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Echipa cici’știlor din R.P .’•’. care
va participa la turul ciclist al 
Egiptului a sosit miercuri la 
GaSto.

Sporirii români vor rămîne cî- 
teva zile în capitala Egiptului, 
după care vor pleca spre Luxor, 
unite se va da startul la 12 ianua-

.e După cum se știe, țara noas- 
-iă va fi reprezentată la această 
competiție de Constantin Dumi
trescu, Constantin Șandru, Ga- 
oriel Moiceanu și Ștefan Ștefu. 
Antrenorul echipei este Marin Ni- 
culescu (A ger preș)

AM*L X4 Mr. 2555 * Sfa&ătă 8 iawuarie ★ 8 pagini 25 bani

La deschiderea oHcială a actkkăfii de hochei 
pe gheață

MI INE, pe terenurile de ghea
ță de la Miercurea Ciuc, 
Orașul Stalin, Cluj și Si

ghișoara, fluierul arbitrilor de ho- 
chei va răsuna din nou...

Jucătorii de hochei pe gheață 
pornesc iară întrecerea pentru puc, 

. pentru victorie, pentru titlul de 
campion. Deocamdată, intră in >,a- 
renă" participanții la categoria B. 
Peste două săptămîni va fi rîndul 
celor mai buni, cei care se întrec 
In categoria A. Și unii și alții au 
privit însă cu egală seriozitate 
pregătirile pentru activitatea din 
iarna aceasta și iată-i, acum, gata 
să ia „startul" mult așteptat 1

Din capul locului trebuie să a- 
rătăm că activitatea de hochei pe 
gheață din acest an începe sub 
auspicii mai promițătoare ca ori- 
clnd. Ne referim, în primul rînd, 
la faptul că avem un program 
competițional mai bogat decît în 
anii anteriori. Astfel, pentru prima 
dată se dispută la noi un campio
nat pe categorii (A și B), ceea ce fa
ce să crească interesul întrecerilor, 
elimintndu-se partidele între echi
pe disproporționate ca valoare. în
ființarea categoriei B are un as
pect pozitiv și din punct de vede
re propagandistic, permițînd unor 
echipe noi, din centre încă necîș- 
tigate pentru această disciplină 
sportivă, participarea la o aseme

nea competiție. 0 contribuție în
semnată la stimularea activității 
echipelor „mici" a constituit-o a- 
mrt acesta și sprijinul special a- 
cordat de Comitetul pentru Cultură 
Fizică și Sport echipelor partici
pante la categoria B, sprijin prin 
care li s-a ușurat acestora partici
parea la competiție. O altă acțiu
ne, care a contribuit simțitor la 
desfășurarea unei temeinice acti
vități în acest an a fost aceea a 
repartizării de patine de hochei tu
turor echipelor din țară. Prin grija 
C.C.F.S. și a Comisiei centrale de 
hochei și patinaj, aproape 200 pe
rechi de patine au pornit către Pe
troșani, Rădăuți, lași, Tg. Secu
iesc, Tîrnăveni, Odorhei, Galați, etc. 
De asemenea, echipele de hochei 
au la îndemînă echipamente și ma
teriale (crose, pucuri) din belșug.

Anul acesta s-au înscris la cam
pionatele categoriilor A și B un 
număr de 34 de echipe, ceea ce 
reprezintă pentru hocheiul nostru 
un adevărat record. îmbucurător 
•ste faptul că, pe lingă apariția 
unor echipe noi în centre cu acti
vitate hocheistică anterioară, anul 
acesta au apărut pe lista partici- 
panților la campionatul categoriei 
B orașe noi ca: Petroșani, Rădă
uți, Sibiu, Arad. Iată încă 4 centre 
care pășesc pe un drum nou în 
activitatea lor sportivă.

Pregătirea activității de iarnă 
a cunoscut însă și o serie de greu
tăți. Una dintre cele mai impor
tante a fost lipsa regulamentului 
de joc fapt care a împiedicat o 
fustă cunoaștere a regulilor jocu
lui, mai ales în provincie. Regula
mentul tipărit. In tiraj foarte re
dus, în 1951, este incomplet și... 
epuizat. Iată o problemă către care 
C.C.F.S. și Comisia centrală res
pectivă trebuie să-și îndrepte în 
mod serios atenția. O altă greutate 
a fost aceea a lipsei de material 
tehnic documentar. Antrenorii e- 
ehipelor provinciale n-au avut 
la îndemînă nici programe de 
antrenament, nici suficiente tradu

ceri după lucrări tehnice sovietice 
sau din alte țări, nici material do
cumentar autohton. Acest lucru se 
explică și prin faptul că anid 
trecut, în cadrul Comisiei centrale 
n-a funcționat un colegiu de antre
nori, căruia i-ar fi revenit sarcini 
în privința asigurării materialului 
documentar necesar. Din această 
cauză, multe echipe s-au pregătit 
empiric, după „inspirația" cite 
unui jucător mai rutinat. Mai tre
buie să amintim aici și greutățile 
provocate de., termometru! Noiem
brie și decembrie au fost căldu
roase, împiedicînd desfășurarea ti
ne i activități mai intense.

In ciuda acestor greutăți, iată-ne 
azi, în ajunul primelor competiții 
oficiale, în ajunul unei bogate ac
tivități. Sarcini importante stau In 
fața tuturor celor care activea
ză în acest domeniu. Ne gîndim 
în primul rînd la jucători. Ei tre
buie să depună toate eforturile pen
tru a se prezenta cît mai bine 
pregătiți la meciuri, pentru a-și 
ridica 'necontenit nivelul tehnic, 
pentru a oferi spectatorilor jocuri 
de nivel superior, spectaculoase, 
care să constituie o adevărată pro
pagandă pentru hocheiul pe gheață. 
De asemenea, ei trebuie să se men
țină și anul acesta pe linia pe care 
s-au situat anul trecut: o exempla
ră conduită disciplinară. Intr-ade
văr, în cadrul Conferinței pe țară 
a Comisiei centrale s-a subliniat 
faptul că anul trecut n-a existat 
în hochei nici o abatere de la dis
ciplină. Este o notă bună pentru 
jucătorii de hochei pe gheață și 
exemplul Tor frumos trebuie con
firmat și în anul acesta. Și an
trenorilor le stau în față sarcini 
importante. Ei trebuie să se stră
duiască să-și ridice mereu nivelul 
cunoștințelor, să-și îndrumeze echi
pele spre un joc modern, activ, lup
ți nd împotriva unor ,,tactici" de
fensive, destructive, care frînează 
progresul și dezvoltarea jocului. 
De asemenea, ei trebuie să fie în 
permanență nu numai instructori 
tehnici, ci și educatori ai jucăto
rilor lor.

Arbitrii sînt chemați să aducă 
și ei o importantă contribuție la 
succesul acestor întreceri. Ei au 
datoria să fie autoritari, să aplice 
cu competență și intransigență pre
vederile regulamentului, să se stră
duiască să fie factori activi în 
buna desfășurare a competițiilor, 
în îndrumarea echipelor, în instrui
rea lor în ceea ce privește cu
noașterea corectă a regulamentu
lui de joc. O sarcină de seamă care 
stă în fața colegiului de arbitri 
este aceea de a se preocupa de ri
dicarea de noi elemente în arbitraj 
și de promovarea lor.

Cei cărora le revin sarcini or
ganizatorice în competițiile acestui 
an (organele Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Spoit, Comisia 
centrală de specialitate, comitetele 
orășenești C.F.S., colectivele spor
tive)- trebuie să asigure întrecerilor 
condițiile cele mai bune de desfă
șurare (terenuri corespunzătoare, 
gheață bine amenajată, iluminare’ 
bună, condiții bune de vizionare 
pentru spectatori, etc.).

Muncind cu entuziasm pentru în
deplinirea sarcinilor ce le stau In 
față în activitatea de hocffei pe 
gheață din acest an, jucătorii, an
trenorii, arbitrii, organizatorii pot 
aduce importante contribuții la 
dezvoltarea acestui sport în țara 
noastră.

gwoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc
I

Hocheiul pe gheață, această dinamică și spec
taculoasă disciplină sportivă va cunoaște anul a- 
cesta la noi o dezvoltare mai mare ca oricind. 
Faptul că întrecerea internă cea mai de seamă a 
unei discipline sportive, campionatul republican, 
se dispută în acest an și la hochei sub forma 
categoriilor A și B constituie un puternic stimu
lent dat activității de hochei pe gheață. In cate
goria B s-au înscris un număr de 28 de echipe, 
foarte multe dintre ele nou constituite, iar la 
întrecerile categoriei A vor participa cele mai 
bune șase formații ale anului trecut.

Fotografia noastră reprezintă un aspect dintr-un
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meci de hochei pe gheață. Ea vorbește din plin 
desrre dinamismul, vigoarea, spectaculozitatea unei 
partide de valoare tehnică ridicată în această ra
mură sportivă. Priviți atitudinea celor doi jucă
tori care, în mare viteză, în apropierea manti
nelei, își dispută pucul. Atacantul are pucul și 
se pregătește să intre pe centru- Apărătorul îl ur
mărește îndeaproape și crosa lui, întinsă înainte, 
caută să oprească discul negru de cauciuc. De
sigur, faze ca aceasta vom avea ocazia să vedem 
din plin în întrecerile categoriei A a campiona
tului nostru repubpcan, care se va disputa peste 
două săptămîni în Capitală.

Bilanțul turneului hocheiștilor cehoslovaci in Elveția
La BERNA: R. Cehoslovacă—Berner 
ZURICH : R. Cehosl ovacă—Elveția

R. Cehoslovacă—Elveția
După victoriile abținute în fața 

echipei naționale de hochei pe 
gheață a Germaniei occidentale, 
hocheiștii reprezentativei ceho
slovace au plecat în Elveția unde 
aveau să susțină trei meciuri.

După cum s-a mai anunțat, pri
ma ini! In i re a avut loc la Berna, 
wide reprezentativa cehoslovacă a 
întîlnit echipa Bemer S. K. Vic
toria a revenit jucătorilor ceho
slovaci cu scorul de 8-1 (3-0, 2-0,
3-1).

Joi seara, 12.000 de spectatori 
umpluseseră pînă la refuz tribunele 
de la Hallenstadion din Zurich 
pentru a urmări prima hitîlnire 
dintre reprezentativele Elveției și 
R. Cehoslovace. La fîuerui arbitri
lor Egimger și Berkuldt (Germa
nia occidentală) cele două echipe 
au aliniat următoarele formații: 
R. CEHOSLOVACA: Hanzl I — 
Novy, Gut, Vaclav Bubnik, Kaș- 
iper — Vlastimil Bubnik, Barton, 
Danda — Hanzl II, Zabrodsky, 
Rajman — Hajșman, Pantucek, 
Vidlak. ELVEȚIA: Ayer — Hand- 
schin, Hofer, Keller, Goias—Trepp, 
Schlăpfer, Schubiger — Blank, R. 
Delnon, Zimmermann — H. Ott, 
Morgen, Frei.

Jocul începe cu atacuri rapide 
de ambele părți, însă portarii celor 
două echipe, atenți, resping totul. 
Scorul este deschis în min. 9 de 
către Zabrodsky, iar două minute 
mai tîrzi-u Pantucek înscrie al doi
lea punct al echipei sale. Este rin-

S. K. 8—1 ; La 
8—1 ; La BASEL: 

8—1.
dul elvețienilor să contraatace.
Handșchzn primește o pasă de la 
Schubiger și înscrie unicul punct 
al echipei sale în min. 13. Cîteva 
minute mai tîrziu, Vlasfimil Bub
nik stabilește scorul reprizei în
scriind cel de al treilea punct al 
echipei sale.

In repriza secundă cu toate că 
atacurile se succed cu repeziciune, 
nu se înscrie decît un singur punct. 
Karel Kut are pucul și deschide pe 
Pantucek care în min. 9 ridică sob
rul la 4-1.

In ultima repriză jucătorii ceho
slovaci imprimă jocului o alură 
mai rapidă și reușesc să mai în
scrie de 4 ori prin: Vlastimfl Bub
nik (min. 5), Hajșman (min. 9), 
Vlastimil Bubnik (min. 13) și 
Danda (min. 14).

Vineri, cele două echipe s-au de
plasat la Basel, unde a avut loc 
cel de al doilea meci. Jucătorii 
cehoslovaci au arătat aceeași con 
diție fizică inepuizabilă, au atacat 
orideciteori au avut pucul și au 
impresionat prin tehnica și prin 
jocul lor colectiv. Elvețienii au 
luptat cu dîrzenie, au arătat că 
știu să-și însușească părțile bune 
din jocul adversarului, însă față de 
jocul oaspeților nu au putut face 
mai mult. Lntîlnirea s-a terminat 
cu scorul de 8—1 (4—0. 3—1, 
1 —O) în favoarea echipei cehoslova
ce. Punctele au fost înscrise de 
Danda, Zabrodsky, Vlastimil Bub
nik, Hajșman (2), Reiman, Vidlak, 
Pantucek și Delnon (Elveția).

, ,D!NTâRILE„ .

NOI MAEȘTRI AI SPORTULUI 
IN R. P. POLONA

Prfntr-o hotărîre a Comitetului 
pentru cultură fizică și sport 

din R. P. Polonă, a fost acordat 
titlul de maestru al sportului unui 
număr de 14 sportivi fruntași. Au 
fost distinși: Marian Jezak, Kazi
mierz Chodakowski. Edward Koc-’ 
zab, Szymon Janiczko, Henryk 
Przedziecki, Zdzislav Nowak, Mak-* 
similian Wiecek și Wiktor Ols- 
zowski (hochei pe gheață), Maria 
Gasenica Bukova și Anna Bujak 
Wa.ga (schi), Karal Sojka și 
Hanna Dobrowska (patinaj artis-- 
tic), Aleksy Konieczny și Miecai- 
slav Kapusta (bob).

NOI PISTE DE GHEATA LA 
PRAGA

■g-n ani! din urmă, numărul pati-’ 
g natorilor de viteză dim capitala 
R. Cehoslovace a eres,cut conside
rabil, astfel că vechile piste de 
gheață se dovedeau insuficiente 
pentru antrena mente în condiții 
optime. De aceea, pentru acest se-' 
zen, Comitetul pentru cultură fi
zică și sport al orașului Praga a 
hotă rit amenajarea a două noi 
piste de gheață, una pe stadionul 
Strachov, iar cea de ar doua pe 
rîuil Vîltava, în apropierea portu
lui din cartierul Smichov.
CONCURS DE GIMNASTICA IN 

R. P. ALBANIA

La Tirana s-a desfășurat de cu- 
rîfl'd un concurs de gimnastică 

cu caracter republican, la care ani 
luat parte echipele asociațiilor 
Puna, Partizan și reprezentativa 
sindicatelor. La bărbați, pe primul 
loc s-a clasat echipa Partizan, iar 
la femei, au cîștigat gimnastele 
asociației Puna.
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Rodnica 

a colectivului spi
Țăranii muncitori din comuna 

Dîngău (regiunea Cluj) au desfă
șurat în ultimii ani o rodnică ac
tivitate sportivă. In perioada lu
nilor de vară, zeci și zeci de tineri 
și tinere, sub îndrumarea instructo
rilor voluntari, s-au antrenat re
gulat la mai multe discipline spor
tive. Conducerea căminului cultural 
a acordat un sprijin deosebit acti
vității sportive din această locali
tate. Astfel sportivii din comuna 
Dîngău au avut la dispoziție sala 
căminu'u cultural pentru desfășu
rarea întrecerilor de sală. Consi
liul colectivului sportiv, format din 
oameni harnici și pricepuți, s-a în
grijit îndeaproape de activizarea și 
dezvoltarea sporturilor de mase, 
reușind să angreneze în sport peste 
150 de tineri ș tinere.

Muncind în felul acesta, colecti
vul sportiv Recolta din comuna 
Dîngău a reușit să devină un co
lectiv sportiv fruntaș pe raion. As
tăzi, colect vul sportiv numără pes
te 150 de membri dintre care 80 
sînt femei. Înseși cifrele de mai 
sus ne dovedesc faptul că în acea
stă comună a existat o preocupare 
principală a conducerii colectivului 
sportiv pentru angrenarea In sport 
a unui număr tot mai mare de ti
neri și în special de tinere. Fru
moase rezultate au fost obținute de 
echipei de handbal (feminin și 
masculin), volei (feminin și mas
culin), gimnastică (feminin și mas
culin), oină, șah, fotbal și de atleți.

Se cuvin a fi evidențiați pentru 
munca desfășurată tov. F lorica

Nu departe de București se află 
gospodăria agricolă de Stat — 
Dudu. Sportivii de aici au aflat 
printre primii despre cea «te a doua 
ediție a Spartachiadei de iarnă a 
satelor. Și chiar dim prima, zi co
lectivul sportiv Recolta G.A.S. 
Dudu a început să facă pregătiri 
temeinice pentru ca țăranii munci
tori din gospodărie să poată par
ticipa în număr cit mai mare la 
această tradițională competiție. In 
munca sa colectivul sportiv a fost 
permanent ajutat de masele de 
■porti vi.

Entuziasmul tinerilor oaie au 
■șteptat cu atîta nerăbdare prime
le întreceri ale Spartachiadei s-a 
Oglindii în rîvna cu care au mun
cit zi de zi pentru a-și procura 
Sau a-și confecționa materialul 
sportiv necesar. In orele libere, ti
nerii lucrau cu multă dibăcie, unii 
la schiuri, alții la săniuțe sau la 
țahuri. Cei care s-au evidențiat in 
mod deosebit aiu fost utemiștii llie 
Truca, Ion Betîu și Mihai Fru- 
mosii

Acolo, unde noru. plumburii 
au cernut deasupra pământului 

un covor gros de nea, pe pantele 
înzăpezite au prins să lunece sute 
și sute de tineri schiori. An de an. 
numărul celor care îndrăgesc 

schiul este tot mai mare. Tot mai 
multi sînt acei ce învafă și prac
tică acest frumos și util sport, care 
îl aduce pe tînărul sportiv în ae

rul tare și curat al munților, în 
mijlocul unor priveliști de basm, 
punîndu-i la încercare curajul și 
atenția, îndemînarea și rezistența.
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activitate 
tiv Recolta 9‘mgău

V liceana profesoară de educație fi
zică la școala elementară ciclul II 
din localitate și directorul școlii 
iov. Victor Tone. Ducînd o susți
nută muncă de propagandă, comis a 
de pregătire și examinare G.M.A. 
din colectivul Recolta Dingău a 
reușit ca la sfîrșltul anului 1954 
să aibă 20 de no> purtători ai in
signei F.G.M.A. și 40 purtători ai 
insignei G.M.A. dintre care 22 sînt 
femei. Rezultatele amintite mai sus 
se datoresc în mare măsură și spri
jinului efectiv acordat de președin
tele sfatului papular raional și de 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. din comună. Cu sprijinul 
acestora s-a putut amenaja un fru
mos teren de fotbal. In același 
timp trebuie spus că tinerii spor
tivi din Dîngău au contribuit din 
plin la amenajarea unui frumos 
cămin cultural unde se dispută con
cursuri de șah.

