective, obiectivele aso
ciației Voința în amul 1955 și 
sarcinile ce revin fiecărui colec
tiv în îndeplinirea acestor., o- 
biective. Și, pentru ca cele dis
cutate să nu rămînă simple 
vorbe, consiliul sportiv regional 
a întocmit, cu sprijinul Urnumii 
regionale a cooperativelor meș
teșugărești, caiete-model care 
au fost împărțite tuturor pre
ședinților de cooperative și res
ponsabililor sportivi de coope
rative. Aceste caiete conțin 
planul de mutică al colectivului 
sportiv respectiv, calendarul in
tern al asociației Voința, mo
dele de raport, etc. Această 
inițiativă va duce, fără îndo
ială, la sprijinirea mai activă a 
colectivelor sportive de către 
conducerile cooperativelor și, 
implicit, la întărirea și dezvol
tarea activității sportive a co
lectivelor Voința din Regiunea 
Autonomă Maghiară în anul 
1955.

,z

At

Un plan de muncă concret

1S~ 
vor 
ne-

Activitatea competițională de 
iarnă din anul acesta va fi foarte 
bogată în regiunea Arad ca și în 
întreaga țară. Pentru acest lucru 
comitetul pentru cultură fizică și 
sport al regiunii Arad a luat o 
serie de măsuri menite să asigure 
buna desfășurare a acestei acti
vități.

Prima măsură luată a fost a- 
ceea a alcătuirii unui plan de mun
că concret, defalcat pe oameni, 
plan care a fost prelucrat cu toate 
comitetele raionale ale regiunii.

In primul rînd a fost făcută re
partizarea bazelor sportive și a să
lilor de gimnastică existențe, co
lectivelor sportive Lucrul nu a 
fosj ușor, dat ii: :d că numărul ba
zelor sportive nu a crescut în a- | 
ceeași măsură en numărul celor ce I 
au început să pract’ce sporturile 
de iarnă. Totuși, datorită unei ’fus
te repartizări, sportivii arădeni 
avea în timpul iernii condițiile 
cesare practicării sportului.

O altă sarcină deosebit de 
portantă care se desprinde dtn pla
nul de muncă este organizarea 
mai multor cursuri de arbitri și 
instructori sportivi. Astfel, vor fi 
Organizate în raioanele regiunii 
Arad cursuri de arbitri la fotbal, 
volei, handbal, baschet și oină. In 
orașul Arad, vor funcționa în plus 
și școli pentru instructori de lupte, 
gimnastică și tir. Tot în orașul A- 
rad va începe la 10 ianuarie un 
curs de perfecționare pentru arbi
trii de fotbal.

Pentru atra 
tineri

<
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Peste pâdui.ua Bamiasa, oe.aița 
șe ridică încet, lăsînd s"S se con
tureze pe orizontul plumburiu si
luetele copacilor desfrunziți.

Se pare că aici nu Intîlnești 
freamătul obișnuit al terenurilor 
sau al sălilor de sport

D.ar, drumul destul de desfundat, 
duce în inima păduri', ia Cen
trul de Antrenament al Asociației 
„Dinamo", unde niu peste multă 
vreme vor fi concursuri de călă
rie, Cu acest prilej vom vedea 

hărin'd peste obstacole pe lînărul 
Dumitru Veflicu, pe catul Fildeș, 
pe Gheorghe Antohi pe Mindir sau 
pe Nicolae Niculescu sărind cu 
multă eleganță p« calul ce poartă 
atît de semnificativ numele de 
„Elegant", alături de Fel'x Topes- 
cu, Oscar Recer, Gheorghe Lan- 
ga, Virg’l Bărbuceamu, Mihai 
Măimescu, Panait Șîrbu sau cei 
de la Recolta, care vor face cu 
această ocazie primii pași pe dru
mul măiestriei sportive.

In acest loc, astăzi liniștit, unde 
acum nu sînt gata decît grajdu
rile, se vor ridica terenuri de 
steeple și cros și nu departe vor 
fi și tribunele din care iubitorii 
sportului călare vor admira între
cerile de pe terenul de obstacole.

Să nu credem însă că cei de 
la dresaj au fost uitați. Un ma
nej m-are, închis, va face parte, 
de asemenea. din această moder
nă construcție sportivă.

Iar cînd totul va fi gata, etnd 
toate dorințele călăreților de la 

|D:namo vor f: îndeplinite, munca 
'va putea începe cu și mai mult 
spor, făcindu-i să obțină perfor 
mante și mai valoroase.

★

Vremea destul de aspră nu i-a 
speriat pe tinerii sportivi de la 
Centrul de Antrenament al aso
ciatei „Metalul". Dimpotrivă 1 

Calul le-a devenit dim ce în ce 
mai drag. Nu-1 pot părăsi nicicum.

Parcă nu simt nici asprimea vtn- 
tului, mei rafalele ploii și i*’ci 
fulgii de zăpadă. Și cu toate a- 
cestea, nu odată au trebuit să 
descaiece și să se adăpostească, 
tntrucit timpul nu-» lăsa să con
tinue.

Dar atît pentru micul Dorojar, 
pentru Nely Soltiș, cit și pentru 
antrenorul Mihai Mămescu, vre
mea bună sau rea, iarna sau va
ra stat tot una : încălecâm pînă se 
înserează, curățăm caii, punem to
tul la loc, asta este deviza lor 1

Pentru acești călăreți, continua
rea antrenamentului m timpul ier
nii fste foarte importantă, 
că numai așa vor F gata 
mele zile de primăvară, la 
le concursuri, să participe 
de călăreții fruntași.

sportive.

terenuri de

pentru 
în pri-
prime- 
alături

★
in ntij-Și acum, un scurt popas 

locul călăreților de la C.C.A.
Ei sînt pe (deplin mulțumiți,

STAVILĂ NICI PENTRU CĂLĂREȚI

Călărețul fruntaș, Gh. Antohi trece cu st^uranfă peste un obstacol 
dificil

avirrd la dispoziție un manej în
chis.

Din primele ceasuri ale dimine
ții și pînă seara tîrziu, aici se 
lucrează. îndrumările celor 4 an 
trenori le sînt de un real folos 
sportivilor și fiecare vrea să știe 
cit mai multe.

Intr-un colț 
colae Mihalcea 
tru executarea
dresaj preolimpică. Ceva mai târ
ziu se lucrează la „culoare", „-pa
saje", „obstacole".

Maestrul sportului Mihai Timiu, 
„pitit" intr-un ungher al mane

al manejului, Ni
se pregătește pen- 
unei progresii de

3

Pin adnnhteg comisiilor centrale

BASCHET

buchisește" o progresie de 
El va prezenta un cal de 
la primele concftrsiri.
oei (ie la proba completă 
lasă mai prejos. De dimi-

jului, „ 
dresaj.
dresaj

Nici 
nu se 
neață pornesc la crosuri pe cimpul 
de antrenament. Kilometrii pro
gramați trebuie doar parcurși-

Peste tot, călăreții din Capitală 
se pregătesc pentru viitoarele con
cursuri și ca ei fac, desigur, șl 
cei de la celelalte centre hipice 
din țară, căci: „Lama nu-i o sta- 
vi'lă pentru călăreți".

ILEANA HOLBAN

O

Sportivii de la fabrica de biscuiți
sportive

Deoarece numeroși instruc
tori de baschet cu o continuă 
activitate în ultimii ani nu au 
calificarea de antrenori, cole
giul central al antrenorilor din 
comisia centrală de baschet, în 
colaborare cu inspecția de bas
chet d-n C.C.F.S., organizează 
în zilele de 29 și 30 ianuarie 
un examen teoretico-practic 
pentru calificarea de antrenori 
a elementelor cu nunei cores
punzător.

Examenul va consta din trei 
probe : proba scrisă, proba teo
retică și proba practică. Pen
tru proba scrisă vor fi pregă
tite problemele expuse în pro
gramul pentru secțiile de bas- 
chet a-le colectivelor sporț've 
fpag. 21—22—23—24, punctele 
1 și 2) iar pentru proba teo
retică problemele dela pag. 25— 
26—27 lpunctele 3 și "4). Proba 
P’actică constă din pregătirea 
și conducerea unei ședințe de 
antrenament.

Cei chemați la examen vor 
prezenta documentele dovedi
toare ale activității lor practi
ce nrecum și planul de rmmcă

pe anul 1955.
La acest examen, vor partici

pa numai instructorii cu o ac
tivitate temeinică, cunoscută de 
colegiul central al antrenorilor. 
Iată tabelul celor convocați la 
examen: Vasile Bordeianu, Ra
du Bădescu, Grigore Costescu, 
Const. Florescu, Ștefan Gher- 
culescu, Gheorghe Miulescu, Ga- 
vril Roncea, Ion. Șulea, Alexan
dru Teodorescu, Eugen Zeteș 
(București) M’hai Negulescu, 
Mircea Ionescu (Iași), Alexan
dru Mokoș, Mihai Bachner, I- 
van Heigl, Ion Milea, Franclsc 
March (Timișoara), Alexandru 
Șerban, Ion. Bodani, Ludovic 
Arkoși, ILadislau Gyarfas (Cluj) 
Paraschiva Deli (Oradea). Mar
tin Elek (Tg. Mureș), Sigis
mund Lupii (Focșani).

★
In ultima sa ședință, biroul 

comisiei centrale a discutat o 
serie de probleme legate de 
desfășurarea campionatelor re
publicane pe anul 1954 ca și 
măsurile ce trebuiesc luate pen
tru frn bunăitlă firea organizării 

campiorrotelor pe anul 1955.
I

Rodnica activitate a comisiilor pe ramură de sport 
din regiunea Bacău

purtători aibrică sunt 
G.M.A. gradul I și II. 
de volei hiptă cu ardoare în cam
pionatul orășenesc, iar echipa fe
minină de cros se numără printre 
cele mai puternice din oraș.

Printre sportivele de frunte din 
fabrică Wtîlnim pe Maria Trifu și 
Ghifa Dănilă. Amfridouă au obți
nut multe victorii in competițiile 
de șah, iar la locul de muncă ele 
sînt totdeauna un exemplu. Mun
citorii de la fabrica de biscuiți vor
besc eu dragoste și admirație și 
de Iancu Mihai, mecanic și gimnast 
de nădejde, de Maria Marinescu, 
campioană regională de cros, ți 
de multi alții.

Directorul fabricii, Nistor Șerhan, 
e primul cane se bucură de suc-

Multe sînt colectivele 
cu care se mîrudresc canstănțenâi. 
Printre aceste colective în care 
pulsează o intensă activitate, este 
și cel de la fabrica de biscuiți: 
colectivul Flamura roșie Alimen
tara.

E deajuns să privești in jur, de 
cum intri pe poarta acestei fabrici, 
și-ți poți da seama că sportul se 
bucură aici de multă prețuire. De 
la primii pași, te tatimpină, curat 
și luminos, clubul colectivului, tinde 
tineri și virstntai petrec neuitate 
ceasuri, juctad tenis de masă și 
șah. Vei aven apoi ocazia să faci 
cunoștință cu frumoasa bază spor
tivă, amenajată cu sprijinul con
ducerii întreprinderii. Nu e zi In 
care să nu tatiinești pe acest te
ren sportiv zed de muncitori pre- 
gătmdu-se cu sirgvmță m vedere» j ©esele in muncă și ia sport ale 
diferitelor competiții ’ ~ — -feritelor competiții.

Desigur că Intr-un cfllecti 
tiv unde se pune atit sufle' 
entuziasm fri munci, realttiri!

tiv spor-
pune atît «tatet,. și 

-------  munci, realUiriletau 
se lași mult așteptate Sportivii de 
aci vorbesc cu însufleți** despre 
victoriile lor. 54 muncitori «Kn fi

II

tinerilor. Nici m poate fi altfel. 
Și d este un sportiv Înfocat, care 
a cucerit printre primii Insigna 

' GMJL, dind astld un bun exem- 
piu cetorlaiți sportivi.

’ej O. Că^rițd, crsMyondeta

Ia ultima vreme, Tn regiunea Ba
cău au fost reorganizate mat mul
te comisii regionale și orășenești 
pe ramură de sport, specifice se
zonului de iarnă. Astfel, dintre co
misiile regionale care au fost re
organizate, amintim pe cele de 
*chi, handbal, șah, tenis de masă 
și vok-i. Cu această ocazie, nu fost 
prezentate dări de seamă asupra 
activității desfășurate de vechile 
comisii în cursul anului trecut, re- 
ieșind o seria de realizări șj lip
suri. După alegerea noilor mem
bri ai 
șenești 
cut la 
muncă 
iarnă-

Multe 
dată la 
Copiisia 
orașului Bacău s-a îngrijit ca pînă 
la 15 decembrie să se termine toa
te înscrierile colectivelor sportive 
pentru activitatea noului centru de 
antrenament la schi care va func- 

[ ționa pe stadionul Libertății din lo- 
I calitate. De asetpenea, Pentru bu-, 

na desfășurare a antrsifetaentelor 
la acest centru de schi, a fost 
format wn corp de instructori vo
luntari, eare vor răspunde- în fața 
comisie'’ orășenești de pregătirea 
tel "id a aspiranților G.M.A în 
vederea trecerii norme-: de schi. 
Centrulnj de antrenament la schi 
din orășel Bacta i-»H fost puse la

comisiilor regionale și oră- 
am indite mai sus. s-a tre- 
întocmirea unor planuri de 
pentru perioada lunilor de

comlsii au trecut de în- 
îndeplinirea sarcinilor, 

_ orășenească de schi a

dispoziție 50 perechi de schiuri, 
20 de perechi bocanci de schi șî 
20 de treninguri. Piuă la sfirjltuF 
sezonului de iarnă vor fi inițiați 
In acest sport 300 de tineri și ti
nere și sie vor depune 1-700 norme 
G.M.A. la schi.

Centre de pregătire a aspiranți
lor G.M.A. la schi vor mai func
ționa în iama aceasta și la Pia
tra Neamț, Bicaz, Moînești și 
Comănești. La Piatra Neamț s-a 
terminat de curtriid cu sprijinul sfa
tului popular orășenesc, amenaja- ' 
rea unei pîrtii de schi. O frumoasă 
Inițiativă a fost luată de comisia 
regională de schi în vederea dez- , 
voltării pe o scară mal largă a 
sportului cu patine și săniuțe. 
Pentru sprijinirea acestei inițiati
ve, întreprinderile cu ateliere me- 
cenice din mai multe localități ale , 
regiunîf Bacău vor confecționa dirt 
deșeuri, 300 de patine și 150 de 
săniuțe pentru copii. In orașele 
Bacău, Piatra Neamț, Moînești și 
Buhuși a început zilele trecute a- 
frfemrjsrea patinoarelor. Pertru 
popularizarea hocheiului s-a hotărit 

| înființarea a dorră 6edții, în ora
șele Bacău și Buhuși.

In același timp, comisiile regio
nale, orășenești și raionale de fot
bal, handbal, atletism etc. își vor 
continua activitatea în tot timpul 
iernii prim organizarea cursurilor 
de arbitri și instructori.

