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Un lot de jucători de tenis de masă 
din R.P.R. participă la campionatele inter

naționale ale Franței și Belgiei
Ier: seară a părăsit Capitala un 

lot de jucători de tenis de masă 
din R.P.R. Lotul cuprinde pe 

Angelic^ Ro?eanu, EUa Zeller, Sari 
Szasz-, Tiberiu Harasztosi, Matei 
Gantner, Toma Reiter și Paul 

Pesch. Aceștia vo: participa la 
campionatele internaționale de te
nie de masă ale Franței. După a- 
ceea, ei vor lua parte la o com
petiție asemănătoare în Belgia.

Șl AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR OIN R. P. R.
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Toate forțele pentru succesul primei etape 
a Spartachiadei de iarnă a satelor

IBREGATIR1LE pentru buna or- 
* ganizare și desfășurare a pri
melor întreceri din cadrul Sparta- 
chiadei de iarnă a satelor au cu
noscut, în ultima vreme, o intensi
tate deosebită. Pretutindeni, actL 
viștii U.T.M., activiștii sportivi și 
alături de ei, masele de tineri mun
cesc cu drag pentru succesul de
plin al primei etape a Spartachia^ 
dei, în care zeci de mii de țărani 
muncitori sau colectiviști, tracto
riști sau muncitori agricoli își vor 
măsura forțele în frumoasele în
treceri de schi, șah sau săniuțe.

Deosebit de numeroase sînt rea
lizările obținute în regiunile în 
care, înțe'egînd pe deplin impor
tanța acestei tradiționale competiții 
și mai ales a întrecerilor de masă, 
comisiile de organizare a Sparta- 
chiadei au muncit cu hotărîre pen
tru o cît mai bună pregătire a a- 
cestor concursuri. Astfel, în foarte 
multe sate din regiunile Suceava, 
București, regiunea Stalto, pregă
tirile pentru Spartachiadă au fost 
terminate din vreme, țăranilor 
muncitori dornici să ia parte 
la aceste întreceri asigurîndu- 
li-se toate condițiile necesare. 
In aceste regiuni, ca și în 
multe alte locuri, au fost con
fecționate, din resurse locale, sute 
de șahuri și patine, au fost amena
jate pîrtii de schiuri sau de șăniuș 
iar acum, odată cu primele zile ale 
noului an, ne-au sosit și .vești des
pre organizarea primelor întreceri 
<fe șah sau schi. La toate aceste 
realizări o contribuție din cele mai 
importante o au organizațiile 
U.T.M. de la sate. O rodnică ac
tivitate au desfășurat pmă acum 
organizațiile de bază U.T.M. din 
comunele Șarul Dornei, Dorna-A- 
rîrt. Neagra Șarului (raionul V. 
Dornei), Mihăilești (raionul Doro- 
hei), Tăcuța (raionul Codăești) 
precum și numeroase ai’te organi
zații U.T.M sătești din întreaga 
țară. Un puternic stimulent în ac
tivitatea comisiilor regionale, raio
nale și comunale de organizare a 
Spartachiadei l-a constituit che
marea la întrecere lansată de co- 
mfeia regională a regiunii Sucea
va. Este o Inițiativă pe ca>re o 
susține și comisia centrală de schi 
recomandîrd totodată comisiilor 
regionale să răspundă acestei che
mări printr-o activitate cit mai 
susținută, bogată în realizări.

Nu pretutindeni comisiile pentru 
pregătirea și organ zarea Sparta- 
diiadei de iarnă a satelor au mun
cit însă la fel. Sînt regiuni (Cra
iova, Bîriad. Bacău) unde forma
rea de comisii a întîrziat o bună 
perioadă de timp și acest lucru se 
face încă simțit în munca de pre
gătire și desfășurare a întrecerilor 
din cadrul Spartachiadei, în aceste 
regh.mi Măsurile luate în ultima 
vreme pentru lichidarea acestor ' 
lipsuri vor deveni eficace numai 
dacă to1! activiștii U.T.M., care, an 
sarcini ne această Vnie. activiștii 
comitetelor G.F.S.. ai consiliilor re
gionale ale asociației Recolta ca 
și cei din colectivele, sportive Re
colta își vor uni forțele șî vor 
munci neobosiți pentru ca și in 
satele acestor regiuni numărul 
participărilor la întreceri să f’e 
cît mai mare. Mai mult interes 
trebuie să acorde acestei proble
me și secțian le de învățămînt ale 
sfaturilor populare. Această pentru 
că, spre deosebire de. secțiunile de 
mvățămînt din regiunile Suceava, 
București și Pitești, care au do
vedit multă preocupare pentru 
Spartachiadă. în alte regiuni, cum 
sînt Craiova. Bacău, lași, Galați, 
regiunea Stalin, secțiunile de in- 
-ățămînt privesc încă cu nepăsare 
sarcinile primite în legătură cu a- 
ceastă tradițională competiție spor
tivă.

O atenție deosebită trebuie a-

cordată inițiativelor izvorîte din 
masele de sportivi ai satelor noas
tre, popularizării și extinderii lor 
în fiecare sat, în fiecare comună. 
Firește, acest lucru este mai les
ne de realizat în cuprinsul unei 
regiuni și tocmai de aceea comi
siile regionale de orgair'zare a 
Spartachiadei au datoria să pună 
această problemă în centrul preo
cupărilor lor. Inițiative ca cele ale 
tinerilor din Brusturi (regiunea 
Bacău), Drăgășani (regiunea Pi
tești), Broșteni sau Miroslava (re
giunea Iași), Boroaia sau Minăi- 
Ieni (regiunea Suceava), care și-au 
confecționat cu mijloace locale nu
meroase schiuri sau jocuri de șah 
din lemn sau dim lut, trebuie răs- 
pîndite cît mai larg și stimulate 
prin cele mai d'ferite forme. O 
bună metodă în această direcție 
folosește colectivul sportiv Recolta 
Cîrța (raionul Făg'âraș) care popu
larizează zilnic, cu ajutorul stației 
de amplificare, pe cei mai harnici 
țărani muncitori în campania de 
construire de săniuțe sau de con
fecționare a șahurilor, pe cei mai 
iscusiți jucători remarcați cu pri
lejul primelor concursuri ale Sp.ir- 
tachiadei.

In acțiunea de pregătire a nia 
terialelor sportive : necesare, spor
tivii de la sate pot și trebuie să 
primească un sprijin cît mai larg 
din partea sportivilor din colecti
vele sindicale. Exemplul colective
lor sportive sindica'p din Caran
sebeș, care au luat în patronaj co
lectivele sportive sătești din raion 
și care dau țăranilor muncitori din 
aceste comune un rea'l ajutor în 
pregătirea Spartachiadei, trebuie 
urmat de cît mai multe colective 
sportive sindicale. In acest raion 
a fost just înțeleasă și problema 
stimulării colectivelor sportive frun
tașe în Spartachiadă. La sfîrșitul 
întrecerilor, cel mai bun colectiv 
sportiv va primi o frumoasă cupă.

Un alt exemplu bun de urmat 
. este și cel pe care-1 dau mitlți din

tre profesorii de educație fizică și 
instructorii sportivi sătești care, 
în unele sate șl comune (comuna 
Runcu, raionul Tg. Jiu; comuna 
Seaca de Cîmp, raionul Calafat; 
comunele Șercaia, Stupim, Ghipn- 
bav, regiunea Stalin, etc.) au fost 
întotdeauna în primele rînduri ale 
celor care au muncit cu rîvnă pen
tru buna pregătire a concursurilor 
din cadrul Spartachiadei.

Acțiunea de pregătire a Sparta
chiadei. deși întîrziată în unele re
giuni (Craiova, Bacău, Bîriad) sau 
prelungită peste măsură în unele 
sate și comune (regiunile : Galați. 
Constanța, Oradea. Hunedoara, Ti
mișoara) este aproape de șfîrșit. 
în multe locuri s-au desfășurat de 
acum primele întreceri.

Și bucuria pe care ți-o pot dărui 
sala unui cănrn cultural plină de 
iubitori ai șahului sau grupurile 
atît de numeroase ale primilor con- 
curenți prezenți la startul întreceri-

■ lor de schi și săniuș a devenit cu 
atît mai marc cu cît nit numai aii- 
mărul însemnat de tineri dtr și 
buna Tor pregăt're te impresionează 
deopotrivă.

Primele întreceri au însemnat și 
primele succese. Către acest lucru 
trebuie să se tindă in fiecare sat 
și comună : către folosirea din 
plin a fiecărei zile pentru crește- 

• rea numărului celor înscriși la 
concursuri, către temeinica pregă
tire a întrecerilor, către transfor
marea Spartachiadei în zile de a- 
devărată sărbătoare, astfel încît, 
în fiecare regiune, în întreaga țară, 
etapa de mase a Spartachiadei de 
iarnă a satelor să . se bucure de 
un deplin succes.

SA MOBILIZAM IN ÎNTRECE
RILE PRIMEI ETAPE CIT MAI 
MULTI PARTICIPANT! BINE 
PREGĂTIȚI 1
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Din ce in ce mai bineaprovi zionate, magazinele alimentare sînt 
vizitate zilnic de numeroși cumpă rători, care își pot procura tot ceea 
ce le trebuie și la pre(uri convena bile.

Pentru bunăstarea
Au trecut mai multe zile de 

la apariția Hotărîrii C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. privind desfiin
țarea sistemului de aproviziona
re pe bază de cartele și rații. Și, 
totuși, pretutindeni se mai dis
cută încă despre acest eveni
ment deosebit, care-i însuflețeș
te și mai mult pe oamenii mun
cii de la orașe și sate în lupta 
pentru folosirea tuturor resurse
lor pe care le are economia 
noastră, cu scopul de a produce 
mai multă îmbrăcăminte, încăl
țăminte, mai multe cereale, car
ne etc.

D« altfel, ziarele publică în 
fiecare zi angajamentele oame
nilor muncii din toate colțurile 
țării pentru mărirea productivi
tății și reducerii prețului de cost. 
Colectiviștii, țăranii muncitori cu 
gospodării individuale, muncito
rii din S.M.T.-uri și din gospo-

Organizația de bază U.T.M. de la S.M.T.C.F. Timișoara 
fruntașă pe oraș in munca de folos obștesc pe anul 1954

Ziua în care reprezentantul Co
mitetului orășenesc U.T.M. Timi
șoara a înmînat, într-un cadru 
festiv, steagul roșu cu inscripția 
„Organizație de bază fruntașă pe 
orașul Timișoara în munca de fo
los obștesc pe anul 1954”, va ră- 
mîne neștearsă în amintirea elevi
lor și elevelor S.M.T.C.F. din lo
calitate, deoarece a fost cea mai 
înaltă răsplată a muncii pe care 
acești tineri entuziaști au depus-o 
în decursul unui an.

Intr-adevăr, nu a fost chemare 
la care școlarii de la S.M.T.C.F. 
Timișoara să nu răspundă cu 
promptitudine, muncind cu drag 
în orele lor libere pentru folo
sul tuturor. Mobilizați de or
ganizația de bază U. T. M. 
a școlii; sprijiniți în mod ac
tiv de membrii corpului didactic, 
tinerii elevi timișoreni și-au făcut, 
în anul care s-a încheiat, o preocu
pare de cinste din participarea la 
acțiunile muncii obștești. Astfel, 
numai în sala sportivă a S.M.T. 
C.F.-ului, elevii au prestat "peste 
1.009 ore de muncă, iar cei care 
urmăresc activitatea sportivă din 
Timișoara știu că doar prin munca 
școlarilor a fost posibil ca turneul 
de calificare la baschet feminin să 
se desfășoare în condiții optime. 
Complet renovată, frumoasa hală de

poporului muncitor
dariile de stat se pregătesc pen
tru obținerea, în acest an. a unei 
producții de 10 milioane tone 
cereale.

Fără îndoială că aceste anga
jamente, ca și altele luate de 
muncitorii din fabrici, din uzine, 
de pe ogoare, din industria ali
mentară, vor fi îndeplinite, con
tribuind astfel la ridicarea nive
lului de trai al populației.

Și nouă, sportivilor, ne revine 
sarcina să muncim cu și mai 
multă rîvnă, ajutînd astfel la 
ridicarea productivității muncii 
și la reducerea prețului de cost. 
Eu sînt hotărît ca la locul meu 
de muncă să depun toate efor
turile, să-mi organizez In așa 
fel activitatea încît să aduc par
tea mea de contribuție la efor
tul general de ridicare a nive
lului nostru de trai.

PETRE POPESCU 
din lotul de box al R.P.R.

sport poate găzdui acum întreceri 
de handbal, baschet și volei. Dar, 
contribuția tineretului școlar de la 
S.M.T.C.F. s-a făcut remarcată și 
in lucrările desfășurate pentru con
struirea stadionului tineretului. Aci 
ei au depus 17.000 de ore de mun
că voluntară. Desigur că era fi
resc să-i întîlnim pe acești elevi și 
eleve la muncile de amenajare și 
construire a bazelor sportive, fiind
că sportul este principala lor preo
cupare. Iată, însă, că, just îndru
mați de biroul organizației de bază 
U.T.M. din școală, ei au înțeles să 
contribuie cu puterea lor de muncă 
pretutindeni unde se simțea nevoia. 
Așa că la baza de recepție de la 
gara Fabricii au depus 350 de ore 
de muncă voluntară, în perioada 
predării producției de cereale. Șirul 
frumoaselor realizări pe linia mun
cii obștești în agricultură nu sfîr- 
șește însă aci. Răspunzînd chemării 
comitetului orășenesc U.T.M., ele
vii de la S.M.T.C.F. s-au deplasat 
la Gospodăria de stat Banloc, 
muncind la recoltarea orezului 635 
ore. Apoi, elevii au prestat alte 216 
ore de muncă la sădirea de puteți. 
Una din acțiunile cu care pe bună 
dreptate se mîndresc elevii Școlii 
medii tehnice de cultură fizică din 
Timișoara a fost aceea de la•58 orașului, unde au muncit 1240
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Vești din țară
• In anul care a trecut consi

liul colectivului sportiv din co- 
muna Rușețu, regiunea Galați, a 
obținut frumoase succese pe linia 
angrenării unui număr cît mai 
mare de Țăranii muncitori în prac
ticarea sportului. Una dintre cele 
mai importante realizări este și 
amenajarea arenei de popice. Noua 
bază sportivă, construită din re
surse locale, a fost inaugurată de 
curînd și va oferi tinerilor țărani 
muncitori posibilitatea de a pracj 
tica sportul și în zilele de iarnă. 
Un merit deosebit revine în a- 
ccastă direcție instructorului vo
luntar Traian Petre și directorului 
stațiunii de la I.C.S. Rușețu, care 
au pus la îndemîna tinerilor ța-’ 
răni muncitori toate cele necesare 
noii construcții.

• De curînd a avut loc în oraj 
șui Iași un campionat de volei la 
care au participat cele mai bune 
echipe din localitate. In finala 
competiției s-au întîlnit echipele 
Institutul Agrotehnic, Liceul de băJ 
ieți nr. 2, Dinamo 1. 2 și 3, 
Știința I.S.E.P. și Universitatea. 
Turneul a fost cîștigat de formația 
Știința I.S.E.P., care și-a întrecut 
toți adversarii cu scorul de 2—0.

• In ultimele zile ale anului 
trecut, 20 de membri de la co
lectivul Știința S.M.T.C.F. din 
Capitală au plecat tntr-o excursie 
de 7 zile în masivul Gîrbova. 
Grupul excursioniștilor este con
dus de profesorii Emil Manea și 
Adam Sebessy. Cei 20 de spor
tivi vor efectua excursia pe schiuri, 
pregât;ndu-se cu acest prilej și 
pentru întrecerile din campiona
tul republican de anul acesta.

ore. 22 de tone de porumb au fost 
bătute de acești elevi la mașină, 
iar cantitatea a fost cărată de ei 
în magazii, la adăpost, ferind po
rumbul de stricăciuni. In această 
acțiune au fost recuperate 600 kg. 
de porumb.

Iată de ce comitetul orășenesc 
U.T.M. a declarat organizația de 
bază de la S.M.T.C.F. fruntașă în 
munca de folos obștesc pe anul 
1954. Dacă vom aminti că, și în 
ceea ce privește învățămîntul și 
disciplina, S.M.T.C.F. Timișoara a 
obținut frumoase rezultate, atunci 
distingerea organizației de bază 
U.T.M. apare și mai justificată, iar 
roadele muncii pe tărîm obștesc își 
capătă o mai bogată semnificație. 
Cînd un colectiv de învățămînt 
realizează o frecvență de 96 la sută, 
un procentaj de 4 la sută repre- 
zentînd deplasările echipelor sporti
ve și nici un procent la absențe 
nemotivate, cînd 20 la șută dintre 
elevi au calificativul ..foarte bine” 
și 32 la sută „bine”, se înțelege 
că organizația U.T.M. duce o acti* 
vitate rodnică și că tineretul în* 
drumat de ea poate avea realizări 
dintre cele mai bune în toate do* 
meniile. 1

A. GROSS
(subredacția noastră diij ț 

Timișoara]!



ZILE DE IARNA IN REGIUNEA
NUMEROASE REALIZĂRI LA 

SATE...

„Mai înainte ca vestea organiză
rii Spartachiadei de iarnă a sate
lor să poposească și în mijlocul 
sportivilor din Baru Mare, colec
tivul Recolta a organizat mai 
multe concursuri de șah pentru 
pregătirea celor care s-au prezen
tat la startul acestei mari compe
tiții. Și, în timp ce la căminul 
cultural se întreceau la mesele de 
șah zeci de tineri, alții munceau 
cu rîvnă la reamenajarea popică- 
riei, în care aveau să se desfă
șoare peste puțin timp spectaculoa
sele concursuri de popice. Vin aici 
mtilți țărani muncitori, dar și 
muncitorii de la fabrica de cera
mică. La Baru Mare, încă înainte 
de venirea iernii tinerii au rid cat 
la terenul, de sport, o friimoașȚț 
tribună care la primăvară își va 
dovedi din plin utilitatea. Pînâ a-

— Am zis! La Deva nu ai unde să organizezi concursuri de să
niuțe!

VEȘTI DIN COLECTIVELE
LUCRURILE S-AU SCHIMBAT

Cu fiecare zi ce trece activitatea 
sportivă la școala medie de ame- 
liorațiunj agrosilvice din Focșani 
se întărește, cuprinzind mereu 

mai mulți elevi. Pină nu demult, 
sportul era aici aproape inexistent. 
Acum însă, după ce a fost amena
jată, prin munca voluntară a ele
vilor. o sală de gimnastică, lucru
rile s-au schimbat.