In vederea bunei desfășurări a 
Spartachiadei de iama a satelor 
s-a reușit prin muncă voluntară să 
se amenajeze pîrtia de schi pe care 
se vor antrena și Întrece sportivii 
acestui colectiv. De asemenea, au 
fost pregătite și pîrtii pentru să
niuțe. Echipamentul și materialele 
sportive necesare acestor sporturi 
au fost revizuite și astfel comuna 
Dîngău poate fi considerată frunta
șă pe raion, și în ceea ce privește 
pregătirile de iarnă.

RADU FISCH 
EMIL BOCOȘ

(de la subredacția noastră 
din Cluj)

PRIMELE ÎNTRECERI LA G. A. S. DUDU
Cu multe zi.e înainte de înce

perea primei faze a Spartachiadei 
de iarnă a satelor, tot materialul 
sportiv era gata lucrat de țăranii 
muncitori din G.A.S. Dudu, sau re
parat și pregătit din timp pentru 
zilele concursului. De asemenea, 
tinerii sportivi din comuna Dudu 
și-au amenajat cu pricepere pîrtia 
de schi și cea de săniuș. Păcat însă 
că asemenea frumoase acțiuni mu 
s-au bucurat și de înțelegerea di
rectorului G.A.S.-ului, tovarășul lu- 
iliu Mcdreanu, care mu numai că 
nu a sprijinit activitatea sportivă, 
dar a făcut sportivilor și multe 
greutăți. Tinerii nu s-au descurajat 
însă de opreliștele puse de tova
rășul director, care nu a înțeles cît 
de grav a greșit atunci cind a 
căutat să stăvilească inițiativa de 
jos, care nu a înțeles dorința ță
ranilor muncitori de a-și petrece 
timpul liber în întreceri sportive.

In ziua de 24 decembrie a avut 
■loc intr-un cadru festiv deschide
rea Spartachiadei de iarnă a sa
telor în clubul gospodăriei, la care

Concursuri de schi 
in satele regiunii Pitești

Sosirea regulamentului Sparta
chiadei de iarnă a satelor în re
giunea Pitești a constituH începu
tul unei vii activități, avind ca 
scop popularizarea pe scară cit 
mai largă a marii competiții, con
stituirea comisiei regionale de or
ganizare, a comisiilor raionale Și 
comunale precum și asigurarea 
condițiilor tehnico-organizatorice 
și materiale de desfășurare a con
cursurilor.

Datorită felului fa care a acțio
nat comis*» regională de organi
zare a Spartachiadei de iarnă a 
satelor, datorită faptului că toate 
organele regionale, și rn primul 
rînd comitetul regional U. T. M., 
au privit cu toată seriozitatea sar
cinile ce le revin in acest dome
niu, pregătirile au fost încheiate 
la data de 22 decembrie. In toate 
raioanele și comunele regiunii au 
fost constituite comisiile de orga
nizare a Spartachiadei și ele 
și-au încăput activitatea. In unele 
raioane și măi ales fa r*«oanele 
Loviștea, Vîtcea și Horezu s-au 
înregistrat frumoase succese fa 
munca de confecționare cu nosibi- 
lități locale a schi’-ri'or. săniuțelor 
și pieselor de șah.

Dar activiștii sportivi ai regiu
nii Pitești n-au considerat sufi
ciente măsurile luate pentru orga
nizarea primei etape a Spartachia- 
de; de iarnă a satelor. îndemnați 
de dorința de a asigur» o conti
nuitate în pregătirea sportivă a 
tmeretului sătesc, act:viști> consi
liului sportiv regional Recolta au 
iniț'at un concurs de schi care va 
comr’rta activitatea din cadrul 
Spartachiadei. Acest concurs se va 
desfășura în raioanele în care 
condițiile geografice permit o ma> 
mdte’unirrata practicare a schiului : 
Vîlcea, Argeș, Cîmpulung și Lovi
ștea, iar probele ce se vor d’spu
ta vor fi cele alpine

llie Fetea nu 
corespondent

a participat și șeful secției C.F.S. 
a comitetului raional U.T.M. „Gh. 
Gheorghiu-Dej“. Peste 63 de ță
rani muncitori au participat la 
primele întreceri de șah. întrece
rile s-au disputat între tinerii mun
citori agricoli din gospodărie. Pe 
primele locuri în cele 8 grupe s-au 
clasat: tractoristul Mircea Minciu- 
nescu, mecanicul loan Dinu, tîm- 
plarul Marin Oancea, muncitorul 
agricol Radu Nicolae, muncitoa
rea agricolă fruntașe în brigada 
.,30 Decembrie" Maria St ane iu, se
cretara gospodăriei, Julieta Dumi
trescu, secretara colectivului spor
tiv, Georgeta Grigoriu, președinte
le colectivului sportiv, muncitorul 
agricol Nicolae Damian. Condițiile 
bune In care s-a desfășurat prima 
fază a Spartachiadei se datoresc 
în bună măsură președintelui co
lectivului sportiv ca și organiza
ției U.T.M. care a sprijinit înde
aproape această frumoasă acțiune.

Tinerii sportivi din G.A.S. Dudu 
așteaptă cu nerăbdare ziua 
concursului pentru a se putea în
trece pe pîrtia de schi sau pe cea 
de săntaș

Scrisoare din
Datorită așezării sale geografi

ce, localitatea Oțelul Roșu oferă 
bune condiții pentru practicarea 
sporturilor de iarnă. In zilele de 
iarnă, numeroși tineri șl vtrstnlci 
schiază pe dealurile acoperite de 
zăpadă. Activitatea sportivă este 
aici la fel de bogată în lunile de 
iarnă ca și în cele de vară. A- 
ceastă rodnică activitate este che- 
zășuită de buna pregătire tehnică 
organizatorică, de asigurarea unei 
baze materiale corespunzătoare.

Cum s-au pregătit pentru iama 
aceasta sportivii colectivului Me
talul, din Oțelul Roșu ?

SCHIUL IN CENTRUL ATENȚIEI

Schiul este un sport foarte iu
bit de tinerii di>n Oțelul Roșu. Ți- 
nînd cont de acest lucru, consiliul 
colectivului sportiv Metalul acordă 
o deosebită atenție secției de schi. 
Cei patru tovarăși care răspund 
de munca secției și fa special res
ponsabilul ei, tovarășul N. Brîn- 
zeanu nu precupețesc eforturile 
pentru a face față cît mai bine 

sarcinilor ce-i revin. Comitetul sec
ției de schi a întocmit un plan de 
muncă bine chibzuit pe baza că
ruia își va desfășura întreaga ac
tivitate in cursul acestei ierni, to 
afară de competițiile oficiale schio
rii de la Metalul se vor întrece și 
în alte concursuri pe care le va 
organiza secția lor : unul pe Mun-

Sportivii de la Metalul — I.M.S. Roman
Am a.uns la Roman în ceasul 

cind străzile orașului cunoșteau în
suflețirea care le cuprinde la înce
putul fiecărei zile de lucru. Mun
citori, tehnicieni, funcționari, unii 
din localitate, alții veniți cu trenul 
din satele învecinate, unii virstnici 
—călcînd și vorbind mai domol —, 
alții tineri, mai grăbiți și mai zgo
motoși, toți se îndreaptă spre locu
rile lor de muncă. Pentru cei mai 
mulți, drumul acesta de fiecare zi 
duce spre halele mari, luminoase 
ale uzinei metalurgice. Aici, în di
feritele ateliere, ei încep o nouă 
zi de muncă.

Fie că sînt strungari sau frezori, 
lăcătuși sau mecanici pe toți îi ca
racterizează, în primul rînd, însu
flețirea cu care muncesc, dorința 
lor de a da numai lucru de calitate 
bună. Și printre ei întîlnești, a- 
proape în fiecare atelier, sportivi.

Despre unii ca și despre ceilalți, 
ne-a vorbit tov. Ștefan Bîrcă pre
ședintele colectivului sportiv Me
talul I.M.S. Roman.

,,ln 1953. sportul nu prea mergea 
cum trebuie, a început să ne spună 
el. Avean, ce-i drept, cițiva atleți, 
fotbaliști, o secție de bob, dar asta 
nu ne mulțumea. Și ne mai nemul
țumea faptul că nu se ducea o ac
tivitate continuă, așa cum e și fi
resc. Ce să mai zic de aspiranții 
G.M.A. care multă vreme au ră
mas... tot aspiranți!... Dar lucru
rile au prins să se schimbe după 
alegerea organelor sportive! Au fost 
aleși oameni cu dragoste de spori 
care au izbutit să convingă de im
portanța culturii fizice nu numai pe 
cei din jur dar și conducerea fabri
cii, pe tovarășii din organizația 
U.T.M. ca și pe cei din comitetul 
de întreprindere. Aceștia ne-au a- 
jutat mult în munca noastră și așa 
activitatea sportivă a-nceput să 
meargă".

Intensă activitate G.M.A.
Lunile de iarnă nu constituie o 

piedică în munca G.M.A., pentru 
colectivele sportive din orașul Ga
lați. Dimpotrivă această perioadă 
este folosită dim plin die multe co
lective sportive din Galați pentru 
mobilizarea a cît mai multor as
piranți în concursurile în care a- 
oeștia își pot trece normele spe
cifice iernii.

Astfel, la bazinul acoperit din 
localitate, zeci și sute de tineri 
aspiranți își trec normele de na- 
tație stau se pregătesc pentru a- 
cest lucru. Majoritatea instruc
torilor și profesorilor de educație 
fizică din oraș, ca de pildă profe
sorul Dumitru Mititelu, depun 
multă străduință in pregătirea ti

Oțelul Roșu
tele Mic, altul pe muntele Măgura 
iar al treilea pe Valea Ohăbii, etc.
BOGATA ACTIVITATE IN SALA

In fiecare după amiază sala de 
șah a clubului uzinelor Oțelul Roșu 
este plină de numeroși tineri și 
vîrstoici, muncitori din uzină care 
vin aici pentru a juca șah. Acum, 
în. timpul iernii, 36 de jucători de 
șah vor participa la campionatul 
pe colectiv. Tînărul bobinator Gh. 
Dulgheru este animatorul acestei 
secții de șah și muncește cu dra
goste pentru bunul ei mers.

Secția de box va desfășura de 
asemenea în acest an o bogată ac
tivitate. Boxerii colectivului se 
antrenează în mod regulat sub 
conducerea antrenorului Florian 
Mănescu. Nu die mult boxerii co
lectivului Metalul- Oțelul Roșu au 
susținut o întîlnire amicală cu 
boxerii din Hunedoara. Pentru vi
itor mai sînt proiectate și alte în- 
tîlniri amicale de box.

PROBLEME NEREZOLVATE

Cu toate aceste realizări, în cam
pania pregătirilor de iarnă mai 
pot fi observate unele lipsuri care 
trebuiesc lichidate cit mai grabnic. 
De pildă, activitatea la tenis de 
masa nu va putea fi prea rodnică 
deoarece colectivul nu a procurat 
din timp mingile necesare. De a- 
semenea, colectivul sportiv Metalul 
nu manifestă nici o preocupare 
pentru înființarea unei secții de 
patinaj, deși există numeroși tineri 
care doresc să practice acest 
sport.

Romulus și 7.eno Radu 
corespondenți

Și merge b ne, iu.r-a<levărl Co
lectivul sportiv arc acum opt sec
ții pe ramură de sport, aspiranții 
au început să devină purtători ai 
insignei G.M.A. 76 au cucerit in
signa de gradul I iar 9 pe cea de 
gradul II. In cinstea zilei de 7 
Noiembrie, colect vul sportiv Meta
lul I.M.S. Roman a reușit să de
pășească angajamentele luiate la 
toți indicii, iar echipa alergătorilor 
juniori s-a înapoiat de la Bucu
rești aducînd cupa de campioană a 
țării la cros-juniori.

O contribuție însemnată a adus 
In dobîndirea acestor succese an
trenorul N. Constiantiniescu. El a 
ridicat mai multe elemente valoroa
se d’n rîndurile tinerilor muncitori: 
Nicolae Pleșcan, recordman al 
R.P.R. la 3.000 m. plat-juniori, 
frezorul Ion Hîră, cîștigătorul pro
bei de 1.500 m. obstacole-iuniori 
Ia campionatele inter-asociații din 
1953, strungarii Vasile Ifrim, Ga- 
vril Vicoveanu, Mihai Pancu și 
frezorul Victor Palade, componen- 
ții echipei campioane de cros a 
R.P.R. la categoria juniori. Fotba
liștii au obținut și ei rezultate fru
moase. Echipa lor alcătuită numai 
din tineri s-a clasat pe locul II în 
campionatul regional. Dar muncito
rii de la I.M.S. Roman se mîndresc 
și cu secția de bob. In ultimii cinci 
ani boberii lor au participat la 
toate campionatele R.P.R. și încă 
pe boburi lucrate în fabrica lori

Există însă în această fabrică și 
sportivi mai puțin cunoscuți celor 
din restul țării: Tr. Lutic, Gh. Ti- 
hon, Silvia Mîrț, C. Steiian ș.a. dar 
ei nu sînt mai puțin prețuiți de to
varășii lor, cu atît mai mult cu cît 
se numără, de obicei, printre frun
tașii în producție.

V. MIHĂILA
(subredacția noastră din Bacău) 

nerilor aspiranți.
Numeroase sînt colectivele in 

care în această perioadă aspiran
ți’ G.M.A. trec cu succes examenul 
de control. Printre acestea se nu
mără colectivul sportiv al școlii 
medii de 10 ani (fete), colectivul 
Constructorul, care a adus la con
trol 41 de aspiranți și colectivul 
Știința cu 58 de aspiranți G.M.A. 
gr. I și 20 aspiranți G.M.A. gr. II.

Printre colectivele cu cei mai 
mulți purtători de insignă se 
află colectivul Știința care are în 
prezent 78 purtători, dintre care 
20 de gradul II.

G. Ștefănescu și 
V. Paladescu 

corespondenți



Deținător a 7 recorduri
ii *1 ........................■■■■■=

Ctad vorbești despre halterofili, 
iți imaginezi niște oameni zdra
veni, adevărate pachete de mușchi 
gata să ridice greutăți pe care tu. 
om obișnuit, nu te încumeți să le 
ridici nici măcar cu... mintea I Și 
așa oam este — în general 1 De 
aceea, poaite, Ion Birău nu face 
„impresie" de halterofil la prima 
vedere. Fiindcă Birău este un tî- 
năr slăbuț, cu picioare subțiri și 
cu o față mică, copilărească. Nici 
vorbă că el nu reprezintă tipul 
halterofilului „ideali". Și cu toate 
acestea, Ion Birău este unul din 
cei mai buni halterofili ai noștri, 
campion și recordman al țării. 
Recordman la două categorii, cea 
mai ușoară și ușoară, la care de
ține un adevărat monopol al ce
lor mai bune performante. Dir> 
cele opt recorduri ale categoriilor 
de care am amintit, el deține șap
te ! Și așa după cum a scris un 
coleg, Birău ar fi putut ocupa, cu 
performanțele realizate anul aces
ta, locuri de frunte la J.M.U.V. și 
la campionatele mondiale. De alt
fel, antrenorii își pun mari spe
ranțe în el, iar noi credem că ei 
nu le va desminți.

Dar, cum a ajuns Birău cam
pion și recordman ? Povestea hri

Iată, avem în față un număr din 
„Sportul popular". Vechi. De prin 
1946... Printre articolele apărute 
descifrăm unele amănunte intere
sante... „Elevul de liceu Ozon a 
marcat cină goluri in meciul cu 
Juventus”, „Talentatul „cocoș” Du
mitru Ciobotaru (Galați) va sus
ține o intilnire de box cu V. Mă- 
tăsaru’’.„

Privirile ne stat atrase de un 
scurt anunț înserat la „Poșta re
dacției”. Se spune acol-o: „Af. Vlă
doianu, Sibiu. Trimiteți fotografii 
pentru legitimația de corespondent 
al ziarului nostru”.

De atunci, de la nr. 316, M. 
Vlădoîanu, un conștiincios funcțio
nar la Uzinele Comunale din Si
biu, avea să se înroleze ta rai
durile corespondenților noștri, 
trianițtadiu-ne zeci și chiar sute de 
scrisori. Răsfoim zarul nostru și 
cartoteca tov. M. Vlădoianu. Dăm cu 
ochii de multe titluri... Iată de pil
dă, primul său articol apărut în 
ziar „Activitatea sportivă la Sibiu’', 

este destul de simpla și arată cite 
fapte de seamă poate realiza un 
tÎTiăr care dlorește cu înflăcărare 
sâ fie mereu mai bun și care se 
străduiește să fie și serios, disci
plinat, hotărit să infrîngă orice 
greutăți. Birău este dte fel din

Tirnova, o localitate de pe lingă 
Reșița Bine înțeles, ucenicia și-a 
făcut-o ta marea uzină, ta „ceta
tea de foc". Și-a făcut repede 
prieteni și printre ei, pe luptătorul 

, și halterofilul Patiska. Intr-o bună
zi, asta era pe la sfîrșitul tai

SCRISOAREA NR. 500!...
Cită bucurie și mîndrie trebuie să-i | 
fi trezit tn suflet apariția primu
lui articol ta coloanele ziarului 
nostru... Și anii au trecut.. In fie
care săptămînă redacția noastră a 
primit tot mai multe scrisori de 
la harnicul său colaborator... „Cum 
se pregătesc alpiniștii din Sibiu”, 
„In prag de iarnă”, „Semifinala 
campionatului de șah”, „Rezultate 
la volei", „Noi purtători de insignă 
G,M.A. • *

Uneori, în scrisorile tov. M. 
Vlădoianu găsim rtaduri critice. 
Astfel de articole publicate în co
loanele ziarului au ajutat m dese 
rînduri activiștilor sportivi din Si
biu. Dar acest ajutor n-ar fi fost, 
desigur, posibil, fără sezisările 
juste ale corespondentului. nostru.

In momentul de față ziarul nos
tru a depășit numărul 2550 și se 
apropie de 3.000. Acum cîteva zile ș 
ne-a sosit la redacție a 500-a scri
soare a tov. M. Vlădoianu.