(de la subredacțla din Bacău)

Era o vreme, nu proa îndepăr
tată, cînd asociația Flamura roșie 
putea fi dată ca exemplu negativ 
în orice domeniu ' al activității 
sportive, fie că era vorba de spor
tul de mase sau cel de performan
ță. Astăzi, ia numai citeva lună 
de la reorganizare, asociația Fla
mura roșie se poate mlndri cu 
succese însemnate pe 'drumul a- 
tragwii maselor de oameni ai 
mimoii din industria ușoară și 
ceia alimentară în sport ca și pe 
cel al ridicării, nivelului 
lor săi fruntași. Victoria -eitaipM 
Flamura roșie U.T.A. Arad în 
campionatul republicam de fotbal, 
ca și celelalte 61 de titluri de 
campioni republicani cîștigate de 
6chtorii, jucătorii de tenis de masă 
și popice, aOeți-i, luptătorii și hal- 
tererfiiii, boxerii șl, mai ales, ca
notorii asociației, comportarea lăn‘- 
dabilă a sportivilor din asociație 
selecționați în loturile republicane 
in cursul înUlnirîlor intemaționajle, 
ca și a celor 27 de echipe, din, cam
pionatele republicane dovedesc 
preocuparea consiliului central al 

- ■ ™ ......... •- '-***
măiestriei sportive, a

AsBciatia Flamura roșie >oate și trete să deviaă o

pionatele republicane

a'-x-ritiei Hlamura roșie față de 
ri ăicacea
meni' -ilqr s^i. O preocupare de sea- 
...2 _ ’’ ’’-o și acțfunea de
atragere a maselor de sallariăți în 
activitatea «oortivă. Intensa mun
că de- organizare du6a în cole 172 
de rolretive și 676 cercuri sportive, 
cei 18.426 de particinanți la Spar- 
tac^iiada sindicală, 61 709 partici
pași la cărnip-onatele
„1 Mai 
piirtfrea
G.M.A. la purtători «de insignă 
gr. I și II precum și ridicarea

săi. <
mă constituit-

de cros 
și „T Noiembrie", înde- 
angajimenteior pe linie

cotizațiilor (acțiune mult ușurată 
prin noile instrucțiuni ale C.C.S. 
în această privință) și folosirea 
largă a posibilităților locale. Con-* 
sliul cefîtral a înțeles că trebuie^ 
ia sfirșit, ‘să-și ia greaua sarcină 
de a lămuri' colectivele sportive că 
munca sportivă se duce cu posi
bilități proprii. De asemenea, co- 
niitetele centrale ale s indica taior 
respective W 
asociația mar 
Ofetasmerete

asociație sportivă fruntașă
buntaâțeaseă activitatea ta crtec- 
tfvete sporthe in anrf 1955. Cea 
■tai ÎHKXrtantă și mai necesari 
măsuri «cte tatirirea bazei orga* 
rwztanriee e asociației, prin crea- 

11 kj de ■otectin «en ylirrijce, 
care să acuveae sub oondiXMrea și 
tadrumarea Comitetelor siadicate 
regionale pe ramuri de producție' 
și să aibă resursele materi* 1 
cadrele
aecesare
Reorganizarea aparatului central de 
conducere și întărirea activului 
de ia norciti’ .colectivei o- vor» duce 
la importante economii pe de o 
parte și pe de altă parte la îmbu
nătățire» -cantitativă și caHtatrvă 
a conducerii tehvice și orgamss* 
lorice a colectivelor sportive. Fără 
îndoială că există destule greutăți, 
Că există risctfP ca 1feJ5 co’ective 
C2<re înainte mi activau să fie uni- 
ficMe «£.. abia ‘să nu activeze, sau 
ca’efrtrtuirile dife unui colectfv uni- 
ficlt ^să se îndrepte ta exctasM- 
tate spre...* veșnica echipă 'fof1 
baij în daiiAa activității cerchrt'or 
și 'a cp'otlalt"' secții ne ftmbră 
țle sport. Depinde însă de felul fri 
care canisiliu-1 ccnti“ă14M asociației 
va șți să îndrume colectivele șalj, 
pen-tru ca acest lucru să n 
întînirde si noile colective, meri 
și .puternice, să-și poată îndpplin: 
misiunea cu succes.

O serie de alte măsuri prevăd 
întărirea bazej materiaie a colecti
velor, puni-ndu-se accentul în acest 
scap pe mărirea necontenită a 
miumănUlui de membri, încasarea

4unor elemente ca Iosif Poti Ș‘ 
luliana Tască la tir, C. Andrejei, 
C. Bode, Viorica Arian la atletism, 
Mircea SucfU la schi etc. reprezin
tă succese categorice in munca de 
atragere a masetot fr» sport. Creș
terea nuntăruluf de membrt 'cu 
aproape 30 la sută in acest an și 
imbimătățirea acțiunii de stin
gere a cotizațiilor, ca și cele 95

■ '■ —V“ 

colectivului „Lanoș Herbak* din 
Cluj stat pași înainte pe calea 
întăririi bazei materiale' a colec
tivelor sportive.

Cu toate adeste succese obținute 
pe pâan general, asociația are tacă 
o serie de colective care nn-și în
deplinesc nici pe departe s^cmile. 
Lucru! este cu atît mai grav cu 
cit este vorba de colective mari, 
ca Fabrica de 'Confecții, .7 No
iembrie' și F.R"B.' din Caretafă, 
„Industria Linei' din Timișoara, 
„FusuC din Galați, * unftstfi cu 
largi posibilități pentru angrena
rea unui mare număr de salari ați 
în sport dar m care munca fără 
elan a eonsiHitar colectivelor spor
tive șf insuflckrita Indrerrtiăne din 
partea asocîațief au contribuit deo
potrivă la --.j-uiMir.
sportive. La 
Milivoi în 
PaScui Beta 
Aurrl la Iași 
tivitatea lor, 
respective ale. asociației,.-se date- l 
rește și li'sei d» orientare a aclî- 
t iștilor 4in nrezidi -l roreiftimfi <4Sh- i 
trai al asociației, cane, mergînd I

îmbunătățirea acțiunii 
gere a »

fnrdW* srta g» 
„Lanoș Herbak*

conducere 
din J a asociației Flamura roșie n-au

sTăbrrtia activității 
fel, fanții’ că tov. 

regiunea Timișoara, 
la Sibiu sau Pavel 
au slăbit, prin inac- 
colectrvele sportive

fost tacă lichidate. Este vorba de 
msufk-enta preocupare față de 
atragerea te sport a etementu'ui 
feminin, de indiferența față de, ri
dicarea de noi cadre tehnice și 
orgoniartorice obștești, de lipsa de 
interes față de clasificarea sporti
vilor care și-au îndeplinit normele 
în cadrul competițiilor de casă 
sau regionale. O «Barie de colec
tive ale asociației (fabrica „7 No
iembrie' Bucureștii, F.R.b., țesăto- 
riile Buhuși etc.) pun încă la 
baza activității tar intereseile unei 
echipe de fotbal sau ale altar siec- 
ții pe ramură de Sport în care pot i 
activa trumia.i bărbați, cînd îtn rân
durile salairiațitor predomină ele- ■ 
mentul feminin.

Asociația Flamura roșie este ho
tărâtă să lichideze cu aceste Mpritei 
ca și’cu cede cârc mai 'dăinui" în' 
domeniinl muncit de instruire, de 
pro pa irandă- și agitație si admi- 
nistrativ-fjnanciare și -x ~'l:— 
asociația te * 
sportive sfndic.dc fruntașe,, Pentru 
aceasta s-au ’k»at frică de pe acum 
o serie de măsuri menite să îm-

să ridice
nivelul asociațiilor

trebui să sprijine 
mult, trasând siar- 
comâtetelor de în-

«ijțoeniro- 
e ele trebuie 
sportive atît 

în munca financiară oît și in cu* 
lei!alte domenii.

Lipsurile din munca de propa
gandă și agitație trebuie lichidate 
și ele fără întârziere; numai astfel 
se va putea ajunge la angrerttoea 
de noi mase de sadariați ■ți mai 
ales a cit mai multor salariate în 
activitatea sportivă, atragere®, de 
noi membri în colectivele spri-tive, 
un succes mai mare1 în competi
țiile'de mase și o mat bună com-> 
portare a sportivilor din echipele 
și loturile asociației ta ta-trecdrile 
pe care ele le susțin.

Cu o atitudine Tnereu mai exi
gență față de munca activiștilor 
^ociațfci, cu o cornlate me
reu crescândă în fața lipsurilor șt 
cu o justă înțelegere a scopurilor 
mișcării noastre sportive, cons'liiit 
central al asociației Flamura roșie 
va reuși, fără îndoială, să conducă 
asociația spre noi succese în notif 
an.

activutui
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Pregătirile cicliștilor noștri 
pentru Turul Egiptului

Al VII-lea eamționalt de șah al R.P.R. 
In jurul ceaiului de control •••

' Peste citeva zile va începe a 
doua ediție a competiției cicliste 
internaționale: „Turul Egiptului". 
La această întrecere participă și 
tara noastră, invitată încă de la 
prima ediție cînd cicliștii noștri au 
lăsat o frumoasă impresie.

La 6 săptămînă de la termina
rea ultimei întreceri de fond, „Cu
pa 7 Noiembrie", lotul de ciclism 
al R.P.R. a început pregătirea sub 
conducerea antrenorilor Marin Ni- 
culescu și Alexandru Someșan. 
Antrenamentul a decurs potrivit 
unui program alcătuit în amănun- 
țițne. Astfel. în prima săptămînă 
au avut loc ieșiri de 60—70 km., 
ide-a lungul cărora cicliștii s-au 
cunoscut mai îndeaproape, făcîn- 
du-3Q „sudura" lotului. Apoi s-a 
trecut la antrenamente mai sus
ținute, în cadență variată, pe dis
tante de 80—100 km., știut fiind 
că etapele din Turul Egiptului sînt 

•Jn general destul de scurte
De asemenea, . țintndu-se seama 

de faptul că, anul trecut . toate 
etapele din Turul Egiptului au fost 
disputate și duse tntr-o trenă ra
pidă, s-a pus un , accent deosebit 
pe specificul unor astfel de curse: 
porniri rapide, rezistență în re
gim de viteză, precum și nume
roase hărțuieli, Antrenorii aucreat 
pe teren diferite scheme tactice: 
evadări, fărtarțarea plutonului, ur
mărirea ^fugarilor",, etc. Pentru 
dezvoltarea rezistenței au avut loc 
și antrenamente de peste 100 km., 
de-a lungul cărora, pe anumite 
porțiuni, s-a rulat în spatele mo
toc’cletei. (antrenament mecanic), 
pentru obținerea unei frecvențe cît 
mai ridicate. Mai toate antrena
mentele s-au terminat prin hăr- 
Kieli și sprinturi, acțiuni speci-

!e oricărui sf’rșit de etapă în 
marile Întreceri.

Labuna desfășurare a acestor 
pregătiri a colaborat si doctorul 
Paul Prodan, care a făcut zilnic 

.atent control medical al cicliș- 
tilor.

fa» afara orelor de antrenament 
efectiv, lotul de cicliști a luat par
te la ședinje educa‘ive, analizînd 
teme tactice și tehnice, subiecte 
(politice și ideologice.

Lotul R.P.R., a fost alcătuit din 
târmătorii -cicliști- C. Sandru, C. 
Dumitrescu, St Sebe, G. Moicea- 
nu, St. Stefu, N. Vasilescu, G. Is- 
trate, R. Schuster și L. Zanoni, 
dâre au acoperit în cursul perioa
dei de pregă titre 2500 km.

• După însemnările zilnice din

Activitatea la hochei
9 Timpul friguros dki ultimele 
dtte a> dat un nou impuls pregăti- 
Wior pentru activitatea de hochei 
pC gheață. Evenimentul cel mai 
apropiat este începerea campiona
tul!ui categoriei B. întrecerile ca
tegoriei B se dispută, după cum 
a-a mai anunțat, In patru centre : 
Orașul Stalin, Miercurea Cioc, 
Sighișoara și Cluj. In aceste to
nalități, Comitetele CFS respective 
•u și luat măsuri pentru buna 
organizare a întrecerilor oare În
cep duminică 9 Ianuarie.
<■ Condițiile avantajoase create oo- 
lectivelor sportive cu secții de ho
chei pe gheață pentru participa- 
țrea la această competiție (toate 
"Cheltui aisle de deplasare, cazare. 
Ik»t.reținere stat asigurate de 
IC-CFiS.) au făcut cai un mare nu
măr de echipe să ceară a'fi Inscri
be fi competiție. A-stfal, Un afară de 

carnetul celor doi antrenori reiese 
că rezultatele obținute către sfîr- 
șitul perioadei de pregătire, au fost 
în general bune. Mediile _ orare 
atinse au fost și ele satisfăcătoa
re, dacă ținem seama de tempera
tura scăzută care, se știe, influen
țează asupra realizării unor medii 
orare ridicate.

Perioada de pregătire odată în
cheiată, s-a procedat la o adiucă 
analiză a muncii depose și, in 
baza observațiunilor tehnice, a fost 
alcătuită echipa reprezentativă a 
țării noastre, în componența care-, 
ia au intrat: C. Sandru. C. Du
mitrescu, Gabriel Moiceanu și Ște
fan Ștefu.

Turul ciclist al Egiptului va 
cunoaște anul acesta o amploare 
deosebită. Astfel, la startul probei 
se vor alinia cicliști din Franța, 
Belgia, Anglia, R. P. Polonă, 
R. P. Bulgaria, și alte țări. Aceas
tă competiție prezintă un interes 
deosebit pentru oicliștii din țările 
în care climatul respectiv impune 
o perioadă de pauză în timpul ier
nii, participarea la „Turul Egip
tului" constituind o eficace pre
gătire în vederea sezonului inter
național 1955 care se deschide cu 
marea competiție „Cursa Păcii*. 
De notat că din iotul belgian 
care a partiaipat recent la „Tu
rul Mexicului", face parte și aler
gătorul Van Cauter, unul din ani
matorii ediției de anul trecut a 
competiției egiptene.

întrecerea începe pe ziua de 12 
ianuarie și se va desfășura pe ur
mătoarea rută :

Etapa I, Luxor-Kench, 68 km.; 
etapa H-a : Kench—Akmin 137 km; 
etapa IlI-a : Akmin—Assiut 117 
km.; etapa IV-a : Assiut—Minich 
126 km.; etapa V-a: Mmich-Beni- 
-Suef 132 km., etapa Vl-a : Beni- 
Suef— Fayom 49 km (contra 
cronometru) ; etapa Vil-a: Fayom 
—Guizeh 92 km.; etapa VIII-a: 
Guizeh — Suez 133 km.; etapa 
IX: Suez — Ismaitia 100 km.; 
etapa X-a: Ismailiia —Portsaid 72 
km.; etapa Xl-a: Fortsaid—Zaga
zig 144 km.; etapa XH-a: Zaga
zig— Tanta 63 km.; etapa XIII-a: 
Tanta—Alexandria 126 ion.; etapa 
XIV : Alexandria—Cairo 219 km.

Competița măsoară 1500 km. și 
are două zile de repaus : prima la 
Fayom, după etapa a Vl-a, și a 
doua la Alexandria, după etapa a 
XIII-a. întrecerea se va Încheia în 
ziua de 27 ianuarie, la Cairo.

cele anunțate. încă două formații 
au cerut a fi repartizate ta una 
dm seriile categoriei B : formația 
Rezervele de Muncă din ’ București 
(la centrul de U Sighișoara) și Me
talul Uzinele de Tractoare Orașul 
Statin (ia centrul de la Orașul 
Statin).
■ Comisia centrali de hochei și 
patinaj a stabilit <ja turneul final 
al camptariatuhu republican (ca
tegoria A). si se dispute la Bucu
rești (tur-retur)... Jocerde. cite 3 
pe ai, se vor desfășura alternativ 
pe stadioanele Repufitirii și Dina
mo, care urmează a fi special a- 
manajate. Reamintim că la tocu
rile categoriei A participă : CCA. 
ȘtFnța Cluj. Avântul Miercurea 
Ciuc. Voința Bunareșli. Dkiarao 
Tg Mureș și MeteW Steagul roșu 
Orașul Stalin.

Nu există autor at cronicitor 
de șah care să ou ii aflat plnă 
acum despre renumitele „crize, de 
timp* ale tui P. Seirneanu. Și in 
acest campionat, ca și in mute 
alte competiții trecute, ete i au 
emoționa: pe spectatori, efind une
ori partidelor jucate de cunoscu
tul șah ist bucureștean un demo
dăm tot ne<at?teț>ta4 Persistența 
crize de, timp în joctă hai Seimea- 
iMi. ca și apariția ei și la atți par
ticipant ai campionatului, ne ara
tă limpede că ea nu constituie un 
fenomen întimplător, un simplu 
accident, ci se datorește unui fel 
special de a conoepe lupta șahistă. 
Pentru «4 găsi explicația slrrt-ne- 
cesare citeva considerații de ordin 
general . —- 1

Jucătorul de ooncurs are la dis
poziție un timp de gindire limitat 
pentru un anumit număr de mu
tări (tn cazul campionatului 
R.P.R. — 2 ore și jumătate pen
tru 40 mutări). Desigur, jucătorul 
poate repartiza acest timp între 
diferitele mutări, în proporția in 
care crede că aceasta este nece
sar. De obicei, tn deschidere mută
rile se fac mai repede, ele țitad 
cunoscute din cărțile de teorie, iar 
rezerva de timp astfel obținută 
poate fi utilizată pentru judecarea . 
pozițiilor complicate din jocul de 
mijloc. Nu toți jucătorii fac însă 
un uz raționali al timpului de gin- 
dire. La unele mutări, Intr-adevăr 
mai greu de găsit, ei folosesc d- 
teodiată chiar o ară întreagă, fiind 
nevoiți apoi să facă restul mutări- 4 
lor ‘m cea mai mare grabă, in- 
trind in temuta criză de timp.