Zilnic, sala de sport este plină 
de g mnaștii care se pregătesc cu 
perseverentă în vederea campio
natelor șțolare. Printre ei pot fi 
văzuți elevii Glieorghe Culea, An
ton Gheorghe, Lizet i Baba? și G.oi- 
geta Sontu. fruntași la învățătură.

Pentru lunile de iarnă, colecti
vul sportiv a făcut din timp tcaie 
pregăttriie necesare. In aceste Ittni 
elevii își vor putea desfășura acti
vitatea la șah.rtenis de masă,gim
nastică etc. Nici activitatea G.M.A. 
nu va „înglie’a". Profesoral de 
educație fizică Ovid'u Grigcriu 
pregătește aspiranții pentru trece
rea normelor specifice: gimnastică, 
schi și examen teoretic. Munca 
plină de abnegație a profesorului 
O, Grigoriu a făcut ca angaja
mentele colectivului pe linie GMA 
să fie depășite cu mai bine de 20 
la sută.

Vasile Ilie, corespondent

TOT MAI FRUMOASE 
REALIZĂRI

1 La școala medie tehnică de me
canizare a agriculturii din Bacău, 
au fost obținute, în anul care a 
trecut, însemnate realizări, atît pe 
linie competiționalâ, cît și în do
meniul muncii GM A. In colecti
vul sportiv activează cit succes 
secțiile de înot, volei, atlet'sm și 
fotbal, ai căror component au și 
obținut rezultate bune în competi
țiile la care au participat. Munca 
perseverentă a profesorului de e- 
ducație fizică ’ou Costandaehi, și 
a membrilor comisiei de pregătire 
și examinare G.M.A a făcut ca 
școala să numere în prezent 64 
purtători de insignă. Pentru iarnă, 
colectivul sportiv s-a pregătit din
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tunci mai e insă vreme și, în zi
lele acestea de iarnă, țăranii mun
citori din Baru Mare ioncâ șah la 
căminul cultural sau tenis de 
masă în sala clubului. Tovarășului 
Ștefan Torok, președintele colecti
vului Recolta, sportivii din Baru 
Bare îi aduc mulțumirile lor pen
tru felul în care a muncit și— ru
gămintea de a rezolva cît mai 
grabnic și problema procurării 
unui număr suficient de schiuri.

...O altă comună cu. frumoase 
realizări : comuna Pui. A;ci, ciut 
ca de pregătire a activiștilor în > 
lunile de iarnă este strîns împle
tită cu preocuparea pentru crește- J 
rea continuă a numărului de pur- I 
tători ai insignei G.M.A.-Cu cîteva 
zile în urmă, numeroși tineri din | 
comună au participat cu mult en- ! 
tuziasm la festivitatea de Înmin3re 
a insignelor G.M.A șt F.GMA 
Sportivii care au umplut sala că
minului cultural i-au aplaudat cti

SPORTIVE ȘCOLĂREȘTI
timp, revizuindu-și echipamentul 
și schiurile.

Gh. Samson, corespondent

INTENSE PREGĂTIRI PENTRU 
CAMPIONATELE ȘCOLARE

In majoritatea școlilor din ora
șul Arad se desfășoară acum o 
rodnică activitate sportivă. Parti
ciparea la campionatele școlare de 
gimnastică, atletism, înot, schi, 
constituie o obligație o preocu
pare permanentă a tuturor profeso
rilor de educație fizică. Aceștia, 
ajutați de direcțiunile școlilor res
pective, muncesc pentru a forma 
echipele care să reprez-nte școala 
în aprop:atele întreceri.

La șcqa'a profesională Metal II 
se duce în prezent o muncă inten
să pentru amenajarea uiei săli de 
gimnastică. Deși modestă -țl2x8), 
saja va satisface totuși, nevoile co
lectivului șpcrSv. La amenajarea 
sălii muncesc cu dragoste utemis- 
fu) I. Morarii, me.nliru în comisia 
regională de at’etism și profeso
rul Goicea, distins cu „Merite 
în sport’'. Această sală va asigura 
continuitatea antrenamentelor și a 
concursurilor de gimnastică și 
șah

Școala medie nr. 2 (fete) are o 
frumoasă și bine utilată sată de 
gimnastică. în care se desfășoară 
o vie activitate la această ramură 
sportivă. Tot la gimnastică se 
pregătesc și elevele din anul X 
care, sub conducerea profesoarei 
Elida Piticarn, lucrează cu multă 
gr a'ie la exercițiile de ansamblu 
cu cercuri Și ele se pregătesc 
pentru campionatul școlar de gim
nastică pe echipe. Tot aci, se duce 
o intensă muncă pe ’inia -omple- 
xului G.M.A.

Și la școala profesională de e- 
nergie electrică, la școala profe
sională Metal nr. 1 și la școala 
medie nr. 1 există preocupare pen
tru pregătirea elevilor tn vederea 
campionatelor școlare. Deși lu
crează în condițiuni necorespunză
toare, (o sală de 6x4), echipele de 
gimnastică ale școlii profesionale 
se jpnggătesc cu tragere de inimă. 
Printre eleve se numără Florica 
SilvăȘan. Elena Panda. Maria 
Kiss, fri'-^rș» la învățăț-ră. 
z__ losij Sonoc. corespondent

HUNEDOARA
căldură pe cei care și-au prins 
pe pieptul Ier frumoasa insignă. | 
Printre aceștia se numără și țăra
nul muncitor Gavrilă Iovănescu,
activistul sportiv Ion Radulescu,
elevii Viorel Căkann, Ana Dăni- 
șor și alții.

DAR PREA PITISE LA DEVA

In Deva există numeroși tineri 
darnici să practice sportul; exi.Mă 
și cadre de telmirfeni baie pregă
tite: orașul, prin așezarea sa geo
grafic:. pune la dispozi'ia tinerilor,; 
—-ete condiții naturalei' Și, to
tuși, activitatea spptrivă — scrie co- 
re.po-.dentul nostru Gh. Cioranu — 
nu se d-șfășoară îrf cele mai bune 
roia!iți: Se vorbește prea mult de 
numărul insuficient de baze; în 
sch'jnb mulți activiști sportivi din I 
Deva se fac că „nu văd**, dealu- i 
rile ee se ridică la marginea ora
șului, locuri din cele mai prielnice 
pentru o bogata activitate la sein- 
Preocupări lăudabile pentru pregă
tirea sezonului de iarnă a avut co
lectivul sport.v PragresU!. Amena
jarea piritei de schi și luarea tu- i 
turor măsurilor necesar pentru a- 
menajaraa ului patinoar, precum 
și frumoasa sală de șah, bine ut:- 
latâ, sînt realizări din cele mai 
importante. La colectivul sportiv 
Progresul există și c sală de tenis 
de masă, magazie pentru echipa
mentul și materialele sportive; e- 
X’stă șr_ activitate. In schimb, la
colectivul sportiv Flamura roșe nu 
există mai nimic din toate acestea. 
Magazia de echipament a căpătat o 
altă întrebuințare, ciul ul de ase
menea, jn popicâria colectivului 
stau de multă vreme butoaie, depo
zitate cu aprobarea Sfatului Popular.

Dar, in loc să caute să învingă 
aceste greutăți, activiștii colectivu
lui Flamura roșie au renun’at. se 
pare, la orice inițiativă și se văi
căresc toată z'ua. Așa, oricum nu’ 
vor putea să rezolve ninre. Altfel, 
da I

O scurtă analiză
De fapt, ar trebui spus; o scurtă 

analiză a lipsurilor cercului spor
tiv I.C.O., din cadrul colectivului 
sportiv’Progresul Orailea. Sînt unii 
„rău voitori”1, care afirmă că a- 
cest cerc nici nu... existai Printre 
ei se numără și corespondentul 
nostru Gh. Dum-trescu, care, față de 
numeroasele lipsuri a’e acestui 
cerc, Se întreabă pe bună dreptate 
dacă el mai există. întrebarea este 
destul de firească, pentru :ă : din 

cele 160 de femei angajate la în
treprindere, doar 3-4 practică 
sportul; din cei de salariați,
numai 35 sînt purtători ai insignei 
G.M.A., la ședința organizată pen
tru alegerea conducerii cercului 
sportiv au fost invitați 300 de mun
citori, dintre care au fost prezecți 
doar... 7! In altă crdine de idei, 
trebuie amintită și problema cotiza
țiilor. Aci, insă, corespondentul nos
tru nu are ce să ne spună pentru că 
la capitolul cotizaț i realizările cer
ci?» sint_ mie.

Pe scurt, cercul sportiv I.C.O. din 
cedrul coSecUvuluT sportiv Progre

sul Oradea se .poate <iindri doar 
cu an f.-.uwos panes sportiv, care 
est; mereu împrospătat cu arti- 
cee. Aii^nu este râu. dam aceas
tă sugestie — să fie afișată și a- 
ceastâ notă. Poate atunci, vreunul 
dintre membrii consiliului colecti
vului sportiv Progresul Oradea își 
va aduce aminte de acest cere.
I

Printre sporturile cuprinse în regulamentul de desfășurare a Spartachiadei sindicale a fost și 
schiul. In anul trecut mi de tineri și tinere au îndrăgit acest spert participînd la întrecerile din cadrul 
Spartachiadei sindicale, lată un aspect de la una din aceste între ceri.

Pentru o mai bună organizare 
a Spartachiadei sindicate

Una din cele mai importante 
întreceri sportive de mase ale 
anului 1954 a fost Spartachiada 
sindicală, competiție organizată 
de Consiliul Central al Sindi
catelor, în scopul de a angrena 
un număr cit mai mare de oa
meni ai muncii în practicarea 
sportului. iflMT

In general, această întrecere 
și-a atins scopul, mai ales în 
ceea ce privește atragerea oame
nilor muncii din sindicate îritr-0 
activitate sportivă continuă. 
Spunem acest lucru, pentru că, 
de la faza pe colectiv și pînă 
la etapele finale, la concursu
rile din cadrul Spartachiadei 
sindicale au participat 172.076 
de sportivi și sportive, dintre 
care 19.205 la schi, 96.519 la 
atletism, 15.163 la gimnastică, 
27.227 la tir, 10.591 la natație și 
3371 la oină.

In plus., concursurile din ca
drul Spartachiadei sindicale au 
constituit și un bun prilej de ve
rificare a sportivilor noștri frun
tași, alături de care s-au eviden
țiat cu acest prilej, o serie de 
elemente tinere și talentate. 
Concludente în această privință 
sînt recordurile repubFcane rea. 
Uzate cu ocazia întrecerilor Spar
tachiadei sindicale, cum sînt 
cele obținute de Ana Roth Ia a- 
runcarea greutății (12.28 m.).
Carol Meder la 1.500 m. liber 
(20:13,0). Alexandru Popescu la 
100 m. fluture (1:08,9) etc.

Toate aceste succese au avut, 
însă, un caracter izolat și. atun
ci cînd se face o analiză pro
fundă a felu’ui în care s-a mun
cit de la prima și pină la ultima 
etapă a acestei importante în
treceri sport’ve de mase, con
cluzia care reiese este aceea că 
au existat mari și numeroase 
lipsuri. Căutînd cauzele care au 
determinat aceste lipsuri ș’ sco- 
țîndu-le cu curaj la iveală, vom 
putea să Ie eliminăm pe viitor 
din munca noastră. în asa fel in

cit Spartachiada sind’cală să se 
bucure de un frumos succes.

Astfel, rezultatele obținute în 
cadrul primei. etape a Sparta
chiadei sindicale, etapa pe colec
tiv sportivi jjpot fi considerate 
slabe fațăi țfe.pasibilitătile exis
tente. Aceasțfl. din cauză că 
munca de pnțgatire a întrecerilor 

s-a desfășurat; în nrină. fără un 
plan de muncă* fără ob'cct’ve 
prerise, ceea ce a determinat o 
skfeă mobilizare a maselor de 

sportivi, precum și o slabă or
ganizare a întrecerilor. O mare 
parte din v’nă în această pri
vință revtne asociațiilor soortive 
sindicale, dintre care multe au 
subapreciat importanța întreceri
lor din cadrul Spartachiadei 
sindicale. Asemenea atitudini 
au avut asociațiile sportive A- 
vîntul. Flacăra și Minerul, care 
nu au contro’at și nu au îndru
mat colectivele sportive în ceea 
ce privește popularizarea și bu
na organizare a întrecerilor din 
cadrul primei etape.

Serioase lipsuri în privința 
Spartachiadei sindicale au exis
tat și in munca consiliilor sin
dicale regionale, dintre care 
foarte puține au acordat atenția 
cuvenită întrecerilor din cadrul 
acestei competiții (București, 
Clnj și Timișoara) In rest, 
consil ile sindicale regionale, 
care aveau sarcina de a orga
niza cea de a treia etapă a com

petiției, au muncii superlicial, 
tapt reflectat și în telul ip care 
s-au desfășurat concursurile de 
care răspundeau. Este cazul con
siliilor sindicale regionale Pi
tești și Bîrlad, unde concursurile 
au a.vut loc cu un număr redus 
de participant! care, în plus 
s-au prezentat și slab pregătiți.

La rîndiii lor asociațiile spor
tive sindicale au muncit slab în 
direcț-a. Spartachiadei sindicale. 
Mai grav este- faptul că, în ma
joritatea cazurilor, asociațiile, 
sportive sindicala, în loc să fie 

preocupate de buna organizare a 
întrecerilor, de buna pregătire 
a concureriților care urmau să 
reprezinte asociația în concur
suri, s-au gîndit mereu numai Ia 
felul în care se pot acumula 
puncte mai multe, necesare la 
îmbunătățirea situației în clasa
ment. Așa se explică de ce aso
ciația Știința a permis ca la 
întrecerile finale de gimnastică 
sportivii și sportivele care o re
prezentau și care aveau catego
ria maeștri să participe la cate
goria I-a. Exemple la acest ca
pitol mai pot fi date multe și ele 
arată că asociațiile sportive sin
dicale n-u au situat in fruntea 
preocupărilor lor problema în
trecerilor din cadrul Spartachia
dei sindicale, muncind formal și 
numai de dragul de a îndeplini 
o sarcină, indiferent cum.

Serioase lipsuri în privința 
Spartachiadei sind/cale a avut 
secț’a de cultură fizică și sport 
din C.C.S., care răspundea de 
această problemă in Fata prezi- 
diumului Consiliului Central al 
Sindicatelor. In acest sens, pri
mul lucru care trebuie remarcat 
este acela al felului defectuos 
în care a fost întocmit regula
mentul competiției. Din această 
cauză, calcularea rezultatelor s-a 
făcut greu.

De asemenea, tot din cauza 
lipsei de preocupare a secției de 
cultură fizică și sport din C.C.S.. 
regulamentul, instrucțiunile, ca 
și tot materialul propagandistic 
au fost tipărite tîrziu, ele ajun- 
gînd la colectivele sportive în 
ajunul încăperii primei etape.

Pe viitor, asigurînd o rodnică 
Colaborare între asociațiile spor-’ 
tive sindicale, secția cultură 
fizică și sport din C.C.S. are 
datoria să lichideze lipsurile a- 
rătate mai sus, pentru ca între
cerile- din cadrul Spartachiadei 
Sindicale să se bucure de suc
cese tot mai mari.

In încheiere, vom arăta că, 
după terminarea întrecerilor, cla
samentul pe asociații este urmă
torul : 1. Știința : 2. Flamura 

roșie; 3. Progresul; 4. Metalul;
5. Locomotiva; 6 Constructo
rul; 7. Flacăra: 8 Recolta; 9. 
Avîntul: 10. Mineral.

In pragul începerii unui nou 
an de muncă, activiștii sportivi 
din asociațiile sportive sindica
le trebuie să situeze în fruntea 
preocupărilor lor problemele ri
dicate. de Spartachiada sindicală 
și, printr-o muncă neobosită, să 

transforme viitoarea ediție a 
Spartachiadei într-o adevărată 
întrecere sportivă de mase, care 
să facă cinste mișcării sportive 

sindicale din țara noastră
NICOLAE APOSTOL 

șeful secției cultură fizică 
și sport din cadru! Consi
liului Central al Sindica

telor.



Despre o întîlnire între doi alpiniști, despre sculpturi și picturi 
și despre un vizitator venit dintr-un sat ardelenesc

%

4 so.bt.
Poate că, în cUpa aceea, «îndu

ri le lui Cristea S-au îndreptat spre 
unui din tinerii pe care el l-a în
vățat tainele muntelui, i-a ajutat 
să devină cutezători, să aibă în
credere în forțele proprii. Da, 
chiar așa trebuie să fi fost, pentru 
că aceste calități. pe care vechiul 
alpinist le-a sădit în sufletul atî- 
tor tineri, le citești limpede în ex
presia, în mișcarea statuii îui T. 
Servatiusz. Fără îndbială ar fi 
fost interesantă, în momentul ace
la, o întîlnire între omul care a 
modelat voinți și caractere de 
sportivi și cel care a modelat în 
gips statuia tînărului alpinist. Ti
bor Servatiusz ar fi trăit marea 
lui bucurie de artist...

Dar expoziția anuală a artelor 
plastice cuprinde numeroase lu
crări cu subiect sportiv. Ne-am 
oprit îndelung în fața celor doi ti
neri care își dispută mingea de 
baschet. Acest gips realizat de 
Egon Lovi th și care poartă titlul 
„Joc tineresc” este plin de dina
mism. Tînărul și tînăra care se 
întrec pentru balon sînt redați to- 

„Jucătoare de tenis" de Constantin Sckirliu „Canotoarea" de Mac Constant inescu

tr-o mișcare foarte corectă din 
punct de vedere sportiv și-ți atrag 
atenția îndată ce te apropii de lo
cul In care au fost plasați în ex
poziție.

Mai puțin izbutită în ceea ce 
privește tehnica sportivă ni s-a 
părut „Jucătoarea de tenis” a iui 
Constantin Schirliu. In schimb, 
pentru ochii unui neinițiat în a- 
măountcie tehnicii tenisului, sta
tua aceasta este plăcută.

Intr-o atitudine decorativă a 
conceput Mac Constantinescu 
sculptura sa intitulată ..Canotoa
rea”, Ea reprezintă o tinără spor
tivă finind ia spate padela pe 
care o folosește în întrecerile nau
tice. Credem că sculptorul ar fi 
putut da o lucrare mai valoroasă 
ategînd ca tonă o mișcare caracte
ristică acestui sport.