500 de scrisori a trimis ziarului 

1951, acesta l-a invitat pe Birău 
la sate unde se antrenau haltero
filii. A stat el cit a stat acolo și 
deodată și-a zis: „Ce-ar fi să în
cerc și eu? Poate ridc mai mult 
decît ăștia". Că erau și unii de o 
seamă cu ei și alții ceva mai 
mari. Și-a mărturisit, cam cu ju
mătate de gură, gindul său și a 
ridicat pentru prima oară bara 
cu discuri. Să nu vi toecipuiți că 
i-a întrecut ta aceeași seară. Asta 
nu. Dar după vrea cîteva luni, ii 
lăsase cu mu'rt în urmă.

Apoi, la București, în anul ur
mător a ridicat la categoria cea 
mai ușoară 192 kgr., iar în iulie 
la Cluj a ajuns la 225. Și iată-4 
astăzi, în fruntea listei celor mai 
buni, cu norma de maestru al 
sportului realizată și selecționat în 
lotul republican.

Halterofilul Ion Birău este și 
un muncitor apreciat la Electro
motor din Timișoara și ta același 
timp — deși are numai 23 ani — 
tatăl unei fetițe și cap de familie 
respectat. T măr ui halterofil din 
Timișoara este un exemplu pentru 
ceâlaAți sportivi, pentru felul cum 
știe să îmbine activitatea sportivă 
cu cea din producție și cu celektfte 
obligații sedate.

corespondentul nostru din Sibiu. De 
sute de ori numele tai M. Vlă
doianu a însoțit reportajele sale, 
sezisările, relatările telefonice asu
pra activității sportive din Sibiu.

Pentru munca depusă M. Vlă
doianu e apreciat astăzi în cadrul 
redacției ca unul din cei mai ta- 
lentați și harnici corespondenți 
voluntari de presă.

In ciuda anîtor care au început 
să-i lase un început de brumă pe la 
tîmple, tov. M. Vlădoianu a rămas 
aceiași entuziast corespondent, ca 
și atunci în 1946 ctad a redactat 
prima scrisoare către ziarul nostru. 
El a făcut progrese însemnate ta 
acest răstimp și corespondențele 
sale stat valoroase, au un conți
nut bogat

Acum ipe fișa de corespondențe 
a tov. M. Vlădoianu a apărut nu
mărul 500. Sîntem convinși însă 
că el va depăși și cifra de 1.000 
și asta curtai

Mai faceți

i
4

— Aaal Să trăiești nune 
maref Să-ți trăiască... porum
beii t

— Să te audă ăl de sus to
varășe Dlnulescu. Ce mai faci? 
Sănătos, voinic? Văd că arăți 
foarte bine de la un timp în
coace.

— Mulțumesc, dar nu știi d-ta 
proverbul cu pomul? Pe din
afară pare frumos dar înăuntru 
îi găunos. Cum să întinerești 
nene cu atîtea necazuri pe cap. 
Noroc că nu le prea iau în 
seamă pe toate, că altfel.,. Uite 
adineauri m-a scos unul din să
rite. Ținea morțiș să-i repartizez 
o sală de sport L-am amînat eu 
pînă acum de vreo 6—7 ori cre
tină că o să se lase păgubaș. 
Dar ți-ai găsit, l-am spus și eu 
ca ăla de la Radio Magazin să 
vină mu. ne, că deh... dacă.se i- 
vește iar o nuntă. Și apoi, au
zisem eu că d-ta ești nun mare, 
peste cîteva zile. Doar o singură

țț sală de petrecere avem și noi 
ta in oraș Dacă o dau și pe asta, 
31 atunci... Oameni fără judecată 
Hi domnule Or fi vrînd poate ca 
T tinerii să facă nunta în casă. Să 
£ nu a bă loc omul unde să facă 
ta un vals, o învirtită.
X — Foarte bine nene Dinules- 
H- cule. Mulțumesc că m-ai scos

din mare încurcătură. Ce mă 
$ făceam dacă-i dădeai reparti 
ta zarea. Acum ți-am rămas înda- 
;ii torat. Cred că... ne onorezi cu 
£ prezența, ce zid ?
ta A doua zi. La oficiul de în- 

chiriere din Călărași se lucra 
Hi cu ușile închise. Cei de la co- 
îț fectivul sportiv Voința au venii 
$ din nou pentru a li se repartiza 
Ș- sala pentru antrenamente. Ușa
If s-a deschis cu greu.
și — Am venit și astăzi. Ne-ați 
ta promis că rezolvați și cererea
S noastră,
4- — Care cerere?
ȚT —Nu știți? Cu sala de antre
£ nament pentru sportivi.
ta — S-a pierdut cererea. Ventți 
Ș altădată, acum n-am timp. Plec 
£ pe teren. Și tisa se 1nch:se din 
ta nou.

Pregătiri la Cluj, pentru desfășurareaîntrec fiilor 
de hochei pe gheață

CLUJ 7 (prin telefon de la sub- 
redacția noastră). — In ultimele 
zile a fost dusă o intensă activi
tate pentru pregătirea, pînă în cele 
mai mici amănunte, a întrecerilor 
de hochei pe gheață, din cadrul 
campionatului republican, catego
ria B In primul rind a fost pregă
tit patinoarul Locomotiva, unde 
se vor desfășura meciurile. Deși 
este o temperatură destul de scă
zută (minus 5 grade), gheața nu 
se prezintă încă în cele mai bune 
condițiuni. Totuși, este aproape si

I

cei de la Vo- 
închiriere

cei cu sala ■
I

...Era duminica seara. Trecă
torii care aveau drum pe strada 
23 August se opreau tn fața să
lii de sport pentru a admira... 
dansul miresei. Cei care au vă
zut sala a doua zi de dimineață 
tnsă, după o noapte de chef, o 
asemuiau mai curind cu un de
pozit de cioburi. Pe pereți, lu
minările lăsaseră urme. Cîteva 
geamuri erau văduvite de o- 
chiuri. Dehl Așa-i la nuntă 
Cite unul se mai înveselește 
peste măsură și face scamatorii 
cu... sifoanele.

Și iar s-au dus 
inta la oficiul de

— Ce doriți?
— Noi sîntem

de...
—Faceți o cerere și... aveți 

răbdare, că nu se poate rezolva 
cit ai baie din palme.

— Bine dar noi am făcut ce
rerea ma: mult și am venit
de...

—Nu-i nimic, mai faceți una, 
eu nu vă cunosc.

— Ați văzut că a criticat și 
ziarul „Sportul popular” acest 
lucru. Trebuia să...

— Aha, vasăzică cu de astea 
umblafi? Bine! Atunci, treceți 
pe aici peste o săptămînă și... 
să nu credep că cu asta mă spe- 
riațî.

Oameni „curajoși”, iei de la 
oficiul de închiriere din Călă
rași, tntr-adevăr nu s-au spe
riat. Cu toate că ziarul nostru a 
criticat atitudinea lor necores
punzătoare, ei continuă să tără- 
gănească repartizarea sălii de 
sport colectivului Voința. De 
fiecare dată, activiștii acestui 
colectiv sînt aminați ta ter
mene progresive, care încep 
de la o săptămînă. N-ar fi mat 
bine ca într-o bună zi, cînd vor 
merge ta oiic:u să găsească bi
roul... gol.

Sfatul popular are cuvîntul.
Insă atenției
Să nu amine și el rezolwra 
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V. GODESCU

gur că pînă duminică gheața va fi 
foarte bună. Comisia locală de ho
chei pe gheață a luat de asemenea 
măsuri concrete pentru pregătirea 
unui grup de 12 arbitri. Meciurile 
se vor desfășura cîte trei pe zfe 
unul dimineața și două după am ia-1 
za și seara.

In afara meciurilor oficiale, se 
va desfășura și o dublă intilnire 
intre echipele de categoria A: Ști
ința Cluj și C.C.A. Aceste meciuri 
vor avea loc duminică și luni 
seara.

Masele de oameni ai muncii 
membri ai sindicatelor și familiile 
lor vor avea și în iama aceasta 
posibilitatea de a duce o vie acti
vitate în sporturile specifice iernii.

Pentru a asigura o desfășurare 
organizată a activității de iarnă 
a maselor de membri ai colective
lor sportive sindicale, pentru a le 
da posibilitatea să-și treacă în nu
măr cît mai mare normele G.M.A. 
la schi ca și pentru descoperirea de 
noi elemente talentate, Consiliul 
Central aJ Sindicatelor organi
zează, prin Secția de cultură fi
zică și sport. Spartachiada sindi
cală la schi.

Regulamentul Spartachiadei Sin
dicale la schi are în anul acesta 
cîteva caracteristici care arată pre
ocuparea Secției C.F.S. a G.C.S. 
de a îmbunătăți formula de desfă
șurare a acestei importante com
petiții de mase. In primul rind, 
regulamentul este mult mai elastic, 
perm ițind asociațiilor sportive să-l 
adapteze la specificul lor. Astfel, 
regulamentul elaborat de Secția 
C.F.S. a C.C.S. lasă la latitudinea 
asociațiilor sportive fixarea datelor 
de desfășurare a etapelor inferioare, 
în funcție de posibilitățile ?i nece
sitățile fiecăreia. La fel, numărul de 
etape intermediare între cea de co
lectiv și cea pe asociație va fi sta
bilit tot de asociații. Asociația Fla
mura roșie, de pildă, și-a fixat pri
ma etapă (pe colectiv). între 1 și 
25 ianuarie, etapa Il-a (taterco- 
lective, pe localitate) intre 25 ia
nuarie și 5 februarie, urmînd ca 
etapa IlI-a (pe asociație) să se

Să organizăm temeinic
iesiașoare între 15—20 februarie, 
la Predeal. Asociația Metalul a 
socotit necesar un număr mai 
mare de etape intermediare, ast
fel incit a fixat, între 1 și 13 fe
bruarie, o etapă pe regiune, care 
va preceda etapa pe asociație. Dim
potrivă, asociația Avtotul, ale că
rei colective sînt mai răspîndite, 
n-a mai socotit necesară vreo eta
pă intermediară între cea pe colec
tiv și cea pe asociație. O dovadă 
de chibzuință a dat consiliul cen
tral al asociației Locomotiva, care 
a prelungit mult prima etapă (iplnă 
la 13 februarie), pentru a da cît 
mai multor membri ai colectivelor 
sportive posibilitatea să participe 
la concursuri.

O altă caracteristică deosebit de 
importantă este limitarea partici
pării la concursuri. Dacă de la 
prima și pînă la ultima etapă pot 
participa în competiție toți mem
brii sindicatelor și familiile lor, 
singura obligativitate fiind aceea 
de a se face în prealabil vizita 
medicală, în schimb regulamentul 
interzice participarea, în orice eta
pă, a sportivilor clasificați in cate
goriile II, I și maeștri. Pentru cei 
care știu că în cele mai multe ca
zuri colectivele sportive și asocia
țiile au neglijat în anul trecut pri
ma etapă, bazîndu-se pe schiorii 
fruntași penitru participarea în eta
pele superioare, este clară tanpor 
tarda acestui punct din regula
ment. In anul acesta, felul în care

prima etapă a Spartachiadei sindicale la schi
se va organiza fiecare etapă și în 
care vor fi pregătiți sportivii ca
lificați pentru etapele superioare, 
reprezintă singurele „atuuri” cu 
care se vor prezenta asociațiile în 
lupta pentru cupa și plachetele o- 
ferite de C.C.S. cîștigătorilor Spar
tachiadei sindicale la schi. Și est» 
evident că acest mod de desfășu
rare asigură pe de-o parte stimu
lentul necesar pentru o cît mai 
bună pregătire a participanților, 
încă de la prima etapă și pe de 
altă parte posibilitatea de a se 
remarca pentru o serie întreagă de 
elemente talentate.

Probele prevăzute în regulament 
reprezintă de asemenea o creștere 
calitativă. Pentru prima etapă 
este prevăzută o probă de fond (5 
km. pentru bărbați, 2 km. pentru 
femei) și una de slalom uriaș, in 
regiunile cu condițiile geografice 
adecvate. In acest fel, este asigu
rată trecerea normelor de schi 
G.M.A. gr. I pentru toți partici- 
panții la etapa întîia, tar proba de 
slalom uriaș reprezintă de acum 
un prim pas spre perfect on a rea 
tehnică. In etapele următoare, dis
tanțele in probele de fond vot 
crește progresiv, avînd în vedere 
faptul că în etapa pe asociație pro
bele de fond sînt de 8 km. pentru 
bărbați și 4 km. pentru femei, iar 
în etapa taterasociații de 10 km. 
pentru bărbați și 5 km. pentru fe
mei. Trebuie adăogat la acestea că 
modul de participare va fi indivi

dual pînă in etapa pe ascciaț.e și , 
pe echipe formate din 21 de schiori 
(11 bărbați și 10 femei) în etapa 
interasoc tații, care va avea loc la
5—6 martie, la Poiana Stalin.

Este dar că, în aceste condiții 
principalul accent trebuie să cadă 
pe tuna organizare a primei etape. 
Asociaț ile sportive trebuie să tri
mită din vreme regulamentele co
lectivelor lor și sâ controleze per
manent modul in care colectivele 
asigură organizarea primei etape. 
Consta,le colectivelor sportive tre
buie să pregătească din timp con
dițiile tehnico-organizatorice și 
materiale necesare atragerii unui 
număr cît mai mare de coneurenți 
în prima etapă. Probele de schi- 
fond pot fi organizate și la șes, 
așa îneît lipsa de pante nu poate 
constitui un motiv pentru a nu se 
organiza concursurile Soartacha- 
dei. De aceea, Spartachiada sin
dicală la schi trebuie să devină 
ta această perioadă o preocupare 
centrală a fiecărui colectv spor
tiv. Consiliile colectivelor sportive 
trebuie să ceară tot sprijinul or
ganelor sindicale și al organizații
lor U.T.M., astfel incit să poată 
mobiliza un număr cît mai mare 
de participant la această mare 
competiție. De asemenea, consiliile 
colectivelor sportive trebuie să 
dea toată atenția pregătirii tehnice 
a concurenților, folosind în acest 
scop centrele de antrenament la 

schi precum și ajutorul secțiilor, 
de schi, al antrenorilor și instruc
torilor de specialitate precum și al 
schiorilor fruntași. In regiunile in 
care zăpada a căzut mai de mult; 
toate aceste pregătiri și concursu
rile primei etape trebuie să încea
pă de îndată. Acolo unde zăpada 
intîrzie să cadă, trebuie folosit 
timpul rămas, pentru pregătirea 
condițiilor necesare desfășurării 
concursurilor, pentru larga popu
larizare a concursurilor și efe©» 
fuarea vizitei medicale a concu
rent iilor.

Spartachiada sindicală reprezin- 
tă cel mai bun mijloc pentru asi
gurarea unei activități continue a 
schiorilor începători. Intr-adevăr, 
cei clasați în etapele superioare 
vor avea această continuitate. Cît 
despre ipartjcipanții la prima etapă 
care nu s-au calificat mai departe 
ei au la dispoziție concursu ■ le po
pulare, în cadrul cărora sa vor 
putea întrece în tot cursul iernii, 
începînd imediat după terminarea 
primei etape a Spartachadei. Iată, 
deci, cît este de importantă atra
gerea unui număr cît mai mare de 
particip,"nți în concursurile primei 
etape. Activiștii asociațiilor și co
lectivelor sportive vor trebui să 
depună toate eforturile pentru a 
mobiliza și pregăti cît mai mulți 
oameni ai muncii, pentru a-i atra
ge în practicarea schiului, sport 
de o largă aplicativitate.
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'■ Ta sfîrșitul sezonului atletic- 
icompetițional am publicat o serie 
<de date statistice, prezent! nd în iu- 
.mina cifrelor progresul realizat de 
atleți în anul 1954.

De obicei, la sfîrșit de an, făceam 
tși o serie de analize pe marginea 
datelor statistice, în ceea ce pri- 
Tește mediile celor mai bune 10 re
zultate, numărul recordurilor do- 
borîte, stabilite și egalate, etc. Din 
aceste date, de la an la an, a ree- 
șit în mod constant același fapt: 
atletismul nostru, datorită spriji
nului primit din partea partidului 
și guvernului, a progresat intr-un 
mod evident. Mai sint însă și multe 
lipsuri care au frînat și frînează 
Încă dezvoltarea armonioasă a 
atletismu'u din țara noastră, lip
suri care trebuiesc studiate cu toată 
atenția și care mai ales trebuiesc 
înlăturate.

Din 1944 și pină astăzi, dezvol
tarea atletismului a cunoscut un 
ritm susținut. De unde atletismul 
nostru avea o valoare scăzută și 
era necunoscut pe plan internațio
nal In ultimii ani, datorită unor 
comportări remarcabile pe care 
atleții noștri le-au avut într-o serie 
de întreceri internaționale, atletis
mul din țara noastră a căpătat 
un frumos prestigiu. Dacă la Jo
curile Olimpice din 1928 și din 
1936, nici unul dintre reprezentan
ții atletismului romînesc nu au reu
șit să se claseze pe locuri cît de 
cît fruntașe, la ultima ediție a Jocu
rilor Olimp'ce, maeștrii sportului 
Lia Manoliu și Ion Soter și-aii gă
sit loc în clasamentul primilor șase 
ia disc și respectiv la săritura în 
înălțime. In afară de aceasta, dacă 
tn trecut echipa noastră națională 
era de obicei întrecută în meciurile 
pe care le susținea. In ultimii ani 
am putut asista la victoria culori
lor țării noastre în întrecerile cu 
echipele naționale ale Belgiei, O- 
lande’, Elveției, R. P. Bulgare 
etc. De asemenea și la sfîrșitul a- 
eestui an, tabelele de rezultate ale 
celor mai buni atleți europeni, cu
prind și numele unor atleți romîni. 
Este vorba de Ion Opriș care îm
parte primul loc la 110 m.g. (14,3 
6ec.) cu Boris Stolearov (U.R.S.S.) 
Stonko Lorger (Jugoslavia) și Ev
ghenii Bulancik (U.R.S.S.); Ion 
Soter ocupă locul II în Europa 

cu performanța sa de 2,03 m., iar 
Iolanda Balaș se află pe locul IV 
al celor mai bune săritoare din 
Europa, care sînt în același timp 
și cele mai bune din lume. In acest 
an, țara noastră a participat pen
tru prima oară la campionatele 
europene de atletism, deplasînd la 
Berna un lot numeros de atleți și 
atlete. Dintre aceștia Insă numai 
doi sportivi au realizat performan
țele obișnuite reușind să se claseze 
în primele șase locuri. Iolanda Ba

Duminică in sala Floreasca
Cel mai important joc

3e handbal în sală: Dinamo— Recolta M. A. S.
Mîine după amiază, sala Flo- 

/Basca va găzdui o nouă etapă a 
^Cupei de iarnă* la handbal în 
sală. De a rea stă dată este vorba 
de o etapă deosebit de importantă 
în cadrul căruia se va disputa jo
cul dintre Dinamo București și 
Recolta M.A.S., echipe care s-au 
arătat a fi cele mai serioase pre
tendente la primul loc.