Mai există insă și unii jucători 
care intră în criză de timp în 
mod voluntar. Și tocmai din a-, 
ceasta categorie face parte Sei- 
rneanu. Deși pare paradoxal fa 
prima vedere, faptul Iși are expli
cația sa. Acești „specialiști" ai 
crizei de timp, urmăresc, de fapt 
trei obiective: 1) ei vor ca prin 
aprofundarea maximă a poziției 
să-i ’ pătrundă toate subtilitățile, 
pentru a putea folosi imediat ori
ce inexactitate a adversarului;
2) prin aceasta, să-l atragă și pe 
.adversar la un consum mane de 
timp, pentru ca în criza de timp 
reciprocă, tehnifca mai bună îln 
șahul-fulger să-și spună cuvintiul;
3) dacă adversarul vrea să folo
sească indkect criza de timp, mu
țind și el cK mai iute (deși are 
timp suficient de . gindire), el 
poate să greșească și'si piardă.»

In fața certor 12*/j puncte ale 
lui Seimeanu și a locului’ IV ocu
pat de el in clasament cititorul 
ar putea fi mcitoat să creadă că 
această metodă dă totuși rezultate 
bune. In realitate. Insă, trebuie să 
precizam că cele mai muMe dintre 
partidele dștigatr de Seimeanu. 
au fost tocmai acelea în care el 
a folosit normat timpul de gindi
re. Dimpotrivă, în partide&e cu 
criză de tâmp (la Soas și Ja Dri- 
mer) el a ratat cîștigul prin gre- 
șeti inerente șahului-fulger. Sîntem 
rodreptâțiți, deci, să tragem coț»- 
oluaia că metoda „crizei de timp 
votootare" nu este sănătoasă șl 
credem că P. Sermeanu s-a con- 
vtos singur că randamentul sau 
este mai mare atunci cînd joacă 
normal, cu o raționrilă distribuție 
a timpuha de gindire.

In legătură cu problemele puse 
de... ceasul de control, se remarcă 
și o tendință apusă, anume aceea 
de a folosi ert mai puțin timp de 
gindire, murind repede ta toate 

stadiile partidei. Desigur, metoda 
aceasta economisește efortul, dar 
apbcarea ei automată duce inevi
tabil la superficialitate și are 
drept consecință foarte adesea o 
serie de greșeli grave, care duc 
imediat la pierderea partidei.

Ne-am obișnuit să4 vedem mu
țind repede pe I. Bălanei, V. Cio- 
cikea, I. Szabo, T. Gh’ițescu și 
B. Soos. .Am spune chiar că ne-am 
obișnuit să-d vedem pe Bălănal 
mutând repede și. bine... Nu întot
deauna, insă. Iată că tocmai acest 
joc rapid l-a costat pe Bălanei 
partida decisivă cu Costea (în 
penultima rundă) atunci cînd! în- 
tr-o poziție avantajoasă, dispunând 
de timp de gîruțjje suficient, fostul 
campion s-a grăbit să jotace o 
mutare superficială, a pierdut ime
diat o piesă, apoi partida și... 
tittol..u

Jucător „rapid" prim excelență se 
arată timișoreanul I. Szâibo. El 
a avut aproape întotdeauna cîte o 
oră economie față de adversar, xfar 
m majoritatea cazurilor acest a- 
Y-arrtaj pe cadranul ceasului de 
control era însoțit die un handicap 
de un pion, doi, sau mai mult... 
Pentru . un șahist tînăr, obișnuința 
cu un asemenea joc superficial nu 
poate fi decît o frină în cafea 
progresului său.

Și B. Soos joacă de obicei re
pede. La el, însă, efectul superfi
cialității este in parte compensat 
de ușurința cu care găsește tnu- 
tărț bune, consecință a jocului său 
„inatuHall" izvorât dinte-un talent 
neobișnuit. Dar numai cu calități 
maturate nu se poate juca șah! 
Partidele cu Ghițescu și Mititelu, 
trebuie să-j arate lui Soos că ana
liza atentă a poziției este de mul
te ori preferabilă.

Asemenea iui Soos, și V. Cio- 
cîltea, prototipul jucătorului de 
talent, găsește cu multă ușurință 
și repeziciune mutările bune ta 
cefe mai oompticate poziții. Dar 
și ta el această ușurință naturali ă 
poate fi primejdioasă. Ciociitea 
este mereu tentat să joaoe prima 
mutare care se prezintă ta ana
liza poziției, manifestînd o oare
care neglijență ta căutarea ailtor 
posibUități, mai ascunse și mai 
subtile, pe care șahul cu resursele 
sate inepuizabile le conține adese
ori. Exemplul care urmează ni-1 
prezintă pe CiocMtea ta postură 
de jucător superficial!, așa cum 
nu este permis unui maestru de 
talia sa.

C1OCILTEA

Poziția dhi diagramă a survenit 
după o luptă lungă, în oare a- 
vantajtd afternose. Consider hnd, 
probattU, că victoria este . acum

Ciociitea a neglijat să 
cu atenție poziția, in 
ar fi sezi&at. desigur, 
ascunsă a adversarului.

asigurată, 
analizeze 
care caz 
iriitemția 
El a jucat 51...Dg5?? singura mu
tare prin care matul la care spera 
albul devine posibil 1 A urmat, 
surprinzător, 52.Th7+l R.:h7 53.
De7+ și negrul a cedat, deoarece 
urmează mat prin 53...Rh6(h8) 54. 
D:f8+ Rh7 55.Dg8+ Rh6 56.Dh8 
mat. După cum se vede, auto-blo- 
carea cîmpului g5 taie retragerea 
regelui negru.

La începutul articolului, am 
spus că ta deschidere mutante 
(fiind de obicei cunoscute) se pot 
face repede. Dar nu atît de repede 
îneît să rămîi cu o piesă în mints... 
așa cum a făcut Gtocâiltea ta ta- 
tîlnirea cu Costea I Fostul nostru 
campion a vădit slăbiciuni inex
plicabile ta prima fază a partidei. 
In primul rind el s-a prezentat la 
campionat cu o pregătire teoretică 
•n deschideri unilaterală. Dacă lu
crul acesta era firesc la primele 
sate participări la concursuri mari, 
acum însă, cînd Ciociitea este unul 
dintre jucătorii noștri fruntași, re
pertoriul său de deschideri cu total 
restrâns îl face vulnerabil. Astfel, 
Ciociitea a intaat în poziții dificil* 
sau chiar pierdute din deschidere, 
la Ghițescu, Soos și Costea, spe- 
rînd mereu că forța sa combinativă 
va remonta handicapul, ta jocul 
de mijloc. începuturile acestor par
tide sînt instructive.

Ciociitea — Ghițescu: l.e4 e5
2.CfS  Cc6 3 Nb5 a6 4.Na4 d6 5.d3 
Cge7 6.c3 Cg6 7 Ml? Ng4 8.h5 Ch4
9.T:h4  N:f3 10.D:f3 DM (avan
taj pentru negru).

Ciociitea — Soos: l.f4 c5 2.C13 
Cc6 3.g3 d5 4.Ng2 NfS 5.04) Cfb 
6.d3 e6 7.c3 Ne7 8h3 h5 9.Det 
Db6 10.RH2 0-04) ll.Cbd2 Cg4+l 
12. h:g4 h:g44 13.Ch4 TM+ (a- 
vantaj pentru negru).

Costea — Ctortltea : l.e4 cS
2.Cf3  Cc6 3.d4 c:d4 4.C:d4 Cf6 
5.Cc3 d6 6.Ng5 e6 7.Dd2 Ne7 
8.0-04) 0-0 9.f4 C:d4 10.D:d4 Da5 
11.e5 d:e5 12.D:e5 Db6? 13 Ca4 Dc6 
14.Nb5 Cg4 15.De2 Dd7 16.N:e7 
D:e7 17.D:g4 (avantaj pentru alb).

Un alt fel de a privi superficial 
partida de șah s-a manifestat in 
unele partide ale lui D. Drtaier. 
Acesta are tendințe de a sacrifica 
unitatea strategică a partidei de 
dragul unor mici curse tactice, cu 
care să-1 „prindă" pe adversar. 
Tactica aceasta poate reuși într-un 
concurs mâi stal», dar nu ta ftoaâa 
campionatului R.P.R., unde ea «-« 
soldat au irezu’ltate nafa vocabifle. 
Conoludentg ta această privință 
este partida pierdută de Drtaier l» 
Ghițescu. pe oare am publicat-o 
tatr-o cronică anterioară. Temuși, 
ta partea a doua a concursului. 
Drimer a jucat mai sobru, ceea ce 
s-a refiectat in îmbunătățirea re
zultatelor sate.

Toate observațiile de mal aus 
nu reprezintă, desigur, caracteri
zări definitive asupra jucător Bor 
respectivi. Aceasta deoareoe ne-am 
ocupat mai alies de șahiști tineri, 
al căror stil tocă nu este complet 
format, chiar cînd e vorba de ju
cători atît de reprezentativi oa 
fostul campion V. GocHtea. Do
rim ca aceste observații să con
stituie un ajutor in pregătirea șa
hiștilor tineri, arătlndu-te deficien
tele actuate «le joctrtuii lor. împo
triva cărora trebuie să lupte cu 
toată știința, pentru a putea ajun
ge la un înalt grad de măiestrie.

ACTIVITATEA DE HANDBAL ÎN SALĂ Știința i ciștigat „Cupa 31
r tn sala „Recolta".: din Capitală 
MS desfășurat, Mitimeâe jocuri din 
cadrul competiției de handbal in 
aală „Cșpa 30 Decembrie" orga
nizată de asocația ..Metahd" cu 
aprijfand secției aport a C.C.S. Re
zultateleultâhetar' partde au fost 
urmâtoaseie: ,

Știirbâ IjC.F. Metalul 6—1 
(3—1). (fem.) Jocul a fast foarte 
disputat, tn ciuda diferenței de 
acar. Studentele au marcat prin: 
Grezec (3), Lucaci (2), Rădu'escu. 
Pentru' învinse a marcat Sluji
torii. ' • ,

Știința — Voinfa 14—12 (8—5). 
r(masc.) A fost un joc de un d:na- 
mism rar.. Un rezultat egal ar fi 
fost mai jwț. Au marcat: Cazacu 
(7). Vass, (2), Roth (2), Rocacs 
(2), Onota, respectiv Trandafir (7) 
Neguleseu (2), Bîrsan (2), Gheor
ghiu. .... .

Flamura rație — Constructorul 
9—9 (4—5) ffcasc.) Joc echilibrat

, SPORTUL POPULAR
♦-« Nr. 2551

Au marcat: Popescu (4). Frauzjti 
(2), Bordea (t). FUSeA. ranpeeLv 
Cercel (3). Ivânescat (4). Roono- 
șan (2).

In urma omologării reautiștetor, 
clasamentele finale ale competiției 
arată astfel:

MASCUUM

1. Progresul IIH Mt:M W
>. Flamura roșie >4 • 1 •
1. Știința S >• 1 4C41 4
«. Metalul 4 14 4 9'Ji 4
». Voința 5 14 4 e44M 2
4. Constructorul 5 4 4 5 21.*M 4

FKMININ

1. Flamura roșie S » • » »: 1 M
t. Locomotiva sa i s isus s
». Progresul nu u:rr s
4. Știința S t,l*.M^* S
1. Metalul Stil U:M 1
4. Flecara s i e 4 moi a

- N. Moraru, D Dnga .
ooreppobdepți

Copia și jaaiorii de categoria a 
doar »-*■ întrecut timp de trei 
zile (ML 29 și 3D decembrie) in 
tradâUaeaM concure de. na laț ie : 
.Cupa 30 Dittmhrie". Participarea 

care marehează sftrșîtal crxnpeti- 
țutar pt anal 1964. prar— și re- 
zuftateie taregtstrste, ogUndesc pe 
deplin elurturile aettvrifitor din *- 
cest damenia. dortari îndreptate 
in special ia directa creșterii tine
relor cadre

In afară da recordurile obținute 
de Margareta WHIgensieiu (Știin
ța) ta probele: 50 « spate fete 
(41,5) și 5D re. titer fete (36^0), 
sau mai Înregistrat următoarele 
rezultate:

ZIUA l-a: IQ0 re. apate juniori: 
Klaus Kovacs (Știința) 1:20,7; 50 
m. fluture fete: Margareta Witt
genstein 44,4; 106 m bras junioa
re: Maria tooescu
tritj; Eîena Ghicea (Progresul) 
4:41.6; E’ena Movilă 
de Muncă) 1;4141 83 m. liber ga-

(Progresul)

(Rezervele

pii: Avram Rottman (Ăvin tul) 
331 ; 50 ni. bras copii: Andrei 
FQăop (Progresul Cluj) 41.5; Mi
hai VMiliu (Știința) 413; 33 m. 
liber fetife: Astrid Wâchter (Ști
ința) 26,2 ; 100 m. fluture juniori: 
C. Țintea (Rez. Muncă) 1:273 (<n 
atari! de concurs : Liviu Birtolom 
(Censtructoral) 1:18,7).; 4x33 m.
liber biUefi: Flamura roșie 1:30.5; 
4x100 m. liber junioare: Progresul 
6:16,5. ZIUA H-a: 100 m. liber 
junioare: Elena Bratu (Progresul) 
1:28,4 ; 50 m. ■ fluture băieți.- An
drei FOlop (Progresul Cluj) 39 3; 
50 m. bras fete: M. .Wittgenstein 
453; 100 m. bras, juniori: J. Be- 
nedek ’ (Progresul) 1:26,8; 50 m- 
spate băieți: M. Ursu (Construc
torul) 40,8: 33 ifi. bras băieți ■ Ion 
Opriș (Șc. Sp. T.) 30,1; 4x33 m. l’ber 
fete: Știința 1:41,1; 4x100 m. liber 
juniori: Progresul 4:56,4; 4x100 m- 
mixt junioare: Progresul 6:50,6. 
ZIUA Hl-a; 100 m. fluture junioa
re:. Elena Bratu (Progresul) 1.32; 
50Uber băieți: Sfc VasUiu

Beturtrie" ta uatatie
(Știința) 33,3, M. Ursu (Construc
torul) 35,4, A. Horacek (Avlntul) 
35.7; M m. bras fetițe: Gaby Va- 
ailta (Progresul) 31,2; Ingrid Jo- 
sepi (Știința) 32,8; 100 m. Uber 
juniori: . C. Țintea (Rez. Muncă) 
1:06.4; 50 m. liber fete: M. Witt
genstein 35,0 nou record R.PJț.. 
Marii Casovitz (Constructorul O 
radea) 37,1, Veronica Dodan (Ști
ința) 38,5; 33 m. spate copii: Soos 
Ion (FI. roșie) 28,2, B. Gobet 
(Știința) 28.8; A. Rottrrian (Avîn- 
twl) 31,2. In utvna desfășurării pro
belor clasamentul general se pre
zintă astfel: 1. Știința 321,5 p.; 
2. Progresul 212 p.; 3. Flamura ro
șie 70 p.; 4. Reaervele de Muncă 

,'- 623 5. Constructorul 61 p.; 6.
Avtatu! 39 p. După desfășurarea 
probelor, Consiliul Central al Sta- 
dicatelpr « oferit asorta ției ciști- 
gâtoare „Cupa 30 Decembrie" iar 
ooncurențifor numeroase premii.



CAMPIONII TARII LA VOLEI.
La capătul linei întreceri dispu

tate și echilibrate, echipa casei 
Centrale a Armatei a cucerit titlul 
de campioană republicană pe anul 
1954. Voleibaliștii de la C.C.A. au 
realizat această performanță în’pri- 
mul campionat organizat după sis
temul tur-retur și care a reunit 
cele mai bune 10 echioe masculine 
ale țării.

Competiția a pretins deci eforturi 
mult mai mari, pe o durată de timp 
superioară celor din campionatele 
trecute și, așa cum arătam la în
ceput, in fata unor adversari care 
au luptat cu multă dîrzenie pentru 
o comportare cît mai ibună și-un 
loc fruntaș în clasament.

Voleibaliștii de la C.C.A. au cu
cerit titlul abia în ultima etapă, 
pînă la care se găseau la perfectă 
egalitate cu Locomotiva București. 
Victoria lor este cu atît mai. pre
țioasă cu cît a fost realizată intr-o 
competiție grea, al cărei cîștagăitor 
a fost cunoscut abia odată cu ter
minarea ultimei partide a între
cerii.

Obtinînd tricourile șl medaliile 
de campioni pe anul 1954, voleiba
liștii de la C.C.A. își înscriu nu
mele pentru a treia oară în ultimii 
5 ani pe tabela celor mai bune echi
pe ale țării. Reamintim că C.C.A. 
a mai fost campioană de volei în 
anii 1951 și 1952. . _ ■ -

Meritul performanței realizate de 
echipa militară revine, în egală 
măsură, atît jucător lor care com
pun lotul întrebuințat în campio
nat dt și antrenorului Valeriu Mo
rarii.