Eugen Cracă, un statornic prie
ten al sportului, este prezent și de 
data aceasta cu două nor lucrări. 
Una din ele (.CampionuȚ’) înfă
țișează un înotător finind5' intr-o 
mînă rusa învingătorului, iar in 
cealaltă un buchet de flori. Este 
o frumoasă realizare, plină de ex
presivitate, deoarece reușește să 
redea nu numai statura armonioa
să a celui ce face sport, dar și 
bucură sportivului biruitor într-o 
mar? întrecere. Cea de a doua lu
crare expusă de Eugen Chică 
este un studiu reprezentînd un 
cap de sportivă.

Un bust intitulat „Sportiv” pre
zintă sculptorul Oscar Han. Tre
buie să mărturisim, însă, că noi 
nu i-am găsit trăsăturile care îl 
caracterizează pe tînărul ce se în
deletnicește și cu sportuț.

Bătaia cu zăpada este mai mult 
joacă decît sport. Totuși, nu ne 
putem reține să nu menționăm 
m șcarea firească și plină de vioi
ciune pe care a reușit să o impri
me Ștefan Csorvassy în lucrarea 
sa „A venit iama”.
Aeromodel ismul, care se numără 

printre preocupările sportive ale 
multor pionieri, constituie tema 
sculpturii în lemn prezentată de 
losil Papp și intitulată .„Xeromo- 
deiism”. Un pionier privește cu ! 
încredere cerul pe care se va înăl- j 
ța aeromodelul de viteză aflrt 
deocamdată la picioarele sale. Op- 
fmismul cure se degajă din ex
presia micului aeromodelist te face 
să nu te îndoiești de succesul pe 
care îl va obține modelul său.

O mică statuetă a unui fotba
list care se pregătește să dega
jeze mingea expune tînărul sculp
tor Constantin Iordache. Tot în 
dc-mcn u: sculpturii a abordat și

Florica loan o temă sportivă. Lu
crarea sa reprezintă două jucătoa
re de handbal in luptă pentru 
minge. Cele două sportive au fost 
prinse într-o fază dinamică, dar 
oarecum asemănătoare celei pre
zervate (te Egon Lowith în sus- 
amintita lucrare „Joc tineresc”.

Printre picturi există, de aseme
nea, o serie de lucrări cu subiect 
sportiv. Pictorul ieșean Dan Hat- 
manu expune o lucrare care înfă
țișează doi pionieri jucînd șah. Ne 
aflăm in fața turui sfîrșît de par- 

! tidă, după cum reiese nu numai 
i din numărul pieselor aflate încă 
! pe tabla de joc, dar și din gestul 

unuia dintre ei care — pare-se — 
nu mai găsește nici o posibilitate 
de a evita înfringerea.

Cete două lucrări cu temă spor
tivă expuse de Iutta Pallosch ne 
aduc înaintea ochilor un cap de 
sportivă (studiu) și un grup de 
pioniere care se pregătesc pentru 
demonstrația gimnastică prilejuită 
de sărbătorirea zilei de 1 Mai.

„Pregătiri pentru 1 Mai" de luita Pallosch J
Intr-una din „marinele" sale, 

pictorul Dmitrie Șt tubei a adus 
atmosfera întrecerilor sportive in» 
fățișîn'd un concurs da staruri.

Un interesant moment dintr-o 
vînătoare a reușit să redea picto
rul Eugen Ispir în pînza sa inti
tulată „Lecție de vînătoare”. Un 
bătrîn vînător a strîns în ju ui 
său mai mulți tineri, cărora te 
explică în ce fel. pot ajunge și ei 
la măiestria lui în ochit pe care 
o dovedește din plin vînatul bo
gat aflat la picioarele sate.

Orice iubitor al drumeției care 
va vedea tabloul „In cabană”, ex
pus de Eva Cerbu, își va aminti de 
momentele plăcute petrecute în a- 
ceste locuri de popas spre dru
muri de munte. Un alt popas, în 
mijlocul unei păduri, redă pe pin» 
za sa Zoiltan Kovacs. Zeci de oa-’ 
meni, aduși de un camion pină în 
inima pădurii, petrec cu voioșie 
clipe d'e binemeritată odihnă Ia 
capătul unei săctămîni de muncă 
rodnică. Dar, ca să pleci în ex
cursie, ai uneori nevoie și de un 
îndemn. îndemnul unui prieteni 
sau... al unui afiș. Un afiș de 
acest fel, care te cheamă în mij-» 
locul naturii, expune colectivul 
Dralco

Ne îndreptam spre ieșire cu. 
gînduil să căutăm în cartea expo-* 
ziției impresiile cîtorva vizitatori,- 
cînd — deodată — în spetele nos» 
tru un om spuse cu . glasul plini 
de mulțumire: „No, fain o fost!*’

Era badea Șerdeanu, venit dine 
tr-un sat de pe lîngă Alba Iulia, 
ca să-și vadă un fecior, profesor 
la București și care străbătuse, mi- 
nunidu-se, sălile pline de tablouri' 
și sculpturi. El n-a scris în cartea 
expoziției dar ne-a opus că va po-î 
vesti acasă, in sat, despre toate, 
cele pe care le-a văzut aici. După' 
ce își răsuci vîrfurile țepoase ale! 
mustăților, bătu palma cu noi șs 
plecă. Privindu-1 cum se îndepăp* 
ta, în hainele sale de aba albă^ 
cu cușma de miel negru și cir 
suman înflorat, ne-atn reamintit 
că mulți oameni asemănători au 
fost înfățișați de penelul pictori-* 
lor și dalta sculptorilor noștri, )

T. VORNICII
S. BONlFAClV

Irrtrind la Expoziția anuală de 
stat a artelor plastice, Emilian 
Cristea a depus la garderobă un 
rucsac greu în care ducea mai 
multe pitoane. S-a m.rat, poate, 
garderobiera că omul acesta, pu
țintel la trup, cu timplele încărun
țite, cu privirea vie, a putut veni 
să viziteze expoziția purtînd în 
spate o povară ca aceasta. Ce-i 
drept, cunoscutul alpinist nu ple
case de acasă cu gtndul să facă 
popas în sălile înalte și luminoase 
ale palatului Republicii, în fata 
nenumăratelor picturi și sculpturi, 
create, in anul care a trecut, de 
cei mai valoroși artiști plastici ai 
tării noastre. El pornise, de fapt, 
să facă u'.tmele pregătiri pentru 
ascensiunea de iarnă, încă tăi
nuită, care îl va duce cine știe 
unde, pe crestele înzăpezite ale 
Făgărașilor sau pe îndauărtatele 
culmi ale Rodnei. Cînd întîmpla- 
rea ni l-a scos în cale, rucsacul 
său, decolorat de soare și ploi, îl 
încovoiasc puțin sub greutatea pi- 
toanelor și a altor lucruri trebuin
cioase unei astfel de expediții. Șl 
n-a fost greu să-l convingem să 
ne fie tovarăș de drum în sălile 
expoziției. Emilian Crjștea, îndră
gostit de natură, omul ipe retina 
căruia s-au perindat atîtea minu
nate priveliști, n-a pregetat să 
vină să caute albastrul cerului pe 
care se ztmțuiesc crestele de pia
tră ale munților, aurul cîmpiiilor 
sub soarele verii, învolburarea 
apelor sau poteca ce străbate poia
na mărginită de brazi, pe pînzde 
pictorilor.

Imipreună cu el, am pornit la 
drum în lumea acestor frumuseți. 
Și mare i-a fost bucuria cînd, ur- 
cînd scările de marmoră spre să
lile de la etaj, l-a întîmpinat, 
acolo, la capătul lor, chiar întru
chiparea lui modelată în gips. Nu 
era înfățișat în statuie tovarășul 
nostru de drum, ci un tînăr alpi
nist privind spre înălțimea de pia
tră pe care se pregătește să o 
înfrunte. Poartă cu el corzile lun
gi, pitpane asemănătoare cu cete 
aflate în rucsacul lăsat la garde
robă și un .piolet, pentru care însă 
Emilian Cristea l-a mustrat pe 
sculptorul Tibor Servatiusz, deoa
rece î-a dat mai degrabă un as
pect de timăcop.



Cină se calcă regulamentul.».
Dintre contestațiile făcute în 

cursul campionatului republican de 
lupte pe echipe, cea a Locomotivei 
Timișoara la întîlnirea cu Meta
lul Baia Mare, din ultima etapă, 
a stîrnit cele mai multe discuții. 
Iată despre ce este vorba: fero
viarii au contestat rezultatul me
ciului dintre V. Ujlaki (Met) și 
Petrov I, (Loc.) susținlnd că de
cizia în favoarea băimăreanului nu 
este justă. Să vedem în ce măsu
ră este justă contestația și ce pro
bleme ridică. Prima și cea mai im
portantă chestiune es'e aceea că 
au greșit atît feroviarii, care au 
înaintat contestația, cit și arbitrii 
acestui meci, fiindcă și unii Și 
alții au nesocotit regulamentuL 
Iată de ce: decizia în meciul a- 
mintit mai sus a fost dată de cei 
trei arbitri (Klejn, Meszaros, Be- 
ladi) în unanimitate. Or, regula
mentul nostru prevede (art. 21 pt 
10) următoarele: „Cîr.d decizia 
este dată in unanimitate, nu va fi 
acceptată nici o contestație**. In 
acest caz, arbitrul de centru, care 
a îndeplinit și funcția de arbitru 
principat nu trebuia să accepte 
contestația. Bineînțeles, d.legatul 
feroviarilor, care cunoștea regula
mentul sau se presupune că-1 cu
noștea, nu putea face contestația 
decît în cazul cind ar fi bănuit 
că există o înțelegere intre arbi
tri pentru a-1 favoriza pe băimă- 
rean. S-a întîmplat însă că după 
ce contestația a fost făcută pe 

simpla impresie a feroviarilor că 
luptătorul timișorean ar fi învins, 
președintele comisiei regionale de 
lupte a observat în fișele de ar
bitraj o greșeală de interpretare 
a regulamentului. Bazat pe această 
„descoperire**, delegatul Locomoti
vei ă completat ulterior contesta
ția. De fapt, această greșeală a 
născut majoritatea discuțiilor. In
tr-adevăr în acest caz arbitrii au 
greșit. In primul rînd a greșit ar
bitrul de centru care — chiar 
după declarația sa — a dat în 
mod pripit un avertisment pentru 
luptă necorectă și n-a mai cerut 
avizul (art. 36 pt. 8) celorlalți ar- 
Ibitri. Iar toți trei au greșit acor- 
dînd adversarului luptătorului a- 
vertizat un punct în loc de două, 
(art. 56 pt. 1). S-a pus problema 
dacă pentru lovirea neintenționată 
— așa cum a afirmat arbitrul Kle
in — trebuie să se aplice exact 
sau nu regulamentul. In această 
privință nu există posibilitate de 
interpretare: dacă avertismentul a 
fost dat pentru luptă necorectă se 
vor trece pe foaia de arbitraj în 
mod obligatoriu două puncte. Aci, 
este o nouă greșeală a arbitrului 
de centru, care, deși și-a dat sea
ma că infracțiunea n-a fost voită 
6-a grăbit să dea avertismentul.

Dar, se pune întrebarea, cele 
două puncte ar fi schimbat rezul
tatul ? Din cercetarea foilor de ar
bitraj, s-a văzut că și în acest

Două performanțe de valoare
In anul care a trecut activi

tatea centrului experimentai de 
aeromodele 6-a încheiat cu «oi 

;i valoroase performanțe sporti
ve. Astfel, în cadrul unor ten
tative de record, cunoscuții con
structori de aeromodele Anania 
Moldoveanu și George Craio- 
veanu (Cîmpina) au stabilit

• două remarcabile recorduri re-
. publicane, la categoria captive.
• al<asa viteză și mecanice 2,5 

cmc.
Performanțele realizate de a- 

1 cești sportivi întrec cu mult ve- 
j chile recorduri republicane, si- 
j tuîndu-se la locuri de frunte pe 

tabela celor mai bune rezultate 
I din lume. De pildă, timpul rea-
{' lizat de Anania Moldoveanu
> (235,359 km./oră) este la nti-
l mai 29 km-/oră de recordul
1 lumii deținut de sportivul so

vietic Mihail Vasilcenko. De- 
i sigur că pentru cei care nu

sînt încă suficient de inițiați 
în problemele aeromodelismului 
diferența care ne desparte de 
cele mai bune performanțe din 
lume pare a fi destul de mare. 
Arei nu se socotește însă ca 
la alte discipline sportive. Bu- 
năqară la atletism secundele 
sau metrii rezistă ani de zile. 

} In aeromodelism însă, lucrurile 
( se petrec altfel. Și, pentru a 
» demonstra, vom da cîteva e- 
| xemple.

In anul 1951 recordul repu- 
1 bl icra Ia clasa aeromodOlelor 

caz rezultatul ar fi fost același.
Cu această ocazie, arbitrii de 

margine au comis unele greșeli 
incompatibile cu calitatea și dem
nitatea unui arbitru. Ei s-au lăsat 
intimidați de ieșirea nesportivă a 
unei părți din public, și influen
țați și de atitudinea nejustă a 
antrenorului V. Bați, s-au grăbit 
să schimbe rezultatul meciului 
Dar în foile de arbitraj, în loc 
să treacă două puncte și nu unul 
pentru avertisment — așa cum era 
firesc — au trecut un nucet din- 
tr-o acțiune tehnică pe care ei nu 
o văzuseră in timpul meciului, 
acțiune care figura numai pe tisa 
arbitrului de centru după care za 
copiat punctul. Or. arbitrul trebuie 
să fie ferm pe botâr’riie pe care 
le ia, să fie capabil să susțină cu 
curaj părerile sale și să nu se lase 
influențat de nici o amenințare 
Bineînțeles că nu au nici o scuză 
nici cei care au încercat intr-un 
fel sau altul, să-i intimideze pe 
arbitri.

Cei doi arbitri care au schim
bat decizia (Meszaros și Deladi) 
au re-enit însă cu declarații pr» 
care mențin prima hotărîre și își 
recunosc greșelile comise.

Fiecare din cei care au greșit 
își va primi , răsplata**, dar mai 
important este ca, învățtod din 

greșeli atît arbitrii cit Și antre
norii și delegații de grupări să nu 
mai calce regulamentul, și încă 
atît de grosolan. In ceea ce pri
vește regulamentul, insă, s-a vădit 
că o mare parte din cei amintiți 
mai sus nu l-au studiat. Astfel, 
a fost posibil ca — de pildă — 
arbitrul Klein să creadă că a- 

vertismentul pentru lupta necorec
tă se sancționează cu un singur 
punct și de asemenea, feroviarii să 
conteste un meci pe simplă impre
sie. Sint mulți arbitri care și as
tăzi conduc „1ăutărește“, bazîndu- 
se pe experiența lor și din această 
cauză greșesc. Este cazul ca, pînă 
la reluarea activității competițic- 
nale, arbitrii și antrenorii să-și 
pună la punct cunoștințele, studiind 
temeinic regulamentul, iar comi
sele regionale, raionale și orășe
nești de pe lingă comitetele 
C.F.S. să inițieze cursuri pentru 
arbitri.

In privința regulamentului, s-a 
vădit că există unele puncte mult 
discutate. Deși comisia centrală ă 
făcut apel la toți arbitrii pentru 
îmbunătățirea regulamentului nici 
unul din cei care au pornit dis
cuții nu a venit cu propuneri con
crete. Ținînd seama de prevederile 
regulamentului internațional, toți 
cei care au de făcut propuneri ar 
trebui să le formuleze și, odată 
cu desfășurarea conferinței comisiei 
centrale, care va avea loc în pri
mele săptămîni ale anului in curs, 
acestea să fie discutate, iar în 
cazul cînd vor fi aprobate, să se 
treacă la imediata lor aplicare.

de viteză a fost stabilit la 100 
km/,oră, pentru ca un an mai 
tîrziu Anania Moldoveanu să 
întreacă recordul mondial de
ținut de americanul Tomas P. 
Baker. In anul 1953, recordul 
republican saltă din nou, iar 
la sfîrșitul anului trecut el este 
fixat la 235,359 km./oră, perfor
manță excepțională. In toată a- 
ceastă perioadă, tabela recordu
rilor noastre la această catego
rie începe și se sfîrșește cu a- 
celași nume: Anania Moldo
veanu.

La clasa aeromodelelor me
canice 2,5 cmc., primul re
cord a fost stabilit tot în anul 
1951, de către aeromodelistul 
bucureștean Ștefan Purice, la 
concursul internațional de aero
modele din Polonia. (86 km./o
ră). Acest record a durat pînă 
în anul 1953, cînd Elvira Pu
rice l-a „ridicat" la 90 km./oră. 
In luna septembrie a anului 
1954 la concursul internațio

nal de la Moscova, Ariton Ca- 
sian a realizat 110 km./oră, iar 
numai la trei luni după aceea 
G. Craioveanu l-a fixat la 
130,909 km./oră. (recordul mon
dial este de 190 km. la oră).

Faptul că într-un singur an 
aceste performanțe au fost de 
mai multe ori îmbunătățite ne 
îndreptățește să sperăm că în 
curînd diferențele dintre recor
durile noastre și cele mondiale 
vor fi considerabil micșorate.

Al VH-lea campionat de șah al R.P.R.
PROBLEME DII! ACTIVITATEA ȘAHIȘTILOR FRUNTAȘI

Cele 190 partide de șah, "vite a 
S/țiF*15 a' ? II-iea campionat al 
R- P-» constitu e, desigur, un ma
terial prea vast pentru a putea fi 
cercetat în amănunțime în coloa
nele unui. ziar. Sarcina aceasta 
rev ne publicației noastre de spe- 
ciaktafe și în special, antrenorilor 
și instructorilor de șah, care pot 
găsi în aceste partide prețioase 
e.' m. e tehnice, folositoare per;!.-.: 
perfecționarea șahistă a elevilor 
lor.

In cronicile noastre, ne-am putut 
cpr. r-urnai asupra aspectelor mai 
caracteristice ale marii întreceri, 
analiza lor furnizîndu ne o serie de 
cocclu’ii menite să contribuie la 
îmbunătățirea activ tații șahiști or 
fruntași.

De la început, a fost remarcată 
comoonen’a simțitor schimbată a 
finalei din acest an. Jucători noi 
au urcat în ierarhia șahistă, cîști- 
gînd dreptul de a partiepa Ia fi
nală, in dauna cîtorva consacrați. 
A surprins în special eliminar ă în 
semifinale a celor doi mreșt i ai 
snortului Șt. Erdely și E. Reîcier. 
Nu numai atît, dar ahi jucători pu
ternici, de pildă maestru! G. Ale- 
xandrescu și fostul campion P. Sei- 
meanu, au fost la un pas de elimi
nare. Iată însă că raportul de forțe 
indicat de semifinale nu s-a dovedit 
cel real. In finală, acești din urmă 
jucător?1. au înregistrat rezultate 
bune, în timp ce foștii Ier învingă
tori (Ir Szabo, M. Radulescu, 
D. Drimer) au cules performanțe 
mai stabh. Aci ne găsim în fața 
unei prdbleme de ordin general, 
aceea *a deficiențelor vădite și în 
trecut în sistemul de pînă acum de 
discutare a semifinalelor. Să ne 
amintim că în 1951 G. Alexandrescu 
a cișt'gat titlul de campion după 
ce în semifinală se clasase ab’a pe 
locul IV...