Desigur că, lăsînd la o parte 
aspectul pur competițional, jocul 
dintre aceste două formații pre
zintă urr mare interes și pentru 
faptul că ambele echipe practică 
im joc rap’d și pe contraatac. In 
plus, nu trebuie uitat că la a- 
eest meci vom putea asista la în
trecerea dintre apărarea ermet’că 
a echipei Recolta M.A.S. și înain
tarea foarte pătrunzătoare și e- 
ficace a dînamoviștilor. Intr-un 
cuvînt, jocul dintre aceste două 
echipe este cel mai important din 
iot turneul și poate fi considerat 
»derbi-ul“ întrecerii.
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laș a cîștigat medalia de argint la 
săritura în înălțime, iar Ion Opri» 
a ocupat locul VI in cursa de 1 tO 
m. g. Trebuie adăugat de aseme
nea la șirul de succese interna
ționale, medaliile de aur, de cam
pioni mondiali universitari, cuce
rite de Iolanda Balaș și Haralam- 
bie Răcescu la Jocurile Mondiale 
Universitare de Vară de la Buda
pesta. Lista aceasta a victoriilor 
voastre mternaționale rămîne tisă 
deschisă.

Din păcate, însă victoriile tftor- 
va dintre atleții noștri na au fost 
Întregite și de rezultate superioare. 
Acesta continuă să rămînă unul din 
obiectivele principale ale activită
ții atleț.lor noștri fruntași. Ei au 
posibilitate să obțină rezultate tot 
mai bune, numai că trebuie să 
muncească cu și mai multă perse
verență și pricepere.

In general, trebuie să fim con
vinși că față de posibilitățile pe 
care le are la dispoziție atletismul 
nostru, putem, într-un timp destul 
de scurt, să ocupăm un loc și mai

5000 14:52,40 15:06,10 14:51,76 14:59,36
10000 31:55,60 32:26,90 31:40,44 32:54,62

bun în ierarhia valorilor euro-
pene.

Iată acum un tabel comparativ
al mediilor celor mai bune rezul-
tate pe probe, înregistrate In anii
1953 și 1954.

BĂRBAȚI 1953 1054
5 10 5 16

100 10,80 10,80 10,72 10,85
200 21,96 22,36 22,3« 22,69
400 49,74 50.12 49,14 50,14

800 1:54,80 1:55,24 1:54,30 1:55,33
1500 3:55,96 3:57,20 3:57,20 41)0,18

110 15,64 16,14 15,36 15,65
400 54,58 56,56 54,74 56,24

3060 9:12,48 9:20,56 9:14,96 9:23,56
lung. 7,048 6,S08 7,084 6,865
triplu 14,338 14,128

1,852
14,540 14,100

înălț. 1.9C0 1,916 1,883
prăj. 3,934 3,757 3,950 3,755
gTeut. 15,150 14,228 14,982 14,361
disc 44,782 42,898 44,606 42,939
suliță 60,906 58,404 63,072 59,991
ciocan 54,456 50,202 55,914 52,405

FEMEI
100 12,54 12,71 12,42 12.55
200 25,80 26,29 25,92 26,35
400 60,04 61,21 59,94 61,14
800 2:17,56 2:20,57 2:18,08 2:21,54
80 g. 12,04 12,33 12,04 12,38

lung. 5,358 5,255 5,396 5,263
înălț. 1,510 1,475 1,916 1,489
greut. 11,936 11,375 12,410 11,789
disc 39,572 37,082 40,084 37,518
suliță 40,030 36,922 41,222 37,745

Din studierea amănunțită a a- 
cestui tabel se pot desprinde o se
rie de concluzii interesante, pe care 
le vom analiza și noi.

ERVIN RONA
din Comisia Centrală de Atletism

ROMEO VILARA

In afara acestui important joc 
se vor mai disputa, tot în cadrul 
„Cupei de iarnă’, încă două me
ciuri: Flacăra Ploești—Locomotiva 
Gara de Nord și C.C.A.—Știința
I. C. F_, dintre care — cel din 
urmă — va prilejui de asemenea 
o partidă strrnsă și viu disputată.

In complectarea programului se 
va desfășura și jocul feminin de 
handbal în sală dintre reprezenta
tivele orașelor București și Tg. 
Mureș, din cadrul „Cupei Ora
șelor”. Este bine de știut că în 
prima întîlnire dintre aceste e- 

chipe, disputată la Tg. Mureș, vic
toria a revenit mureșencekr eu 
scorul de 6—3. Duminică, în sala 
Floreasca, reprezentativa orașului 
București are însă ocazia să se 
revanșeze.

Programul jocurilor de handbal 
în sală de duminică este urmă
torul:

Ora 17: Flacăra Ploești—Loco
motiva Gara de Nord; ora 18: 
C.C.A —Știința l.CF . ora 19: 

București—Tg Mureș (feminin); 
ora 20; Dinamo—Recolta M.A.S,

Zilele trecute s-au întors în pa
trie sportivii romîni care au par
ticipat la serbările sportive orga
nizate în cinstea celei de a XX-a 
aniversări a Federației Muncito
rești de gimnastică ți sport 
(F.S.G.T.) din Franța.

.Am stat de vorbă cu Dănflă 
Dooe, campionul republican de 
box la categoria semi-ușoarL Tînă- 
n.4 metalurgist ne-a spus, printre, 
altele:

— „.Am părăsit capitala noastră 
pe calea aerului. Călătoria a fost 
destul de dificilă — pînă la Am
sterdam am mers prin ceață, — 
ar acolo a trebuit să așteptăm 
o zi și jumătate ca să putem 
zbura spre Paris. In capitala 
Franței ne-am bucurat de o pri
mire extrem de cordială din par
tea muncitorilor parizieni și dele
gațiilor F.S.G.T. Am porni apoi 
spre St. Etienne, un centru indu
strial situat la 700 km. de Paris. 
Aci am putut face cunoștință ca 
sportivii ce urmau să se întreacă 
în competiția de box. Erau pre- 
zenți o serie de pugil ști <fin Au
stria. Belgia, Elveția, Franța, 
R.P. Polonă. De asemenea venise 
și puternicul boxer maghiar La- 
szlo Papp. Ziariștii desnocrați au 
scris mult despre noi. In fiecare 
zi, gazetele din St Etienne pu
blicau amănunte în legătură cu 
participanții la aceste întreceri.

In sfîrșit a sosii și mult aștep
tata seară a concursului. Sala 
Gimnaziului drn St. Etienne era 
plină. Peste 2.000 spectatori — 
majoritate mineri — ne-au pri
mit cu ovații furtunoase. Din me
ciurile dte deschidere, desfășurate 
între pugiliști francezi, am putut 
observa . tendința acestora spre 
stilul clasic profesionist Luptau 
bine blocați, cu capul înainte..

Am urcat treptele ringului, iar 
antrenorul nostru Ion Doculescu 

2 început să-mi pună mănușile. 
Am privit în colțul opus. Acolo se 
afla un băiat bine legat simpa
tic, Bociardski (R.P. Polonă).

In curind, primele 
întreceri de bob

împreună cu schiorii și patinato
rii, boberii au așteptat cu legitimă 
nerăbdare zăpada și înghețul. Deși 
s-au cam lăsat așteptate ele au 
venit de cîteva zile pe Valea Pra
hovei și la Poiana Stalin unde se 
află cele mai mart pîrtii de bob 
din țara noastră. Firește, au în
ceput să ne vină, primele vești des- 
pre antrenamentele sportivilor ca 
și despre programul întrecerilor 
din acest an.
♦ Principalele competiții interne 
vor fi : campionatul de calificare 
și campionatul RJ>.R. Campiona
tul de calificare se va desfășura la 
Sinaia între 20 și 26 ianuarie, pe 
pîrtia colectivului Progresul. La 
campionatul de calificare se poate 
înscrie orice echipaj, comisia teh
nică a concursului rezervîrteu-și 
dreptul de a hotărî asupra dreptu
lui de start al fiecărui echipaj. 
Primele 10 echipe clasate în pro-

. bele de 2 și — respectiv — 4 per
soane capătă calificarea pentru 
participarea la campionatele re
publicane, care au loc între 29 
ianuarie și 6 februarie pe marea 

pîrt'e de la Poiana Stalin.
♦ Foarte avansai? sînt lucrările 
de amenajare a pîrtiei dela Sinaia. 
Pînă miercuri, jumătate din to- 
treaga lungime a pirtiei era ter
minată. astfel că cel mai tîrziu 
pînă la 18 ianuarie pfrtia va fi 
gata pentrti concursuri. Trebuie 
evidențiate munca și spiritul de 
organizare dovedite de conducerea 
colectivu'ui și secției de bob a co
lectivului Progresul Sinaia care se 
arată și în acest an animatoare 
ale activității de bob.
< Pîrtia de la Poiana Stalin va 
fi gata și ea la 20 ianuarie, deci 
două zile mai tîrziu decît cea dela 
Sinaia. Ea așteaptă pe cei mai buni 
boberi, care se vor strădui să rea
lizeze noi performanțe de valoare 
Y cal!nd campiionatuhii republi

can.
♦ Fiindcă pînă la primul concurs
oficial mai sînt puține zile; echi
pajele celor mai multe dintre co
lective se antrenează intens. Astfel, 
la Sinaia se pregătesc boberi ai 
colectivelor Progresii Sinaia, Me
talul Sinaia, Voința București. Bo
berii de la C.C.A. Ișl fac antrena
mentele la Predeal. Marea majo
ritate a acestor echipaje vor fi pre
zente la startul campionatului de 
calificare, f .

I Prima repriză cred c-a fost a lui. 
Boxam prea crispat nu aveam si
guranță în lovituri, le. trimeteam 
la totîmplare. Cînd am revenit to 
colț, antrenorul Doculescu m-a 
sfătuit să „termin cu emoția*. In- 
diipuîește-ți, — ml-a spus ei — 
că ești la București. Arată tot 

ce poți*. Am revenit în luptă cu 
moralul rid’cat Rezultatul a fost

că an pornit un aiac bine dirijat 
și l-am făcut pe adversar de două 
ori >>&TOggy“- Bociardski a înce
put să se „agațe* de mine. Ulti
ma repriză a fost confuză. Bo
ciardski a continuat să facă ob
strucție; iar juriul ne-a împăcat cu 
un meci nul. Tot în seara aceea 
Trti Dumitrescu l-a învins la 
puncte pe Sadowski (R.P. Polo
nă), după un meai care i-a atras 
multe și meritate aplauze. O im
presie frumoasă a lăsat și ttoărrd 
Manon Florescu, prin boxul său 
elegant. în linte. EI a fost însă 
întrecut la puncte de Walașek, 
mal combativ și mai hotărît în 
acțiuni. Papp s-a „jucat* cu ad
versarul său, obținînd o detașată 
victorie la puncte. După această 
reuniune ziarele au scris „roml- 
nii au atîta forță tnctt pot duce 
la bun sfîrșit și tnttlniri pe 10 
sau 15 reprize’. Intrebîndu-ne ca- 

i re e secretul bunei noastre pre-

Campionatul republican de compoziție șahistă
In fiecare an, iubitorii de proble

me de șah se întrec în cadrul cam
pionatului republican de compoziție 
șahistă, întrecere devenită tradi
țională. Competiția aceasta, rezer
vată fruntașilor problemiști, a stîr- 
nit un deosebit interes și la edi
ția sa pe 1954. Conform sistemu
lui de disputare de pînă acum, con- 
curenții s-au întrecut in trei pro
be : probleme în 2 mutări, proble- 
*ne în 3 mutări și studii de final. 
La fiecare din aceste probe, a 
existat o secție rezervată lucrări
lor compuse pe temă la liberă a- 
legere și o alta cu temă impusă. 
Dăm mai jos clasamentele celor 
trei specialități, menționînd la fie
care participant locul ocupat la 
tema liberă (prima cifră) și la te
ma impusă (a doua cifră).

Probleme în 2 mutări : 1. M. As-

ACTIVITATEA ȘAHISTĂ
• Timișoara nu-și dezminte bu

nul renume de a fi regiunea cu 
cea mai susținută activitate șahis
tă. Iubitorii de șah din această 
parte a țării sînt angajați în aces
te zile într-o serie întreagă de 
competiții interesante. O realizare 
plină de succes a șahiștilor timi
șoreni este campionatul regional 
individual, care a programat recent 
semifinalele sale desfășurate în 6 
grupe. La Timișoara au jucat trei 
grupe, în care întrecerile s-au în
cheiat cu următorul clasament: 
grupa l-a: R. Palterer 10 p., A. 
Bălan 91/, pz, M. Goricz 9 p., R. 
Partes 8 p.; grupa Il-a; R. Ale- 
xandrescu 10 p., E. Szabo 91/, p.,
S. Iszak 8 p., I. Mendelsohn 7 p.; 
grupa III-a: G. Giinsberger 9‘/s 
p., Igreț 71/, p., M. Rozvan 7 p., 
Lerner 6'/j p. In grupa din Lugoj 
s-au clasat pe primele locuri C. Rai- 
na 13 p., I. Linția 12'/i p., S. Ba- 
cu 12 p., Galantai Îl1/, p. Grupa 
Reșița: C. Butnaru și I. Ghera 12 
p-, N. Ravasz 11 p., Anichita lO’/z 
p. Finala se va disputa cu 14 ju
cători. O inițiativă interesantă în 
această direcție este programarea 
finalei în patru orașe diferite. Ea 
va cuprinde două runde pe săptă- 
mînă (sîmbătă și duminică) și se 
va juca in orașele Timișoara, Lu
goj, Reșița și Caransebeș, astfel 
că iubitorii de șah din toate aces
te patru centre vor avea ocazia 

gătiri, noi le-am explicat că da
torăm forța și rezistența noastră . 
metodei de pregătire multilatera
lă. Mulți au rămas surprinși a- 
flînd că în afară de box, nod mai 
practicăm atletismul, baschetul, 
voleiul sau fotbalul.

In trei zile cît am stat la St E- 
tienne, am avut mult de văzut 
Acest oraș die mineri posedă nu
meroase clădiri frumoase dar șl 
case mici, insalubre, situate pa 
uliță strimte, întortocheate. Mine^ 
ril din St Etienne luptă pentru o 
viață mai bună și solildainiltatea 
lor le va aduce în rele din urmă 
victoria. Ne-am reîntors lia Pairi», 
vzitînd minunatele sale cotnari 
de artă. După două zile de odihnă 
a fost programată ultima gală în 
sala Tranzit. Aveam să înfrunt 
un adversar puternic, pe france
zul Millouc, care a început me
ciul într-un ritm infernal. In prk 
ma repriză n-am putut face alt
ceva decît să mă apăr. Antreno
rul Doculescu m-a sfătuit la pân
ză să fac pasul lateral și să con
trez. Astfel l-am sfiit de vreo rf- 
teva ori pe Millouc să lovească în 
gol, în timp ce eu am plasat rf- 
teva croșete. Juriul m-a desemnat 
învingător la puncte. Titi Dumi
trescu luptînd cu Psalmi Viola a 
învins din nou, iar Manon Bicres
cu a terminat la egalitate cu O- 
mar. Polonezii au avut de ase
mene o comportare bună reușind 
să obțină și ei victorii prețioase.

Noaptea de anul nou ne-a găsit 
pe toți membrii micii noastre de
legații la Praga. Aci am întîmpi- 
naT anul 1955. Intr-o cameră a 
hotelului Palas din Praga, am 
prins postul de radio București. 
I-ar atunci cînd bătăile ceasului au 
vestit sosirea noului an. toate 
g sudurile noastre s-au îndreptat 
spre patria noastră dragă, spre 
partidul și guvernul nostru care 
pun la dispoziția tuturor sportivi
lor cele mai bune mijloace pen
tru pregătirea lor, ajutîndu-i să 
reprezinte cu cinste culorile țării 
peste graniță-.

chenazi (Locomotiva București)
II, II; 2. V. Nestorescu (Știința 
Buc.) III—IV,I; 3. V. Cuciuc (FL 

roșie Constanța) I, IV; 4. L. Loe- 
ventan (Constructorul Buc.) V,
III. 5. E. L5vy (Metalul Buc.). 
VIII—IX, V (11 concurenți).

Probleme în 3 mutări: 1. P.
Diaconescu (Recolta Buc.) I, III; 
2. P. Vătărescu (Progresul Olte
nița) III, I—II; 3. L. Loeventon 
(Constructorul Buc.) IV. I—II; (8 
concurenți).

Studii de final: 1. L. Loeventon 
(Constructorul București) I, 0; 2. 
Șt. Deneș II, 0; 3. P. Vătăresca 
(Progresul Oltenița) III, 0; (4 con- 
curenți).

O-------

să asiste la finala campionatului 
lor. Se apropie de sfîrșit campio
natul „celor 111 echipe*, o fru
moasă tradiție a șahiștilor timișo
reni. Echipele joacă împărțite în 
8 grupe.

(De la subredacția noastră 
din Timișoara)

® La Oradea s-a desfășurat o 
frumoasă manifestație șahistă de
dicată memoriei maestrului Ștefan 
Szăbo. S-au întîlnit echipele O- 
radiei și a Lugojului. Rezultatul a 
fost egal; 4—4. La primele mese 
s-au înregistrat rezultatele: Bor- 
bely (O) — Pichler (L) ’/»— 
Rotaru (O) — Liniția (L) '/,—*/,, 
Makai (O)— Șchiopescu (L) 1—0.

(N. Rohalmi, corespondent)
• La Iași au luat sfîrșit semifi

nalele campionatului orășenesc. In 
prima grupă s-au calificat pentru 
finală Weisman, Rotenberg și Lu- 
doșel cu cîte 9’/3 puncte (din 11 
partide). In grupa doua: Sălceanu 
9'/, puncte (din 10 partide), Căli- 
nescu 7'12, Filipescu 7.

(R. Untu, corespondent)
• In Capitală, colectivul sportiv 

Metalul Semănătoarea a organi
zat un simultan de șah susținut de 
fostul campion republican, maes
trul sportului Victor Ciocîltea. La 
40 mese au jucat iubitorii de șah 
de la uzina Semănătoarea. Simul
tanul a fost urmat de exerciții de 
gimnastică și de o demonstrație ’de 
tenis de masă susținută de jucă
torii fruntași T. Harasztosi, T. Rei

ter, P. Peseta și M. Popescu.