Față de anul trecut, echipa C.C.A. 
și-a îmbunătățit jocul în sensul rea
lizării unor acțiuni mal variate, 
mal eficace, mai greu de stăvilit 
de către apărarea adversă. In jocu
rile actualului camp'onat. echipa 
C.C.A. a utilizat mai mult în atac 
trăgătorii, secunzi, degrevînd acțiu
nile ofensive de pe Roman sau Su- 
știescu, cei care erau de regulă 
întrebutoțați. In felul acesta s-a 
obținut o mai mare putere de rea
lizare, nu numai prin aceea că 
blocajul advers nu mai știe d na- 
inte unde să-și concentreze atenția 
ci și că, pe de altă parte, cei mai 
buni trăgători pot să dea un ran
dament sporit, fiind mai rar soli
citați. Mai este de arătat că lovi
tura de atac executată din prima 
pasă a fost mult mai des, mai 
curajos folosită declt ptoă acum 
și cu destul succes.

Cît privește Jocul defensiv, acesta 
s-a îmbunătățit sub aspectul uni
tății și promptitudinii blocajului, 
a dublajului în atac și apărare etc.

Ca un aspect pozitiv în noua 
Orientare a conducerii secției spre 
ridicarea de noi cadre trebuie «-

... ’ ' - r 1 ’ ’

Cele mai bune performanțe la haltere pe anul 1954 (I)

Me P«

Să lăsăm cifrele să vorbeas
că... La sfîrșitul unui an de ac
tivitate, este bine să se treacă în 
revistă realizările și lipsurile 
semnalate pentru că tie ne vor a- 
jute să tragem anumite concluzii 
deosebit de Utile peobru munca 

viitoare. I-n sportul cu haltere, ci
frele vorbesc de la s:oe ; rezulta- 

care halterofilii, le-au ob-
Categoria

Birău (Metalul) 
Cosma (Dinamo)

Ion Balmău (Știinfa) 
Gh. Berteanu (FI. roșie) 
losif Melici (FI. roșie)

cea
Ion
Al. „._______
Vasile Becteraș (CCA)

1
2. 

- 3.
4.
5
6
In fruntea listei se găsește Ion 

Birău care in acest an a făcut mr 
progres apreciabil pentru catego
ria sa : de la 245 kg cît a rădi
cat. in 1953 la Festiva!, mri 
aceste a reușit 275 kg. în campio
natul republican pe echipe. Ca a- 

t coastă performantă. Ion Birău 
•-ar fi clasat pe locul ăl cincilea 
la campionatul mondial de la Vte-

. : z ; Categoria
' “ I. Ion Birău (Metalul)

2. Gh. ' Mănăilescu (Dinamo) 
3 Francisc Nedavni (Metalul)

■ 4—6 Franz Goschler (Progresul) 
4-5 Ștefan Gh. Ștefan (CCA) 
4—6 Victor Androvici (Știinfa)

-■ *■ • \ • •’. vă : ;•
O categorie In care rezultatele 

sint deștul de. sla.be. Cu excepția 
celui obținut de ton B:rău, cele
lalte rezultate Sint cu mult sub 
valoarea internațională. De altfel, 

. ia această categorie nici unul din
tre halterofili nu a obținut norma 
le maestru al sportului.

s,,/ Categoria ușoară : 
- l. N. Segal (Dinâmo)

2. Gheorghe lenciu (FI. roșie)
3. Gh. Purcărea (Dinamo)
4. Tiberiu Roman (CCA)
5. Gh. Tescu (Știinfa)
S Gh. Apostol (PrOtgUM) ~

tată introducerea tn formația de 
bază a jucătorului Dorin lonescu 
•— care a dat tn nutle măsură sa
tisfacție, — ca și utilizarea efecti
vă a lui Stanciu. Dar, fără îndoia
lă, aportul principal In excelenta 
comportare a echipei l-au adus Ro
man (căpitanul echipei), Sușelescu, 
Mitroi, Tănăsescu, Wilwert, care 
au arătat pp deplin în acest cam
pionat că se numără printre cei 
mai buni voleibaliști ai noștri.

Echipa de volei a Casei Centrale 
a Armatei poete realiza Insă jocuri 
și mai bune declt a făcut In actua
lul campionat, este tn stare să joa
ce mult mai bine declt ne-a arătat 
pi na acum. Pentru aceasta înșă. 
este nevoie să lichideze unele lip
suri cum stnt: insuficienta mobili
tate în acțiunile de pe fundul tere
nului,- ne în trebuința rea unor lovi
turi de atac variate (alternarea tra
sului In forță cu loviturile plasate), 
poziția defectuoasă a primirii min
gii din serviciu ca și obținerea unui 
procentaj prea mic de servicii pu
ternice și plasate. Trebuie să se

ia competi- 
' ' la

{imit in cursul unui an, oglindesc 
felul cum s-au pregătit pentru un 
concurs sau altul, precum și pro
gresul pe care l-au înregistrat de 
la o competiție la aha.

Și acum iată cele mai bune per
formanțe ale halterofililor noștri 
obținute in 1954 
(iile interne (faze finite) ți" 
competițiile interna trona te.

mai ușoară t
275 kg. (825—875—105) 
255 kg (775—80—975) 
250 kg (75—775—915) 
2375 kg (65—725—100) 
225 kg. (65—675—90) 
2175 kg. (70—625—85)

na și pe tocul ai da tea te JMUV 
de te Budapesta Ian Birău a reu
șit deci, in acest an. o perfoar.au- 
tă de valoare mondiali, fa rest, 
sauiția este destul de riabi I»- 
tre primul șl al drttea (At C«u- 
ma) este o diferență apratsebîli. 
fapt care trebuie sări preocupe pe 
antrenorii noștri 

semtațoară r
290 kg. (86-875—1075)
270 kg. (7S—825—H25)

- 2475 kg. (725—775—975)
245 kg. (70—80—95)'
245 kg. (65—80—100)
245 kg (80—75—90)

Numai Ion Birău s-a- apropiat 
la 2 kg. de performanța prevăzută 
pentru obținerea normei de maes
tru al sportului (282 kg),

Gh. Mănăilescu a progresat eu 
2,5 kg. în acest an, foarte pu*in 
oenkru posibilitățile sale.

300 kg. (775—975—125)
297,5 kg. (90—90—1175)
290 kg. (85—87,5—1175)
285 kg. (82,5—87.5—115)
275 kg. (82,5—82.5—110)

1 2725 kg (775—85—110)

>.

Echipa Casa Centrală a Arma tei, campioană republicană de vo
lei masculin pe anul 1954. De lâ stingă la dreapta în picioare: Ghi- 
gheanu, Stanciu, Dorin lonescu, Ciudoiu, Mitroi. In rlndul de jos: 
Șușelescu, Wilvert, Roman (căpitanul echipei), Dumitrașcu și Tănă- 

sescu.
lupte, de asemenea, pentcu elimi
narea momentelor de derută din 
iodul echipei, care duc nu numai 
la pierderea unor puncte prețioase 
dar micșorează electiv randamen
tul echipei pentru tot restul meciu
lui. Jucătorii trebuie să urmeze, în 
această direcție, exemplul lui Tănă- 
sescu, care luptă cu aceeași încre
dere, calm și dîrzenie tn orice mo
ment al întrecerii. Pe această linie, 
a îmbunătățirii pregătirii morale 
și de voință a echipei, este nevoie 
să se facă antrenamente în condiții 
grele de joc, astfel ca voința și pu
terea de luptă a jucătorilor să fie 
stimulate și solicitate la maximum. 

Dar, pentru ca echipa să înre
gistreze noi progrese și să ajungă 
la un nivel și o concepție de joc 
corespunzătoare posibilităților ju
cătorilor ce o compun, este nevoie 
ca ei să dea toată ascultarea antre
norului. In felul acesta, echipa 
care nupiâră atiția maeștri in rta- 
durde ei,, va ajunge să realizeze 
performanțe și mai vaforoase.

perfor- 
an în 
Totuși, 
deose- 
primti

La această categorie rezultatele 
sint destul de departe de 
mantele obținute în acest 
competițiile interna ț tona te. 
trebuie menționat un fapt 
bit de îmbucurător; intre r___
cinci dasab s-a dat o luptă în
verșunată la fiecare concurs, car* 
a contribuit la îmbunătățirea re
cordului tării, de la 290 kg. la 
300 kg. Intiî. Segal a corectat 
recordul la 295 kg, apte Gh. 
lenevi la 297,5 kg. și in aftrșăt 
N Segal a obțiaat 300 kg I* 
mere prograa la dovedit Tiberta 
Robim care va putea obțin*. de 
asemenea reauHate cu malt mal 
bun». Uu lucra cete cert: ia a- 
ceartă category. rrvaMatea spor
tivă cere erată mare eti mai tm- 
te^w^cMțribBl la creșterea pec

Categoria somiatifiocie :

I- /lie tend» (Flamaro roșie) 
345 kg. (1075-1025—135)

2. Aiitta Vasarhetu (CCA)
3125 kg. (925—95—125)

3. N. Segal (Dinamo)
310 kg. (85—100—IX)

4. Gh. Gospodinov (Dinamo)
290 kg, (85-90—115)

5. Alfred Engel mâner (Progresul)
275 kg. (825—82.5—110)

6. losif Oreste (Știința)
275 kg (775—85—1125)

In întilnirea cu sportivii sovie
tici, IHe lenciu a reușit in afara 
de concurs 345 kg. (340 kg. In 
concurs, rezultat care este și re
cordul tării), performanță care tn- 
seatnpă cu 10 tțg. mai muR decît 
cel mai bun rezultat al »ău de 
anul treott.' lenciu poate p-ogre- 
sartncă. In anti vutor, Segal șl 
.Vasathbly vor trebui sî munceas
că mult pșnțru a-și. îmbunătăți 
performanțele czrș sint încă sla
be pe plan internațional.

' ’ 1. OCHSENFELD

Pe marginea campionatului repuMfcan de fotbal

II. Regularitatea și continuitatea în desfășurarea 
competiției celor

In desfășurarea unei competiții 
fotbalistice de bază cum este cam
pionatul, regularitatea și continui
tatea joacă un rol important. Un 
campionat va corespunde scopului 
și se va ridica la un nivel tot 
mai înalt, în măsura în care se 
va desfășura regulait, dind posibi
litate echipelor să ducă mai ales 
o activitate de instruire și antre
nament tot atît <fe regulată și 
continuă, după o planificare ju
dicios întocmită. Este un fapt cu
noscut că echipele se pregătesc 
în raport cu data de începere și 
cu durata campionatului, respec- 
tind curba efortului, cu deosebire 
hl perioada de concurs ctnd se 
pune problema menținerii formei 
fotbaliștilor. De aici se poate de
duce lesne că un program oda
tă întocmit și anunțat, iar cam
pionatul odată început, nu mai 
poate surveni nici cea mai mică 
modificare fără a nu influența a- 
tk desfășurarea competițiefi, cît 
și comportarea echipelor, deci re
gularitatea lor în joc și rezultate. 
Orice schimbare de date, amînări 
de meciuri sau întreruperi sînt de 
natură să dăuneze campionatului. 
Planificarea muncii de instruire și 
antrenament este dată peste cap, 
pregătirea individuală și de an- 
samtdu este influențată în rău, 
echipele se comportă sub valoa
rea lor și obțin rezultate neconfor- 
me cu această valoare. Toate la 
un loc scad nivelul tehnic și mic
șorează interesul pentru campio
nat. -

Campionatul nostru republican. 
nu a avut asigurate aceste condiții 
absolut necesare, de regularitate 
și continuitate, după cum . subli
niază și comunicatul Comisiei 
centrate de fotbal cu privire la 
activitatea d-jn anul 1954.

Și în această privință o vină 
are și Comisia centrală de fotbal, 
forui m drept și tn măsură să a- 
sigure campionatului condițiile ne
cesare pentru a se ridica la ^treap
ta superioară la care această com
petiție are dreptul să se situeze, 
Lipsa de regularitate și continui
tate se datoreiște . întreruperii cam- ■ 
pictatului din cauza diferitelor 

meciuri internaționale. Aceste în
treruperi — dese șl uneori de 
lungă durată — au. făcut ca im
portanta competiție să nu aibă 
o desfășurare normală și regula
tă ca. de altfel, nici activitatea 
echipelor.

Anul acesta, de pildă, campio
natul — care avea 26 de etape 
— s-a desfășurat la 32 de ter
mene, dhrtf* care 10 tn cursul 
săptămirtii (intre etapele dumini
cale), far ultimele etape s-au des
fășurat toamna Ttrziu, pe timp 
defavorabil (ploaie, zăpadă). Pri 
ma parte a campionatului a avut, 
in general o desfășurare mai re
gulată. cu o singură întrerupere 
între 25 aprilie și 9 mai, pentru 
jocurile cu Praga și R. D. Ger
mani. Intre tur și retur a inter
venit o pauză foarte mare: de 
te 15 iunie la 1 august, in cursul 
căreia s-au făcut pregătirile pen
tru turneul de fotbal din cadrtd 
Jocurilor Mondiale Universitare 
de 1a Budapesta Iar ta retur, pen
tru jocyr-te cu R P. Urtgarâ. cam- 
ptoautst a fost întrerupt de la 15 
lugust pini la 19 septembrie, ce
ea ce a interns etapele pină te 
sftrșkai hntil noiembrie, unete 
Ibnd doputate fu cursul săptânri- 
uii Astfel că desfișorarea cam
pionatului a suferit cel ma< mult 
Datele fixate nu au fort respec-

NOTE ȘI COMENTARII
| vizare pe 1955 a cannetelor de te- 
[ gitimare pentru fotbaliști. Aceste 

operațiuni au fost eșalonate in’ așa 
fef, pe regiimi, tocit colectivele cu 
secții de fotbal șa știe din timp 
cind trebuie să se Ca»
toate acestea, din primele tite 
chiar colectivele au început să focă 
greutăți serviciului de legitimări. 
Astfel, .cele din orașul București 
jtermen de prezentare 20—24 de
cembrie) și din regiunea Bucu
rești (termen 25—31 decembrie) 
nu și-au prezentat nici piuă astăzf 
carnetele la viză, cu excepția • 
19—20 colective din oraș și 9—10 
din regiune. Deci, majoritatea nu 
s-a conformat comunicatului, fie 
din neglijență, fie din nepăsare, ta 
orice Caz dintr-o condamnabilă a- 
titudme. Ele trebuie să știe că fără 
viza pe anul 1955 nu pot participa 

' la competiții Șl că odată piendut 
termenul de prezentare riu vor mal 
putea viza carnetele decît după 18 
martie, ■

ECHIPA CU CEA MAI SPOR
TIVA COMPORTARE’

In afară de Cupă, tricouri și me- 
daiii de campioni, echipa Flamura 
roșie Arad și jucătorii Ui au mai 
font răsplătiți .și cu un aR trofeu: 
o cupă pentru metilul de a fi fost 
cea mai sportivă echipă a campio
natului pe amd f954

Alegerea Comisiei centrale de 
fotbal s-a oprit în mod just asu
pra formației Arădenilor 
pe parcursul celor 26 de 
a dat dovadă de multă 
dine în joc.

împreună cu cetelatte

care — 
etape — 
corect i tu -

împreună cu cdefofte distincții 
primite cu prilejul cuceririi titlului 
de campion, cupa aceasta consti
tuie un nou imbold pentru fotba
liștii arădani în activitatea lor 'vii
toare.
NEGLIJENȚA SAU NEPĂSARE?..

De la 20 decembrie, conform co
municatului Comisiei centrale de 

.’OtbaJ.XU început operațiunile de

planificării mun-

etapeîor pe ta- 
prea scurte, su-

mai bune echipe
taite — echipele făc'mdu-și plani
ficarea antrenamentelor în funcție 
de ele; unele jocuri au fost ami
nate și s-au disputat în cursul 
săptămînii, supunînd cîteva echipe 
la mari eforturi (OCA, Flacăra 
Ploești etc.) ; din cauza acestor 
modificări din programul campio
natului au fost aglomerate și jo
curile de cupă, care iarăși au ce
rut eforturi echipelor de categoria 
A (în două săptămtoi Flamura 
roșie Arad de pildă, a susținut 
patru meciuri: trei de campionat 
șl unul de cupă, două duminica 
și două miercurea ; și arădenii se 
aflau în plină cursă pentru titlu, 
dar în cele trei jocuri ei n-au cîș- 
tigat decît un punct....).