Toate acestea au confirmat ju
stețea propunerilor făcute anterior 
de noi, relativ la necesitatea găsi
rii unei formule mai echitabile de 
calificare în finala campionatului. 
De altfel, pe linia acestor consta
tări, comisia centrală de șah a și 
hotărît modificarea sistemului, ur- 
mînd ca viitoarea ediție a campio
natului să cuprindă trei semifinale 
cu cite 20 de jucători, calificîndu- 
se primii 6. Fără îndoială, în a- 
cest fel se va evita, în mare mă
sură, elementul surpriză, care în 
acest an a influențat prea des lupta 
pentru titlu.

Fiindcă, î“ntr-adevăr, nii este

La sfîrșitul campionatului republican de
te)

scrimă pe echipe
Cu puține zile înainte de ter

minarea anului 1954 a hiat sfîr- 
șit campionatul republican de scri
mă pe echipe, care a ținut încor
date și atenția iubitorilor acestui 
sport și preocuparea trăgătorilor 
pentru o pregătire c>t mai bună.

Formula folosită in 1954, prin 
desfășurarea campionatului repu
blican pe două categorii (A și B), 
s-a dovedit a fi eficace pentru 
popularizarea acestui sport în ma
sele largi de tineret și pentru în
viorarea activității secțiilor de 
scrimă, fiind activizate un număr 
mult mai mare de echipe decit în 
anii trecu! i. Prezența acestor două 
categorii în cadrul campiona
tului a dezvoltat, totodată, și spi
ritul de întrecere, stimulind lupta 
în vederea ocupării unui loc cit 
mai bun in clasament. Așa cum in 
categoria B s-a dat o luptă indir- 
jită pentru ocuparea primului loc 
în clasament — care determina 
promovarea în categoria A — tot 
așa in prima categorie a campio
natului toate echipele participante 
au depus eforturi serioase, fie 
pentru a cuceri titlurile de cam
pion, fie pentru a evita retrogra
darea în categoria B.

De altfel, exrstînd im echilibru 
de forțe din ce în ce mai accen
tuat între echipele participante, 
campionatul categoriei A din 1954 
a oferit cea mai încordată luptă 
din ultimii ani, culminînd cu me
ciurile de baraj de la sabie și 
floretă feme;, pentru stabilirea e- 
chipelor campioane la aceste ar
me. La ridicarea valorii mtilniri- 
lor din acest campionat și la e- 
chilibrul de forțe dintre ele a con
tribuit, în cea mai mare măsură, 
progresul elementelor tinere care, 
ridieîndu-se la nivelul trăgătorilor 
fruntași, au ajuns să lupte cu a- 
ceștia de la egal la egal. Cel mai 
elocvent exemplu este faptul că la 
floretă bărbați două echipe alcă
tuite din tineri (Dinamo Oradea 
și Știința Cluj) au întrecut două 
echipe rutinate ca Progresul F.B 
și Progresul Cluj. Nu este mai 
puțin adevărat că și alte echipe 

normal ca un jucător ca 1. Szabo, 
care în ultimii doi ani a cîștig't cu 
ușurință seriile de semifinală, depă
șind jucători cu veleități, în tur
neul f nsl sâ joace un rol atît de 
șters. Același ’ucru e-te valabil și 
penlr.: C. Partos, S. Samarian. 
L. K .rac-:ny, C. Radovici, care, 
după performanțe reiriarcab'le în 
peniit-ms e‘apă. n-au strălucit de 
loc în rl*iim.

S întorc m a analiza mai amă
nunțit caz !e acestei inegalități 
în performar.țe. Desigur, intr-un 
concurs nu pot ciștiga toți parti- 
cipanții. Sintem convinși însă că 
jucătorii menționați mai sus au a- 
riunite motive obiective care de
termină jocul lor slab în turneul 
fi ml. In primul rînd, exista o insu
ficientă rezistență de concurs, 
o anumită oboseală manife
stată de unii finaliști. (E drept, ea 
a fost cauzată în bună măsură și 
de decalajul prea mic de timp în
tre semifinală și finală). Al doilea 
motiv, care influențează în special 
pe ji’cătorii tineri, este acea con
cepție greșită, prin care se consi
deră că faptul de a fi calificat în 
finală constituie un scop în sine și 
nu implică continuarea efortului 
maxim pentru realizarea celui mai 
bun rezultat.

De aci decurg două consecin'e, 
de cea mai mare importanță. De 
oarece asemenea jucători nu de
pun același efort în toate partidele, 
rezultatele sportive sînt direct in
fluențate. Apoi, această inegalitate 
are repercusiuni asupra creației șa- 
histe. Iată explicația că alături de 
partide de cel mai înalt nivel, care 
vor figura cu cinste în literatura 
șahistă mondială (Bălănel-Ciocîl- 
tea, Ha’ic-Troianescu, Troianescu- 
Costea, G. Alexandrescu-Ciocîltea, 
Soos-GlTțescu și altele), campiona
tul a furnizat și un procentaj im
portant de partide de slab nivel. De 
multe ori spectatorii au văzut pe 
tabla de demonstrație cum. după 
un început frumos, firul combina
ției era întrerupt de o greșeală 
gravă. Cauzele : neatenție, superfi
cialitate, într-un cuvînt, lipsă de 
pregătire. nil

Frecvență -> greșelilor este lina 
din cauze'e cato fac ca de mai 
mulți ani să vedem mereu pe pri
mele locuri, iMi.lfCarte mici schim
bări, aproapes'pd aceeași jucători. 
Sînt tocmai »c. jucătorii con
stanți, cei carsi.știu să folosească 
imprecizia țccfilut altor par-tlici- 
panți, cu destul talent, dar al că- 

s-au preocupat de întinerirea ca
drelor lor. prezentind pe planșe, 
chiar în întrecerile cele mai im
portante, multe elemente tinere a- 
lături de trăgătorii de bază. Ast
fel, echipa de fete a Progresului 
Cluj a avut în acest an în compo
nența ei pe campiona de junioa
re Olga Orban, care, prin nume
roasele safe victorii individuale, a 
contribuit în mare măsură la a- 
ducerea echipe: sale în barajul 
pentru primul loc. Trăgătorii Zi- 
lali și Tapalagă (CC.A.), Het- 
tzeg și Szabo (Dinamo), Pelmuș, 
Baia și Olănescu (Știința Bucu
rești), Kapdebo (Știința Cluj) și 
Stellan (Progresul Arta) comple
tează lista tinerilor care au mar
cat o creștere a capacității lor de 
luptă în acest campionat, însu- 
șindu-și, de la o etapă Ia alta, o 
mai accentuată experiență de con
curs. Totodată, trăgătorii consa
crat', văzîndu-și posibilitățile de 
victorie amenințate de progresul 
tineretului, au muncit cu mai 
multă insistență, s-au preocupat 
mai mult de pregătirea lor, ajun- 
gîndu-se astfel la un progres ge
neral al scrimei noastre.

Acest progres ar fi fost și mai 
evident dacă în desfășurarea cam
pionatului n-ar fi intervenit o se
rie de deficiențe printre care re
petatele și îndelungatele întreru
peri ale campionatului, în timpul 
cărora trăgătorii au slăbit inten
sitatea antrenamentului, far în u- 
nele cazuri (Dinamo Oradea, Ști
ința Cluj etc.) întrerupîndu-1 com
plet. De asemenea, această liipsă 
de regularitate în disputarea eta
pelor a făcut să scadă interesul 
spectatorilor pentru această com
petiție, în ultimele etape numărul 
acestora fiind foarte mic. Descreș
terea interesului față de campio
nat a fost determinată și de o 
organizare nesatisfăcătoare a 
majorității întîlnirilor, aspect care 
se menține în jurul campionatului 
de scrimă încă de mulți ani și 
care merită a fi luat în conside
rație și lichidat cit mai urgent 

ror randament suferă nertgulari- 
tăți.

Desigur, aceasta nu micșorează 
cu nimic meritul primilor clasați, 
care au arătat o pregătire și, mai, 
ales, o voință superioară de a ob
ține victori.i. Avesti fruntași ai 
șahului nostru înregistrează, fără 
îndoială, progrese simțitoare. Ele ar 
fi însă mult mai rapide dacă li 
s-ar da o replică mai susținută, la 
un nivel general superior.

Această problema se leagă de o 
alta, cel puțin tot atît de impor
tantă. Fruntașii șab.tiltf nostru nu 
și-au însușit încă niveli'l tehnic al 
concursurilor celor mai mari. E 
drept, ei au luat parte în ultimii 
ani la cîteva competiții interna
ționale, care au contribuit, în mare 
măsură, la creșterea acestor șa
hiști. In special, au fost valoroase 
turneele internaționale organizate 
Ia noi în țară, la care am putut 
fi reprezentati de mai mulți jucă
tori deodată. Și, totuși, practica in
ternațională a maeștfiicr noștri 
este încă destul de sărapă. De un 
schimb de experiență mai bogat și 
mai frecvent au nevo e nu numai 
șahiștii noștri cu reputație inter
naționala. ci și numeroșii tineri 
talenta’i, care s-a.- putea dezvolta 
astfel mult mai rapid.

In acest domeniu este foarte con
cludentă experiența șahiștilor din 
țara vecină și prietenă. R.P.Bulga- 
ria. Participind la numeroase com
petiții internaționale, în special la 
meciuri pe echipe (două întîlniri 
cu R.D. Germană, una cu R. Ceho
slovacă, campionatul mondial stu
dențesc, olimpiadele) ei au ridicat 
o pleiadă de jucători tineri : Pî- 
devski, Iacovlev, Bobotov, Milev, 
Peev Gancev (ordinea este a ulti
mului campionat) . Aceștia obțin 
rezultate frumoase și mai ales 
constante, realizînd o înoire aproa
pe completă a cadrelor fruntașe în 
șahul bulgar.

Din toate aceste constatări pri- 
leju te de finala campionatului re- 
publ can pe amil 1954, se des
prinde concluzia că mișcarea noa
stră șahistă dispune de numeroase 
elemente de valoare, capabile de a 
se ridica spre culmile măiestriei 
șahiste. Calea de urmat pentru îm- 
p'inirea acestui scop include însă 
neapărat eliminarea tuturor defi
ciențelor descrise aci. Numai în 
a’eest mod vor putea fi realizate în 
coi mai scurt timo succese și mai 
importante pe calea afirmării șa
hului nostru.

posibil. încă o lipsă foarte serioa
să a competiț'ei a constituit-o fap
tul că în unele întîlniri arbitrii 
selecționați dintre trăgători s-au 
lăsat conduși de interesele strim
te de colectiv și, printr-un arbi
traj criticabil și neobiectiv, au dat 
naștere unui dublu aspect nega
tiv: o proastă propagandă pentru 
sportul scrimei și rezultate nereala 
pe planșe.

Mai sînt unele probleme legate 
de desfășurarea campionatului, pe 
care le vom analiza odată cu pre
zentarea echipelor campioane.

La capătul campionatului repu
blican pe anul 1954, au fost sta
bilite următoarele clasamente :

floretă bărbați

1. C.C.A. 12 10 1 1 135:57 21
2. Știința Cluj 12 7 3 2 118:74 17
3. Dinamo Oradea 12 7 2 3 131:71 16
4. Frogr. F.B. 12 7 0 5 113:76 14
5. Progr. Cluj 12 2 2 8 72:120 6
6. Știința Buc. 12 3 0 0 53:150 fi
7. Progr. Arta 12 12 0 57:135 4

SABIE

1. C.C.A. 12 11 0 1 137:55 22
2. Progr. Cluj 12 11 0 1 137:55 22
3. Progr. F. B. 12 624 105:87 14
4. Știința Cluj 12 4 2 6 89:103 10
5. Din. Oradea 12 4 17 88:104 9

6 Știința Buc. 12 2 19 73:122 5
7. Progr. Arta 12 0 2 10 22:150 2

FLORETĂ femei

1. ȘT. CLUJ 8 5 3 0 85:43 13
2. Progresul Cluj 8 5 3 0 88:40 13
3. Progresul F. B. 8 4 13 79:49 9
4. Progr. Arta 8 2 15 55:73 5
5. Știința Buc. 8 0 0 8 13:115 0

CLASAMENT GENERAL PE TREI 
ARME:

1. ȘT. CLUJ 9 7 10 26
2. Progr. Cluj 6 9 9 24
3. Progr. F. B. 7 8 8 23
4. C. C. A. 10 10 0 23
5 Știința Buc. 5 5 6 16
6. Progr. Arta 4 4 7 15
7. Dinamo Oradea 8 6 0 M



miasculine
București, 
anii 1953 
Gh. Con- 
Emanoil

Răducanu, Adrian Petroșar.u. S-ir 
Stroe, Gh. Giurculescu, Gh. —m 
scu. La mijloc Grigore A:a - 
(antrenorul echipei).

Components echipei 
de baschet Dinamo 

campioană republicană în 
și 1954: Dan Niculcscu, 
stantinide, Liviu Nagy,

Pe marginea campionatului republican de fotbal
III. STABILITATEA LOTURILOR DE JUCĂTORI

DINAMO BUCUREȘTI, PENTRU A DOUA OARĂ CONSECUTIV 
CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ LA BASCHET MASCULIN

Pentru a ne tace o imagine mai 
clară asupra valorii echipei mas- 
cuiine de baschet Dinamo Bucu
rești. campioană republicană în 
a-.:. 1953 și 1954, este bine să știm 
ca dinamoviștii au ocupat locuri 
fruntașe încă din primul an al 
disputării campionatelor tării. Ast
fel. în 1950 s-au clasat pe locul 
trei. în 1951 au fost a doua echipă 
a tării, iar un an mai tirziu au 
ocupat din nou locul trei. Ultimii 
dci ani, 1953 și 1954, au consem
nat superioritatea echipei Dinamo 
București, care a reușit să cuce
rească și să-și mențină supremația 
In ierarhia echipelor de baschet 
din țara noastră. După modul în 
care s-a comportat, duoă rezulta
tele pe care le-a înregistrat, echipa 
dînamovistă s-a dovedit o demnă 
re- rezcrrantă a baschetului romî- 
nesc. Această afirmație este con
firmată și de succesele obținute în 
tnt ccerile internaționale.

Ca să facem o caracterizare a a- 
cesteî echipe, -considerăm că trebuie 
să începem prin a aprecia în mod 
pozitiv calitățile morale și de voin
ță ale compcnenților formației. In
tr-adevăr, puterea de luptă, dîrze- 
nia, combativitatea, puterea de can
cer tiare și dragostea de colectiv 
au caracterizat echipa de baschet 
Dinamo București și calitățile ei 
constituie un exemplu pentru ju
cătorii celorlalte echipe. Datorită 
acestor calități, dinamoviștii au 
reușit să treacă deseori de momen
te critice, să câștige jocuri pe care 
și ceî mai optirrttști susținători te 
considerau pierdute. Im privința

TACTICA BUNĂ ȘI
„Dacă Pesch ar putea juca în 

aceeași alură de-a lungul unei 
întreg: competiții sau într-o sin
gură partidă, el ar fi un jucător 
de valoare internațională, temut 
de orice jucător din lume".

Acestea stat, în general, reflec
țiile pe care le-am auzit deseori 
printre spectatorii obișmiiți ai 
concursurilor noastre de tenis de 
masă. De bună seamă ,cei care 
spuneau acest lucru aveau drep
tate! De altfel, competiția de tenis 
de masă care a luat sfârșit acum 
cîteva zile. în Capitală n-a făcut 
decît să confirme justețea acestor 
afirmații. Intr-adevăr, Paul Pesch 
este cunoscut ca un jucător di
namic, ofensiv prin excelență, 
care acționează în mare forță, cu 
atacuri debordante. Paul Pesch 
este însă, în același timp, deose
bit de nervos. Desigur că atunci 
cind utilizează loviturile sale în 
mod cit mai variat, atît în ceea 
ce privește tăria cit și direcția 
lor, el poate pune în serioasă di
ficultate orice adversar. Comple
tând acest joc cu mingi scurte 
(stopuri), stilul Iui Paul Pesch 
capătă o eficacitate deosebită. Cu 
aceste arme ,d!ar cu un ritm ine
gal in joc și manifestând deseori 
o inegala putere de concentrare și 
semne de nervozitate, Pesch nu a 
reușit să obțină pmă acum pre-a 
multe rezultate de valoare, pe 
măsura posibilităților sale. In a- 
ceste cond'țiuni, Pesch a reușit, 
de pildă, la campionatele mon- 
dale^ de la București, să-l în
vingă pe: renumitul jucător ma
rii iar Kdez'an, pentru ca apoi să 
fie eliminat de un necunoscut: 
germană! Vosbedn. Anul trecut, 
la Paris ,pl l-a învins pe redu- 

calităților morale trebuie să facem 
însă o remarcă asupra modului în 
care jucătorii dinamoviști încep 
meciurile. A devenit o regulă ca ei 
să fie deosebit de. nervoși, să joace 
contractați și, ca urmare directă, 
adversarii să aibă avantaj la scor 
în primele minute. De îndată ce 
dispare tracul, jocul devine mai 
simplu și... mai eficace.

Trecând la capitolul pregătirii 
tehnice și tactice, amintim că echi
pa Dinamo este singura formație 
care aplică de câțiva ani în mod 
consecvent apărarea om la om. Re
zultatele acestei consecvențe se văd 
în jocul de apărare sigur, prompt 
și, în măsura necesităților, agresiv. 
Organizarea jocului sub panou, a- 
nihilarea efectului blocajelor adver
se, trecerea imediată din apărare 
în atac, toate acestea s-atș dovedit 
bine puse la punct și deosebit de 
periculoase pentru adversari. Cum 
a fost, de altfel, și atapiH, cp deo- 
.sebirea că apărarea a excelat da
torită jocului întregului ;colectiv, 
pe chid atacul s-a bazat-,rareori pe 
colectiv și de cele mai -multe ori 

>pe calitățile fizice și tehnice ale 
-celor doi pivoți. Rare au fost parti
dele în care echipa a făcut un joc 
complet în atac, cu participarea 
activă a celor cinci jucători de pe 
teren. De altfel, diferența dintre 
jocul practicat de apărare și atac 
reiese clar din coșaveraj. In timp 
ce la puncte primite sînt înscrise 
1195, ceea ce reprezintă cifra cea 
mai mică față de celelalte echipe, 
la puncte marcate vedem că dina- 
moviștii au 1453, fiind întrecuți de

JOCUL OFENSIV AU IEȘIT ÎNVINGĂTOARE
ta trilul Hagenauer și după aceea 
a pierdut la M. Agopoff, un jucă
tor modest. Și exemple de acest 
fel se pot da încă destule.