Echipele C.C.A. campioane R.P.P. de floretă bărbați și sabie.
De la stingă la dreapta: sus: A. Vîlcea, V. Chelaru, T. Iile, I. Istraie; jos: C. Georgescu, Șt. 

Tapalagă, I. Zilahy și. D. Mustață.

Pe marginea campionatului republican de fotbal
IV. Aspecte din munca de instruire si antrenament

SCRIMERII DE LA C.C.A. SÎNT PENTRU A C1NCEA OARĂ CAMPIONI AI ȚĂRM
Echipele C.C.A. au cucerit pen

tru a patra oară consecutiv tittail 
de campioană de floretă și pentru 
a cincea oară pe cel de sabie, rea- 
lizînd o performanță unică în is
toria acestui sport, la noi în țară.

Dacă aceste performanțe se re
petă de atîția ani fără îndoială 
ci ele sînt urmarea firească a va
lorii individuale a trăgătorilor 
ce-au compus echipele, dar tot
odată ele își au baza în crește
rea neîncetată a măiestriei spor
tive a trăgătorilor. Fără ca sche
letul echipelor să se schimbe, de 
la un an la altul, au fost promo
vate în cadrul formațiilor elemen
te noi, tinere, care au avut astfel 
prilejul să progreseze și să se 
ridice la valoarea trăgătorilor de 
bază ai echipei. In plus, prin e- 
Lanul adus de acest tineret, echi
pele C.C.A. au căpătat mai mul
tă forță, au devenit mai dârze și 
mai hotărîte în obținerea victo
riei. De altfel, „secretul* victori
lor echipelor C.C.A. constă toc
mai în omogenitatea valorii tră
gătorilor lor, precum și în varie
tatea bazei tactice a acestora. 
Urmărind comportarea celor 8 
campioni, constatăm că tactici cu 
totul diferite trebuie folosite în 
fața lui Chelaru — ofensiv prin 
excelență, — sau în fața lui Geor
gescu — recunoscut prin stilul 
său defensiv, — în fața luă Ta
palagă care este „mercur - pe 
planșe, față de Vîlcea care este 
calm și calculat în fiecare acți
une, sau în fața lui Istrate care

Sportul
In anul care a trecut sportul ae- 

romodelist a cunoscut noi și re
marcabile succese ilustrate atlt de 
numeroasele performanțe de valoa
re (8 noi recorduri republicane— 
micro + 5 recorduri republi
cane — aeromodele) cît și de nu
mărul mare de participant prezenți 
ia diferite întreceri și demonstrații 
de aeromodele.

Principala competiție prevăzută 
tn calendarul sportiv al constructo
rilor de aeromodele a fost cam
pionatul republican de micromo
dele programat pentru luna aprilie, 
dar care din motive obiective a fost 
amînat pentru o dată ulterioară. 
Astfel că spre deosebire de anii 
precedenți, de astă dată cei mai 
de seamă aeromodeliști din țară au 
fost chemați să-și măsoare forțele 
într-o întrecere în aer liber: cam
pionatul republican dte aeromodele. 
La startul acestei mari competiții 
operative au fost prezenți cunoscuții 
constructori de aeromodele Ionel 
Georgescu, Mihai Lăzăirescu, Mir
cea Geanoglu precum și un mare 
număr de tineri mai puțin cunos
cut, dar cu frumoase perspective 
cum ar fi Ștefan Racz, Anton Nagy, 
Aron Spinghel și alții. Printre per
formanțele cele mai valoroase se 
pot enumera cele trei recorduri re
publicane la categoriile propul
soare terestre (Robert Kaiser), pro
pulsoare hidro (Victor Gaba) și 
motomodiele (Ernest Kiss). In 
rîndul aeromodeliștilor noștri .au 
fost viu comentate celle două recor
duri republicane stabilite în luna 
decembrie la clasa aeromodelelor de 
viteză și mecanice cu zbor captiv 
2,5 cmc., de către Anania Moldo- 
veanu și — respectiv — G. Cra- 
ioveanu. Aceste performanțe se nu
mără de altfel printre cete mai 
bune d-n Europa.

O altă competiție republ'cană re
zervată constructorilor de aeromo- 
deJe a fost campionatul republican 

acționează înainitînd cu acțiuni în 
contra-timp, față de Tudor Hie 
cane folosește atomja, executed a- 
tacuri din retragere pe mersul ad
versarului. Numai din aceste cî- 
teva exemple reiese că echipele 
campioane de floretă și de sabie 
sînt adversari deosebit die dificili 
pentru toate celelalte echipe, de
oarece stilul șt metodele de luptă 
ale trăgătorilor diferă de la unul 
la celălalt, în așa fel încît echi
pele adverse trebuie să stăpîneas- 
că toată gama procedeelor tactice 
pentru a le putea face față.

Roadele culese la sfîrșitul fie
cărui campionat din ultimii cinici 
ani, nu se datoresc numai cauze
lor despre oare am vorbit mai 
sus, ci și faptului ca în toată a- 
cej>stă lungă perioadă dte timp, 
trăgătorii de la C.C.A. s-au pre
gătit cu man multă conștiinciozi
tate decât trăgătorii din celelalte 
echipe, au muncit mai mutt în- 
tr-un spirit colectiv și au fost a- 
nâmați de dorința de a fi campi
onii țării.

In aceste condițiuni, obiectivul 
lor — acela de a fi primii în ța
ră — au reușit să-l îndeplineas
că ani de-a rîndul. Dar, canside- 
rînd că în rindurife acestor echi
pe sînt numai sportivi fruntași, în 
fața lor a stat o sarcină mult 
mai mare: aceea de a reprezenta 
cît mai bine culorile patriei în în- 
tîlnrrile internaționale. Ei au ob
ținut cîteva succese și în acest 
domeniu, dar realizările lor sînt 

aeromodelist în 1954
de micromodele desfășurat In luna 
decembrie în sala Floreasca din 
Capitală. Deși această întrecere a 
avut loc la începutul activității de 
cameră, totuși se poate afirma că 
a fost încununată de succes. In ca
drul probelor regulamentare, cit și 
în afară de concurs (tentative de 
record) recordurile țării au fost 
mereu asaltate, astfel că după e- 
puizarea ultimelor lansări, pe ta
bela de performanțe au fost însem
nate opt noi recorduri republi
cane. Unii concurenți cum ar fi 
Zoltan Kpki și V. Gaba au prezen
tat modele originale care au evo
luat pentru prima oară la noi în 
țară.

Dar trecerea în revistă a activi
tății aerotnodei istice pe anul 1954 
na se poate rezuma numai la pre
zentarea cîtorva aspecte de la aces
te două mari competiții. Un roi 
important în creșterea neîncetată 
a avîntuilui sportului aeromodelist 
l-a avuit intensa activitate compe- 
tițională pe scară locală. In unele 
regiuni cum ar fi Cluj, Arad, Re
giunea Autonomă Maghiară și mai 
ales în orașul București au fost or
ganizate cu regularitate concursuri 
de aeromodele care au avut drept 
urmare asigurarea unei activități 
continue și creșterea neîncetată a 
numărului de tineri aeromodeliști. 
Dintr-un astfel de concurs s-a ri
dicat și Ileana Fall (Tg. Mureș) 
care, apoi, promovată în echipa 
Regiunii Autonome Maghiare a 
avut o remarcabilă comportare în 
întîlnirea celor mai buni construc
tori de micromodele.

Saltul calitativ realizat de a«no- 
modeliștii noștri în anul trecut se 
poate constata și d’in progresele în
registrate în domeniul studierii, 
construirii și experimentării aero
modelelor teleghidate. Așa cum am 
arătat la timpul potrivit, mai mulți 
aeromodeliști au trecut de îndată 
fa construirea acestui modem gen j 

încă departe de posibilitățile ce le 
au. Și aceasta pentru că dezvol
tarea lor este ținută ta loc de o 
serie de lipsuri importante.

Cu aitft mai grave sînt aceste 
fâpsttri, care n-au permite o crește
re pe măsura capacități» trăgăto
rilor, cu cît ele aparțin ace
tona cane sînt chemați să a- 
sJgune condițiile cele mai bu
ne de pregătire șl de progres. 
Nu este admisibil ca trăgătorii 
fruntași, care dețin de atîția aia 
titlurile de campionii ai țării, și pe 
care se pune bază în formarea e- 
chlpei reprezentativei, să fie lip
siți de un antrenor permanent 
care să le înlesnească însușirea 
unor cunoștințe avansate tehnfco- 
tactice, și care să le organizeze 
munca de pregătire pe bazele cele 
mai științifice.

Dacă la această principală lipsă 
se mai adaugă și faptul că tră
gătorii fruntași sînt plimbați din 
sală în sală pentru a-și face antre
namentele (în timp ce C.C.A dis
pune de o sală specială de scri
mă), putem trage concluzia că e- 
chipele noastre campioane n-au 
condiții satisfăcătoare de pregăti
re și din această cauză valoarea 
lor n-a ajuns acolo unde trebuie 
să fie. Este de dorit ca odată cu 
noua performanță obținută de tră
gători acestora să fi ae pună la 
dispoziție condiții fa Ca<re an 
dreptul și cu ajutorul cărora vor 
putea realiza în viitor victorii de 
și mai mare răsunet.

RENATO ILIESCU

de aeromodele. Unui dintre aceștS 
— Constantin Stere — a terminat 
de curîrid instalarea ta bordul mo
delului a mecanismelor de radio 
recepție. Modelul său se află in 
faza experiențelor de zbor. Tot la 
acest capitol se poate vorbi și 
despre Ion Bobocel, care tn luna 
decembrie a scos în zboruri de
monstrative primul autogir cu zbor 
captiv din țara noastră.

★
In anul care a trecut cea mai 

bogată activitate aeromodebs- 
tică s-a desfășurat in ora
șele Tg. Mureș, Cluj și Bucu
rești. Merită apoi suHinaat 

avîntul luat de această disciplină 
sportivă In marile centre muncito
rești, Hunedoara, Petroșani și Ba
cău. In competițiile republicane 
unii aeromodeliști din aceste loca
lități s-au clasat pe primele locuri, 
Comei Uleia (Petroșani) cîștigînd 
chiar titlul de campion republican 
la categoria mecanice cu zbor cap
tiv 5 cmc. De asemenea, este demn 
de remarcat faptul că în anul care 
a trecut deprinderea tineretului ca 
construcția aeromodelelor a fost în- 
tîlnită nu numai la orașe ci și fa 
sate. Astfel, în comunele Pecica și 
Sîntana regiunea Arad există pu
ternice cercuri de aeromodele unde 
tinerii din G.A.S., G.A.C. și S.M.T. 
desfășoară o rodnică activitate.

In anul 1954 în sportul aeromo
delist s-au manifestat și o serie de 
lipsuri. Nu mai revenim asupra lor, 
întrucît acestea sînt de acum cu
noscute de Aeroclubul Central.

Socotim însă că în momentul de 
față atenția tovarășilor din acest 
for de îndrumare și control trebuie 
îndreptată îndeosebi spre atragerea 
unui mare număr de tineri și tinere 
în practicarea acestei discipline a 
sporturilor aviat'ce prin extinderea 
rețelei de cercuri aeromodelisțtee. 
în asa tel încît să nu existe oraș 
din țară fără o astfel de activitate.

Anal'za activității pe un an în
treg a unei echipe constituie un 
mijloc prețios pentru îmbunătăți
rea muncii, din toate punctele de 
vedere, fa acea echipă. Cercetarea 
profundă a comportării echipei în 
general și a fiecărui jucător în 
parte, cu sublinierea specială a 
lipsurilor, discutarea cauzelor ge
nerale și speciale care au deter
minat comportarea, dezbaterea în 
amănunțime a muncii organizato
rice, administrative și de instru
ire și antrenament — toate ace
stea la un loc, nu fac altceva de- 
ctt să stabilească obiectivele ac
tivității viitoare și să ducă fa 
măsurile cele mai potrivite în ve
derea atingerii acestor obiective.

In fotbal, ca în toate celelalte 
discipline sportive, astfel de a- 
nalize sînt absolut necesare. Ele 
constituie o metodă de lucru să
nătoasă, grație căreia lipsurile și 
cauzele lor sînt mai ușor de sta
bilit, iar măsurile de remediere 
mai ușor de găsit.

Sarcina aceasta revine în prin
cipal antrenorilor, care au în gri
ja tor pregătirea jucătorilor, cu 
care muncesc cot la cot aproape 
un an întreg și pe care îi cu
nosc cu toate calitățile și defec
tele 1or. Deci, antrenorii sînt pri
mii în măsură să asigure o anali
zare profundă a comportării jucă
torilor, să tragă învățămintele și 
să ia măsurile de îndreptare.

Campionatul categoriei A pe 
anul 1954 a fost, din punct de ve
dere al instruirii și antrenamen
tului, plin de învățăminte, care 
trebuie să constituie puncte de 
plecare în activitatea de pregăti
re a viitorului campionat.

Nu se poate spune că anul tre
cut antrenorii nu au muncit bine. 
Dimpotrivă. Ei au desfășurat o 
activitate mai bună, mai organi
zată decît în anii precedenți .Din 
punct de vedere fizic, echipele 
s-au prezentat în general, mai bi
ne, rezistînd duratei și rigorilor 
unui campionat cu o desfășurare 
neregulată și mai pasionantă ca 
orictnd. Unele echipe ca Știința 
Timișoara, Dinamo București sau 
Locomotiva Timișoara și-au îm
bunătățit concepția de joc. In 
special prima a făcut o cotitură 
remarcabilă, trecfnd de la un joc 
bazat pe elan, 1a un joc tehnic 
destul de bine orientat tactic. De 
asemenea, unii jucători ca: Băcuț 
II. Ene (Dinamo București), Ca- 
paș (FI. roșie Arad), Ivănescu 
(C.C.A.), Sbîrcea, Ciosescu (Ști
ința Timișoara), Suciu, Dragoman 
(Știința Cluj), Pereț (Flacăra 
Ploești), Vakarcs H (Locomotiva 
Tg. Mureș), Cacoveanu (Metalul 
C. Turzii). Hidișan (Dinamo O- 
rașul Stalin) etc. și-au îmbună
tățit pregătirea, pnacticînd un fot
bal de mai bună calitate. însăși 
faptul că echipele au aplicat — 
corect sau greșit permanent sau 
sporadic — tactici de joc expri
mate de multe ori prin ..scheme 
speciale*, arată o mai mare preo
cupare pentru acest lucru față de 
1953. O tendință care a apărut 
mai accentuată fa echipele frunta
șe a fost aceea spre un joc cu 
doi centri înaintași. Tactica acea
sta a fost folosită de multe ori 
d« Flamura roșie Arad, Dinamo 
București, Locomotiva Timișoara 
etc Acest fapt dovedește că an
trenorii respectivi au fost preocu
pați de problema măririi randa
mentului, a eficacității a tăcute’

Activitatea antrenorilor a dat 
însă ocazia să se constate și mul
te lipsuri care împiedică dezvol
tarea spre un fotbal modern, cît 
mai ofensiv, bazat pe multă vi
teză, variație și eficacitate. In ge
neral, aceste lipsuri provin din- 
tr-o cauză pe care noi am mat 
subliniat-o: „goana după rezulta
te imediate". Antrenorii (situația 
este generală) s-au lăsat atrași 
în această cursă a rezultatelor și 
au pășit pe o cale ne justă, influ- 
ențînd în mod negativ munca lor 
de pregătire a jucătorilor. Astfel, 
ei au neglijat probleme impor
tante ca individualizarea antrena
mentelor, îmbunătățirea pregătirii 
tehnice și tactice generale a fot
baliștilor. In schimb, el au recurs 
de la meci la meci, la mijloace 
ieftine, la acele „tactici speciale* 
neconfprme cu posibilitățile jucă
torilor și adevărate frîne în calea 
dezvoltării unui fotbal complet, 
dar care puteau duce la obținerea 
unor rezultate favorabile. Măsu
rile acestea speciale au privit în 
primul rînd apărările. Dacă Di
namo București. Flamura roșie 
Arad sau Știința Timișoara s-au 
preocupat în egală măsură de a- 
părare și atac străduir.du-se să 
facă un joc cît mai complet, îs 

schimb cele mai multe echipe au 
pus accent miai mult sau foarte 
mult pe apărare. Unele (CjC.A. de 
pildă) au făcut-o canstrînse die 
împrejurări (indlsponiibiilități), al
tele însă au recurs' fa întărirea 
apărării prin aplicarea unor „tac
tici speciale* da scop în sine: 
Metalul Ctmpia Turzii a aplicat 

acei joc negativ la ofsaid, ca și 
Flacăra Ploești uneori; aceasta 
însă a folosit permanent o altă 
„tactică specială* ; dublarea sto
perului, ceea ce a răpit un om a- 
tacului; Dinamo Orașul Stalin, 
de asemenea, a jucat cu stoperul 
dublat și cu mijlocași pe posturi 
de inter; C.C.A. și Știința Cluj au 
avut deseori mijlocași ca interi, 
ca și. Locomotiva Timișoara ta 
meciurile în deplasare (acasă fe
roviarii a>u făcut un joc deschis) 
etc. In general, datorită goanei 
după rezultate imediate, s-a alu
necat pe o pantă greșită a folosi
rii „tacticilor speciale* și a fost 
neglijată în mod nepeirmis pregă
tirea tactică generală a jucători
lor, singură în măsură să asigure 
o orientare justă pe teren a ju
cătorilor, pe măsura capacității și 
posibilităților lor, ca și adaptarea 
ta oricare schimbare neașteptată 
a jocului. Mulți jucători nu an a- 
ceastă pregătire tactică generală, 
de bază, și aceasta s-a văzut clar 
atunci rind nu le-a reușit o „tac
tică specială*: ei nu au mai știut 
să se descurce, să treacă la altă 
tactică pentru a face față jocului 
(de pildă: Flacăra Ploești în jo
cul cu C.C.A) Mai mult, ei nu 
știu să combată o tactică specială 
oa aceea a jocului la ofsaid (e- 
xemple: meciurile eu Metalul 
Cîmpia Turzii).

Pe de altă parte — și aici se 
găsește o a doua mare lipsă în 
munca antrenorilor — execuțiile 

tehnice ale celor mai mulți jucă
tori nu corespund cerințelor actu
ale ale jocului modera; ele sînt 
statice și unilaterale și cu ele se 
urmărește realizarea unui joc în 
viteză și aplicarea cu succes a 
unor scheme tactice care pretind 
în primul rind o pregătire tehni
că avansată. Or, această pregă
tire a rămas tn urma preocupări 
lor de ordin tactic. Fără o tehni
că individuală dezvoltată nu se 
poate realiza un joc bine orien
tat tactic, deoarece lipsesc toc
mai mijloacele de realizare.