Este clar că asemenea întreru
peri au răpit campionatului regu
laritatea și continuitate^ și au 
dezorganizat planul de pregătire 
a echipelor, silindu-le la o activi
tate lipsită de interes și obiectiv- 
Meciurile de campionat stimulea
ză în măre măsură pregătirea te
meinică a jucătorilor, și — în a- 
celași timp —' asigură un scop 
întregii lor activități. Jocurile 
amicale în nici urt caz nu pot fi 
comparate cu cele de campionat 
și nici nu pot contribui în aceeași 
măsuiă la menținerea și chiar 
completarea pregătirii echinelor

In rezumat, întreruperile prea 
dese și prea mari au determinat:

— nerespectarea ' programului 
anunțat

■ răsturnarea 
cii de instruire

— înghesui rea 
tervale de timp 
punînd echipele la eforturi mari 
fată de gradul scăzut de pregă
tire pe care-1 aveau
• — avansarea campionatului In
tr-un anotimp ploios ceea ce a 
făcut ca etape cu jociirî impor
tante să se dispute pe terenuri ne
corespunzătoare care au 
desfășurarea lor și. în 
zuri, rezultatele.

— slăbirea echipelor 
prin obosirea jucătorilor intrati 
în lot, și — în aparentă — • 
ridicare a celorlalte echipe care 
au obținut rezultate bune — îw 
mod normal — nescontate

— o mentalitate greșită în ria
dul unor antrenori și chiar jucă
tori care au găsit în tntreruoeri-

Te’ campionatului pretextul slabe
lor comportări și rezultate.

In concluzie, campionatul repu
blican trebuie să devină cu ade
vărat competiția de bază a fotba
lului nostru. Pentru aceasta. Di
recția jocurilor sportive din CCFS 
și Comisia centrală trebuie să-î 
asigure condițvle esențiale: regu
laritate și continuitate. In același 
timp, trebuie luate măsuri pentru 
ca munca de instruire în colective 
să fie întărită și dezvoltată, ast
fel ca în orice moment jucătorii 
chemați în lot să aibă o pregătire 
corespunzătoare.

Calendarul intern și internatio
nal .elaborat la timp și odată 

stabilit, să fie respectat tn între
gime. ne mai admițîndu-se nici • 
modificare, pentru a se evita ast
fel și programarea etapelor ta 
cursul săptămînii, fapt care cere. 
uneori, eforturi pește puterile echi
pelor. , "•

In asemenea condifteipi. campio
natul se va desfășura .regulșț,? tar 
echipele tși vor putea duce acti
vitatea ta mod continuu și temeinic 
și cu rezultate din cjțte mei bune 
pentru nivelul tehnic al fotbalului 
nostru.

influența* 
unele ca-

fruntașe

I



Paul Peuh și Ella Zeller învingători in concursul de tenis de misa
După o. lungă perioadă de inac

tivitate csmpetițională, duminică 
dimineața în Sala Sporturilor de la 
Floreasca, a-u avut loc întrecerile 

, concursului ' de tenis de masă la 
care au participat .jn afara campo- 
nenților lotului republican și alți 
jucători din Capitală.

Ca.o primă constatare trebuie să 
arătăm că toți jucătorii și jucătoa
rele care nu fac parte din lot s-au 
prezentat complet neantrenați, în ■ 
regres, ca o consecință firească a 
lipsei totale de mingi din ultimul 
an. Singurul care s-a comportat 
oarecum mulțumitor a fost Stan 
Ilie.

Jocurile finale'ale probei de sim
plu bărbați au scos în evidență îor- 
ma bună în care se află Paul Pesch 
și revenirea jucătorului Matei 
Gantner. Mai ales primul a dat do
vadă de multă vitalitate, atacînd 
în forță și în același ritm de-a lun
gul tuturor meciurilor. Gardner a 
jucat variat și faptul că a folosit 
ambele lovituri de atac a dat jocu
lui său o eficacitate mai mare.

Continuând să folosească paleta 
cu burete, Toma Reiter s-a prezen
tat la o valoare ridicată ceea ce 
ne face să credem că în curînd va 
putea obține rezultate mult mai 
bune decît cele de pină acum. Bine 
a jucat și Harasztosi. In acest con
curs Harasztosi a dat dovadă insă

de un început, de îngimfare, d^școș- 
siderîndu-și uneori aniversarii mai 
slabi. Mircea .Popescu a jucat ine
gal dar a avut multe momente în 
care a excelat atît prin lovituri cit 
și prin tactica utilizată. Angelica 
Rozeanu n-a putut arăta întreaga 
sa capacitate de luptă. Ințîlnind 
adversari de valori cu totul diferite, 
ea a avut o evoluție inconstantă.

Dintre jucătoare o impresie bună 
ne-a lăsat Sari Szasz care a jucat 
sigur și foarte eficace. De aseme
nea, Ella Zeller a fost în bună dis
poziție de joc, cu tendințe de atac 
mai accentuate.

Acest concurs, o-ganizat după o 
pauză atît de lungă, ar fi trebuit 
să aibă un mai mare succes de 
participare. Mulți jucători buni din 
Capitală, care nu iac pane din lot 
nu s-au prezentat insă. Din această 
cauză s-a pierdut prilejul unui 
schimb de experiență mai folositor.

Iată rezultatele tehnice mai im
portante:

SIMPLU BĂRBAȚI. — Turul I: 
Stan Ilie — Zaharia Bujor 3—2, 
Șari Szasz — Santalena 3—0. — 
Turul 11: Bottner — Stan Ilie 3—2. 
Sferturi de finală: Harasztosi — 
Mircea Popescu 3—2. Paul Pesch— 
Bottner 3—0, Matei Gardner — 
Victor Vladone 3—0, Toma Reiter 
— Angelica Rozeanu 3—0. SEMI
FINALE: Gantner — Reiter 3—2

Paul Pesch — Harasztosi 3—1.
Suurturi dt 

Lila Zeller — Mariana 
3-0. Semifinale: Ella Zeller — Geta 
Strugaru 3—0. Sari Szasz — Anita 
Babicfaiaa 3—0.

Dubiu auxt- de finală:
Angelica Rozeanu, Tineri* Haiasz- 
tosi — Ge.a S’.rugiru, OUo Bot
ine; 3—0, lrrra Magyari, Mircea 
Popesc» — Mariana Baraach, A- 
lexandru Șîrlincan 3—0.

Iată ulumele rezultate ale con
cur: ului de tenis d- masa desfășu
ră: in sala Floreasca din Capitală:

SIMPLU BARBAȚI. — Finala: 
Pa ui Pesch — Matei Gantner 3—1 
(13— B, 21—12> 21—17, 21—19).

SIWIJL FEMEI. — Finala: 
Ella Zriler — Șari Szasz 3—0 
<21 — 15, 22-20. 21—14).

DUBLU BKRBAȚ1. — Semifi
nale : Reiter-Karasztosi — .Ange
lica Rozeatm-Ella ' Zeller 3—0, 
Pesch-Gantner — Popescn-Bonner 
3—2; F nala : Reiter-Harasztosi — 
PescMîantner 3—0 (25—23, 21— 
19,

DUBLU MIXT. — Semifinale: 
Angelica Rozeano-Harasztosi — 
Șari, Szasz-Rerter 3—0. Ella Zeiter- 
Gartner — lrma Magyari-Popescti 
3—0. Finala : Ella Zeller-Gantner 
— Angelica Rozeanu-Harasztosi 
3—2 (17—21, 21—19, 21—18, 19— 
21, 21-15).

■ HANDBAL La Timișoara 
au continuat întreoerile din ca
drul competiției , ..Cupa Sfatu
lui Papular ’, la handbal in sală.

Rezultatele înregistrate au fost 
următoarele:

Seria I: Metalul Tehnometal Ti
mișoara — Progresul Timișoara 
19-8 (10-3). Au marcat: Baciu 
(4), Bîra (4). Marschang (4), 
Zavadski (4) și Bonfert (3), res
pectiv Kifild L3). Neurohr 
Schm dt (2), Herman.

Știința T'misoara — Locomotiva 
Timișoara 18—6 (9—1). Au marcat 
Vișodu (7), Lache (3), Vlad 
Silvestrovici (2) Mărnineanu 
Schvartz. resoect'v Hofman 
Wo-lf (2) și Diaconu.

Seria II: Voința Timișoara 
Rezervele de Muncă 
SMTCF — Știința 
22-15 (12-6).

Fete: Flamura roșie Industria li
nii— SMTCF 4-1 (3-1) Voința — 
Progresul 13-0 (9-0). (A. Warten- 
feld, corespondent).

(3).

(3),
(2),
(3),

15-6 (7-1), 
Invățămînt

■ HOCHEI — Joi seara urma 
să se încheie pe patinoarul „Avîn- 
tul” din Miercurea Cine competiția 
de hochei pentru „Cuipa 30 Decern, 
brie”. Din cauza timpului nefavo
rabil, ultimele jocuri (Știința Cluj- 
A vi n-tul Miercurea Cine și C.C.A.— 
Avîntul Miercurea C:uc) nu s-au 
putut desfășura. Aceste meciuri 
sînt programate pentru zilele de 4 
și 5 ianuarie. Ir» prezent, la Miercu
rea Cine timpul e®te friguros iar 
gheața foarte bună. In afara aces
tor jocuri sînt programate întîlniri 
între echipele: Voința București, 
Știința Galați, Progresul Miercu
rea Cioc.

INFORMAȚII ©■onosport

In urma trierii și omologării bu
letinelor depuse la concursul Nr. 
38. etapa di<n 26 decembrie, au fost 
stabilite următoarele rezultate:

Buletine depuse: 215.071.
Premiul 1: 7 buletine cu cite

pronosticuri exacte a 7.681 lei fie: 
care.

Premiul II: 234 buletine cu cite 
11 pronosticuri exacte a 276 lei 
fiecare.

Premiul III:
cite 10 pronosticuri exacte a 
54 lei fiecare.12

1805 buletîue cu 
cite

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI DE FOTBAL 
AL R. D. GERMANE

Pentru o mai bună organizare a activității la popice

1.
2,
3
4.
5.

13 7
13 8
13 7
13 6
13 6

3
4
5
4

17
17
15

28:14 
27:15 
23:21 
17:14 15

7.
8
9.

10.
11.
12.
13.
14

2 5
5 4
0 7

18:19
20-22
21:22

14
h
14
13
12

Turbine Erfurt
Dinamo Berlin
Aktiwist Brieske Senftenberg 
Lokomotiv Leipzig 
Wismtit Karl Marx Stadt

6. Einheit Dresden
Z.S.K, Vorwărtș Berlin 
Chem ie Ha 1 le Leuna 
Rotation Leipzig 
Motor Zwickau

WBWdSMoa
Rotation Babelsberg 
Fortschritt Meerane
Prima etapă a returului cam

pionatului de fotbal al R.D. Ger
mane se va desfășura, la 9 ianua
rie. Meciurile din campionatul de 
fotbal al R.D.G. prevăzute în con
cursul PRONOSPORT Nr. 1 sînt 
prevăzute și- în concursul „Toto” 
din R.D.G. — etapa din 9 ianuarie.

• Iată ultîtnele rezultate obți
nute de echipele de fotbal prevă
zute , în concursul PRONOSPORT 
Nr.' b ‘ .. \

Turbiue Erfurt: 3-2 cu Z.S.K. 
Vorwărtș; Wismut Karl Marx 
Stadt: cu Einheit Dresden 1-3, 
Cberyie Halle Leuna 1-2. Lokomo
tiv Ueipzig 3-3; M Aktiwist 3-1 ; 
Z.S.K.*V®*wărts'Berlin : cu Turbine

s^ortul’popuiT
Pag. G a Nr 2551

i'd s-a 
din ca- 

republican, 
eram optimiști, gîndinidu-ne că la 
încheierea activității competiționale 
vom putea face un bilanț pozitiv 
pentru sportul care numără peste 
40.000 de jucători legitimați, fiind 
din acest punct de vedere a doua 
disciplină după fotbal. Acum, pu
tem spune că s-a realizat doar în 
parte ceea ce se propusese.

Respectindu-sa calendarul compe- 
tițional și luindu-se din vreme mă
surile necesare, toate etapele celor 
două campionate republicane (pe 
echj>e și ndividual) s-au desfășu. 
raț ia t mp și in bune cdnditiuni. 
La Sibiu au avut loc întrecerile fi
nale ale campionatului republican 
pe echipe, care s-au încheiat cu 
victoria formațiilor Flacăra Ploești 

| ia bateți și F'amura roșie U.T.A. 
la fete.

După terminarea întrecerilor din 
cadrul campionatului pe echipe au 
înc^iut în întreaga țară jocurile 
penfru desemnarea celor mai buni 
poficari al țării. Cei ipeste 40.000 
de popicara și-aiu disputat întî.tetateia 
la probele (de 100, 200 și 300 bile, 
(băieți) și 50, 100 și 150 bile (fete). 
Recent, cei -mai buni popicar, s-au 
întîlnit la Oradea în ultimele dispu
te pentru cîștigarea muilt rîw.tului 
tithi de campion al țării la pro
bele susamintite. Pe lista campio
nilor și-au înscris numele urmă
torii sportivi;

Masculin: Andrei Alexandru —- 
Voința București (100 bl-le), I. Zoli- 
mony — Metalul Ba-a Mare (200 
bile), Tilberiu Szemany — Flamura 
roșie Tg. Mureș (300 bite).

Feminin: Ileana Nagy — Fla
mura roșie Tg. Mureș (50 bile), 
Maria Preda — Flamura roșie 
U.T.A Arad (100 bile), Margareta 
Szemany — Flamura roșie Tg. Mu
reș (150 bile).

Concomitent cu desfășurarea a- 
cestor două mari competiții, au rnai 
fost organizate de către asociațiile 
sportive șî comitetele C.F.S. înfre- 
ceri locale care au făcut ca cei m-ai 
mulți dintre popicari să aibă conti
nuitate în activitate.

Urmărind desfășurarea competi
țiilor cu caracter republican și lo
cal s-a putut constata că mulți din
tre sportivii noștri au înregistrat 
un remarcabil progres tehnic. In 
mod deosebit s-au remarcat jucă
torii Alexandru Andrei, Tiberiu Sze
many, Varga Iuliu, Petre Buhăescu, 
Iosif Sziabo, Alexandru Gomoiu, 
Ion Dinescu, Ion Dragomirescu. 
Francisc Micc4a, Maria Preda, Mar
gareta Szemany, Florica Lăpușan, 
Erika Arion și Ileana Nagy. Ocu- 

. pîadu-se cu persever-nță de ridtea- 
rea rt'wfuldi lor tehnic acești spor
tivi au realizat procentaje din ce 
în ce mai mari. Datorită acestui 
fapt, Comisia centrală de popice a 
propus Comitetului pentru Cultură 
Fizică și Sport ca la 5 din jucătorii 
de mai sus să li se acorde titlul 
de „maestru al sportului”

Totodată o serie de tinere ele
mente (Petre Purje, Erika Arion, 
etc.) au reușit să ajungă pînă în 
fazele superioare ale celor două 
campionate republicane, îngroșînd 
astfel numărul sportivilor fruntași.

După un am de muncă, este bine 
să se arate concret maselor de 
sportivi popicari ce nu s-a înfăptuit 
și motivele care au frinat munca 
mai ales că realizările nu sînt nici 
De departe pe măsura posibilități
lor Au coustituU un obstacol pen
tru buna desfășurare a activității, 
material»»! tehnic, neregulamemtar, 
slaba aprovizionare cu bile și po
pice, insuficienta bazelor sportjxe 
și slabul sprijin din partea unor 
organe interesate.

Nici o bază sportivă din țară, 
■fără excepției mi a fost înzestrată 
cu bile și popice reglementare. Se 
țoacă cu material uzat și în con- 
dițiuni grele. Au fost confecționate 
prin grija serviciului Inventar 
Sportjv d n C.'C.F.S. un număr de 
60 bile ebonit, care însă, bineînte 
Ies, sînt insuficiente pentru buna 
desfășurare a activității în colecti
vele sportive..,

In anii trecuți, pos.bilitatea pro
curării bilelor de lemn și a popi
celor a fost un lucru greu de reali
zat, deoarece asemenea materiale 
se fabricau ntunai de o singură 
întreprindere din Tg. Mureș. Acum 
sînt însă în țară mai multe între
prinderi care pot confecționa .mate
rialele necesare jocului de popice.

O. frînă serioasă în dezvoltarea 
acestui sport o constituie și lipsa 
de arene reglementare. Pe lingă 

'. faptul că în ultima vreme s-au con
struit doar cîteva baze; cele mai 

. muilte arene existente fiind negli
jate, a-u devenit necorespunzătoare. 
In această direcție pot fi citate, ba
zele colectivelor sportive din Bucu
rești (60 echipe au la dispoziție 
doar 7 arene iar unele dintre ele 
sînt prost gospodărite) Oradea, 
Regiunea Autonomă Maghiară etc. 
In orașul Craiova din șapte arene 
funcționează numai două. O situa
ție similară întîlnim și în alte cen-

- tre, din care cauză activitatea po- 
. picarilor nu se poate desfășura în
- mod normal.