In competiția recent desfășu
rată .și în care victoria i-a revenit 
pe merit lui Pesch, nu am putea 
spune că el s-a prezentat cu un 
joc tehnic îmbunătățit față de 
comportarea sa anterioară. Fac
torii determinanți ai succesului 
obținut de el pot fi cuprinși în 
cîteva cuvinte: bine îndrumat de 
pe margine, Pesch a atacat „furi
bund" din orice poziție, îrr toate 
direcțiile și ou o forță de joc me
reu sporită, sufocîndu-și pur și 
simplu adversarii. Pesch a acțio
nat ca o adevărată mașină de 
tras, Iar stopurile puse, deși încă 
destul de rare, au adus un deze
chilibru serios în jocul adversari
lor. Să nu uităm că Pesch a în— 
vists fără drept de apel doi din
tre cei mai buni jucători ai noș
tri: în semifinală pe Harasztosi, 
aflat în formă excelentă și în fi
nală pe campionul țării, Matei 
Gantoer, în plină revenire.

O bună comportare a avut în 
acest campionat Ella Zeller. Sin
gurul meci în care i-au fost puse 
în mod serios la încercare cunoș
tințele tehnice și tactice a fost în- 
fîlnirea cu Șari Szasz. Categorica 
sa victorie confirmă progresul re
alizat pînă acum și se datorește 
celei mai bune tactici întrebuin
țate. Astfel, în fața jocului dificil 
al adversarei sale (cu mingi din 
semi zbor, care vin fcarte repede), 
Ella Zeller a căutat să înceti
nească jocul prin mingi lungi și 
tăiate. Apoi, după anumite pe
rioade de țăcăneală, Ella Zeller a 

i atacat la mingile favorabile, domi

trei echipe, clasate pe locuri infe
rioare (Știința I.C.F. 1714 puncte, 
C.C.A. 1643 puncte și Progresul 
Finanțe Bănci 1491 puncte).

Considerăm că insuficiența ata-, 
cului se datorește, în primul rtoi 
slabei precizii în aruncările de Ia 
semidistanță.

In general, asupra pregătirji fi
zice, tehnice și tactice a jucătorilor 
de la Dinamo București se pot 
spune cuvinte bune. S-au vădit 
preocupări largi, cu perspective, 
s-au făcut totdeauna analize se
rioase asupra comportării echipei, 
s-au căutat metode noi de îmbună
tățire continuă a jocului. Și aci 
trebuie amintit de aportul antre
norului Grigore Avachian. care. îm
binând experie.nța-i îndelungată os 
cete mai noi teorii, a reușit să for
meze și să conducă un colectiv 
trine închegat și valoros.

In primul rînd, considerăm că 
este necesară mărirea lotului de 
jucători, în care să fie cuprinse și 
elemente qu preqjzfe in aruncările 
de la semidistanță și distanță. Nu 
trebuie uitat că echipa Dinamo a 
terminat destul de dificil turul cam
pionatului și aceasta în mare mă
sură din cauza numărului restrins 
de jucători care au alcătuit echipa. 
De asemenea, este necesară îmbo
gățirea cunoștințelor tehnice și în 
special tactice. Echipa trebuie să 
fie capabilă să facă față oricărei 
situații, iar pentru aceasta lărgirea 
cunoștințelor tactice este absolut 
necesară.

D. STĂNCULESCU

nând astfel partida. Valoarea și 
buna concepție de joc a Ellei Zel
ler au reieșit din plin și în finala 
probei de dublu mixt, unde, ală
turi de Matei Gantner, a realizat 
o victorie prețioasă, întrecînd pe
rechea Angelica Rozeanu—Tiberiu 
Harasztosi. Maturitatea concepției 
de joc a Ellei Zeller s-a văzut 
foarte bine în această partidă, în 
care—spre deosebire de meciul cu 
Sari Szasz—Ella Zeller a atacat 
foarte mult, deoarece însăși tac
tica jocului cerea aceasta. Reușind 
foarte bine acest lucru, ea a fost 
un factor de seamă în obținerea 
V'ctorieî. Partenerul ei, Matei 
Gantner, a imprimat și el o notă 
de agresivitate în joc, realizînd o 
partidă de valoare ridicată. In 
schimb, Angelica Rozeanu și Ti
beriu Harasztosii au jucat prea 

mult în apărare, iar atunci cind 
au atacat au făcut-o fără conti
nuitate. Mai îles Harasztosi, după 
cîteva încercări de atac nereușite, 
s-a retras complet în apărare,, di- 
miniuînd astfel eficacitatea jocului.

Ca o observație generală, se 
poate spune că nici unul dintre 
participanții la această competi
ție, inclusiv membrii lotului repu
blican,. nu folosesc încă serviciul 
ca o armă eficace. Este necesar 
ca jucătorii și jucătoarele noastre 
să pună mare accent pe servici 
in antrenamentele lor, pentru a 
folosi avantajele celui care începe 
jocul. Fiindcă deseori un ser
viciu, fie cu un anumit efect, fie 
executat prin surprindere, ' îți 
creează posibilitatea unei mingi fa
vorabile de atac și deci de cîști- 
garea unui punct.

C. SEVEREANU
M. BANDȘ

Campionatul fiind o competiție 
de regularitate, echipele partici
pante pot avea o comportare bună, 
regulată, in măsura în care își 
asigură un lot constant de jucă
tori, pregătit în prealabil și men
ținut pe cit posibil același în tot 
cursul campionatului. Stabilitatea 
lotului și a echipei contribuie în 
mare măsură la succesul în cotn- 
petițe al echipei respective. Dim
potrivă, desele fluctuații ale lotului 
și numeroasele schimbări în for
mație de la meci la meci influen
țează în mod negativ dezvoltarea 
și comportarea unei echipe și duc 
la rezultate proaste. Este bine ca 
o echipă (afară de cazurile de in
disponibilități) să nu-și schimbe 
formația, chiar dacă unul sau doi 
jucători se comportă sub așteptări 
(in asemenea situații, se recoman
dă antrenorilor menținerea jucăto
rilor respectivi și punerea unui ac
cent special pe îmbunătățirea pre
gătirii lor, pe aducerea lor la for
mă bună). Menținerea aceleiași 
formațir sau prezentarea unei for
mații in care au intervenit modifi
cări mici dar necesare, dă posibili
tatea unei echipe să-și îmbunătă
țească pregătirea, să realizeze o 
mai mare omogenitate și uni
tate în ceea ce privește concepția 
de joc și puterea de luptă. Aceas

ta este și rațiunea pentru care ju
cătorul sau jucătorii care nu 
prea dau satisfacție sînt totuși, 
păstrați în echipă.

In general, loturile constante de 
jucători asigură posibilitatea des
fășurării unui temeinic proces de 
instruire unitară din toate punc
tele de vedere și deschid perspec
tiva unor comportări tot mai bune, 
deci și a unor rezultate la fel de 
bune. Iar atunci cînd această 
muncă de pregătire se desfășoară 
cu respectarea in totul a princi
piilor perioadei respective și în 
același mod în toate echipele, co
lectivele sportive aduc o contribu
ție serioasă în ceea ce privește u- 
șurarea muncii de selecționare a 
Ioturilor reprezentantive. dînd ju
cători bine pregătiți și în pleni
tudinea posibilităților lor.

Din acest punct de vedere, al 
stabilității loturilor și formațiilor, 
campionatul categoriei A pe anul 
1954 a prezentat multe și variate 
aspecte, care dau prilejul unor con
statări ce merită a fi subliniate.

In general, echipele noastre 
fruntașe se străduiesc să respecte 
acest principiu al stabilității lo
turilor. Dinamo București, de e- 
xemplu, cît timp a putut să pre
zinte aceeași formație in mai multe 

meciuri consecutive, s-a comportat 
foarte bine, practicind și un fot
bal de bună calitate și eficace. 
Echipele, însă n-au atins această 
stabilitate decît în mică măsură, 
atit din cauza unor motive obiec
tive (de pildă, completarea lotu
rilor cu noi jucători se produce 
după începerea perioadei pregăti
toare), cît și, mai ales, a unei 
mentalități care stăruie printre co
lectivele noastre sportive: urmă
rind rezultate imediate, ele re
curg cu foarte multă ușurință la 
dese schimbări în formații și 
chiar la completarea lotului in 
plin campionat, în loc să-și în
drepte atenția asupra pregătirii 
jucătorilor din lotul avut la dispo
ziție. Mai mult chiar, de dragul 
unor scheme tactice la care re
curg tot în vederea obținerii unor 
rezultate imediate, colectivele fac 
unele improvizații care dovedesc 
prea multă fantezie, dar care nu 
se dovedesc și eficace. In această 
privință se pot da multe din exem
plele oferite de unii antrenori care 
se lasă atrași în această cursă a 
rezultatelor imediate. Astfel, Ritter 
(Locomotiva Timișoara) a fost 
pus să joace cind fundaș, cînd 
mijlocaș, cînd înaintaș — numai 
portar nu; Călinoiu (Dinamo) și 
Ivănescu (C.C.A.) au jucat mijlo
cași, fundași, și înaintași, iar Bo- 
tescu (Flacăra) a trecut prin toa
te posturile din atac, afară de cel 
de centru, etc. Desigur, e bine ca 

un jucător dintr-o echipă să co
respundă și cerințelor unui alt post 
decît cel obișnuit și să știe să 
rezolve cu succes in acest post, 
problemele ridicate de o fază de 
joc. Dar, de aici — caz care se 
poate întîmpla în cadrul unui 
schimb de locuri — și pînă la a 
„crea" noi înaintași, noi mijlo
cași sau fundași este o distanță 
bună și acest proces nu poate fi 
realizat fără riscul unei slabe com
portări. Din păcate, improviza
țiile au abundat în campio- j 
natul trecut, constituind un aspect 
negativ al activității competițio- 
nale a echipelor. Și, deoarece sco
pul pentru care sînt făcute a- I 
ceste improvizații s-a dovedit în I 
repetate rînduri că nu poate fi | 

atins, trebuie să se renunțe la 
această practică dăunătoare.

Mai constante în prima parte a 
campionatului, formațiile au fluc
tuat din plin în retur, pe măsură 
ce lupta pentru un loc mai bun în 
clasament a id'evenit mai aprigă. 
Caracteristic — sau simptomatic, 
dacă vreți — este faptul că cefe 
mai puține modificări au survenit 
în apărări, iar cele mai multe 
în înaintări. Acest lucru se ex
plică prin două motive :

1. echipele au pus accent mare 
pe apărări, pentru că le era mai 
ușor să organizeze un joc destruc- 
tiv cu un rol hotărîtor în atin
gerea scopului propus: acela de a 
primi cît mai puține goluri, mai 
ales în deplasare. Și cei mai multi 
jucători au corespuns în această 
privință.

2. înaintașii au fost de valoare 
și pregătire diferită, dar la fel de 
lipsiți de eficacitate, iar unii an
trenori, și mai ales conducătorii, 
au crezut că pot suplini această 
diferență prin „tactici speciale”, 
pentru care a fost sacrificată sta
bilitatea formației atacului.

Și aici sînt exemple nenumăra
te. De pildă, Progresul Oradea, 
Locomotiva Timișoara, C. C. A., 
Flacăra Ploești și-au modificat 
foarte puțin apărările, dar au fo
losit o singură dată aceeași linie 
de atac în două jocuri consecutive. 
Vakarcs II (Locomotiva Tg. Mu
reș) din fundaș foarte bun a ajuns 
înaintaș modest, pentru că servea 
o tactică specială. Din 25 de ju
cători care au jucat de cefe mai 
multe ori pe același post, 20 sînt 
apărători: fundașii Panait, Romo- 
șan (Minerul), FruCi (Dinamo 
Orașul Stalin), Szekely (Știința 

Cluj), Sbîrcea (Știința Timișoara) 
Fahonțu (Flacăra Ploești), ’ Fele- 
can (Metalul C. Turzii), Corbuș 
(Locomotiva Timișoara), stoperii 
Vasiu (Minerul), Luca (Știința 
Cluj), Androvici (Locomotiva Ti
mișoara) etc. și numai 5 înaintași: 
Marian, Olaru (Locomotiva Bucu
rești), Mihai (Dinamo Orașul 
Stalin), Vaczi (FI. roșie Arad) și 

Burlan (Metalul C. Turzii). In 
schimb, înaintași ca D. Nieulaie, 
(Flacăra Ploești), Guță Tănâse 
(Progresul Oradea),, Paraschiva, 
Sima, Szoko (Alinerul). A. Radu
lescu (Locomotiva București). Scor- 
țan (Dinamo Orașul Stalin), Bi-: 
rău (FI. roșie Arad), Avram (Ști
ința Cluj), etc. au fost „plim
bați” prin cite 2, 3 și chiar 4 
posturi...

La aceste exemple mai trebuie 
adăugat unui: Metalul C. Turziia 
început campionatul cu 17 jucători 
și l-a terminat cu 23; Locomotiva 
Timișoara, Locomoliva București și 
Flacăra Ploejii au început tot cu 
17 jucători ș: au terminat cu cîte 
20; iar Știința Timișoara, Știința 
Cluj, Dinamo Orașul Stalin, Mine
rul, FL roșie Arad și Dinamo Bu
curești au început și au terminat 
cu același număr de jucători. Din
tre aceste echipe, FI. roșie, Ști
ința Timișoara, Știința Cluj și Di
namo București au făcut cele mai 
puține modificări în formație și 
acestea numai atunci cînd au fost 
absolut necesare.

Este clar că între stabilitatea 
loturilor și a formațiilor și com
portarea echipelor, rezultatele lor, 
și deci clasamentul campionatului, 
este o legătură destul de strînsă, 
lucru scos în evidență de compe
tiția de anul trecut. Este bine 
ca echipele fruntașe, folosind învă
țămintele acestui campionat, Să 
țină seamă și de această lipsă se
rioasă — instabilitatea loturilor — 
Și să se străduiască s-o lichideze. 
In curînd vor începe pregătirile ÎQ 
vederea campionatului pe anul 1955. 
Aceste pregătiri trebuie începute 
cu loturi definitive, care să fie 
păstrate în tot cursul campionatu
lui. Aceasta va duce și la formații 
constante și la o pregătire unifor
mă, dînd echipelor posibilitatea în
sușirii unei bune omogenități și 
a unei concepții de joc unitare. 
Sarcina aceasta revine, în primul 
rînd, antrenorilor, care — ducîu- 
du-și munca de instruire în mod 
temeinic și planificat — tre
buie să renunțe la „tact'cile 
speciale’* cu , tot cortegiul lor 
de improvizații și fantezii inutile 
și să lupte cu toată hotărlrea îm
potriva mentalității acelor condu
cători care urmăresc numai rezul-' 
tate imediate, chiar cu prețul ce
lor mai curioase răsturnări de for
mații. Alunea de pregătire și for
mare a echipelor este treaba an
trenorilor : conducătorii au sarcina 
de a crea condiții pentru desfășu
rarea și controlarea unei cît mai 
bune munci de instruire.



RĂSPUNSURI ȘI- RĂSPUNSURI DE BASCHET W CAPITALĂ
Pentru mulți dintre activiștii 

sportivi ca și pentru sportivi ma- 
teriatele Critice apărute în presă 
constitu'e un nou prilej de analiză a 
munc i, de descoperire a altor lip
suri și greșeli și de îndreptare a lor. 
Astfel de exemple re oferă colec
tivul sportiv Flamura roșie F.R.B. 
din Cap’tală și Comitelui de între
prindere de la fabrica de încălță
minte „Kirov". lată cîteva spicuiri 
din aceste răspunsuri : „vă mnl- 
țttmm pentru ajutorul dat prin cri
tica apărută în ziar. Am luat mă
suri pentru depozitarea în bune con- 
dițiuni a materialului sportiv, iar 
tov. Luca, vinovat de risipa mate
rialului a fost sancționat imputîn- 
du-i-se contra valoarea materialu
lui lipsă."

MOTIV DE SUPĂRARE....
Mai sînt însă multi din aceia pe 

care critica îi supără Unii s-att 
suoărat la încenutul anului trecut... 
alții pe la mijloc, a venit și noul 
an, dar supărarea tot nu le-a tre
cut Cu toate acestea, să știți că 
noi nu v-am pierdut din vedere. Ne 
mai gîndim și acum la lipsurile 
de atunci. Poate le-ați lichidat. Nici 
acum r.u i tîrzin să ne faceți cunos
cut. Nu de alta, dar sportivii tre
buie să ia exemplu de la condocă
rii lor și atunci...

Sînt mulți acei care se vor vedea 
printre aceste rînduri. Totuși, o să 
dăm și cîteva nume Este vorba de 
comitetul regional C.F.S. Ploești, 
comitetul raional C.F.S Oradea, 
colectivul sportiv Flacăra Moinești, 
colectivul sportiv Constructorul 
Constanța, sfatul popular Drăgă- 
nești Olt, comitetul raional U.T.M. 
Slatina, fotbalistul Petschowschi, 
at'eta Anelise Reimesch si încă 
mulți alții.
ȘI ALT GEN DE... RĂSPUNS

„Să creadă ei că o să iau poziție 
autocritică";

„Dar trebuie, că altfel ne mai 
trimit vreo adresă”;

„Pot să trimită și zece, n-am eu 
timp de așa ceva. Și apoi să fim 
clari, eu n-am oameni pentru sport. 
La mine se muncește. Chiulangii (I) 
să și vadă de drum."

„Eu zic, totuși, să le răspundem 
Așa..."

Cele mai bune performante la haltere, pe anul 1954 (II)
La categoria mijlocie, c,a mu 

bună performanță a obținut-o life 
lenciu (345 kgr.) la finalele cam
pionatului asociației Flamura ro
șie. lenciu nu este însă im mijlo- 
c u „consacrat", astfel că perfor
manțele altor mijlocii trebuie 
discutate. Ilie Dancea s-a compor
tat în 1954 sub posibilitățile sale. 
In 1954 el n-a reușit să-și atingă 
cea mai bună performanță obținută 
în 1953, ceea ce dovedește că a 
fost insuficient pregătit. Dancea 
are însă mari posibilități și prin- 
tr-tin antrenament continuu el 
poate să obțină performanta de 
360 kg.