In sfîrșit, aceeași mentalitate a 
obțineri» rezultatelor imediate a 
influențat în mod negativ proce
sul de instruire și antrenament și 
în ceea ce privește partea sa dis
ciplinară. Jucătorii au primit din 
partea conducătorilor și a unor 
antrenori pretextul unui joc inco
rect, exagerat de dur, al actelor 
nesportive pe teren. Este ebr că, 
cerîndu-li-se rezultate Imod’ate, 
jucătorii au găsit o justificare 
pentru jocul lor astfel conceput 
pentru atingerea acestui soop. 
Deci a fost neglijat și rolul dte 
educatori care revine antrenorilor.

Am subliniat numai cîteva as
pecte negative d!n munca de in
struire și antrenament desfășura
tă în 1954. Trebuie să subliniem 
însă, că la aceste lipsuri au con
tribuit și colegiul central al an
trenorilor și cele mai multe din 
colegiile dirr țară, care mi au dus 
o suficientă muncă de îndrumare 
și control, dovedind uneori o pa
sivitate regretabilă.

Aspectele subliniate sînt sufici
ente pentru a contura sarcinile si 
obiectivele viitoarelor pregătiri ale 
echipelor de categorie A. In pri
mul rind, antrenorilor trebuie să 
li se asigure depline condiții pen
tru desfășurarea unei munri te
meinice, în acord cu cerinței" si 
năzuințele fotbalului nostru. Ca 
tehnicieni, ei trebuie să e’bă sta
bilitate, libertate în a-.țiunea de 
pregătire și formare a cetonei, 
dar și răspundere în munca lor. 
Aceștia vor asigura desfăișsrarea 
unei pregătiri serioase, în care in
dividualizarea antrenamentelor. îm
bunătățirea continuă a tehnicii to- 
dividuale și pregătirea tactică ge
nerală să constituie preocupări 
principale, aliaturi de manca de 
educare a sportivilor. Procesul de 
instruire și antrenament trebuie a- 
șezat pe baze cu totul săfnătoa^ 
se, ferit dte influtentele dăună
toare ale unei mentalități negati
ve împotriva căreia trebuie lup
tat nemeetat cu hotărine. Rezulta
tele nu se obțin prin paleative 
tactice, artificialități. ci numai 
printr-un joc ofensiv, de caMtate 
și eficace, bazat pe o temeinică 
și potrivită pregătire a jucătorilor 
din toate punctele de vedere. Cu 
astfel de echipe și jucători, clasa 
fotbalului nostru va crește.



Primele întreceri oficiata de hochei pe gheață
Pe terenurile de gheață d.n Ora

șul Stalin, Sighișoara, Miercurea 
Ciuc și Cluj, jucătorii de hochei 
se avîntă, mîine, în primele jocuri 
oficiale ale anului...

27 de echipe, reprezentînd 19 
orașe din tară, pornesc întrecerile 
primului campionat de categorie B 
organizat la noi.

Este un eveniment de deosebită 
importantă pentru hocheiul nostru, 
pentru că el marchează începutul 
unei activități cu caracter de ma
să, cu competiții diferite, care an
grenează echipe numeroase și din 
centre răsipîndite pe tot întinsul 
țării. Spre deosebire de ultimii ani, 
cînd echipe de hochei nu activau 
decit în cîteva orașe (București, 
Tg. Mureș, Orașul Stalin, Cluj, 
Miercurea Ciuc), azi se tntîlnesc 
în competiții, hocheiștii' din Galați 
cu cei din Arad, cei din Iași cu 
cei din Sibiu, cei din Rădăuți cu 
cei din Petroșani, Tîrnăveni, Sebeș, 
Sighișoara. Constituirea atîtor echi
pe de hochei este un succes pen
tru mișcarea noastră de cultură 
fizică și sport și dovedește grija 
și sprijinul, care se acordă tuturor 
ramurilor sportive fa noi.

Octtpîndiu-ne de seriile categoriei 
B de anul acesta, trebuie să re
marcăm că atît la Orașul Stalin, 
cît și la Cluj, Miercurea Ciuc și 
Sighișoara, lupta pentru primul loc 
se anunță a se da între două 
trei formații (Aceasta, ținîrad sea
ma de valoarea arătată de echi
pele respective în anul trecut).

Să începem cu seria de Ia Orașul 
Statin. Aici se întrec pentru pri
mul loc Știinta Galați, Constructo
rul Orașul Statin și — eventual 
Metalul Uzinele de Tractoare. A- 
ceste 3 echipe se atîunță mai o- 
mogene. au loturi mai valoroase, 
mai bine pregătite. In afară de 
acestea mai participă Flacăra 
Orașul Stalin. Minerul Petroșani. 
Progresul Tg. Săcuiesc. Metalul 
Pucurești. Constructorul Petroșani 
După ctrm se vede, sînt Inse'»'—

Activitatea la tenis de masă din Capitală
Lunile care urmează vor aduce 

pentru jucătorii și jucătoarele de 
tenis de masă din Capitală o în
viorare a activității lor comipetițio- 
nale. Deaceea, membrii comisiei 
orășenești de tenis de masă Bucu
rești au luat o serie de măsuri 
menite să ducă la o cît mai bună

o

INFORMAȚII
AMĂNUNTE DESPRE

MECIURILE CONCURSULUI 
Nr. 1

(etapa din 9 ianuarie)
Situația în clasamente și rezul

tatele obținute de echipele pro
gramate in acest concurs este ur
mătoarea :

„Cupa de iarnă"
I. C.C.A. - Știința I.C.F. (hand

bal masculin)
4. C.C.A. 3 1 1 1 47:46 3
3. Șt. I.C.F. 3 2 0 1 58:52 4
II. Dinamo București — Recolta 

M.Ă.S. (handbal masculin)
1. Dinamo 3 3 0 0 63:42 6
2. Recolta 3 2 1 0 60:46 5
UI. Flacăra Ploești — Locomo

tiva București (handhal masculin)
5. FI. Ploești 3 0 0 3 40:60 0
6. Loc. Buc. 3 0 0 3 38:60 0
„Cupa Sfatului popular al ora

șului Timișoara"
IV. Metalul Reșița — Progresul 

Timișoara țhandbal mase.)
Metalul Reșița: cu Metalul 

I.C.M.M. 6—3 și cu Progresul A- 
rad 6—8. Progresul Timișoara 
cu Tehnometal 8—19.

V Metalul Reșița — Progresul 
Timișoara (handbal fem.)

Metalul Reșița : cu FI. roșie Ind. 
linei 2—2 și cu FI. roșie Jimbo- 
lia 5—3. Progresul Timișoara: cu 
Voința Timișoara 0—13.

VI. Tehnometal Timișoara — 
Progresul Arad (handbal mase.)

Tehnometal: cu Loc. Timișoa
ra 24—4 și cu Progresul Timișoa
ra 19—8. Progresul Arad: cu FI. 
roșie Jimbolia 25—11 și cu Meta
lul Reșița 8—6

VII. București — Tg. Mureș
(handbal fem.)

Bucureșt- — Timișoara 16—3, 
Tg. Mureș — Orașul Stalin 14—6.

Vili. Grașul Stalin — Timisoara 
(handbal fem.)

Orașul Stalin — Tg. Mureș
6—-!4, Timișoara — București 

in total 8 eempe. (Aceaista este se
ria cu cel mai mare număr de 
participanți).

Citind lista echipelor participante 
la întrecerile seriei de la Miercurea 
Ciuc se profilează ca principali 
pretendfenți la primul loc Pro
gresul Gheorgheni și Auîntul Re
ghin două echipe cu activitate mai 
veche și cu loturi care cuprind 
cîțiva jucători cunoscuți. Din rest, 
mai poate emite pretenții Progre
sul Miercurea Ciuc, care are avan
tajul de a se fi antrenat din timp 
și de a fi susținut numeroase me
ciuri de antrenament și verificare. 
Celelalte 3 formații înscrise Ia a- 
ceastă serie sînt: Voința Sf. 
Gheorghe, Progresul lași și Flamu
ra roșie București.

La Sighișoara, unde pentru pri
ma dată se organizează o compe
tiție de hochei de amploare, prima 
șansă de calificare pentru turneul 
de baraj este a echipei locale Fla
mura roșie, care anul acesta are 
un lot și mai „tare- decit anul 
trecut. Principalii adversari ai si- 
gh'șorenilor vor fi hocheiștii de Ia 
Tîrnăveni și cei de la Rezervele de 
muncă dm București. Dintre cele
lalte echipe înscrise, se dă ca si
gură participarea următoarelor: 
Voința Sighișoara, Progresul Odor- 
hei. Constructorul Sibiu.

Cea de a patra serie a categoriei 
B din acest an se dispută la Cluj. 
Apreciind după comportările din a- 
nul trecut, principalii concurenți la 
locul întîi al seriei ni se par Con
structorul Tg Mureș și Avîntul 
Sebeș, care vor avea de trecut pes
te elanul și dorința de afirmare a 
tinerilor care alcătuiesc echipele : 
I ocomotiva Cluj, Flamura roșie 
Cluj. Constructorul Arad, Progre
sul Rădăuți și Flamura roșie Tg. 
Mureș.

Reamintim că primii clasați în 
categoria B se vor îrutîlni într-tm 
turneu de baraj, la Cluj, pentru 
calificarea în campionatul catego- 
-î'-: A din anul viitor.

O-------  

organizare a competițiilor care vor 
avea loc. In acest scop, toți arbi
trii de tenis de masă din Capitală 
sînt convocați în ziua de 10 Ianua
rie la ora 18 la sediul comitetului 
orășenesc C.F.S. București din stf. 
V. Alecsandri nr. 6.

Qtanosport
Campionatul R. D. G.
IX. Turbine Erfurt — Wismut 

Karl Marx Stadt (2—0)
Turbine: acasă: 7 5 1 4 17: 4 11 
Wismut: depl. 6 0 2 4 11:17 2 
Turbine ocupă locul 1 iar Wis

mut locul 5
X. Z.S.K. Vorwarts Berlin — 

Aktiwist B. Senftenberg (0—0)
Vorwarts: a-

casă: 7 4 2 1 13:11 10
Aktiwist: de

plasare: 6 3 0 3 10:11 6
Vorwarts ocupă locul 7 iar Ak

tiwist locul 3.
XI. Motor Zwickau — Chemie 

Karl Marx Stadt (2—0)
Motor: aca

să : 6 4 0 2 14:1(1 8
Chemie: depla

sare: 7 2 4 1 9:10 8
Motor ocupă locul 10 iar Ghemie 

locul 12. Din cele 11 puncte tota
lizate de Ghemie în tur, opt au 
fost realizate în deplasare și doar 
trei pe teren propriu.

XII. Chemie HaUe Leuca—Fort- 
schritt Meerane (2—1)

Chemie: aca
să : 6 4 1 1 9c 59

Fortschrițt:
deplasare: 6 0 0 4 5:17 6

Chemie ocupă locul 8 iar Fort- 
schritt ultimul loc: 14. La me
ciurile de rezervă sînt favorite 
Știința Timișoara, S.M.T.C.F. Ti
mișoara, FI. roșie U.T.T. șt Avîn
tul Deta.

★
Echipele din campionatul R D.O. 

sînt alcătuite din salariați din ur
mătoarele ramuri de producție: 
Turbine —Uzine electrice, Wismut 
— mine, Aktiwist — industria căr
bunelui, Motor — industria mași
nii, Chemie — industria chimică, 
Fortschritt — industria textilă.

★
Meciurile din concursul nr. 1 se 

dispută duminică intre orele 14— 
21,30. Concursul se închide în în
treaga țară astă-seară-

Pentru ridicarea mă:estriei pedagogice a antrer.ori’or

Importanța și foloasele studierii pedagogice
In activitatea de cultură fizică 

și sport din țara noastră sînt tot 
mai mulți antrenorii care studiază 
cu atenție manualele de pedago
gie. Ei își însușesc cu acest prilej 
numeroase și valoroase cunoștințe, 
pe care le adaugă celor învățate 
din experiența celor mai buni an
trenori și pedagogi sovietici...

Nu este insă mai puțin adevărat 
că prea puțini dintre acești an
trenori au împărtășit celorlalți ex- 
reriența lor — prin viu grai sau 
în scris — și tot așa de adevărat 
este faptul că mai sînt și astăzi 
antrenori care, dintr-c condamna
bilă lipsă de interes, nu au studiat 
și nici nu studiază problemele 
pedagogice. Pentru aceștia din 
urma munca educativă și instruc
tivă se limitează Ia vechile pro
cedee, ta vechea experiență, așa 
cum au apucat-o de la înaintașii 
lor- Dar, vechea experiență, nelu
minată de știință, negeneralrzată 
in lumina teoriei avansate pedago
gice, nu valorează nimic. Acesta 
este motfriM pentru care acest soi 
de experiență se numește „empi
rism" sau „practicsm îngust’*.

In condițiile de dezveitnre a 
mișcării noastre de cultură fizică, 
în urma eforturilor clasei munci
toare și prin sprijinul larg acordnt 
de partid și guvern operei de edu
cație a tineretului, nu mai este 
permis nici unui educator să lu
creze empiric, neștiințific. nu mai 
este permis să ignoreze datele pe
dagogei șî ale celorlalte științe a- 
jutătoare.

Practicismul îngust, empirismul 
și lipsa de interes a unor antrenori 
pentru ridicarea măiestriei lor pro
fesionale și pedagogice, explică ta 
cea mai mare măsură faptul că t:- 
neretul nostru sportiv nu primește 
o suficient de justă îndrumare, că 
progresul care se înregistrează este 
insuficient în multe ramuri spor
tive și în multe colective, deși 
condițiile materiale sînt îndestulă
toare.

Pentru înlăturarea acestor lip
suri, precum și pentru îmbunătăți
rea metodelor de lucru, a metode
lor de predare și educare, antre
norii trebuie să studieze cu atenție 
problemele de pedagogie și să facă 
eforturi intense pentru a-și însuși 
și aplica în mod creator datele ul
time ale științei educației.

Vom ilustra importanța studiu
lui problemelor de pedagogie luînd 
în discuție cîteva din capitolele 
cele mai de seamă pe care un ci
titor le poate întîlni studiind ma
nualul de pedagogie de sub redac
ția lui A. 1. Cairov, manualul de 
pedagogie al prof. 1. T. Ogorodni- 
cov și P. N. Șimbirev — ambele 
apărute în traducere romînească în 
Editura de Stat — sau recentul 
Manual de pedagogie editat de Mi
nisterul învățămîntului.

Capitolul „Bazele generale ale 
pedagogiei’*, cu care începe ma
nualul, introduce pa cititor în pro
blemele cele mai generale și tot
odată cele mai importante ale ști- 
ir^ei despre educația tineretului. 
Din studierea acestui capitol an
trenorii vor înțelege esența edu
cației, caracterul de clasă al edu
cației îa societățile împărțite ta 
clase antagoniste și. ceea ce este 
deosebit de important, scopurile și 
sarcinile educației în societatea so
cialistă și cocnimistă.

Antrenorii își vor însuși învăță- 
tura marxistă despre scopul edu
cației și se vor convinge de nece
sitatea de a asigura tinerilor pe 
care-i educă o dezvoltare multila
terală, armonioasă, atît din punct 
de vedere intelectual cît și fizic. 
Omul dezvoltat din punct de ve
dere intelectual, dar slab din punct 
de vedere fizic, ca și cel dezvoltat 
din punct de vedere fizic, dar lip
sit de cunoștințe, nu pot reprezen
ta idealul omului nou. Educația 
fizică constituie o parte integrantă 
a educației comuniste, scopul ei 
fiind acela de a forma construc
tori și .apărători ai statului socia
list, sănătoși, vigttroși și optimiști.

Studiind pedagogia, antrenorii 
vor înțelege valoarea extraordinar 
de mare a educației fizice în pro
cesul general de educație a tine
retului statului socialist Ei vor 
studia cu și mai mult interes și a- 
tenție problemele teoretice ale pe
dagogiei. căutînd să pătrundă în 
esența procesului educativ, ir»*ele- 
gînd astfel că în societatea pe ca
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re o construim azi nu este indi
ferent scopul pentru care se face 
educația tineretului, așa cum nu 
sînt indiferente nici conținutul și 
nici metodele de instruire și e- 
ducare.

Studiul pedagogiei mai înarmea
ză pe educatori cu valoroase cu
noștințe din domeniu] teoriei învă
țămîntului. In acest capitol este 
sintetizată experiența celor mai 
buni pedagogi care, prin activita
tea lor teoretică și practică, au 
stabilit legile după care trebuie 
să fie condus procesul învățămîn
tului. Capitolul acesta, care poartă 
și titlul „Didactica", scoate în e- 
vidență caracterul dublu al proce
sului de învă*ămînt. și anume, ca
racterul educativ și caracterul in
structiv. Invățămîntul, ca proces 
de transmitere de cunoștințe, abi- 
’:tăți și deprinderi, constă din e- 
ducarea capacității de percepere și 
înțelegere a elevilor și, in același 
timp, din înarmarea lor cu price
perea de a învăța, de a-și organi
za munca și studiul, educ:"du-le 
totodată și trăsăturile de caracter.

Principiile didactice constituie 
normele de bază care determină 
organizarea procesului de învăță- 
mînt Cunoașterea și aplicarea lor 
asigură caracterul științific al a- 
cestui proces, în care cerințele 
principale pot fi exprimate în ur
mătoarele puncte :

1. — perceperea materialului’ de 
către elevi se face mai ușor dacă 
în prezentarea acestuia se ține 
seama de particularitățile individu
ale ale gândirii lor, dacă materia
lul este selecționat în așa fel îneît 
să trezească atenția și interesul e- 
levilor Prezentarea intuitivă a ma- 
terialu'ui ușurează procesul însu
șirii cunoștințelor elevilor:

2. — trebuie să se acorda o im
portanță deosebită însușirii rațio
nale și conștiente a cunoștințelor. 
Elevii trebuie să fie învățați să în
țeleagă faptele, să pătrundă în e- 
sența lor, să descopere legăturile 
dintre ele și legile care le conduc. 
Acest fapt duce la deprinderea de 
a munci independent și la capacita
tea de a aprecia critic propria ac
tivitate, asigurând o permanentă 
lărgire șî adîncire a legăturilor 
dintre cunoștințele dobîndite și 
viață, dintre cunoștințe șl activi
tatea practică;

3. _ jn procesul învățămîntulu’, 
educatorii trebuie să asigure fixa
rea în memorie a cunoștințelor 
însușite și consolidarea priceperi
lor și a deprinderilor necesare în 
activitatea sportivă;

4. — cunoștințele transmise ele
vilor trebuie prezentate în mod 
sistematic, pentru a ușura în felul 
acesta înțelegerea materialului de 
către elevi;

5. — în procesul învățămîntului. 
trebuie să se țină seama de par
ticularitățile individuale ale elevi
lor, respectîndu-se cerințele acce
sibilității cunoștințelor.