Asociațiile sportive nu depun 
nici un efort pentru dezvoltarea 
acestui s-port, ba consideră chiar 

I că este un sacrificiu cînd e vorba 
să acorde ajutor colectivelor spor- 

. tive pentru satisfacerea nevoilor 
juste ,aile popicarilor în timpul dife
ritelor competiții. In aceste condi- 
țiuni’, colectivul Locomotivă Gara 

‘ (de Nord dă din colț în colț ca să 
achite chiria sălii respective, iar 
consiliul colectivului Locomotiva 

1 Grivița Roșie din lipsă de posibi
lități nu și-a trim's jucătorul (Pur- 

l caru Toma) la finala campionatului 
’’republican individual. Colectivul 
■ Progresul din Giurgiu și-a trimis 

echiipa la faza de zonă dn Ploești 
fără ' echipamentul necesar, jucăto
rii ei fiind nevoiți să împrumute 
costume pentru a se putea prezen
ta pe arenă. Dezinteres total pen
tru sportul popicelor manifestă co
lectivele. sportive din orașele Giur
giu. Constanța, Pitești, Tr. Seve
rin, Craiova, Blaj. Timișoara, Pia
tra Neamț ș.a.m.d.

Izvorul acestor lipsuri pornește 
chiar din mijlocul Comisiei centrale 
de popice, unde activitatea se duce 
neorganizat, la întîmplare. Colegiul 
de antrenori, de pildă, activează 
numai printr-un singur om (lo- 
nescu Stelian). Acesta nu și-a fă
cut un colectiv de muncă cu ajuto
rul căruia să poată cuprinde toate 
problemele. Din această cauză nu 
există un program unic de antrena, 
ment și nu se poate cunoaște încă 
valoarea reală a jucătorilor.

Colegiul de arbitri (președinte 
Ionescu Atanasie) are o activitate 
redusă; se fin doar ședințe, fără 
legătura cu terenul (cu colegiile 
de arbitri din cadrul comisiilor lo
cale). Această muncă superficială 
are urmări în felul defectuos în 
care sînt conduse jocurile, obser- 
vîndu-se în general lipsa arbitrilor 
de linie chiar la fazele superioare 
ale campionatelor republicana. Sub
comisia de competiții și clasificări 
a lucrat de asemenea neorganizat 
și fără simț de răspundere față de 
sarcinile ce le-a avut. Această sub
comisie nu are o evidență clară 
asupra concursurilor organizate 
pînă în prezent și nici nu a inițiat 
acțiuni care să ducă la populariza
rea acestui sport.

Secretarul comisiei, tov. Octav 
Tudose, lipsit de combativitate, și-a 
rezumat activitatea doar la întoc
mirea proceselor verbale ale ședin
țelor comisiei centrale.

In calitate de vicepreședinte al 
comisiei trebuie să recunosc că nu 
am ajutat și controlat suficient ac
tivitatea subcomisiilor, complăcîn- 
du-mă intr-o situație de autoliniș- 
tire.

In. munca noastră viitoare este 
necesar ca să primim un sprijin 
eficace din partea inspecției de po
pice din cadrul Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport. Asociațiile 
sportive trebuie să sprijine în egală 
măsură secția de popice a colecti
velor lor, străduindu-se să creeze 
noi baze sportive și să înzestreze 
echipele cu tot materialul și echi
pamentul necesar.

Cprrțisia centrală care a fost re
organizată de curînd, trebuie să 
muncească cu mai multă tragere 
de inimă, iar fiecare membru să-și 
ducă, la îndeplinire, sar join le ce-i 
revin.

Pentru viitor, în fața noastră ca 
și în fața tuturor iubitorilor'acestui 
sport, stă sare na de a nu precu
peți nici un efort pentru a remedia 
lipsurile semnalate și a crea toate 
condi[mnile necesare progresului 
sportului popicelor.

0 conduită care trebuia 
sancționată exemplar!

Campionatul republican de 
scrimă pe echipe, disputat în 

sistem turneu cu eta
pe sâptăminale, a cunoscut un 
succes mult mai mare decât în 
anii trecuți. Valoarea campio
natului a fost dovedită și prin 
faptul că după întreaga lui des
fășurare, la două din cele trei 
arme, echipele campioane n-au 
putut fi stabilite decît îmi urma 
unor meciuri de baraj.

Astfel, la proba de sabie, e- 
; chipele C.C.A. și Progresul Cluj, 

care s-au dovedit cele mai bu
ne, au trebuit să-și dispute în
tâietatea într-o întihrire supli
mentară de baraj, pentru a 
desemna echipa campioană. Era 
de așteptat ca tocmai acest 
meci final între două echipe 
fruntașe de forțe sensibil ega
le, să încununeze sub toate as
pectele rodnica activitate depu
să într-urr ar». Dar iată că una 
dinitre finaliste, și anume Pro
gresul Ctaj. a umbrit prin ati
tudinea ei, realizările de pînă 
acum, dovedind totodată că și 
in secțiile fruntașe mai dăinuie 
practici . și». străine
moralei noastre’JpLtWt, '

Căpitanul ech’pe: Progresul, 
Ion Szantay II, și-a bazat re
fuzul de a-ș: alinia trăgătorii 
pe planșă. De motivul că nu se 
prezentaseră toți arbitrii de 
aurgioe delegați. Acest argu
ment intră în contradict te și cu 
no-roeie regulamentul»! campio
natului și cu at’tndioea de res
pect și loSaFtate față de adver
sar, și față de arbitru. Mai mult. 
Ion Szaotav. a rent o poziție 
total nesănătoasă față de cei 

undeau de c-ga-îza 
încercau să 

nertâectă 
concurs O < 

este con- ’ 
bălă pentm oricare spor- ► 

i> kr I. Saantav

k

care ră1 
rea totîtexrii și care 
Echxteze sitaatia 
creată în sal» de 
asemenea atitudne 
dar

I tiv. dar :a
[ ea e»te e» atit mai gravă eu e*’* 

acest trăgător se numără «cir- ț 
tre sportivii fruntaș: ai tărif

' Comportarea sa este incompa- 
’ «i cu dre com

ponent al lotului republican.
Spectoaafu! «rtt. nesportiv, 

provocat de atjtnrhw-a ned«c<- 
rdinată șr netovătășeaecâ a 
trâgătorataî I Szantav. a fă
cut să fie ratat un meci cas» ar 
ri avut o stare valoare otopa- 
gandisfieă- și totodată a hito’e- • 
(ficat desemnare-* ecbincl 
eanroioane de sabie nrfii hrotă 
sportiv*. De această situație 
și-au dat seama co-(aanentn 

ertiipei Progres»! dar interecm 
tia lor. nepind sprijinită de 
delegatul coteetiv’.hr Stefan 
Covaci, n-a avrt elxaeitate. 
Consiliul crăreVvuto’’ Progresul 
Pol»g*afre Cte:. care — esa

. dppă cnm ne t*msn'-’« snbre- ’ 
(factorul nosfri dvr Cl’ i — pu 
a fost de aco"l .<■■■ .’trt’jd.irrea 
adoptată de I Szantay, nu 
*- '■—> să" se rezume li o S<m- 
nlă dezacrobare. ti trebuie să

i •'ancțiorere a sa cum cuvine 
atitudinea acestui trăgător si 
si și-o eypFce crin ’antid că 
’n ffltirr? de educare a ele
mentelor fruntașe al- colectivu- 

m’: '•’rt mnîte )-■->«<•*< eare 
trebuie liehfdstte' dl? urgență.

i

3
1
1
3
3 4 31:2+ 15

13 6 2 5 27:27 
13 5 4. 4 19:20 
13 6

*13'4
13 6

«îîtîTfâMf 
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Erfurt 2-3, cu, Emp<x Rostock l-l • 
cu Dinamo Berlin 0-4;

Aktiwist Brieske Senftenberg : cu , 
Motor Zwickau 3-0; cu Wismut 
Karl Marx 1-3; Motor Zwickau: 
cu Empor Rostock 2-L 
Karl Marx 
Leipzig 2-6, cu Dinamo Berlin 1-3» 
Chemie Halle Leuna: cu Wismut 1 
Karl Marx Stadt: 2-1; Forschritt 
Meerane: cu Dinamo Berlin 1-2.

• Pronosticurile date de „Toto“ 
din Berlin pentru meciurile de 
fotbal din concursul Nr. 1 sînt ur
mătoarele : Tuțbine Erfu-rt-Wisimit 
Karl Marx Stadt 1; Z.S.K. Vor- 
wârts Berlin-Aktiwist Brieske 
Senftenberg X ; Motor ‘Zwiekau-Ohe- 
mie Karl Marx’ Stadt 1; Chemie 
Halle Leuna-Forisichritt ■ Meerane 1.

Chemie
Stadt: cu Rotation

EMIL4AN CR1STESCH
v icețmeședWele comisie^ cen

trale de popice



Cum să pregătim exercițiile 
pentru campionatele școlare

Regulamentul campionatelor de 
gimnastică ale școlilor medii pre
vede — pe lingă exercițiile de 
gimnastică sportivă — și un exer
cițiu de ansamblu, liber sau cu 
aparate portative.

In compoziția exercițiilor de 
ansamblu sînt folosite, în largă 
măsură, mișcări de gimnastică 
artistică acompaniate de muzică 
și legate organic de ea. Efectul 
exercițiilor executate cu muzici 
crește considerabil, ridictad sta
rea emoțională, atît a executan- 
ților cît și a publicului spectator. 
De aceea, deși regulamentul șco
lar nu prevede ca obligatoriu a- 
companiamentul muzical pentru 
exercițiile de ansamblu, este in- 

. dicat ca ele să fie executate cu 
muzică atît 1a echipele de fete, 
e’t și la cele de băieți.

Muzica pentru exercițiile de 
ansamblu poate fi aleasă sau spe
cial compusă. Dar, fie că muzica 
este aleasă, fie că este special 
compusă, conținutul ei trebuie să 
corespundă în întregime caracte
rului exercițiului, adică să existe 
deplină concordanță între nuan
țele dta am re ale muzicii și nu
anțele mișcări’.

Regulamentul mai prevede ca 
exercițiul de ansamblu să cuprin
dă cel puțin 64 timpi Dar acea- 
sta este limita inferioară, la care 
¥111 trebuie să se rezume compo
zitorul. Un exercițiu de valoare 
trebuie să cuprindă o întreagă 
gamă de mișcări care să poată 
reda. în cea mai mare măsură, 
diferitele forme de mînuire a a- 
paratului portativ, iar. în cazul 
exerciț:ilor libere, un bogat con
ținut cu o variată succesiune de 
mișcări. Compoziția care, se re
zumă număr 1a 64 de timpi riscă 
să a't-ă acrul unui lucru incom
plet. Pentru exercițiile de ansam
blu școlare cem-:derăm că cea mai 
Indicată durată este în juirul a 
'două minute.

Conform regulamentului. exer
cițiile de ansamblu pot ft execu
tate cu aoarate portat’ve și liber 
(fără aparat portativ).

Fxorcitiile cu aparatele portative 
Sta* va|ornqsP deoarece., ne 
îînaă o perfectă stăpînire a miș
cării. ele solicită și o deosebită 
coo-dorjaue, precum .și întreaga 
îndemmare a executantului Mî- 
hulrea aparatului portativ cere o 
tehn’că. specială, care trebuie a- 
danfată și sincronizată cu miș
cările întregului corp.

Oricare ar fi natura aparatului 
portativ, exercițiile trebuiesc ast
fel alcătuite îneît la execuția lor 
să participe întregul corp (prin
cipiu de care se va ține seama și 
la ansamblurile libere).

Elementele din gimnastică ar
tistică la fete, în special, vor 
avea o largă întrebuințare. Ele
mentele acrobatice nu sînt indi
cate în cazul folosirii aparatului 
portativ deoarece, în majoritatea 
lor, nu se armonizează cu genul 
de mișcare caracteristic aparatu
lui portativ, stînjenind . mult po
sibilitățile de mînuire.

In orașul și regiunea Pitești, 
activitatea ciclistă pe anul 1954 a 
cunoscut o serie de realizări în
semnate. Astfel, în afară de cam
pionatul regional de ciclocros, s-au 
desfășurat probe de semifond pe 
șosea, concursuri populare, aler
gări de fond și întreceri pe circuit 
pe străzile orașului. Către sfîrșitul 
sezonului, cicliștii piteșteni au par
ticipat la circuitul regiunilor Cra
iova și Pitești, probă ta care, lotul 
reprezentativ deși a rămas doar 
In trei oameni, s-a clasat pe lo
cul 3. In acest concurs s-au afir
mat o serie de elemente tinere. Ne 
referim, de pildă, la tînărul Ispas 
Marin care a avut o comportare 
deosebit de valoroasă.

Dar, ca și în alte centre cicliste, 
și la Pitești — după cum rezultă 
din raportul de activitate al co
misiei regionale de ciclism — s-a 
simțit foarte mult lipsa de piese 
de schimb și cauciucuri. Așa s-a 
făcut că dtn cei 32 de cicliști și 
8 cicliste, care se află în orașul și 
regiunea Pitești, a activat un nu
măr și mai restri-ns. In această 
jriviu,ț&: sînt vinovate și asociații
le, care nH au înțeles să sprijine

La echipele de băieți, unde spe
cificul aparatului ar putea per
mite efectuarea elementelor acro
batice. ele vor putea fi folosite, 
fără însă a turbura ritmul de 
execuție.

Din punct de vedere al conți
nutului ansamblurile libere sînt 
asemănătoare exercițiilor la sol. 
Aici elementele acrobatice vor 
putea intra în compoziție într-o 
măsură mult mai largă, contri
buind la ridicarea coeficientului 
de dificultate. Sînt însă valoroase 
numai atunci cînd legarea cu ce
lelalte elemente decurge natural.

Regulamentul prevede, de ase
menea, ca exercițiul de ansamblu 
să fie executat de 8 gimnaști 
(gimnaste). In caz de indispo
nibilitate, pentru a nu turbura 
armonia exercițiului, gimnastul 
respectiv poate fi înlocuit cu re
zerva. In regulament nu s-au spe
cificat dimensiunile spațiului fo
losit. La concursurile internațio
nale, spațiul rezervat exercițiilor 
de ansamblu este un careu de 
12/12 m. Considerăm că acest 
spațiu este cel mai indicat pentru, 
efectuarea ansamblului în bune 

-condițiuni. Nu este greșit însă 
dacă echipa va folosi un spațiu 
mai restrins.

Aprecierea exercițiului are ca 
plafon maxim nota 10. Din- cele 
10 puncte se vor atribui 3 puncte 
neutru greutatea și valoarea lui 
fiziologică, 2 puncte pentru com
poziția exercițiului și 5 puncte 
pentru execuție. Pentru greutatea 
exercițiului se va ține seama de 
următoarele:

1. Să conțină varietate mare 
de mișcări care să prelucreze în
tregul corp (variații de pași, a- 
tergări, sărituri, exerciții de echi
libru, valuri, balansări, îndoirea, 
unde este .cazul exerciții acro
batice, etc.). Exercițiile simple, 
,monot®ne, care nu solicită un 
anumit grad de coordonare, linsite 
de varietate, scad considerabi1 co
eficient 4 de greutate.

2. Să -Re dinamic. Prin dina
mism să ttu se înțeleagă o exe
cuție grăbită cu un ritm fugărit, 
ci mișcări efectuate cu amplitu
dine mare, de pe loc și în depla
sare, cu impuls și Interpretare 
plină de Viață. Desigur că în 
decursul exercițiului vor fi mo
mente de liniștire, de poziții care 
cer să fie marcate sau' menținute: 
acestea apar însă numai pentru 
a sublinia nota de contrast, de 
început sau finalitate, a unor 
exerciț i efectuate într-un ritm mai 
susținut. Aceiste momente sînt 
dictate uneori de. începutul sau 
sfîrșitul unei fraze muzicale. 
Pauzele dese, intrtiile, exercițiile 
monotone care se repetă de prea 
multe ori, în afară de faptul că 
sînt plictisitoare, scad mult va
loarea exercițiului.