Un progres însemnat a făcut 
Cornel Bucur (1953:300 kg. — 
1954 : 332,5 kg.) Imbunătățindu-și 
rezultatele la împins, C. Bucur va 
putea deveni omul nr. 1 al cate
goriei. Intr-o convorbire pe care 
am avut-o cu antrenorul său,
1. Dociulescu, acesta a declarat că 
vede posibilitatea ca elevul său 
să obțină anul acesta următoarele 
rezultate: 100 kg. la împins;
HO kg. la smuls și 155 kg. la a- 
runcat; deci, un total de 365 kg. 
A. Nestorov a realizat, de aseme
nea, un salt apreciabil de la 290 la 
320 kg. rezultat slab însă pentru 
categoria sa.
1. Ilie lenciu (FI. roșie) 345 kg. 
(107,5 - 102,5 - 135);

2. ’lie Dancea (C.C.A.) 337,5 kg. 
(97,5—105—135);
3. Cornel Bucur (Progresul) 332.5 
kg. (92,5—105—135);
4. Anatol Nestorov (Dinamo) 320 
kg. (100—95—125).

5. Igor Harbuz (Progresul) 287,5 
kg. (80—90—117,5);
6. lesif Curelea (FI. roșie) 285 kg. 
(92,5—82,5—110);

La categoria semigrea situația 
este îngrijorătoare. Cea mai bună 
performanță a lui E. Delcă (342,5 
kg.) este mai slabă decît perfor
manțele la categoriile mat mici: 
semimijlocie și mijlocie. Este ade
vărat că Delcă a progresat în 1954 

cu 12 kg. față de 1953, dar acest 
progres este prea mic față de re
zultatele internaționale. La cam
pionatele mondiale, de pildă, al 
șaselea clasat a ridicat peste 400 

kg. ! Pentru a obține un rezultat 
de valoare europeană este nevoie 
de cel puțin 30-40 kg. în plus pes
te cea mai bună performanță a a-.
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Și într-adev ar, ne-au răspuns 
și cu întârziere și formai. ArEco'.ul, 
spune tovarășul Director I. Mo- 
dreantt, de la G.A.S. Dudu regiu
nea București, a fost de un real 
ajutor- pentru colectivul sportiv. 
Pe viitor vom lua măsttri înainte 
de a fi ajutați prin presă. An și 
luat măsuri ca un tovarăș să se o- 
cupe cu reorganizarea ech’pej de 
fotbal și de munca... culturală’*.

Noi te rugăm, tovarășe Mo- 
dreanu, să fii mai concret și spu- 
ne-ne și nouă numele acestui to
varăș. iar dacă există, intr-adevăr, 
atunci, prezintă-1 și consiliului 
colectivului sportiv, ca să-1 cu
noască.

NU-L GĂSIM PE VINOVAT...
Bine ar îl să ne mutați. Sub a- 

rest titlu, ziarul nostm a criticat, 
cu cîtva timp în urmă, neglijenț-i 
nnor organe d:n Sibiu în ceea ce 
privește locul nepotrivit de depo
zitare a oaselor colectate de între
prinderea D.G.A. Sfatul popular 
orășănesc, Sanepidul și întreprin
derea D.C.A. ne-au răspuns ur
mătoarele: „Ne însușim critica a

I

Sistem criticați just! Totul e ca acum să ne însușim ...cu toții, 
pe dry dăm vina...

nului 1951 obținută de Uremia 
Delcă. Slabe sînt și rezultatele lui 
Gh. Piticaru, Liviu Hnidei si Lu
cian Anghel.
1. Eremia Delcă (C.C.A.) 342,5 kg. 
(110-102,5-! 30);
2. Gheorghe Piticaru (Dinamo) 336 
kg. (100-97,5 — 132,5);
3. Liviu Hnidei (Dlnamo) 395 kg. 
(85-95-125) ;
4. Anghel Lucian (Progresul) 
297,5 (82,5-95-120).

5. Constantin Tabircea (Progre
sul) 297,5 (82,5-95-120).

La categoria grea, Silviu Cazan 
și-a îmbunătățit performanța cu 
lâ kg. față de 1953. Totuși, cre
dem că acest progres este insufi
cient pentru posibilitățile sale fi
zice. Antrenorii sovietici care ne-au 
vizitat în vara aceasta au declarat 
că „greul" nostru este un om care 
poate obține ușor rezultate peste 
400 de kg. Aceasta însă numai în 
urma unei munci intense, unor an
trenamente regulate și o activitate 
continuă. In rest performanțele la 
categoria grea sînt slabe, și, in 
plus, concursurile au arătat că nu 
avem suficiente e’emente la acea
stă categorie. Un singur element 
vădește frumoase perspective, tî- 
nărul N. Bălcăceanu
1. Silviu Cazan (C.C..A.) 385 kg. 
(122,5-112,5-150) ;
2 N. Bălcăceanu (Știinta) 307,5 
(90-92, 5-125) ;
3. Anghel Lucian (Progresul) 307,5 
(90-92,5-125);

★
In 1954, mulți dintre halterofilii 

noștri și-au îmbunătățit rezultatele 
și au obținut cîteva frumoase suc
cese pe plan internațional. La șase 
din cele șapte categorii, recordu
rile au fost doborîte, iar la majori
tatea probelor (împins, smuls și a- 
runcat) au fost întrecute recordu
rile țării.

Comparînd însă rezultatele hal
terofililor noștri cu cele obținute 
de halterofilii din alte țări, con
statăm că numai la două categorii 
(categoria cea mai ușoară — Ion 
Birău și la categoria grea — Sil
viu Cazan) au fost obținute perfor
manțe apreciabile. In rest, rezulta
tele sînt destul de slabe, în spe
cial la categoriile semiușoară, mij
locie și semigrea. Atenția antreno
rii*.’ va trebui să se îndrepte spre 
pregătirea temeinică a elementelor 
de la aceste categorii.

1. OCHSENFELD 

dusă prin ziar, dar trebuie să vă 
arătăm că vinovați de această 
stare de lucruri sînt..

„Și noi ne însușim critica, spune 
întreprinderea D.C.A, dar să ve
deri că... mirosul oaselor este in
suportabil vara, iarna însă... Noi 
am cerut în repetate rînduri Direc
ției regionale să intervină la Di
recția Generală pentru aprobarea 
1* fonduri necesare construirii 

unei magazii corespunzătoare. Dar 
pină în prezent

Prin adresa nr. 772/9&1, comi
tetul executiv al sfatului popular 
menționează și el că nu a dat a- 
prebare D.C.A.-ului pentru înfiin
țarea depozitului actual și. dimpo
trivă a cerut Sanepidului ca a- 
cesta să pună în vedere întreprin
derii în cauză să mute depozitul, 
intrucît prezintă pericol centru 
sănătatea colectivității. După cum 
se vede, toți cei vizați de critica 
noastră și-au recunoscut vinovăția, 
pentru ca apoi s-o_. paseze de la 
unul la altul. Încercați și dumnea
voastră să-l descoperiți pe vino- 

-or fi cumva bietele oase?

Din activitatea 
hocheișttlor...

• Peste 3 zile încep întrecerile 
din cadrul categoriei B la hochei 
pe gheață. După cum am mai a- 
nunțat, aceste întreceri se dispută 
in patru serii, alcătuite astfel:

Miercurea Ciuc: Progresul Mier
curea Ciuc, Progresul Gheorgheni, 
Voința Sf. Gheorghe, Avîntul Re
ghin, ProgTesul Iași, Flamura ro
șie București

Grasul Stalin: Constructorul 
Orașul Stalin, Flacăra Orașul 
Statin, Știința Ga’ați, Mânerul Pe
troșani, Progresai Tg. Secuesc, 
Metalul București, Constructorul 
Petroșani și Metalul Urinele d» 
Tractoare Orașul Stalin.

Cluj: Locomotiva Cluj, Flamura 
roșie Cluj, Constructorul Tg. Mu
reș, Flamura roșie Tg. Mureș. 
Constructorul Arad. Progresul 
Rădăuți, Avîntul Sebeș.

Sighișoara: Flamura roșie SI 
ghișoara. Voința Sighișoara, Pro 
greșul Odorhei, Constructorul Si
biu, Selecționata Timăveni, Pro 
greșul București, Rezervele de 
muncă București.

Echipele trebuie sâ fie prezente 
la centrele respective pînă în du 
pă-amiaza zilei de stmbătă 8 ia
nuarie, cind vor lua parte la » 
ședință tehnică.

• Pregătindu-se pentru activi
tatea oficială, echipele Progresa1 
Gheorgheni și Dinamo Tg. Mureș 
s-au întîlnit la Gheorgheni în două 
jocuri amicale. In ambele întîlniri, 
victoria le-a revenit gazdelor, o1 
același scor : 3—2.

• Pentru o cit mai bună des
fășurare a întrecerilor categoriei 
B, Comisia centrală dr hochei și 
patinaj ă decis ca la fiecare cen
tru mide se dispută jocuri să fie 
trimiși delegați ai Comisiei een- 
trale care să îndrumeze și să con
troleze felul cum lucrează comisi
ile de organizare locale care se 
vor constitui. Din partea colegiu
lui die arbitri au fost delegați ur
mătorii responsabili : 1. Lupu (la 
Sighișoara), I. Florescu (la Cluj), 
V. Vomiceanu (Ia Orașul Stalin), 
I. Petrovici și M. Hușanti (la 
Miercurea Ciuc). Ei vor coordona 
activitatea unor colective de ar
bitri special alcătuite.

• In vederea jocurilor de ta 
Sighișoara, organizatorii din lo
calitate au amenajat un natitioar 
de dimensiuni regulamentare, cu 
mantinele înalte și lumină sufi
cientă.

A i^.ai bine de un an de
la reorganizarea comisiei orășe
nești de baschet d n Eucureșt.
Încă dela începutul activității 

sale, cunoscînd lipsurile vechii 
comisii, precum ș, lipsurile ge
nerale care frînau desfășurarea 
unei act'vități temeinice la bas
chet, actuala comisie s-a străduit 
să se conducă în muncă după 
principii sănătoase. Astfel, au 
fost lichidate anumite stări ne
firești de favoritism, ca și unele 
practici înguste de colectiv. Apoi, 
îudețiFnjrea planului de muncă, 
cu sarcini precise pe subcomi

sii și colegii, a constituit obiec
tivul cel mai important al comi
sie-.

Atragerea unui mare număr 
de tineri în practicarea continuă 
și organizată a baschetului, for
marea unui larg activ obștesc 
b!ne pregătit și folosirea lui în 
modul cel mai just, stabilirea 
unei evidențe precise, califica
rea de noi cadre tehnice (arbi
tri) etc., au devenit obiective de 

seamă în munca acestei comisii. 
Pentru realizarea lor, comisia 
orășenească de baschet din Ca
pitală a pornit cu încredere și 
hotărîre la muncă

*
1 In ziua de luni a fiecărei săț>- 

tămini, comisia orășenească de 
baschet se reunește în cadrul 
unei ședințe de lucru, în care se 
Tace analiza medului i.n care au 
fost îndeplinite sarcinile pe săp- 
tămîna trecută. Ședința cuprinde 
două părți. In prima parte se 

dezbat problemele curente, se iau 
în discuție contestațiile și se fac 
programări. Partea a doua a 
ședinței se desfășoară cu parti
ciparea delegaților de colective. 
Metoda întrebuințată este foarte 
bună. Pe de o parte, comisia 
are posibilitatea să îndrumeze în 
permanență colectivele sportive, 
iar pe de altă parte, ea are pri
lejul să cunoască situația de pe 
teren. In ședințe, delegații de 
colective primesc lămuriri la 
problemele ridTcate de ei, amî- 
nându-se cu cîteva zile numai 
răspunsurile în problemele cele 
mai spinoase care nu pot fi re
zolvate pe loc. Tot în această 
ședință se face analiza muncii 
pe resoarte., răminmd ca. ace
stea/ Ta rindul lor, să-și desfă
șoare. activitatea ajutate de co
lectivele obștești.

Subcomisia de competiț.i și 
clasificări este resortul care și-a

' dus munca in cete mai bune con- 
, dițiunt. Președ ntele ei, tdv.

Petre Marin, distins cu „Merite 
in sport", mi precupețește tun
sul său liber, organizind temei

INFORMAȚII
PRONOSTICUL UNU’ 

COLECTIV

Pentru concursul PRONO
SPORT Nr. 1 (etapa din 9 ianua
rie) un colectiv de participant! 
dto raionul „T. Vladimirescu" a 
dat următorul pronostic:

I. C C.A — Știința I.C.F. (hand
bal masc.-sală 1, 2

II. Dinamo Buc.-Recolta M.A.S.
• handbal masc.sală) 1, X

III. Flacăra Ploești — Locom.
București (handbal masc.
sală) 1

IV. Metalul Reșița — Progresul 
Tim. (handbal m.-sală) 1, 2

V. Metalul Reșița — Progresul 
Timiș, (handbal f.-sală) 1

VI. Tehnometal Timiș.—Progr. 
Arad (handbal masc.-sală) 1, 2
VII. București-Tg. Mureș (hand

bal fem.-sală) 1, 2
VIII. Orașul Staton—Timișoara

(handbal fem.-sală) 1, 2
IX. Turbine Erfurt — Wismut

Karl Marx Stadt (R.D.G.) 1
X. Z.S.K. Vorwărts Berlin— Ak-

tiwist Brieske Senftenberg 
(R.D.G.) X

XI. Motor Zwickau—Chemie Rari
Marx Stadt (R.D.G.) 1

XII. Chemie Halte Leuna—Fort- 
schritt Meerane (R.D.G.) 1

MECIURI DE REZERVA
A. Știința Timișoara — Metalul

I. C. M. M. Reșița (handbal 
masc.-sală) 1

B. Voința Timișoara—S.M.T.C.F,
Timișoara (handbal fem.- 
sală) 2

C. Flamura roșie U.T.T. — Fla
mura roșie Jimbolia (hand
bal fem.-sală) 1

D. Avîntul Deta—Rez. de muncă
Timișoara (handbal masc.- 
sală) 1

Pentru această combinație sînt 
necesare 64 buletine.

nic -munca subcomisiei. Intre 
sarcinile subcomisiei de com
petiții și clasificări figurează, 

după cum se știe și programa
rea jocurilor, as'gurarca bunei 
lor organizări și desfășurări. 
Nu mai puțin de 40 de jocuri pa 
să-plămină avea de programat 
subcomisia de competiții și cla
sificări. Avînd asigurat un larg 
activ obștesc, această subcomi
sii* și-a îndeplinit sarcinile cu 
succes.

Și colegiul de arbitri a mun- 
■it bine, reușind să programeze 
la majoritatea întîlnirilor de bas
chet arbitrii necesari. Pentru ri
dicarea calificării arbitrilor, co
legiul a organizat un ciclu de 
conferințe și colocvii la care tre
buiau să ia parte arbitrii de 
baschet din Capitala. Numeroși 
arbitri au înțeles însemnătatea 
acestor cursuri și, în consecință, 
s-au pregătit, luînd parte la dis
cuții. Dar. au fost și cazuri în 
care unii arbitri, subestimînd 
rolul acestor conferințe, nu au 
participat, considerînd că aces
tea... „nu-s la nivelul lor". In ac
tivitatea sa, colegiul arbitrilor 
a întîmpinat însă și unele greu
tăți. Așa, de pildă, nufărul in
suficient de arbitri, necesari 
multiplelor jocuri, constituia o 
dificultate în munca de progra
mări. Au fost cazuri cînd la a- 
numite jocuri, și în special la 
cele de juniori, au fost progra
mați arb tri incompetenți, care 
n-au corJribuit la reușita jocu
rilor. Tocmai de aceea, comisia 
orășenească ce baschet a organi
zat cu sprijinul comitetului oră
șenesc C.F.S. și în co'aborare cu 
asociația Progresul, o școală de 
arbitri de baschet care a durat 
două hmi și în care au fost ca
lificați 40 de arbitri. Trebuie evi
dențiată aci contribuția anumi
tor lectori, ca Petre Marin. V. 
Bordeianu. Al. Dănilă si alții.

Subcomisia de disciplină, con
dusă de tov. C. Florescu, a mun
cit mai slab la început. _Dar, 
după ce i-a fost analizată ac
tivitatea pe primul trimestru și 
a primit îndrumări din partea 
comisei orășenești, situat'* s-a 
îndreptat și acum subcomisia de 
disciplină muncește bine.

*
Fără îndoială, comisia orășe

nească de baschet a înregistrat 
în munca sa frumoase succese. 
Dar, pentru viitor, această co
misie trebuie să activizeze cole
giul de antrenori, să acorde o 
mai mare importanță activității 
competiționale de vară Și șă se 
îngrijească temeinic de activita
tea juniorilor.

f^onosport
O CONVORBIRE TELEFONICA 

CU „TOTO“ DIN BERIN
Intre I. S. PRONOSPORT din 

București și „Toto“ din Berlin 
(întreprinderea care organizează 
concursul die pronosticuri sportive 
în R.D.G.) a avut loc ieri urmă
toarea convorbire telefonică):

— Alo! Berlin 425.351? Toto?
— Da!
— Aici este PRONOSPORT din 

București. Vă rugăm să ne dați 
noi amănunte despre meciurile de 
fotbal de duminică. Mai truth 
vrem să știm dacă meciurile 
programate se dispută în mod 
sigur.

— Firește! De altfel, cu aceste 
meciuri se reia campionatul.

Deși la Berlin este zăpadă și 
terenul destul de greu, mecmrite 
se vor disputa în mod sigur. Ir» 
asemenea condiții se dispută tot
deauna primele meciuri din retur.

— La ce oră încep meciurile?
— La ora 14, ora noastră.
— Ce părere aveți despre re

zultatele probabile?
— Ip tur, trei din echipele 

gazdă — Turbine Erfurt, Motor 
Zwickau și Chemie Halle Leuna 
— au cîștigat în deplasare. Deci, 
acum cînd joacă acasă sînt favo
rite. Vorwă'rts și Aktiwist au fă
cut în tur meci egal (0—0). în
clinăm și acum spre un meci de 
egalitate.

— In numele particiipanților la 
PRONOSPORT, vă mulțumim.

— Cu plăcere. Nu uitați să le 
transmiteți mult succes la primul 
concurs PRONOSPORT din anul 
1955 și dorim ca pronosticul nos
tru să le tie favorabil.

— La revedere... pe duminecă 
pentru rezultate.