îndeplinirea cerințelor mai sus 
enumerate asigură orientarea și 
caracterul științific al muncii de 
instruire, aceasta fiind o parte și 
un aspect al procesului general de 
educare a sportivilor. Alegerea con
ținutului — stabilirea planurilor 
de învățămînt, a programelor —, 
precum și alegerea metodelor de 
predare și organizare a lecției, sînt 
probleme" pe care antrenorul le va 
cunoaște și înțelege studiind mai 
departe capitolul consacrat didac
ticii.

Un capitol important ai pedago
giei îl constituie teoria educației, 
în care sînt tratate problemele e- 
ducărîi elevilor în spiritul moralei 
comuniste. Educația morală trebuie 
să stea în permanență în centrul 
atenției și preocupărilor antrenori
lor noștri. Una din cele mai de 
seamă cerințe ale procesului de 
instruire și educare este formarea 
conștiinței socialiste a elevilor, e- 
ducarea trăsăturilor comuniste de 
caracter, educarea în spiritul prie
teniei, tovărășiei și al dragostei 
față de colectiv

In studierea acestor probleme, 
antrenorii au un serios sprijin în 
lucrările marelui pedagog sovietic

A. S. Macarenco. Operele acestuia 
constituie un neprețuit izvor de în
vățăminte pentru oricare om care 
muncește îîi domeniul educației.. 
„Poemul pedagogic*’, „Steaguri pe 
turnuri’* sau „Opere pedagogice 
alese”, apărute în traducere romî
nească, cuprind, într-o formă lite
rară și ușor accesibilă, rezultatele 
unei deosebit de bogate experiențe 
pedagogice. In operele lui Maca- 
renco se poate urmări istoria în
chegării, formării și dezvoltării u- 
nui colectiv de elevi. Experiența 
marelui pedagog sovietic va ajuta 

. pe antrenori să organizeze activi
tatea în colectivul sportiv, sa sta
bilească „liniile de perspectivă*’ 
ale muncii colectivului și tonul și 
stilul acestei munci

Pedagogia științifică, pedagogia 
sovietică, scoate în evidență im
portanța educării în colectiv, prin 
colectiv și pentru colectiv. Dezvol
tarea spiritului de colectivitate este 
deosebit de importantă și duce la 
rezultate înalte în activitatea peda
gogică și sportivă. Lupta pentru 
rezultate înalte și pentru cucerirea 
victoriilor este strîns legată de 
gradul de dezvoltare a patriotis- 
mu'ui și a dragostei pentru co
lectivul din tare face parte sporti
vul. Membrii unui colectiv sportiv 
bine închegat care au idealuri co
mune. care nu sînt dominați de 
porniri individualiste, știu să lupte 
pentru cucerirea victoriilor. Sînt 
nenumărate exemplele de sportivi 
și de colective care, animate de 
patriotism și spirit de colectivitate, 
au făcut eforturi duse pînă la sa
crificiu pentru a apăra cu cinste 
culorile Republic i noastre sau ale 
asociației și colectivului pe care le 
reprezentau.

Trebuie subliniata importanța or
ganizării colectivului și rolul edu
cativ pe care îl are colectivul 
asupra membrilor’ care îl compun. 
In organizarea colectivului de spor
tivi, antrenorul are rolul conducă- 

, tor, el fiind acela care îndrumea- 
ză activitatea, stabilește scopurile 
și acțiunile principale și asigură 
condițiile unor raporturi juste în
tre membri, acestui colectiv. La 
rîndul său, colectivul ate influen
ță asupra membrilor care îl com
pun, dar numai cu condiția ca el 
să fie sudat, cînd organele sale 
de conducere și-au stabilit modul 
de a lucra, cînd s-a format — 
după expresia lui Macarenco — 
un ton și un stil iust al muncii 
colective.

In afară de acțiunea exercitată 
de colectiv asupra sportivilor, a- 
ceștia sînt influențați în permanen
ță de personalitatea antrenorului. 
Studiul pedagogiei U ajută pe an
trenor să cunoască rolul imens pe 
care îl are exemplul in educație. 
Atitudinea antrenorului față de 
muncă și față de acțiunile colec
tive se reflectă și în munca sporti
vilor. Așa cum s-a arătat mai îna
inte, prin exemplul personal, an
trenorul contribuie și Ia educarea 
voinței și a trăsăturilor de carac
ter ale sportivilor. Atitudinea an
trenorului față de sportivi trebuie 
să fie plină de grija pentru perfec
ționarea morală și pentru ridicarea 
măiestriei sportive a acestora, fără 
să fie o atitudine dulceagă și fără 
să caute să creeze simpatie din 
partea sportivilor. Antrenorul își 
cîștigă simpatia și autoritatea nu 
prin mijloace ieftine, ci prin prin
cipialitate, prin muncă ordonată 
și prin exigență față de colectiv și 
de propria sa persoană.

Studiul pedagogiei îl conduce pe 
antrenor în întreg procesul instruc- 
tiv-educativ, îl ajută să se oriente
ze în cele mai variate situații și 
să aleagă metodele și măsurile 
cele mai potrivite- îmbinarea meto
delor de predare cu metodele edu
cării în spiritul moralei comuniste, 
îmbinarea acțiunii educative exer
citată asupra individului, cu ac
țiunile exercitate asupra colectivu
lui și priceperea de a stabili sar
cini și scopuri apropiate, fără a 
pierde din vedere scopul suprem al 
muncij educative, — toate acestea 
se învață și trebuie să fie învă
țate de antrenorii conștienți, care 
doresc din suflet sâ-și orienteze 
științific importanta lor activitate.



ScVorii fac pregătîr? pentru „Cupa Âvîstiu”
Au fost amenajate noi pirtii pe Semenic

Din punct de vedere competi- 
țioual, in tara noastră, hocheiul 
a cîștigat întrecerea cu schiul. Cu 
toarte că zăpada a poposit de mul
te zile pe crestele munților, ho- 
cheiștii — dezavantajați de fap
tul că numai patinoarul din Mier
curea Ciuc putea fi folosit în zi
lele mai friguroase — au par
ticipat totuși pină acum la o În
trecere mai importantă. Ei au aș
teptat cu răbdare ca gheața topi
tă peste zi să se întărească sea
ra, incrucișînd crosele într-o între
cere pe care corespondenții noștri 
ne-o caracterizează ca pasionantă.

Ce au făcut schiorii în zilele a- 
cestea. în care stratul alb de nea 
s-a îngroșat mereu, bucurînd în 
eipecial pe fondiștii care se pregă
tesc la Poiania Stalim ? Răspunsul 
nu e greu de dat : au continuat 
antrenamentele cu aceeași sirguin- 
tă, iar dacă au pierdut întrece
rea cu hocheiștii nu sînt dispuși 
în schimb s-o piardă pe cea cu 
cronometruL Acesta îi așteaptă la 
15 ianuarie pe pîrtifle de la 
Bușteni, eu (prilejul „Cupei A- 
vîntul", la care se anunță o par
ticipare deosebit de numeroasă. E 
și.firesc să fie așa, deoarece este 
prima competiție importantă a se
zonului, în care cei mai buni schio
ri își vor verifica forțele și sta
diul de pregătire. Și nu trebuie 
6ă uităm că cei mai mulți dintre 
6chiorii fruntași și-au început pre
gătirile încă de la jumătatea lu- 
nei iulie a anului trecut, continuând 
apoi să se antreneze fie în sălile 
de gimnastică, fie făcînd lungi 
crosuri, iar apoi cind zăpada s-a 
așternut pe pârtii, ei aiu folosit 
schiu-rile. De altfel, certe cîteva an
trenamente cronometrate efectuate 
de schiorii fruntași, în ultimele 
săptăminix la Poiana Stalin, ne a- 
rată că aceștia diețin de pe acum 
o formă satisfăcătoare.

Tocmai de aceea ne întrebăm 
dacă la întrecerile de la Bușteni, 
Gh. Crrstoîoveanu se va dovedi și 
«ie data aceasta cel mai bun cobo- 
rîtor. sau poate titlul va reveni 
tai Bîră, Pandrea sau Birsan... 
Dar la întrecerile feminine ? Va 
Învinge Magdalena Marotmeanu 
sau Efoa'-eta Suciu? Iată răspun
suri pe care ni le vor da acele 
cronomefrelor.

Sarcini foarte inseminate revi-n 
desigur asociației Avintul care or
ganizează competiția. Va trebui să 
asigure întrecerilor certe mai bune 
condiții de desfășurare, mobilizind 
un număr însemnat de arbitri și 
materialele necesare unei astfel de 
competiții. In orice caz, trebuie să 
atragem atenția responsabililor con
cursurilor că este absolut necesar 
ca arbitrii să fie mobilizați din 
timp pentru a prelucra noile mo
dificări ale regulamentului, pe care 
trebuie să le aplicăm de la prima 
întrecere de schi a acestui sezon.

★
Următoarea competiție la care 

vor participa cert mai bunii schiori 
ai țării noastre este cea din ca
drul Cupei R.P.R., pe care o or
ganizează pe muntele Semenic a- 
sociația Metalul. Cei mai buni 
schiori ai țării noastre se vor în- 
tîlni în competiția organizată în a- 
propierea Reșiței în zilele de 21 și 
23 ianuarie.

încă de la începutul iernii aso
ciația Metalul a depus toate efor
turile pentru organizarea acestei 
competiții. Ea nu s-a mărginit să 
se ocupe de cazare și de mobiliza
rea corpului de arbitri, ci a acor
dat o at-nti» deosebită pîrtiilor.

In cursă. Maestrul sportulu: Mi
hai Bird s-a pregătit intens pentru 
competițiile acestui sezon. Fotogra
fia noastră îl înfățișează intr-una 
din întrecerile de anul trecut.

Membrii colectivelor Metalul din 
regiune și în special cea ai colec
tivului din Reșița au contribuit în 
mod efectiv la amenajarea pîrti
ilor, la repararea funicularului. 
Sub conducerea lui Ludovic Gedeon 
și Ion Schuster ei au defrișat 
o pîrtie pe o lungime «te 2610 me
tri și cu o diferență de navei de 
700 metri. Pe muntele Semenic mai 
există de asemenea o pîrtie de 
slalom dintre cele mai bune, iar 
pîrtiile de fond au fost și ele mar
cate fiind astfel pregătite pentru 
concurs. La întrecerile din cadrul 
„Cupei Metalul" pot lua parte a- 
proape 300 de concuirenți, care vor 
fi cazați în numeroasele cabane 
care există în apropierea pîrtiilor.

★
încă din prima zi a acestui an 

schiorii din Cluj au putut să facă 
primele antrenamente pe zăpadă. 
După cum ne comunică subredac- 
ția noastră din localitate, schiorii 
colectivului Locomotiva I.C.C.F 
s-au deplasat la Băișoara, unde 
s-au pregătit sub conducerea an
trenorului Alexandru Daniel.

Primul concurs de schi la care 
vor participa sportivii diin Cluj se 
va desfășura mîine în pădurea Fă
get Această întrecere este organi
zată de comitetul raional CFS, de 
pe acum colectivele înscriind un 
număr însemnat de participanți.

In aceeași zi comitetul regional 
C.F.S. va organiza la Florești un 
concurs, cu ocazia căruia va fi se
lecționat lotul care va reprezenta 
regiunea Cluj în întrecerile de la 
începutul acestui sezon. Schiorii 
din acest lot se vor antrena in
tens î.n vederea concursurilor inter
regionale, la care vor lua parte la 
Baia Mare, Tg. Mureș, Stîna de 
Vale, Vlădeasa, etc.

Este interesant de remarcat că 
în acest an în secțiile de schi ale 
diferitelor colective sportive din 
oraișut Cluj, numărul membrilor a 
crescut simțitor. In vederea angre
nării unui număr și mai mare de 
tineri în practicarea acestei dis
cipline sportive, la Cluj s-au des
chis zilele acestea cinci oentre de 
antrenament.

Unul din reporterii noștri fotografi s-a înapoiat chiar ieri de la 
Poiana Stalin. El a adus numeroa se imagini frumoase, cele mai 
multe tnfă(ișindu-i pe schiorii noș tri fruntași la antrenament, lată 
una din grupele concurențelor la probele alpine condusă de Ion Co- 
liban, înainte de a începe antrena meniul. Obiectivul fotografic i-a 
surprins pe Magdalena Marotinea nu, Elisabeta Suciu, Ion Coliban, 
Mihai Bîră. Ghcorghe Voiculescu, Mircea Enache, Mihai Dragomi- 
rescu și Nicolae Pandrea.

Bobrov
mulți ani în urmă, austriacul Karl Schăf- 

fer putea să adauge gloriei saie de patina
tor artistic pe aceea de recordman de înot, cehul 
Karel Kozeluh era la fel de bun tenisman, fotba
list ș’ hocheist. sovieticul N. G. Ozolin stabilea 
recorduri la atletism ca și la săriturile pe schi... 
Dar recordurile râmin acum mai repede în urmă 
Și multora li se pare inexplicabil cum Alexandra 
Ciudina recșeștr fie atît recordmană mondială 
la pentatlon, cri ș: cea mai bună jucătoare de 
volei dm lume. Ș; poate cu tot atîta uimire s a 
aflat în 1948 că fotbalistul Bobrov, cel care în 
anul 1945 s-a afrnnat în mod strălucit cu pri
lejul meciului de fotbal Dinamo Moscova-Arsenal 
Londra (4-3), este în același timp unul dintre 
cei mai buni jucători de hochei din Uniunea So
vietică

Vsevolod Bobrov este astăzi, intr-adevăr, cel 
mai strălucit reprezentant al renumitei școli da 
hochei pe gheață din Uniunea Sovietică. 
Cu prilejul campionatelor mondiale de hochei, 
desfășurate în anul 1954 la Stockholm, Bo
brov, care deținea si calitatea de căoitan al 
reprezentativei U.R.S.S., a dus din victorie în 
victorie echipa sa. In ultimul med și cel mai 
greu, cu reprezentativa Canadei, echipa Uniunii , 
Sovietice a repurtat o victorie epocală, cîștigînd 
cu scorul de 7-2. Atunci, Bobrov a primit cupa 
atribuită celui mai bun jucător al campionatului 
mondial.

Vsevolod Bobrov a început să practice sportul 
de mic copil, pe pajiștele din jurul satului natal 
Vara juca fotbal, iar în timpul iernii, hochei cu 
mingea. Echipa de copii a școlii sale era vestită 
prin victoriile repurtate asupra celorlalte echipe 
d’n împrejurimi. Cînd a terminat școarta, micul 
Vsevolod a plecat la Leningrad. El Învăța ca 
ucenic într-o mare uzină, iar timpul liber și-I pe
trecea vara pe gazonul terenului de fotbal, iar 
iarna pe terenurile de gheață.

In anul 1941, cînd fasciștii germani au cotro
pit țara sovietică, tînărui Vsevolod Bobrov, în 
vîrstă de 18 ani. a fost primit la școala mili
tară, unde a găsit • printre tovarășii săi de arme, 
mulți prieteni de sport. Cînd războiul a luat 
sfârșit, Bobrov a rămas în armată, devenind 
membru a! clubului sportiv Ț.D.K.A., iar mai 
tîrziu la V.V.S. (Forțele militare aeriene).

In anul 1948, la clubul Ț.D.K.A. a început să 
fie practicat hocheiul cu puc. Bobrov, care era 
fruntaș în hocheiul cu mingea, a îndrăgit și 
această disciplină sportivă, devenind unul^ dintre 
cei mai pasionați jucători. Astfel s-a făcut că 
Bobrov a abandonat fotbalul, dedieîndu-se exclu
siv hocheiului cu puc ș* fiind unul dintre pro: 
motorii acestui sport în Uniunea Sovietică. Bo
brov a fost părtaș activ la ascensiunea atît de 
rapidă pe care a înregistrat-o hocheiul sovietic 
în ierarhia valorilor mondiale.

Și în cursul anului 1954, Vsevolod Bobrov a 
fost totdeauna prezent în echipa reprezentativă 
de hochei a Uniunii Sovietice. In întîlnirile in
ternaționale, susținute în luna decembrie 1954 
de hoche;știi sovietici în Elveția și Suedia, Bo
brov a fost din nou unul dintre cei mai buni 
jucători. In special la Stockholm, unde publicul 
îl cunoaște bine din timpul campionatelor mon
diale, i s-a făcut o adevărată manifestație de 
simpatie. In al doilea mec> împotriva Suediei, 
cînd el a marcat golul victoriei, spectatorii en
tuziaști au scandat cuvintele: „Bravo Bobrov“1

Amatorii de hochei din lumea întreagă aș
teaptă cu nerăbdare să afle noi isprăvi _ minu
nate ale acestu* sportiv excepțional. Și fără în
doială că Bobrov va a«a un cuvînt grâu de 
spus la viitoarele campionate mondiale, în care 
reprezentativa Uniunii Sovietice își va apăra 
titlul de cea mai bună echipă din lume.

Vsevolod Bobrov, căpitanul reprez entativei ae ho* 
chei a Moscovei schimbă flori cu Ek stein (K.E.V) îna
intea meciului cîștigat de sportivii sovietici cu 6—0, la 
Berlin.

In cîteva rînduri

r

Europei
• Campionatul de baschet a! ora

șului Moscova întrunește peste 200 
echipe, formate din sportivi din 
uzine, fabrici, școli, instituții și 
universități. La campionatul de vo
lei al capitalei Uniunii Sovietice, 
care se desfășoară în patru mari 
săli de sport iau parte peste 4.000 
voleibaliști.

• Printre sportivii sovietici care 
au primit recent titlul de maestru 
al sportului se află și canotorii 
Berkutov și Kolossovski. Alexandr 
Berkutov, în vîrstă de 21 ani. este 
student Ia Institutul de petrol din 
Moscova și a cîștigat campionatul 
unional de schif individual. Nikolai 
Kolossovski are 36 ani și este pro
fesor. El a făcut parte din echipa
jul de schif 8-f-l al U.R.S.S., care 
a cucerit de două ori cn—.nionatul

gheața uriașului
• Cu prilejul concursurile’ orga

nizate în 1954, aeromodeliștii sovie
tici au stabilit 13 noi recorduri 
unionale. Dintre acestea, o perfor
manță superioară recordului mon
dial este aceea obținută de mode'ul 
tînărului Piotr Velicikovski din Ka- 
zahstan. Modelul său, condus prin 
radio, s-a menținut în aer timp de 
2 ore. și 26 minute.