3. Exercițiile trebuie să fie exe
cutate de întreaga echipă. Spre 
exemplu, un exercițiu acrobatic 
greu, efectuat numai de unul sau 
doi gimnaști cu posibilități mai 
mari <restul echipei executînd

l CICLISTĂ
A PITEȘTI
cu material și echipament colecti
vele lor din orașul și regiunea Pi
tești. Dar și pe plan local, o parte 
din colective nu au dat atenția cu
venită mișcării cicliste. Astfel, co
lectivele Locomotiva și Flamura 
roșie (Pitești) au ținut materialul 
în magazie și nu s-au îngrijit, de 
repararea și repartizarea lui.

Pentru a rezolva, cît de cit, pro
blema pieselor uzate, antrenorii 
voluntari Chirilovici și Kovorchian 
au luat diferite piese proprii și 
le-au dat alergătorilor. In ceea ce 
privește munca comisiei regionale 
de ciclism, aceasta a avut lipsuri 
serioase, întrucît numai o mică 
parte din membrii acestei comisii 
au activat. De asemenea, în raioa
ne ca și în orașul Pitești problema 
sportului pedalei a găsit prea pu
țină înțelegere la forurile în drept.

In vederea activității pe anul 
1955, comisia regională de specia
litate a alcătuit un plan de mun
că destul de bogat. Insă, pentru 
realizarea acestui plan este abso
lut necesar un sprijin efectiv atît 
din partea colectivelor interesate 
cît și a corfrtsiei centrale.

de ansamblu 
de gimnastică
aii gen de exerciții) nu va cons
titui o greșeală, dar in același 
timp nu poate contribui la mărirea 
gradului de dificultate. Greutatea 
va crește atunci cînd el este exe
cutat de întreaga echipă. Natural, 
pentru a nu restrînge posibilita
tea de varietate în compoziție, 
el poate fi executat simultan, ta 
canon, succesiv sau alternativ.

4. Exerc-țta! să conțină for
mații cît ma* variate, iar trecerea 
dintr-o fomarie în alta să de
curgă cît ira natural, fără să 
aibă aerul unui lucru forțat De
plasarea să se facă nu prin pași 
simpli, ci prin sărituri, piruete 
sau diferite variații de pași. Apa
ratul portativ va trebui să fie 
mîmiit și în timpul deplasărilor 
dintr-o formație în alta.

La ansamblu « aparate porta
tive va trebui ca exerc’țiul să 
profite de toate posibilitățile teh
nice ale aparatului In nici un 
caz nu va constitui numai un 
decor, el trebu’nd să fie mînuit 
permanent și nu lăsat la o parie.

Pentru competiție se cere ca 
tr.treg exercițiul să dea impresia 
urnii tot unitar șl armonios. Să 
fie legat și curgător, cu varietate 
mare de mișcări. Să conțină schim
bări de formaț i variate, fără însă 
să se exagereze O perpetuă 
schimbare- de formație dă aspec
tul de învălmășeală și nu scoate 
în evidență frumusețea și expre
sivitatea mișcării. De asemenea, 
lipsa de formații îl face monoton.

Exercițiul trebuie să fie în de
plină concordanță cu caracterul 
muzicii; de asemenea, să aibă 
originalitate. Deși s-ar părea că 
e o problemă măruntă, este ne
cesar totuși să se acorde atenția 
cuvenită costumului și chiar co
loritului său. care trebuie să se 
armonizeze cu genul exercițiului 
aceasta contribuind în mare mă
sură la aspectul estetic al an
samblului

Prta execuție se înțelege modul 
de interpretare al exercițiului, atît 
în ceea ce privește ușurința, ex
presivitatea, dinamismul, amplitu
dinea, vioiciunea, îndemînarea, 
concordanța eu muzica, precum 
și unitatea în execuție.

Vom aminti mai jos cîteva gre
șeli care turbură unitatea și o- 
mogenitatea exercițiului. Astfel, 
lipsa de ținută (genunchi îndoiți, 
cap aplecat), de aliniere, între
ruperi de ritm, opriri, întîrzieri 
sau avans, comise de una sau 
mai multe executante, mînuirea 
greșită a aparatului portativ, 
scăpări de aparate, nesincroni- 
zarea muzicii cu mișcarea, etc. 
toate aceste greșeli atrag pena
lizări serioase, care, bine înțeles, 
influențează în mod nefavorabil 
rezultatul obt’nut

Sarcina prezentării unui exer
cițiu de ansamblu nu este ușoară. 
Munca de creație, munca de pre
gătire a elevilor cere profesorului 
pricepere, perseverență si răbdare.

ADINA STROESCU 
Conferențiară I.C.F. 

MARIA BUZEA 
profesoară

; Primim întrecerea
Chemarea la întrecere lan

sată de comisia regională Su
ceava pentru organizarea Spar- 
tachiadei .de iama a satelor, a 
fost primită cu multă bucurie 
de celelalte comisii regionale, 
de masele de sportivi d:n sa
tele patriei noastre. In ulti
mele zile ne-a sosit la redac
ție răspunsul comisiei regi nale 
a Regiunii Autonome Maghiare 
pentru organizarea Spariachta- 
dei de lamă a satelor, ta care 
se arată, printre altele:

— Membrii comisiei regionale 
a Regiunii Autonome Maghiare, 
analizînd obiectivele chemării 
la întrecere stat bucuroși să 
răspundă acestei chemări, am- 
gajrrrcta-se să aibă cît mai 
multe realizări.

— Pentru îndeplinirea obiec
tivelor propuse in chemarea la 
întrecere, comisia regională a 
luat toate măsurile pentru popu
larizarea și organizarea între
cerilor între comisiile raionale 
și comunale.

— Comisia regională a Re
giunii Autonome Maghiare pro
pune ca obiectivelor cuprinse în f 
chemarea la întrecere să li se i 
adauge și: mobilizarea cît I 
mal multor participamți la con- ?

I cursurile organizate cu echi- 
J paje și sănn trase de cai. C*

PSEMsEREA ASOCIAȚIILOR FRUNTAȘE ; 
IN ORGANIZAREA SPARTACHIAOEI SINDICALE ;

Zilele trecute a avut loc în 
sala Teatrului C.C.S. festivita
tea premierii asociațiilor spor
tive fruntașe ta organizarea 
Spartachiadei sindicale pe anul 
1954. Cupa și fanionul oferite 
de Consiliul Central al Sindica
telor asociației care a obținut 
cele mai frumoase rezultate în

Concursurile și pregătirile schiorilor din tară
Colectivele sportive din Cluj se 

pregătesc intens pentru sezonul 
de schi. Deoarece în această re
giune nu a Început încă să ningă, 
schiorii din colectivul sportiv Lo
comotiva se antrenează pe stadion 
și în sală. Antrenamentele lor 
sint conduse de instructorul Ale
xandru Daniel. Cei mai harnici 
s-au dovedit a fi Emil Horvath, 
tehnician la depoul C.F.R. și co
legul săn Zoltan Karoly. In planul 
de muncă al acestei secții de schi 
stă ca obiectiv principal organi- 
zarea* unui centru de schi pentru 
trecerea normelor G.M.A De ase
menea, este prevăzută și organi
zarea unui curs de instructori de 
schi la care vor participa diferiți 
sportivi din unitățile de muncă pe 
care le cuprinde acest colectiv. 
Cursul se va ține la Băișoara. 
Colectivul Locomotiva va organiza 
ta acest sezon mai multe întreceri 
de schi.

In secția de schi a colectivului 
sportiv Știința din Cluj antrena
mentele au început tacă din luna 
septembrie. Sub îndrumarea an
trenorului Radu Ionescu, membrii 
secției au muncit cu multă rivnă

O

Modificări aduse regulamentului jocului de rugbi (II)
Noul text al punctului 9 din ar

ticolul 20 referitor la tragerea ba
lonului din grămadă este următo
rul : „Este oprit jucătorilor din li
nia I-a a fiecărei echipe să ridice 
sau să înainteze unul dintre pi
cioare dincolo de linia picioarelor 
primei sale linii, ptaă cînd;

— pentru primul picior, de în
dată ce el,,a fost depășit de balon .

— pentru al doilea ți al treilea 
picior de îndată ce balonul a fost 
atins de al patrulea picior sau du
pă ce l-a depășit pe acesta.

— pentru al patrulea,al cincilea 
și al șase'ea picior de îndată ce 
balonul a părăsit mîinile jucăto
rului care introduce balonul ta 
grămadă.

Numărătoarea p.cioarelor jucăto
rilor din linia I-a se face înce-- 
pînd din partea pe_unde se intro
duce balonul în granada-. Astfel, 
primu' și al doilea sînt conside
rate picioarele stîlpului; al treilea 
și al patrulea stat considerate, pi
cioarele trăgătorului: al cincilea 
și al șaselea stat considerate pi
cioarele stîlpului’ de pe partea o- 
pusă introducerii batonului.

Prin „linia picioarelor" se înțe
lege linia mediană a poziției pi 
cioarelor jucătorilor care compun 
linia I-a a aceleiași echipe.

Este interzis oricărui jucător care 
formează una din primele linii ale 
grămezii de „a trage" sau ’de ,,a 
încerca tragerea baloniriuf” fie prin 
înaintarea ambelor picioarffdtncoîo 
de axa tunelului, fie prin ridica
rea simultană -. a ambelor picioare 
deasupra pămîntului, fie prin ba
lansarea ambelor picioare într-o 
direcție oarecare, fie prin răsucirea 
sau coborîrea corpului ta așa fel 
incit să. se apropie de balon în 
momentul cînd acesta intră în gră
madă sau să facă mișcări care să 
producă prăbușirea grămezii.

Pentru toate infracțiunile comise 
la punctele 3, 4, 5. 6, 7, 9, 10 și 
paragrafele a, b, c, din același ar
ticol, se va acorda o lovitură de 
pedeapsă; dacă un jucător repetă 
încălcările regulilor de mai sus, 
arbitrul îl va elimina de pe teren . 
conform articolului 18, pct. 3

Articolul 22 „Ținut în țintă", 
care prevedea că echipei în abâra- 
re îi revenea dreptul de a intro
duce balonul în grămadă după un 
ținut în țintă se modifică astfel : 
„Ech’pa atacantă" va avea dreptul 
să introducă balonul ta grămada 
acordată"
La articolul 24 „Afară din ioc'. I 

puncta' ttei se tilocuiește cu tir- i 
maiorul text; „Dacă jucătorul se 

acest domeniu, au revenit aso- J 
ciației Știința. De asemenea, a- s 
sociațiile Flamura roșie și 'Pro- J 
greșul au primit tîte o cupă. ,

Numeroși activiști sportivi și ' 
sportivi prezenți la festivitate « 
au asistat apoi Ia un frumos ‘ 
spectacol dat de o brigadă a ' 
ansamhlului C.C.S 

și aproape după fiecare antrena
ment ei și-au analizat felul în 
care au executat programul.

Ca și în cadrul secției colecti
vului Știința, schiorii din colect:- 
vele Progresul, Metalul și Flamura 
roșie din localitate își desăvîrșesc 
pregătirea fizică în așteptarea pri
mei zăpezi

Schiorii din regiunea și orașul 
Cluj vor lua parte în acest an 'a 
numeroase competiții irrterre^o- 
nale și, ia rîndii] lor, vor organiza 
și ei mai multe întreceri. Astfel, 
ei vor fi prezenți la concursul din 
21—24 ianuarie de la Stlna de 
Vale, la 26—30 ianun rie vo' 
concura la Vatra Dornei. la -5—» 
februarie la Baia Mare, iar la '5 
și 18 februarie vor participa ;a 
concursurile organizate în Regiu
nea Autonomă Maghiară la Lacul 
Roșu. Ei vor organiza la 26—28 
fc’ “uarie un concurs dotat cu cupa 
C.C.F.S. regiunea Cluj. Ultimul 
concurs la care vor lua parte este 
cel organizat între 10—14 martie 
la Borșa.

RADU FISCH, 
EMIL BOCOȘ

află înaintea balonului și nu în
grămadă și nu se retrage imediat 
în spatele balonului".

Trebuie să amintim că un jucă
tor nu este în grămadă dacă nu 
se ține legat printr-unul din brațe 
de unul dintre jucătorii echip 
sale care este în grămadă

Pentru aceste greșeli arbitrul va 
sancționa cu o. lovitură de pedeap
să' acordată 'în punctul unde s-a 
comis greșeala.

Tot la art. 24 se mai adaugă un 
punct (4) care are următorul con
ținut: ,.La repunerea balonului ta 
joc de Ia margine, un jucător (in
diferent de echipă) nu are voie să 
stea sau să treacă cu voință, chiar 
cu un singur picior, dincolo de li
nia PS care este repus balonul 
(perpendiculara pe linia de mar
gine), înainte ca^balcnul să atingă 
un jucător sau pamîntul, m afară 
de cazul în care înaintează pentru 
a sări să prindă balonul; sau, du
pă ce balonul a atins un. jucător 
sau pămîntu! și el nefiind în po
sesia balonului înaintează chiar cu 
uri picior înaintea balonului, în a- 
fară de cazul cînd el oprește sau 
are intenția de a opri regulamen
tar (placaj), un adversar carg este 
în posesia balonului.

Nota ce urma punctului 3 din 
vechiul regulament se modifică în 
felul următor și se adaugă punc
tului 4: „Aceasta nu înseamnă că un 
jucător, înainte să arunce balonul 
iU, 12 margine, este obligat să a- 
ștepte ca coechipierii săi să fie pe 
linia repunerii în joc sau în spa
tele acestei linii.

Un jucător nu va fi considerat 
că a depășit voluntar linia pe care 
este repus balonul în joc, așa 
cum se arată în regula de mai 
sus, cu condiția ca el să se retra
gă imediat înapoia balonului.

Pentru nerespectarea acestei re
guli (4) arbitrul va acorda o lovi
tură de pedeapsă, fie în locul gre
șelii, fie la 10 metri de la linia de 
margine pe linia repunerii în joc a 
balonului, fiind preferat cel mai 
îndepărtat loc de la linia de mar
gine.

Punctul 4 din vechiul regula
ment devine punctul 5.

La art. 25 „In joc", se mai a- 
daugă un nou paragraf (e) care 
are următorul conținut: „Dacă ju
cătorul - aflat în afară de joc se 
retrage în spatele coechipierului 
său, care a jucat ult;ma dată ba
teau!”.
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Moscova va găzdui campionatele mondiale de patinaj viteză
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmiți*.
După cum s-a anunțat. Federația 

internațională de patinaj a hotârit 
desfășurarea la Moscova a campio
natelor modiale de patinaj viteză 
pentru bărbați, pe anul 1955.

Intr-o convorbire cu un corespon
dent' al ziarului „Soviețki Sport”, 
președintele secției unionale de pa
tinai viteză, G. Mihalciuk, a arătat 
pregătirile care au fost făcute în 
vederea acestui important eveni
ment sportiv.

„Cea de a 40-a edijie u campio
natelor mondiale de patinaj viteză 
— a spus G. Mihalciuk — se va 
deschide pe stadionul Dinamo din 
Moscova in ziua de 19 februarie. 
Au fost trimise invitații de partici
pare tuturor țărilor afiliate la Fe
derația internațională de patinaj 
viteză. Asemenea invitații au fost 
trimise sportivilor din 24 de țări, 
printre care Ungaria, Polonia, Ce
hoslovacia, R. D. Germană. Olan
da. Norvegia, Suedia, Australia, 
Austria, Anglia, Germania occiden
tală, S.UJt. fi altor țări. Patinato

rii ain Lruunea Sovietică vor fi 
bucuroși să primească pe sportivii 
din toate aceste țări".

In încheiere, Mihalciuk a spus că 
pentru * doua oară in istoria pati
najului viteză. învingătorii la cam
pionatele mondiale de la Moscova 
vor primi cununi de Iaurt Pr.ma 
oară, asemenea cununi au fost în- 

mînate in urmă cu 60 de am, in 
anul 1896, ctnd la Petersburg s-au 

desfășurat campionatele mondiale ■ 
4e patinaj viteză pentru bărbați

O „PROBLEMA” GREA!

Reprezentativa de hochei a R. Cehoslovace 
învingătoare in Germania occidentală

La I și 2 ianuarie reprezenta
tiva de hochei pe gheață a R. Ce
hoslovace a susținut două meciuri 
in deplasare cu echipa Germaniei 
occidentale. Prima întîlnire s-a 
desfășurat pe stadonul Olimpic 
din localitatea Garmisch Partenkir- 
chen, in fața a 15.000 de specta
tori. In această intîlnire. echipa 
cehoslovacă a reușit o performanță 
strălucită învingînd la scor echipa 
Germaniei occidentale : 8-0.