— La revedere! Da! Chema ți-nc 
la telefon duminică la oya 18,30 
ora noastră și atuncț tră vom da 
rezultatele.



„CUPA AVÎNTUL11 — POA IMPORTANTA DE SCHI A SEZONULUI

k

Schimb de ștafetă. Aldescu

Un strat din ce în ce mai gros 
de zăpadă a început să se aștear
nă pe majoritatea pîrtiilor de schi 
din {ara noastră. Tocmai de aceea 
au și fost organizate diferite în
treceri ța care au luat parte nume
roși schiori. Competiții de am
ploare n-au avut loc însă. Prima 

mare întrecere de schi a acestui 
an — la care vor lua parte 
schiori fruntași din asocia
țiile sportive sindicale, de la 
Dinamo. Casa Centrală a Armatei, 
Rezervele de muncă și Voința — 
este cea organizată în zilele de 
15—16 ianuarie la Bușteni de către 
asociația Avintul. Așa cum arată 
și regulamentul concursului, între
cerea — dotată cu „Cupa Avîntul" 
— are caracter republican și este 
menită a populariza pîrtiile de 
concurs de la Bușteni și a verifica 
stadiul de pregătire a schiorilor 
fruntași. Programul de concurs este 
următorul: 15 ianuarie : slalom 

uriaș seniori, senioare, juniori, ju
nioare ; 12 km. fond seniori ; 2 km. 

fond senioare; 5 km. fond juniori; 
2 km. fond junioare; 16 ianuarie: 
coborîre seniori, senioare, juniori, 
junioare; ștafeta 4x8 km. seniori; 
8x3 km. senioare.

înscrierile la această întrecere se 
pot face Intre 11—14 ianuarie la 
Căminul Alpin din Bușteni, la de
legatul special al asociației Avin
tul. Tragerea la sorți va avea loc 
în ziua de 14 ianuarie, la orele 18, ; 
la Căminul Alpin. în prezenta de- 
legatilor asociațiilor prezente la 
întreceri.

Clasamentul va fi alcătuit indi
vidual și pe echipe. O echipă va fi 
formată din trei concurent: sau 
concurente la probele de seniori 
sau senioare și din doi concurenți 
la probele de juniori, junioare. Cla
samentul pe echipe va fi alcătuit 
prin totalizarea punctelor obținute 
de comiponenții echipei la fiecare 
probă. La coborire și slalom uriaș 
contează în clasament pentru Cupă 
primii trei clasați la seniori și 
senioare și primii doi clasați la ju
niori și junioare. La probele de 
fond contează primii trei clasați 
la fiecare categorie. In caz că o 
asociație nu are concurenți la una

După ultimul concurs de înot al anului
Devenită tradițională. Cupa , „30 

Decembrie" poate fi socotită pe 
drept cuvînt, una dintre cele mai 
importante competiții de natație, 
fiind deschisă elementelor tinere 
(copii și juniori de categoria a 
Il-a). In actuala ,ei ediție „Cupa 
30 Decembrie'1 a prilejuit oȘ se
rie de importante concluzii.

Am arătat la timp faptul că în 
cadrul acestui concurs Margareta 
Wittgenstein (Știința), în conti
nuu progres, a obținut două . noi 
recorduri republicane în -probele 
50 m. Tiber și 50 m. spate fete. 

Mult mai importante fși mat îmbu
curătoare sînt însă alt? două as
pecte: rezultatele, privite în an
samblu, și participarea foarte nu
meroasă- A reieșit mai limpede ir. 
.-.rest concurs dezvoltarea armo- 
r.icasă pe care tinde s-o Înregis

treze această ramură sportivă. In
tr-un timp nu prea îndepărtat, pro
gresele înregistrate în natație sa
tisfăceau parțial: fie că erau ob
ținute numai la unul sau două sti
luri, fie că priveau doar natația 
masculină, fie că existau progrese 
numai la juniori sau seniori. Re
zultatele' concursurilor din anul 
1954 și îndeosebi cel al „Cucei 30 
Decembrie ” d ie neîndoios spre o 
concluzii'1 pozitivă. Antrenorii co-

(Dinamo) schimbă cu coechipierul 
său O Ițea nu.

din probe, i se va adăuga un nu
măr de puncte egal cu numărul 
total de participanți la proba res- 
oectivă plus unu.

★
Corespondentul nostru din Re

ghin, Liviu Maior, ne anunță că 
schiorii din localitate fac pregătiri 
intense In vederea participării la 
competițiile de schi ale acestui se
zon. Cei dinții care au început an
trenamentele au fost schiorii colec
tivului Voința care au pus un ac
cent deosebit pe antrenamentul 
fondiștilor și în special al juniori
lor. Conducerea antrenamentelor a 
revenit instructorului voluntar 
Bartha Bela, care a planificat trei 
ședințe de pregătire pe săptămlnă 
pentru fondiști și patru ședințe oe 
săptămînă oentru concurenții la 
probele alpine.

O parte din schiorii acestui co
lectiv se vor pregăti înaintea im
portantelor întreceri ale sezonului 
la Mădăraș, împreună cu schiorii 
colectivului Voința Odorhei

★
In scopul tabunătăținuAifiiității 

fa schi în regiunea Stajțte'>pmis!a 
regională de schi deputy eforturi 
însemnate. Aceasta eșt^/âlcătaită 
din tovarăși pricepuți șj^estomici. 
rajre și-au organizat muncaincă de 
la începutul toamnei. “ , ./

Au fost stabilite din 'timp prin
cipalele obiective ale comisiei, cele 
mai însemnate fiind organizarea de 
centre de schi in satele și comu
nele regiunii Stalin, ridicarea de 
noi cadre de tineri schiori, ridi
carea nivelului politic al schiorilor 
și. al tehnicienilor. Planul de mun
că pentru acest sezon de schi pre
vede, intre altele, marcarea de pîr- 
tii în împrejurimile Orașului Stalin, 
pe valea Răcădăului, pe Timpa și 
în Poiana Stalin, organizarea de 
concursuri pentru juniori și junioa
re, competiții pentru popularizarea 
schiului printre membrii diferitelor 
colective sportive din marile între
prinderi ale orașului, etc. Tot în a 
cest sezon se va organiza un curs 
de reîmprospătare a cunoștințelor 
arbitrilor și antrenorilor de schi. Va 
fi organizat de asemenea, un curs

i lectivelor sportive din Capitală au 
reușit, în sfirșit, să găsească dru
mul adevărat: preocuparea pentru 
toate categoriile de înotători, preo
cuparea pentru toate stilurile de 
înot. Un singur exemplu : oare e- 
voluția fetițelor între 10—-14 
ani, care au obținut timpuri 
satisfăcătoare la toate stilurile și 
care au obligat secretariatul de 
concurs să formeze cîte 5-6 serii 
pentru o singură probă,, nu va 
avea ca rezultat îmbunătățirea si
tuației -din natația feminină, atît 
de șubredă în momentul de față ? 
Ba da. Nimeni nu se mai poate în
doi că Margareta Wittgenstein, 
Veronica Dodan, Astrid Wachter, 
Ingrid Iosephi (Știința). Elisabeta 
Bratu, Maria Ionescu, Elena Ghi- 
nea ‘ (Progresul Buc.) Ema Nagy,

■ ■ Liilre.sy. Matei Viorica (Pro
gresul Cluj) etc. vor progresa- ne
încetat și vor aduce natația femi
nină la nivelul celei masculine, 
dacă antrenorii respectivi vor do
vedi și pe viitor același zel și a- 
ceeași pricepere în pregătirea lor. 

Asociația organizatoare, Progre
sul, a invitat cîteva elemente tine
re din colectivul Progresul Cluj 
(antrenor Coloman Bogdan) prile- 
juțndn-ne în acest fel o consta
tare îmbucurătoare; existența bazi

pentru instructorii voluntari.
Unele din aceste puncte ale pla

nului de muncă pe care și l-a pro
pus comisia regională de se Ir au 
și fost îndeplinite. Pe Valea Răcă
dăului au și fost marcate pîrtiile 
pe care se vor organiza concursuri 
pentru trecerea normelor G.M.A. la 
schi, iar în Schei se fac lucrări 
de amenajare a unei pirtii de schi 
destinată începătorilor. La începu
tul lui decembrie a și fost inau
gurat cursul de instructori volan 
tar: de schi.

★

Consiliul sindical regional Pi
tești a organizat fci jurul orașului 
Cîmpulung trei centre de schi, bob 
și săniuțe. Unul din aceste centre 
se află la Pescăreasa. cei de al 
doilea în aoropierea uzinelor I.M.S.. 
iar al treilea pe dealul Flăminda 
și va deseryi colectivele sportive 
sindicale din orașul Cîmpulung. 
Cele trei centre au fost dotate cu 
materialul și echipamentul sportiv 
necesar și vor fi conduse de in
structorii de schi Emil Drăgan și 
Sigismund Krjijovschi. La aceste 
centre își vor trece normele de 
schi și aspiranții G.M.A.

★

Cea de a doua importantă com
petiție de schi a sezonului va~4( 
„Cupa Metalul“ pe care asociația 
Metalul o va organiza in zilele? de 
21—23 ianuarie la Reșița, pefitai 
seniori și senioare. Această între
cere va conta in clasamentul Capei 
R.P.R. la sch> pe anul 1955.

Tocmai de aceea credem că este 
necesar să arătăm încă de pe acum 
care sînt condițiile de participare 
în „Cupa R.P.R." la schi. La a- 
ceastă competiție participă echipe 
de asociații sportive care vor fi 
alcătuite pentru toate concursurile 
din cadrul „Cupei R.P.R.“ (mai 
puțin „Cupa Victoriei"), după cum 
urmează: la probele alpine: șase 
seniori și două rezerve; trei se
nioare și o rezervă ; trei juniori ți 
o rezervă; două junioare și o re
zervă. La probele de fond, același 
număr de concurenți ca și la pro
bele alpine. La probele de sărituri, 
patru seniori și o rezervă, doi ju
niori și o rezervă. Echipele de șta
fetă vor fi alcătuite, atît Ia se
niori cit și la senioare, din com- 
por.enții de la probele de fond.

Reamintim că întrecerile „Cupei 
R.P.R." ia schi pe anul 1955 cu
prind, în afară de „Cupa Metalul": 
„Cupa Progresul", pe care asocia
ția Progresul o organizează la Si
naia în zilele de 11 —13 februarie, 
pentru juniori și junioare; „Cupa 
Dinamo", pe care asociația Dinawo 
o organizează m Bucegi în zilele 
de 7—10 aprilie, pentru seniori, se
nioare, junioțj, junioare: „Cura 
Bucegi". care va fi onganfcată de 
asociația Voința, în Bucegi înrobe- 
le alpine și fond) și la Poiana 
Stalin (probele de sărituri) în zi
lele de 17—20 aprilie: pentru se
niori, senioare, juniori, junioare; 
și, în sfirșit. „Cupa Victoriei", care 
va fi organizată de C.C.A, în mun
ții Făgăraș, în zilele de 6—8 mai, 
pentru seniori, senioare, juniori, 
junioare 

nului acoperit din Cluj începe 
să-și arate roadele. Soții Enăceanu 
au fost din nou răsplătiți pentru 
munca lor fructuoasă 4in cadrul 
colectivului Știința București. Lip
sită de aportul celor mai buni re
prezentanți (G. Blajek, C. Mari
nescu, 5t. Kroner etc.) Știința a 
reușit să cîștige „Cupa -50 De
cembrie1’ cu mare diferență de 
puncte. De asemenea, trebuie sub
liniată frumoasa comportare a re
prezentanților asociațiilor Flamura 
roșie și Avînțut (secțiile din Ca
pitală), două asaci/ți’ pînă maî 
ieri- fără nici tin tel de' aetivitâte 
în acest domeniu.

Păcat, însă, că nu putem spune 
celași lucru despre o altă asocia
ție, cu tradiție în acest sport, dar 
care în prezent și-a redus activita
tea la zero. Este vorba de asocia
ția Locomotiva, singura care nu a 
prezentat nici un concurent, deși 
pînă de curîn<j avea o secție cu 
activitate, în Capitală, fn ulti
mul timp însă secția de natație 
a Locomotivei s-a ...autodizolvat, 
sub -privirile nepăsătoare ale con
siliului central și regional al a- 
sociației. Este o situație inadmisi
bilă. căreia trebuie să i se , pună 
caoăt. fără întîrz’ere.

G. NICOLAESCU* ’ ■ ■ n.i

LA FRAGA SE CONSTRUEȘTE UN PALAT
AL SPORTURILOR DE IARHa

Pentru pr.ma oară in anul 1925, 
Federația de hochei din Cehoslova
cia a prim.J dreptu de a organi
za campionatele europene de ho
chei Locul de desfășurare a aces
tei competiții era mica localitate 
Tabor care avea în centrul său un 
lac ale cărui dimensiuni cores
pundeau terenului de joc. Lacul 
era înghețat „tun", astfel că or
ganizatorii nu aveau de ce să fie 
îngrijorați. Cu cîteva zile înainte 
de termenul de desfășurare a în
trecerilor au început să sosească 
echijie’e străine. Ca un făcut 
gheața Lacului s-a topit tocmai a- 
tunci, participant:! fiind obligați 
să-și caute un alt loc rsai prielnic, 
undeva in munții Vysoky Tatry. 
Insă nici aici condițiile atmosferi
ce nu au fost mai prielnice. In 
consecință, după terminarea cam
pionatului s-a luat hotărirea con
struirii unui stadion acoperit la 
Praga. Construcția a început în 
anul |926_

in anul 1954 găsim în Republica 
Cehoslovacă nu mai puțin de 13 
stadioane cu gheață artificială, 
răspîndite în toate orașele mai 
importante ale țării. De curind a 
fost inaugurat cel de al 13-lea sta
dion în localitatea Opava.

In anul 1955 numărul stadioane, 
lor cu glieaiă artificială din R. 
Cehoslovacă se va ridica la 16. 
Dar nu numai atît Se construiește 
acum un Palat al sporturilor de 
iarnă cu patinoar artificial.

După cum se știe, la ultima e- 
diție a campionatelor mondiate de 
hochei de la Stockholm, în tim
pul meciului Suedia — U.R.S.S. la 
început a plouat; iar apoi a înce
put să viscolească, ceea ce n-a mai 
permis jucătorilor să controleze 
pucul. In consecință. Federația In
ternațională de hochei pe gheață a 
hotărit ca în viitor să acorde or
ganizarea campionatelor mondiale ( 
numai țărilor care au stadioane a- 
coperite.

Cum arată construcția noului 
palat al sporturilor de iarnă din 
R. Cehoslovacă ?

Leipzig — an mare centru sportiv 
a! Republicii Democrate Germane

Unul dintre ceh ma: mari orașe 
ale Republicii Democrate Ger
mane este Leipzig Cunoscut în lu
mea întreagă datorită tîrguriter 
sale internaționale, acest oraș a 
avut de suferit de pe urma celui 
de al doilea război mondial, ca 
multe alte orașe ale R. D. Germa
ne. Totuși datorită muncii și efor
turilor depuse de populația orașu
lui, urmele războiului au fost în
depărtate, astfel că au fost create 
condițiunj normale de viață.

Pe lî.ngă viața sa economică și 
culturală acest oraș este vestit și 
prin dezvoltarea pe care a luat-o 
aici cultura fizică și sportuL Ac
tualmente Leipzigul este înzestrai 
cu trei mari stadioane: stadionul 
care poartă numele lui Bruno 
Plache, stadionul Păcii și comple
xul sportiv Festwiese.

La Leipzig a R>st Inaugurat In
stitutul de cultură fizici pentru 
12.000 de studenți, avînd pe teri
toriul său un combinat sportiv, 
care te uimește prin mări
mea sa. El cuprinde două părți. O 
parte servește numai studenților 
Institutului, iar cea de a doua ma
selor largi de sjxirtivi din oraș. In 
apropiere se află marile stadioane 
care vor servi tinerilor sportivi^

Institutul este înzestrat cu o sală 
de gimnastică avînd dimensiunile 
de GOi'-O m„ așienaiatf cu tot in
ventarul necesar. In loc de par
chet, sala este pardosită o com
poziție elast:că de cauctac - acope
rită Cu o pîrUa specială, ceea ce 
fnTh ca rărvrîte tn timpul gimnas
ticii acrobatice să fie excluse. Ală
turi de această s-;la se află săli 
mai urci unde se pot antrena scri- 
merii, halterofilii și cei care prac
tică jiu-jitsu. Mai există săli pen
tru copii, unde aceștia sub supra>- 
vegherea instructorilor fac cunoș
tință cu gimnastica. In aceeași clă
dire se mai află o sală avînd 
mensiunile de 80x60 m., care, după 
ce va fi complet amenajată va servi 
atleților atît pentru antrenamente, 
cît și pentru concursuri. Toate a- 
ceste săli sînt legate printr-un cu
loar astfel că ele formează, de 
fapt, o aripă a clădirii. Un amă
nunt interesant este acela că fie
care sală este construită in alt stil

Clădirea stadionu ui se află pe 
terenul standurilor Expoziției. în
treaga construcție va ccsta suma 
de 100 milioane coroane, iar ame
najările necesare pentru pianșeul 
de gheață vor costa 16—18 mili
oane de coroane. Ce va cuprinde a- 
ceastă impunătoare clădire ? îna
inte de toate, un teren pen
tru jocurile de hochei ale că
rui dimensiuni vor fi de 60 x 35 
m„ și care va putea fi folosit nu 
numai pentru jocuri de hochei ei 
și pientru alte sporturi Datorită.in
stalațiilor mo-'erne, gheața de pe 
terenul de joc poate fi topită în 24 
de ore și în același număr de ore 
poate fi înghețată din nou In felul 
acesta, în noul Palat vor putea f> 
organizate întîlniri internaționale 
de box, lupte, baschet, volei «i te
nis, pe scurt, la toate sporturile al 
căror teren de joc corespunde di
mensiunilor de 60 x 35 m Noul pa
lat va fi înzestrat cu două tribune 
cu o capacitate de 13.000 locuri jos 
și încă 5-000 Jocuri în picioare. Pe 
tot timpul anului temț>erattira în 
interior va fi de 18 grade. 
Vara, în hală va fi răcoare, iar în 
timpul iernii aerul va fi încălzit

In afară de Palatul sporturilor 
de iarnă, în apropierea acestu a va 
fi construit un bazin de natatie a- 
coperit, avînd 6 culoare, o sală de 
gimnastică ale cărei dimensiuni 
vor fi de 14x28 m. și un b’oc de 
locuințe.

Tot in corpul clădirii unde se 
află f>atinoarul vor mai exista ca
binete medicale, dușuri, club, bi
bliotecă și un restaurant.

întreaga construcție va fi gata 
în primăvara anului 1955. Noul 
Palat al sporturilor de iarnă va 
constitui un pas înainte în dez
voltarea sporturilor de iarnă din R. 
Cehoslovacă, deschizînd mari posi
bilități creării de cadre noi de an
trenori și instructori și, în același 
timp, va prilejui tineretului dornic 
de a atinge culmile măiestriei spor
tive, noi și noi prilejuri de afir
mare.

arhitectonic, ta altă aripă a clă
dirii: sînt In curs de termina-re lu
crările bazinului lung de 50 m. ți 
avînd un turn de sărituri cu o 
înălțime de 10 m Aceste două a- 
ripi sînt unite printr-o clădire care 
va servi drept cămin j5entru stu
denți.

ta altă parte a acestui uriaș 
complex sportiv se află terenuri 
de antrenament pentru diferite 
jocuri sjjortive. Aici sînt trei ba
zine de natație: pentru concurs 
(lung de 50 m), bazin de sărituri 

și bazin de antrenament. Turnul de 
Sărituri are platforme la 5 m., 7,5 
m. și la 10 m. Concurenții sînt ri
dicați cu ajutorul unui ascensor. 
In toate cele trei bazine, apa are 
o temperatură de 22—24 grade. In 
jurul bazinului sînt tribune cu o 
capacitate de 6000 locuri.

In spatele bazinelor de natație 
au început lucrările de construire a 
unui stadion uriaș, avînd o ca
pacitate de 80—100.000 locuri. 
De-a lungul acestei baze sportive 
se află un canal artificial avînd o 
lungime de 1200 m. și o lățime de 
100 m. El va servi canotorilor care 
vor găsi aici toț felul de ambarca
țiuni. Cei de la secția de caiac și 
canoe se vor antrena ceva mai 
departe, avînd la dispoziție un 
curs de apă artificială. Toate a- 
ceste construcții sînt completate 
de noul velodrom și terenurile de 
tenis în a căror imediată apro
piere se afla un stadion acoperit 
de iarnă. întregul complex va fi 
gata în anul 1960.

In Republica Democrată Ger
mană, cultura fizică și sportul au 
fost puse la indemîna celor mai 
largi mase de tineret. Numai așa 
se explică grandioasele exercirii de 
mase care au avut loc pe stadio
nul Bruno Plache la care an par
ticipat f>este 100.000 de sportivi

Datorită grijii pe care o acordă 
Guvernul Republici: Democrate
Germane culturii fizice și sportu
lui, în scurt timp sportivii germani 
vor reuși să-și îmbunătățească ner- 
formanțele și alături de sportivii 
sovietici și cei din țările de demo
crate populară ei își vor înscrie 
tot mai des numele pe tabela celor 
mai bune performanțe din Europa 
și din lume.



PROGRAMUL SAMPiONATULUJ CATEGORIEI A LA HOCHEI Pe terenurile de gheață și
A început un an nou, începe și 

întrecerea sportivă pentru titlurile 
de campioni pe 1955...

Primii care se avîntă în între- 
cerea pentru tricourile cu dunga 
tricoloră de campioni sînt jucătorii 
de hochei pe ghiată. Ca și în 
alți ani, în luna ianuarie ei își 
dispută întîietatea în campionatul 
republican. Jucătorii de hochei de 
la C.C.A., de la Știința, de la A- 
vîntul, etc. și-au început pregăti
rile cu mai multe luni în urmă, 
au lucrat cu multă sirguințâ, dor
nici de a însc'ie numele asocia
ției pe care o reprezintă în frun
tea listei campionilor pe 1955...

După cum s-a mai anunțai în 
ziua de 21 ianuarie este progra
mată deschiderea campionatului 
categoriei A la hochei pe gheață, 
în Capitală întrecerile categoriei 
A se dispută sistem turneu tur- 
retur, pe două stadioane din Bucu
rești. Participă echipele: Știința 
Cluj, campioana pe anul trecut, 
CCA, Avîntul M. Cioc. Dinamo Tg. 
Mureș, Voința București și Meta
lul Steagul roșu Orașul Stalin.

Programul întrecerilor a fost ast
fel stabilit :

Etapa / (vineri 21 ianuarie) : 
Voința București—Dinamo Tg. Mu
reș. CCA—Metalul Orașul Stalin, 
Știința Cluj—Avîntul M. Ciuc.

Etapa II (sîmbătă 22 ianuarie): 
CCA—Voința București, Știința 
Cluj—Diramo Tg. Mureș, Avîntul 
M. Ciuc—Metalul Orașul Stalin.

Etapa III (duminică 23 ianuarie): 
Avîntul M. Ciuc—Dinamo Tg. Mu
reș, Metadul Orașul Stalin—Voința 
București, CCA—Știința Cluj.

Activitatea la box
• SIBIU. O rodnică activitate 

desfășoară secția de box a colec
tivului sportiv Progresul, al cărei 
antrenor este Victor Alexandru. In 
această secție sînt înscriși 45 
membri, majoritatea tineri munci
tori de la I.A.S. și elevi ai școli
lor profesionale. Activitatea sec
ției de box este condusă de un co
lectiv, iar antrenamentele se desfă
șoară cu regularitate pe serii, în- 
tr-o sală perfect utilată, încălzi
tă și bine întreținută. Asistența 
medicală este privită ca o proble
mă de căpetenie, toți tinerii din 
secție supunindu-se controlului pe
riodic al medicilor.

Sportivii împletesc strîns activi
tatea lor la box cu probele com
plexului GMA. 22 boxeri au de
venit purtători de insignă' gradul 
l, iar 6 au cucerit insigna G.M.A. 
gradul II. Ceilalți sînt aspiranți 
Munca de educație sportivă și po
litică se dovedește o preocupare 
de căpetenie, fiind privită cu mul
tă seriozitate, atît de elevi cît Și 
de conducătorii secției

Secția de box a colectivului spor
tiv Progresul Sibiu a susținut în- 
tîlniri cu selecționatele Progresul 
—■ Brăila, Craiova, Galați, lași, 
cu C. C. A., Metalul Reșița, 
Dinamo Orașul Stalin etc. De ase
menea, secția de box s-a deplasat

Etapa IV (luni 24 ianuarie) : 
CCA—Dinamo Tg. Mureș, Voința— 
Avîntul Miercurea Ciuc, Știința 
Cluj—Metalul Orașul Stalin.

Etapa V (marți 25 ianuarie) : 
Știința Cluj—Voința București. Di
namo Tg. Mureș—Metalul Orașul 
Stalin, CCA—Avîntul M. Ciu.c.

Zilele de 26 și 27 ianuarie sînt 
zile de pauză

In zilele de 28 29,30, 31 ianua
rie și 1 februarie sînt programate 
etapele returului, în aceeași ordi
ne ca în tur.

CUPA 30 DECEMBRIE
La Miercurea Ciuc au continuat 

întrecerile din cadrul competiției de 
hochei pe gtxață „Cupa 30 De
cembrie”. Marți seara, s-a dispu
tat jocul Avîntul Miercurea Ciuc— 
Știința Cluj. După un joc viu dis
putat, victoria le-a revenit local
nicilor, cu 2—0 (0-0. 1-0, 1-0). In 
prima repriză jocul a fost egal, dar 
studenții au avut mai multe oca
zii, pe care însă le-au ratat. In 
repriza a doua, Avîntul a atacat 
mai mult și a deschis scorul prin 
Szabo. In ultima repriză, în urma 
unei frumoase acțiuni, Incze III a 
urcat scorul la 2—0.

Au jucat următoarele formații:
AVÎNTUL: Sprencz, Incze III, 

Fenke 1, Tbrbk I, Dr. Incze, Incze 
II, Togănel, Ferenczi, Fedor, Szabo, 
Covaci.
ȘTIINȚA: Stafie, Tomor, Torbk 

II, Denes, Czaka II. Fenke II, 
Covaci V, Gali, Haidu, Csazar, 
Tacaci.

In deschidere ia acest meci, 
Știința Galați a întrecut Progre
sul Miercurea Ciuc cu 7—4 (2-2, 
0-0, 5-2).

de multe ori în comunele din a- 
propiere (Săliște, Șelimbăr, etc), 
popularizînd acest sport în rîn- 
dul tinerilor țărani muncitori. 
Dtipă doi ani și jumătate de acti
vitate, boxerii din Sibiu constată 
cu satisfacție că bilanțul muncii 
lor este foarte rodnic. Printre cei 
mai cunoscuți pugiliști sibieni se 
numără N. Bîrsan — campion re
publican la category pană pe a- 
nul 1954 și Gheorghe Negrea unul 
din cei mai puternici boxeri ai ca
tegoriei mijlocii. Pentru merite 
deosebite în producție, N. Bîrsan 
a fost distins cu Medalia Muncii. 
Alți pugiliști cu frumoase merite 
în muncă și sport sînt: Dumitru 
Negrea, Iosif Zigler, Aurel Lîrdea, 
Virgil Albu, etc.
• LUPENI. De mult interes s-a 

bucurat reuniunea pugilistică din
tre echipele Minerul Lupeni și Me
talul Hunedoara.

S-au evidențiat Virgil Aldea. 
L Basarab, Gh. Ivanov, H. Radu
lescu, Toma Șerban, Aurel Da
mian (Metalul Hunedoara) și losif 
Miguleț, N. Bărbulescu, N. Caba- 
lorta, I. Tripon, (Minerul Lupeni). 
Intîlnirea s-a terminat la egalita
te : 9—9. Se remarcă activitatea 
plină de însuflețire depusă de an
trenorul Constantinescu Martac 
(Metalul Hunedoara).

DOUA MECIURI DE HOCHEI 
U.R.S.S. — SUEDIA

Ca urmare a meciurilor susținute 
de echipa reprezentativă de hochei 
a Uniunii Sovietice în Suedia, 
hocheiștii suedezi vor întcarce 
vizita sportivilor sovietici in 
cursul acestei săptămîni. Astfel, 
la 7 ianuarie se va desfășura la 
Moscova îrrtilmrea internațională 
prietenească de hochei dintre re
prezentativele Uniunii Sovietice 
și Suediei. Al doilea meci va avea 
loc Ia 9 ianuarie.

HOCHEIȘTII CEHOSLOVACI 
ÎNVINGĂTORI IN ELVEȚIA 

PRAGA. — Echipa de hochei pe 
gheață a R. Cehoslovace, care se 
află în turneu în Elveț-a, a sus
ținut miercuri seara prima sa îrr- 
tiinire în compania echipei elve-

Cicliști sovietici invitați 
in Anglia

Federația engkză de ciclism a 
trimis la Moscova o scrisoare prin 
care invită cinci cicliști sovietici 
care să participe la competiția 
„Turul Angliei”, ce se va desfă
șura între 15 și 23 iulie 1955. Tra
seul cursei măsoară peste 1500 km. 
și trece prin Anglia, Scoția și Wa
les.

—O—
Echipa de fotbal 

a R. P. Bulgaria joacă miine 
la Cairo

SOFIA 5 (prin telefon). — Lo
tul de fotbal al R. P. Bulgaria a 
sosit la Cairo în vederea meciului 
internațional cu reprezentativa E- 
giptului. In cursul zilei de marți, 
fotbaliștii bulgari au făcut pri

mul antrenament de acomodare, 
sub conducerea antrenorului Or- 
mandjiev. In chum spre Cairo, lo
tul bulgar s-a oprit o zi la Is
tambul, unde fotbaliștii bulgari au 
făcut de asemenea un scurt an
trenament.

In întîlnirea de mîine, vineri 
7 ianuarie, echipa R P. Bulgaria 
va alinia următoarea formație: 
Josifov-Rakarov, Manolov, Gora- 
nov-Boșkov, Patev-Milanov, Ar- 
ghirov, Ștefanov, Kolev, Panaio- 
tov. Rezerve sînt: Naidenov — 
portar, — Enâșeino? — fundaș, — 
Stoianov — mijlocaș, Dimitrov, 
Ianev și Kugalov — înaintași.

—o—
Cicliștii bulgari wtkipaflți 

la „Turul Egiptului1 
au sosit la fairs

SOFIA 5 (prin telefon). — Lo
tul cicliștilor bulgari care parti
cipă la competiția ciclistă „Turul 
Egiptului" a sosit la Cairo. Cele 
două echipe au următoarea com
ponență: echipa I-a: Nikodimov. 
Kolev, Koțev, Gheorghiev. Echipa 
a Il-a: Hristov, Ognenski, Bacev 
și Iliev. Ambele echipe sînt con
duse de antrenorul Ivanov 

țiene Berner S.K la Berna. De 
remarcat că în echipa elvețiană 
activează trei jucători canadieni 
După un joc care a fost tot tim
pul la discreția oaspeților, victoria 
le-a revenit cu scorul de 8—1 
(3—0 2—0. 3-1) Punctele în
vingătorilor au fost înscrise de 
Vlastimil Bubnik (2), Vaclav Bttb- 
nik, Barton, Hajșman, Zabrodsky, 
Rajman și un gol în propria poar
tă înscris de elvețieni Pentru 
gazde a înscris Hamilton.

Astăzi la Zurich, echipa R. Ceho
slovace va intîlni naționala El
veției în primul meci. Revanșa va 
avea loc vineri la Basel.
REPREZENTATIVA DE HOCHEI 
A VARȘOVIEI ÎNVINGĂTOARE 

IN R. CEHOSLOVACĂ
La Pardubice, s-a desfășurat 

nvercuri seara întîlnirea interna-

Smislov conduce în turneul de $ah de la Hastings
LONDRA (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 3 ianuarie s-a desfășurat cea 

de a cincea rundă din cadrul tur
neului in-ternaționaii le șah de la 
Hastings. Din cele cinci partide 
disputate patru s-au terminat 
înaintea trecerii timpului regle
mentar de joc.

Jucinri cu negrele împotriva Iui 
Fairhurst (Anglia), marele maestru 
sovietic Smislov a cîștigat un pion 
ș1' printr-un atac puternic pe flan
cul regelui l-a obligat De șahistul 
englez să se recunoască învins. 
Maestrul internațional Fuderer (Iu
goslavia) a cîștigat la Phillips 
(Anglia). Partida dintre marii mae
ștri Pachman (R. Cehoslovacă) 
și Keres (URSS) s-a terminat re
miză. Tot cu un rezultat egal a 
luat sfîrșit partida dintre marii 
maeștri Szabo (R. P. Ungară) și 
Unzicker (Germania occidentală). 
Partîda dintre Donner (Olanda' și 
Alexander (Ang'ia) a continuat in 
cursul serii și s-a terminat remi

Concursul internațional de schi de la Zakopane (R.P. Polonă)
ZAKOPANE (Agerpres).—P.A.P. 

transmite:
De cîteva zile a început la Za

kopane un concurs international 
de schi la care, alături de schiorii 
polonezi, iau part? sportiv' din 

R. P. Ungară și R. P. Bulgaria.
In proba de fond pe distanța de 

15 km., pe primul ioc s-a clasat 
schiorul polonez. Kwapien cu tim
pul de 1 h. 0’16“. El a fost urmat 
de Rubis (R.P. Polonă) și Sajgo 
(R. P. Ungară). Proba feminină 
de slalom a fost cîștigată de Gon- 
6:enxa (R. P. Polonă). Dintre

Cicliștii din R. P. R.
•Marți a părăsit Capitala, ple

cînd spre Egipt, echipa cicliștilor 
din R.P.R. care va Lua parte la cel 
de al do;lea tur ciclist al Egiptu
lui. Din echipă fac parte Constan-

zăpadă
ționalâ de hochei pe gheață din
tre reprezentativa Varșoviei și o 
selecționată a asociație: Dynamo 
din R. Cehoslovacă. După un joc 
aprig disputat, victoria le-a re

venit hocheiștilor polonezi cu sco
rul de 6—5 (1—2, 2-2, 3—1).

SCHIORII POLONEZI PLEACĂ 
IN TURNEU

VARȘOVIA (Agerpres).— P.A.P. 
transmite: Un mare grup de schiori 
polonezi a părăsit zilele trecute 
Varșovia plecînd îrrtr-un turneu 

în Elveția, Franța și Italia, unde 
vor lua parte la mai multe con
cursuri internaționale. Din dele
gația sportivilor polonezi fac 
parte Krzeptowska, Gonsienica, 
Bukova, Maruszarz, Kowalska, 
Cîaptak, Czarniak și alții.

ză. Tot atunci a continuat parti
da întreruptă dintre Keres și Un
zicker, care a fost cîștigată de 
marele maestru soviet'C după 45 
de mutări.

La 4 ianuarie s-a disputat cea 
de a șasea rur.dă din cadrul tur
neului internațional de șah do la 
Hastings. în partida Keres-Fuderer 
s-a jucat apărarea Indiana veche. 
Keres a continuat cu o variantă 
foarte tăioasă și a sacrificat un 
pion, crezînd că această manevră 
îi va da posibilitatea să cîștige un 
cal. Căutînd să-și întărească pozi
ția, Keres a făcut o mutare im
prudentă cu dama în urma căreia 
a pierdut calitatea. Pină la sfîr
șit victoria a revenit lui Fuderer.

Partida dintre fruntașii clasa
mentului Smîslov și Pachman s-a 
terminat remiză. Celelalte trei par
tide s-au întrerupt.

In clasament continua să con
ducă Smîslov cu 4'/2 puncte urmat' 
de Keres și Pachman cu cîte 4 
puncte fiecare

concuren'ții străini, cele ma<i bune 
rezultate au fost obținute în acea
stă probă de Zdrevkova (R. P. 
Bulgaria) care a ocupat locul șase. 
La slalom bărbați, victoria a re
venit polonezului Wewrytko urmat 
de Anghelov (R. P. Bulgaria).

Schiorul polonez Daniel Krzep- 
■towski s-a clasat pe primul loc în 
proba de sărituri de la trambulină 
cu un total de 447,1 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat Kar- 
piel (R.P. Polonă) cu 441.2 puncte 
și Kowalski (R. P, Polonă) ou 
433.1 puncte.

au plecat în Egipt
tin Dumitrescu, cîștigătoru! circui
tului ciclist al R.P.R. pe anul 
1954, Constantin Șandru, Gabriel 
Moiceanu și Ștefan Ștefu.

Echipa este însoțită de antreno
rul Marîn Niculescu.

Cu toate crlticile aduse prin ga
zeta satirică de perete „Viespea”, 
direcțiunea uzinelor „Mao Tze-dun” 
din Capitală continuă să țină pe bu
tuci autobuzul colectivului sportiv, 
să lase sala de sport neîngrijită Iar 
clubul $i biblioteca In trig.
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