La fluierul arbitrilor Hauser și 
Bernhardt (Elveția) ecli'pele au 
aliniat următoarele formații :R. Ce
hoslovacă ; J. Haozl-Gut(Novy), 

Vac. Bubnic, Remiaș-Vl. Bubnic. 
Barton. Danda-Hanzl II. Zabrod- 
sky, Bacifek-Hajșman. Parrtuctk. 
Vîdlak. GernMnia occidentală : 
Jansen-Biersack. Dittrich, Gutow- 
ski, O. Huber-Endres, Poitsch, 
Nisch-Sillenberg, Eckstein, Weide- 
Rampf. Probst, Preiss.

Oaspeții atacă din primele mi
nute și în min. 4 de joc deschid 
scorul prin Zabrodsky. în conti
nuare înscriu: Barton în min. 9, 
Zabrodsky in min. 15. In repriza 
secundă jucători» cehoslovaci mai 
înscriu de 5 ori prin : Vac. Bubnik, 
Novy, Rejman, Hajșman și* Vidlak. 
In ultima repriză nici una dintre 
echipe nu mai înscrie astfel că jo
cul se termină cu scorul de 8-0 
(3 0, 5-0, 0-0) în favoarea echipei 
R. Cehoslovace.

La 2 ianuarie, în localitatea 
Fussen a avut loc meciul revanșă. 
De data aceasta, antrenorul cana
dian Trrotier, care se ocupă de 
ediipa Germaniai occidentale, a 
alcătuit cea mai bună formație ți- 
mnd seama de faptul că jucătorii 
care evoluaseră rn Elveția reve- 

.niseră între timp în tară

De la începutul jocului atacurile 
se succed cu repeziciune de la o 
poartă la alta. Germanii joacă mult 
mai bine decît in partida de sfcn- 
bătă seara, iar linia de atac con
dusă de Unssin e foarte pericu
loasă. De remarcat ci in mia 15 
de joc echipa cehoslovacă rămine 
în trei jucători de cfcnp. Totuși, 
gazdele nu reușesc să deschidă 
scorul. Dimpotrivă, oaspeții mar
chează prin Zabrodsky, care în 
min. 17 de joc trimite pirul tn 
poarta apărată de Jansen. In re
priza secundă, în min. 3 de joc. 
Barton ridică scorul ia 2-0. Gaz
dele nu se descurajează, atacă din 
ce în ce mai puternic și în min.8 
Unssin înscrie primul gol. In mia 
15 Pescher cu concursul unui apă
rător cehoslovac egalează, pentru 
ca tot el, în min. 19 să înscrie al 
treilea gol al echipei sale, care 
conduce astfel cu 3-2. In ultima 
repriză portarul cehoslovac Kolouh 
este înlocuit cu Hanzl. Echipa ce
hoslovacă este decisă să recupereze 
terenul pierdut și din primele mi
nute atacă în trombă, egalînd prin 
Zabrodsky în min. 3, pentru ca tot 
el să înscrie în min. 6. Scorul este 
de 4-3 pentru echipa R. Cehoslova
ce. In min. 9 Vlas. Bubnic înscrie 
cel de al cincilea gol al echipei 
sale, apoi este rîridul lui Zabrodsky 
să înscrie în min. 12 și trei minute 
mai tîrziu Barton stabilește scorul 
final de 7-3 (1-0, 1-3, 5-0).

Din Germania 'occidentală echi
pa R. Cehoslovace a plecat în 
Elveția unde la 4 ianuarie va juca 
la Berna cu echipa H. C. Bern, la 
6 ianuarie cu echipa Elveției la 
Zurich, iar la 7 ianuarie meciul 
revanșă cu naționala Elveției la 
Basel

Campionatul de fotbal 
al R. P. Ungare 

CampâoaaMai de fotbal al R. P. 
Ungare ae aprope de sfirșit. Uiti- 
mrie meciuri, care s-au desfășurat 
vineri, au indicat echipele care re
trogradează in acest aa din prin.a 
categorie a țării. AsL'ei. pe ultimele 
doua tocun s-au clasat Szegedi 
Haiadâs și Sztâlinvarosi Vasas, 
care in campionatul din acest an 
vor juca in categoria B. In ultima 
etapă, aceste două echipe au toet 
kwtnse și astfel ele nu au mai pă
tat scăpa de zona periculoasă. Sze. 

gedi Haiadâs a jucat la Budapesta 
cu Etozsa și a fost învinsă cu 3—1. 
Sztâiinvârosi Vasas nu a putut face 
față puternicei formații Kinizsi In 
fața căreia a cedat cu 4—0.

Cu toate că tn fruntea clasamen
tului situația nu este pe deplin cla
rificată, după toate probabilitățile 
echipa Honved va cîștiga campio
natul. In ultima etapă ea a învins 
de manieră categorică, cu 6—1, 
echipa Dtosgyori Vasas. 1

In etapa desfășurată vineri, Sal- 
gotarjâni Bănyasz a Învins Vasas 
Budapesta cu 3—1. iar Gyori Va
sas a întrecut Csepeli Vasas cu 
4—2. Un singur meci s-a terminat 
la egalitate Szombathely Lokomo-

Spre deosebire de fotbal, de 
pildă, care are nevoie de un 
teren cit toate zilele fi de tri
bune încăpătoare, șahul e mai 
puțin pretențios. Dacă-i dai o 
sală cit de mică și citeva mese 
acolo, iți zice fi .mersi" „. Și 
totuși, multă vreme, nu au pu
tui fi găsiți tn tot Bacăul cei 
20—30 metri păirați ai unei 
camere, unde pasionații șahului 
să se mai tntilnească din cind 
in cind in jurul meselor cu pă
trățele albe fi negre—

Și-ai unei, veți întreba, cum 
ifi desfășurau, totuși, șahiștii 
activitatea 2 Găsiseră oamenii 
o soluție: concursurile se dis-

lui seră camera. Un timp, ab
sorbiți de joc, șahiștii nu prea 
s-au sinchisit de asta. Apoi 
insă, cum se întunecase de-a 
binelea. unul din jucători s-a 
dus să aprindă lumina. A în
tors comutatorul la dreapta, l-a 
întors și la stingă, dar degea
ba : nu era lumină. Ca să nu 
întrerupă jocul, șahiștii au fă
cui rost de luminări, iar pe de 
altă parte au chemat uzina la 
telefon:

— Alto 11.55 ? Uite, tovarășe, 
aici e clubul Flamura roșie. A- 
vem campionat republican de 
șah fi nu e lumină. Vă rugăm 
mult, avtnd tn vedere...

La volei: R. P. Bulgaria — Franța 3-0

tiv făcînd 1—1 
nyâsz.

CU Dorogi Ba-

1. Honved 24 18 1 5 89:34 37
2. Kinzsi 26 16 1 9 54:31 33
3. V6rds Lobogo 23 14 3 6 71:23 31
4. Vasas Bp. 26 11 7 8 49:51 29
5. Dozsa 25 11 4 10 53:47 26

6. Dorogi Bân. 26 7 11 8 39:42 25
7. Gy6ri Vas 26 9 7 10 43:51 25
8. Vasas Izzo 25 7 10 8 28:39 24

9. Szombathely
Lok. 26 8 7 11 32:49 23

10. Diosgyori Vas. 25 10 3 12 48:58 23
11. Salgotarjâni

Bân. 26 9 4 U 30:46 22
12. Csepeli Vas. 26 6 10 10 33:51 22

13. Szegedi Hal. 26 7 8 13 37:63 20
14. Stâlinvarosi

Vas 26 4 14 37:57 18

PARIS (Agerpres). — In ca- . 
drul manifestărilor sportive or
ganizate cu prilejul celei de a 
XX-a aniversări a Federației Mun
citorești de Gimnastică și Sport — 
F.S.G.T. în seara zilei de 30 de
cembrie s-a disputat 1» Palatul

O

Sporturilor din Paris intilnirea in
ternațională de volei dintre echi
pele reprezentative de băieți ale 
Franței și R.P. Bulgaria.

Victoria a revenit voleibaliștilor 
bulgari cu scorul de 3-0 (15-8,
15-11, 15-12)

—O—
Crosul de la
Sao Paolo

La șah: Minsk-Varșovia 6 1|3 - 1|2
. VARȘOVIA (Agerpres).

In capitala R. P. Polone s-a 
disputat zilele trecute meciul in
ternațional de șah dtntre echipele 
orașelor Minsk și Varșovia. Din e- 
chipa Varșoviei au făcut parte cei 
mai buni șahiști dm R. P. Polonă, 
tn frunte cu campionul țării dr. 
Bobdan SJiwa.

Meciul s-a desfășurat la 7 me- 
•e. Cu mare interes a fost urmă
rită partida dintre marele maes
tru sovietic BolesJavski și cam
pionul polonez Sliwa. După 54 de

mutări, victoria a revenit șabis- 
tului sovietic. In celelalte partide, 
Zvorîkina (Minsk) a cîștigat la 
Holui (Varșovia), Suetin (Minsk) 
la Witkovski (Varșovia), Saighm 
(Minsk) le Gawlikowski (Varșo
via), Veresov (Minsk) la Gromek 
(Varșovia). Goldenov (Minsk) la 
Branicki (Varșovia), iar Tamow- 
ski a remizat cu Sokoteki.

Victoria a revenit echipei ora
șului Minsk cu rezultatul de 6’/>- 
V, puncte.

Fotbaliștii bulgari joacă la 7 iaiuarie la Cairo
SOFIA. — Cu toate că sîntem 

tn plin sezon de iarnă, fotbaliștii 
fculgari se pregătesc acum în ve
derea primei intllniri mternațio- 
aale din »nul 1955. La 7 ianua

O

rie, reprezentativa de fotbal a 
R. P. Bulgaria va tot tini la Cairo 
reprezentativa Egiptului. Io vede
rea acestei întîWri, bulgarii vor 
deplasa cea mai bună forma-tie.

Spof tivii romini, participant! la serbările F.S.G.T. 
s-au reîntors în Capitală

Duminică la amiază s a reîntors 
în Capitală, venind de la Paris, 
delegația sportivilor romîni, care 
a participat la manifestările orga
nizate cu prilejul celei de a 20-a 
aniversări a înființării Federației 
Muncitorești de Gimnastică și 
Sport-FS.G.T. Delegația care a re
prezentat pe sportivii din R.P.R. 

aceste manifestări a cuprins pe

boxerii D. Done, C. Dumitrescu, 
M. Florescu și pe luptătorii M. 
Schultz, N. Preșa și Gh. Șuteu.

Pe aeroportul Băneasa sportivii 
romîni au fost întîmpinați de re
prezentanți ai C.C.F.S. care le-au 
făcut o călduroasă primire, feli- 
citîndu-i pentru frumoasa lor com
portare.

(Agerpres)

SAO PAOLO (Agerpres).
Tradiționalul cros internațional, 

care se desfășoară în fiecare an,_ 
in seara zilei de 31 decembrie pe 
străzile orașului Sao Paolo, a fost 
ciștigat la această ediție de atle
tul iugoslav Mihahc. El a parcurs 
cei 7300 m. In timpul de 21’51”. 
Pe tocul doi s-a clasat sportivul 
brazilian Egdar Freire cu un re
zultat de 22’27”3/10. Celelalte locu
ri au fost ocupate în ordine de 
Marcel van de Wattyn (Belgia) 
2230”5/10; Jaime Coreea (Chile) 
22"32”4/10: Heins Laufer (Ger
mania occidentală) 2235’3/10; Jo
se Fonseca (Chile) 22'47”9-'10, etc.

Anul trecut, crosul de la Sao 
Paolo a fost cîștigat de alergăto
rul cehoslovac Emil Zatopek, ur
mat de Mihalic (Iugoslavia). La 
această ediție Zatopek n-a parti
cipat. —o—

Record mondial 
de aviație sportivă
Moscova (Agerpres). — TASS 

transmite:
Comitetul uniomiail pentru cultură 

fizică și sport a omologat noul re- 
cond stabilit de aviatorul sportiv 
sovietic Iakov Forostenko. Zbu- 
rinid pe un avion sportiv de tip 
„Iak-18“ pe un traseu în cerc el 
a parcurs distanța de 2004,668 km. 
Rezultatul obținut de Forostenko 
întrece cu 759,333 km. recordul 
mondial al probei, care aparține 
aviatorului sportiv sovietic Vladis
lav Gromov.

putau prin rotație, în casele șa
hiștilor. Cind ii venea rlndul, 
.organizatorul" își... expedia 
familia la cinematograf sau la 
rude, punîndu-și casa la dispo
ziția șahiștilor!

Așa stînd lucrurile, vă închi
puiți bucuria șahiștilor băcăoarti 
cind au aflat că de-acum încolo 
vor putea juca șah, după placul 
inimii, in clubul colectivului 
sportiv Flamura roșie. Respirau 
acum ușurați șahiștii, dar mai 
ales... familiile lor...

Pe la începutul lui decembrie, 
șahiștii din Bacău erau in păr 
la noul lor sediu, unde urmau 
să se desfășoare optimile de 
finală ale campionatului repu
blican de șah pe anul 1955.

Dar. in club era frig.
— Ce facem cu lemnele 2 se 

interesă un șahist
Repartiția pentru lemne exis

ta. Lipseau insă banii de trans
port. Aici se împotmoliseră 
toate. Șahiștii s-au sfătuit ce 
s-au sfătuit și, după cum ne re
latează corespondentul nostru 
G. Mosary, au hotărit, firește, 
tn primul rînd aminarea cam
pionatului, după care au făcui 
apel la .resursele locale", adică 
la... propriile lor buzunare, 
stringînd bani pentru căratul 
lemnelor.

Patru zile mai tirziu urma 
să aibă loc prima etapă a 
campionatului.

Sala era frumos împodobită 
și cald... ca vara. Totul părea 
tn cea mai perfectă ordine... Pe 
nesimțite, umbrele serii tnvă-

— Bine, in 20 de minute so
sește electricianul nostru.

Dar cum electricianul nu se 
arăta nici după o oră, iar bie
tele luminări erau gata să-și 
dea sufletul, cițiva șahiști au 
plecat tn delegație la uzină. 
Tehnicianul de serviciu le-a 
spus-o însă pe șleau:

— Hm I Doar nu cumva v-a(l 
închipuit că o să ne apucăm să 
punem pe drum electricienii, a- 
cuma noaptea!

— Bine, dar la telefon...
— Ei, v-am spus și noi că 

trimitem, așa ca să vă... încu
rajăm 1

Tot aici șahiștii au aflat cu 
amărăciune, că situajia era mult 
mai complicată decît credeau 
ei: tov. S. Litman, din consi
liul regional al asociației Fla
mura roșie, nu se îngrijise să 
plătească lumina. Nu e mai pu
țin adevărat că nici plătind lu
mina, tov. Litman n-ar fi reușii 
să îndrepte situația, pentru că 
vecinii clubului sînt și ei în 
restanță cu aproape 200 lei și 
nu se poate aprinde lumina la 
club ptnă nu plătesc și ceilalți...

Situația e încurcată, firește. 
Dar asta nu însemnează că tov. 
Litman trebuie s-o lase încurca
tă la infinit. In definitiv, există 
destule soluții pentru a-i aduce 
la... sentimente mai bune pe cei 
răi platnici.

Deocamdată, cele mai... alar
mate sînt familiile șahiștilor, 
care știu ce le așteaptă în ca
zul cind nu se rezolvă problema 
luminii la clubul colectivului 
sportiv Flamura roșie...

DE... NE-NȚELES!
Povestea s-a intîmplat în 

comuna Pingărați-Vaduri raio
nul Piatra Neamț...

Venise acolo, in cadrul unui 
schimb de experiență cu alți ac
tiviști, tov. Pricop, președintele 
Comitetului regional C.F.S. 
București... Dornic să afle cum 
sprijină comitetul executiv al 
Sfatului Popular colectivul 
sportiv, tov- Pricop se îndrep
tă către Sfat și ajuns acolo 
ciocăni la ușa tovarășei preșe
dinte Didina Costaș. Aceasta ti 
oferi un scaun, apoi, cu un zîm- 
bet larg, îl întrebă ce dorește.

La drept vorbind, tov. Pricop 
dorea cam multe. Sfatul Popu

lar nu încuraja activitatea spor
tivă din satul Vaduri și era, 
deci, cazul ca actuala situație 
să se schimbe. Tovarășa preșe
dinte al Sfatului Popular din 
Pingărați-Vaduri îl ascultă a- 
tent, după care clătină din cap:

— Tovarășe, dar d-ta ești om 
serios l Te ocupi cu sportul ?

Auzind o astfel de replică, 
fiecare dintre Dv. vă puteți face 
o imagine clară despre felul 
cum se dezvoltă sportul tn co
muna Pingărați-Vaduri, pe 
baza sprijinului primit din par
tea Sfatului popular t

JACK BERARIU 
GEORGE MIHALAICHE
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