• La 1 ianuarie s-a desch s pe 
terenul Expoziției Agricote raionale 
cel mai mare patinoar din vipitala 
Uniunii Sovietice. Suprafața totală 
a gheții este de peste 100 000 m. o. 
Au fost amenajate vestiare cu o ca
pacitate de 10.030 locuri. In timpul 
nopții, mari reflectoare luminează

patinoar.

• 13.000 de participanți a înfr»- 
nit campionatul de șah-fulger al o- 
rașului Leningrad. Competiția a în
ceput în colectivele sportive, conti- 
nuînd în raioane. La semifinale au 
participat și maeștrii, iar la turneul 
final printre cei 14 compețitori au 
putut fi văzuți marii maeștri Tai- 
manov, Toluș, maeștrii internațio
nali Korcinoi, Spaski și alții. A cîș
tigat tînărui maestru Victor Korci
noi, cu 12'/2 puncte din 13 posibile.

Cum se joacă hochei-bandi
Pe stadionul Dinamo din Mos

cova fHfiie din hou steagul între
cerilor. Se dispută campionatul 
unional de hochei cu mingea (ban- 
di), la care participă cele mai 
bune zece echipe din Uniunea So
vietică. La terminarea turului, în 
frunte se află campionii de anul 
trecut, hocheiștii de La C.S.K.-MO. 
Ei sînt neînvinși după cele 9 
jocuri, în care au întrecut, printre 
alții, cu 4-1 pe dinamoviștii drn 
Moscova, deținătorii Cupei U.R-S.S. 
și cu 2-1 pe Burevestnik, echipă 
clasată pe locul III în campionatul 
de anul trecut. După toate aparen
țele, militarii au mari șanse de a-și 
păstra titlul și în acest an, deși 
scorurile strânse realizate în fața 
celor mai multe dintre celelalte e- 
chipe finaliste anunță o hiptă 
foarte disputată și în jumătatea a 
doua a campionatului.

Credem că este interesant pen
tru cititorii noștri' să descriem pe 
scurt, cum se joacă hocheiul cu 
mingea, numit în mod curent ho
chei-bandi. Aceasta mai ales fiind
că este vorba de ur, sport de iarnă 
care se bucură de o enormă popu
laritate în Uniunea Sovietică și în 
țările nordice ale Europei. Hochei- 
bandi este practicat mai de mult 
în aceste țări și abia în anii din 
urmă i s-a alăturat hocheiul cu 
puc, cel modem. Oru_.n, vechiul 
hochei, cu mingea, rămîne foarte 
răspândit tn rândurile tineretului 
Wiefei El prezintă în primul

rind avantajul de a N condus de 
reguii cu mult mai sknple și- se 
poate organiza mult mai ușor de
cât hocheiul cu puc.

Bandi este de fapt copia aproape 
fidelă a fotbalului, am spune „un 
fotbal de iarnă". Dimensiunile te
renului de gheață stat de aproxi
mativ 110x75 m., fără a fi nevoie 
de împrejmuire cu mantinele. Poar
ta este lată de 3,50 m. și înaltă 
de 2,10 m. Echipa cuprinde 11 ju
cători, care, ta general, se așează 
pe teren ca la fotbal, după siste- 
tmd vechi : 1 portar, 2 fundași, 3 
mijlocași șl 5 înaintași. Echipa
mentul acestora este mai puțin 
complicat decît la hochei cu puc, 
folosindu-se cos time obișnuite de 
patinaj (treninguri) cu patine sim
ple sau de hochei.

Evident, caracteristica jocului o 
dă mingea, o bilă de cauciuc cu 
diametrul de 6 cm. și greutatea 
de circa 60 gr. Crosa are o formă 
specială, asemănătoare celor de la 
hochei pe iarbă, cu lama rotunjită

(vezi desenul alăturat). Lungimea 
ei totală este de 1,20 m., lățimea 
lamei fiind de _6 cm. Crosa ctată- 
rește aproximativ 350 gr.

O partidă durează 80 mânute și 
e împărțită în două reprize. Regu-i 
Iile stat înrudite cu cele ale ho
cheiului cu puc și mai ales cu ale 
fotbalului. De Observat că, regula 
de ofsaid cere ca jucătorul in a- 
tac care primește mingea să aibă 
înaintea sa cel puțin 3 jucători 
adiverși (inclusiv portarul). Spa
țiul de pedeapsă este delimitat de 
un semicerc cu raza 20 «i„ iar 
lovitura de pedeapsă se execută 
de la 12 m. Mingea poate fi lovită 
și cu patina, corpul sau mtaa, dar 
nu pe o distanță mai mare de 3 
m. Portarul are dreptul să rețină 
mingea 5 secunde, la depășirea 
cărora se dă lovitură de la 20 m.

Hochei-bandi cere practicanților 
săi viteză, agilitate, rezistență, ca 
și o perfectă integrare în spiritul 
de echipă.

DIMENSIUNILE SÎNT tMTE 
ÎN CENTIMETRI
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Se deschid patinoarele!
După cîteya zile de moină, 

în Capitală temperatura a scăzut 
brusc. Timpul a devenit favorabil 
practicării patinajului. Amatorii a- 
cestui frumos sport de iarnă aș- 
teaptă cu nerăbdare deschiderea 
patinoarelor. In prezent, colectivele 
sportive bucweștene se ocupă cu 
lucrările pentru amenajarea tere
nurilor da gheață a căror număr 
▼a fi mai mare ca în anii trecuți.

in ‘tava zile va fi deschis pen
ițe sp irtiv' și pentru public pati- 
noa-ul de la stadionul Republicii 
la care se lucrează intens. In pre
zent gheata patmoereM este groa
să d? 5 cm. Aici se va amenaja

ți un teren pentru a găzdui me
ciurile de hoche>. In parcul spor
tiv Dinamo, terenurile de tenis și 
terenul din incinta velodromului 
vor fi transformate in patinoare 
Dacă timpul va fi favorabil, atunci 
aceste patinoare își vor desch:de 
porțile chiar duminica aceasta.

In actualul sezon, în fiecare car
tier vor funcționa mai multe pati
noare. Vor fi deschise n scurtă 
vreme patinoarele Progresul I.T.B. 
și Progresul Finanțe Bănci (str. 
dr. Staicovici), paVncarul din par
cul ,23 August", patinoarul Arta 
(str. Brezoianu), patiroarul din 
Parcul Cișm'giu și altele.

HOTARE

Sch orii maghiari a*i făcut antrenamente
m R. Cehoslovacă și R. P. Polonă

In vederea actualului sezon, 
•chiorii maghiari se pregătesc cu 
atenție. Lipsa zăpezii în acest în
ceput de iarnă nu a împiedicat pe 
component» lotului R. P. Ungare 
să desfășoare o intensă activitate. 
In toamna trecută, schiorii au prac
ticat diferite sporturi pregătitoare, 
crosuri, gimnastică, jocuri spor
tive etc.

In ultimul timp, schiorii de ta 
Honved s-au antrenat In R. Ceho
slovacă, împreună cu lotul ceho
slovac care se pregătește1 în vede
rea întrecerilor internaționale. Antre
namentele în comun au constituit 
pentru schiorii maghiari un util 
schimb de experiență. La Cema 
Hora și Spinîdleruv Mlyn, lotul 
schiorilor maghiari s-a antrenat 
sub conducerea antrenorului ceho
slovac Milan Spacek. La reîntoar
cerea în patrie, antrenorul echipei 
Honved, Molitor Istvan a declarat 
următoarele:

— In tot timpul șederii noastre 
tn R. Cehoslovacă am fost încon
jurați cu multă dragoste de prie
tenii noștri cehoslovaci. Am învă
țat mult c»n experiența schiorilor 
An (ara vecină. De pildă, antreno
rul cehoslovac a individualizat an
trenamentele pentru fiecare compo
nent tn parte. O atenție deosebită 
t-a dat lecțiilor teoretice, în cursul 
cărora antrenorul cehoslovac a ți
nut conferințe despre diferitele sti
luri folosite de cei mai bunt schiori 
din hi me. Lecțiile teoretice au fost 
complectate cu proiecții de film ți 
prezentări ale unor chinograme. In

aceste filme au fost prezentate di
ferite aspecte din pregătirea schio 
rilor din timpul verii. In tot tim
pul anului schiorii nu întrerup ac
tivitatea sportivă. Vara, schiorii se 
antrenează tn săli de gimnastică, 
punînd un accent deosebit pe pre
gătirea fizică.

Fdndiștii maghiari sint foarte 
mulțumiți de rezultatele obținute la 
aceste antrenamente. Pregătirile în 
comun au avut ca prim scop însu
șirea unui stil cît mai economic. în 
această privință, schiorii maghiari 
au făcut reale progrese.

Săritorii au făcut de asemenea 
antrenamente zilnice, la sărituri de 
circa 40 m. O importanță deose
bită s-a acordat îmbunătățirii sti
lului în timpul săriturii, asupra 
poziției corpului în aer și la ateri
zare

Componenții lotului de schi al 
R. P. Ungare au poposit recent 
și’ la Zakopane (R. P. Polonă) 
unde timp de mai multe săiptămînl 
s-au antrenat împreună cu cei mai 
buni schiori polonezi. Printre com
ponent» lotului maghiar care s-au 
antrenat la Zakopane se numără 
fondistal Betak Imre, fond'istele Bo- 
kros Gizella. Martha Magdolna, 
coborîtorul Mathe La jos, săritorii 
Mezo Bertâlan, Hemrik Ferenc și 
alții.

In momentul de față, schiorii 
maghiari își continuă pregătirile 
la Budapesta pe muntele Gellert șl 
In munții Bukk, tind" a căzut ză
padă în cantitate suf cientă.

O-------

„Cazul Fritz
Acum citeva săptămîni, 

presa sportivă de peste 
hotare a anunțat că Fritz 
Walter, căpitanul echipei 
de fotbal a Germaniei oc
cidentale, a hotărît 6ă se 
retragă din activitatea 
fotbalistică internațională 
din cauzp dificultăților 
sale materiale și caută 
angajament ca actor de 
cinema. Aceasta este încă 
o dovadă limpede că în 
lara lui Adenauer, țară 
a militarismului renăscut 
și a pregătirilor de răz
boi. sportul este sortit de
căderii totale.

In legătură cu „cazul 
Fritz Walter”, fotbaliștii 
de la B.S.G. Chemie Leu
na (R. D. Germană) au 
luat hotărîrea să trimi
tă următoarea scrisoare 
cunoscutului internațio
nal:

DRAGA PRIETENE DE SPORT 
FRITZ WALTER!

Walter”

sport cu tunica

intenție crimi- 
să devină reali-

Turneul international de șah de la Hastings
IXJNDRA (Agerpres). — Tur

neul internațional de șah de la 
Hastings a continuat la 5 ianuarie 
eu disputarea partidelor din runda
• șaptea.

Marele maestru sovietic Smîslov
• jucat cu campionul Germaniei 
occidentale Unzicker pe care l-a 
tavtos după 26 de mutări. In ur
ma acestei victorii, Smtslov și-a 
consolidat poziția de fruntaș al 
clasamentului. Jucind deschiderea 
catalană, Keres a cîștigat la Don
ner în 35 de mutări. Marele ma
estru maghiar Szabo l-a învins pe 
englezul Phillips, Fairhurst a pier
dut la Alexander și Fuderer a cîș- 
tigat la Pachman.

Partidele întrerupte din runda a 
Vl-a care au fost continuate la 4 
ianuarie au luat sfîrșit cu urmă
toarele rezultate: Unzicker—Fair- 
hurst 1—0; Alexander — Szabo 
Vî—Vi, Dormer — Phflnps ’/j—*A- 

w
La 6 ianuarie s-a desfășurat cea 

«te a opta și penultima rundă a 
tameului internațional de șah de

O

Moscova. — Vineri seara, pe 
stadionul Dinamo din Moscova, 
»-a desfășurat întîlnirea interna- 
țfooală de hochei pe gheață din
tre reprezentativele Uniunii So- 
vte®ce șî Suediei. După un joc

la Hastings. Cu un mare interes 
a fost urmărită partida dintre 
fruntașul clasamentului Smîslov 
(U.R.S.S.) și Alexander (Anglia). 
Jucînd cu albele. Alexander a pre
luat inițiativa, dar marele maestru 
sovietic s-a apărat cu multă si
guranță și partida s-a terminat 
cu un rezultat de remiză. Keres 
(U.R.S.S.) a obținut o frumoasă 
victorie în partida cu marele ma
estru maghiar Szabo. Maestrul 
iugoslav Fuderer a cîștigat la 
Dormer (Olanda) și Fairhurst 
Anglia) a învins pe Phillips 
(Anglia). Partida dintre Unzicker 
(Germania oecidentală) și Pach- 
man (R. Cehoslovacă) s-a între
rupt după 74 de mutări.

Iată clasamentul turneului, îna
inte de ultima rundă: Smîslov și 
Keres 6 puncte; Fuderer 5!/2 punc
te; Szabo 4>/2 puncte, Unzicker 
și Packman 4 puncte și o partidă 
întreruptă, Alexander 4 puncte, 
Donner 2*/2 puncte, Fairhurst l*/s 
puncte, Phillips 1 punct.

Am primit scrisoarea dumi- 
tale de mulțumire pentru felici
tările pe care ți le-am transmis 
dumitale și coechipierilor cu 
care ai cucerit campionatul 
mondial de fotbal pe 1954. Ăm 
luat cunoștință cu satisfacție de 
aprecierea pe care ai arătat-o 
rlndurilor noastre. In ele ne ex
primăm credința că jocurile 
pentru campionatul mondial din 
Elveția au fost o demonstrație 
a prieteniei între sportivii po
poarelor din aproape toate păr
țile lumii. In scrisoarea noastră 
de atunci, ne-am arătat de ase
menea speranța că și de aci în
colo vei avea posibilitatea de a 
obține noi mari succese.

De aceea, sportivii 
de la uzinele Leuna, 
una din cele mai mari 
din Republica Demo
crată Germană, au 
primit cu mare mîh- 
nire știrea că dum

neata ai luat hotărîrea 
ca în viitor să nu mai 
iei parte la meciurile 
inter-țări. Echipa pe 
care ai condus-o de a- 
tltea ori, va trebui de 
aci încolo să 
fără dtimnecta.

Cu attt mai 
meriți stntem
sportivii din R. D. 
Germană, aflind moti
vul retragerii dumita

le din sport: căutarea 
unui angajament la 
o casă de filme.

In statul nostru de 
muncitori și țărani, tu
turor sportivilor (și 
mai ales unui astfel 
de specialist cum ești 
dumneata)'*le este a- 
sigurată posibilitatea 
de a 
școli 
sport, 
fesori
Și dumneata ai pu
tea să pui la dispo
ziția tineretului co-1 
moara de experiență

sportivă pe care o posezi, a- 
vind prin aceasta o singură 

posibilitate de existență.
Ciștigarea campionatului mon

dial a fost folosită de guvernul 
Germaniei Occidentale dropt o 
reclamă naționalistă, pentru a 
masca prin aceasta pregătirile 
pe care le impune tinerelului 
tn vederea unui nou război 
mondial. Guvernul de la Bonn, 
în frunte cu cancelarul Ade
nauer vinde tineretul german 
și acceptă ca în cel mai apro
piat viitor, 500.000 tineri din 
Germania occidentală să schim
be costumul de 
militară.

Dar această 
nală nu trebuie
tatei Să luptăm împreună pen
tru a stăvili drumul războiului 
și pentru ca toți germanii să se 
înțeleagă prin tratative pentru 
realizarea unei Germanii unite, 
libere și democratice. Noi, spor
tivii din răsărit și apus, știm 
că sportul nu poate fi practicat 
decît în timp de pace și că 
într-o Germanie unită putem să 
formăm 
bune.

Dacă 
tene de 
poposi 
Democrată Germană, te rugăm 
să vizitezi pe sportivii asocia
ției „Chemie’’ de la uzinele 
Leuna „Walter Ulbricht”. 
invităm din toată inima și 
vom întîmpina totdeauna cu 
ceeași prietenie.

Cu salutări sportive!

echipe sportive și mai

dumneata, dragă prie- 
sport Fritz Walter, vei 
vreodată in Republica

Te 
te 
a-

B.S.G. CHEMIE LEUNA
Secția fotbal

lupte

nedu- 
noi,

se califica in 
superioare de 

devenind pro- 
sau antrenori.

aprig disputat, victoria le-a re
venit hocheiștilor sovietici, cu sco
rul de 4—2 (2—1, 2—1, C—0). 
Meciul revanșă se va desfășura 
duminică.

o- - - - -
Jucătorii cehoslovaci de tenis de masă, Andreadis 

și Tereba au plecat in India
Doi dintre cei mai buni jucători 

de tenis de masă din Cehoslovacia, 
Andreadis și Tereba, au plecat în 
In fia, unde vor juca în cadrul unui

turneu de 6 săptăinîni. Ei vor sus
ține meciuri în orașele: Bombai, 
Madras, Ernakulam, Bangalore, 
Haiderabad, Calcutta, Ganhat și. 
Deliii.

(eda-pa p Adrmni-îrația 8ucurești. str Const

Fritz Walter (stînga) căpitanul echi
pei de fotbal a Germaniei Occidentale 
primește felicitări de la Ferenc Puskas, 
căpitanul reprezentativei R. P. Ungare, 
după finala campionatului mondial, dis
putată pe stadionul Wankdorf dlin Berna.

începe returul 
CAMPIONATULUI 

R. D. GERMANE

Dacă în țările din nordul și ră
săritul Europei vedem foarte rar 
meciuri de fotbal în t'mpul iernii, 
ta schimb ta țările din vestul 
continentului nostru îritîfairile de 
fotbal se desfășoară cu regulari
tate și în această perioadă a a- 
nului. Printre țările ta care acti
vitatea oompetițională la fotbal nu 
este întreruptă în lunile de Iarnă, 
se numără și Republica Democra
tă Germană.

Campionatul de fotbal al R. D. 
Germane, al cărui tur a luat sfîr
șit în cursul lunii decembrie 1954, 
va continua cu desfășurarea pri
mei etape din retur pe data de 
9 ianuarie. Zăpada sau terenul în

t
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ghețat nu constituie o stavilă pen
tru ca echipele de fotbal, chiar 
cele de-juniori și pitici, să-și con
tinue activitatea. Jucătorii sfat 
deprinși cu temperatura scăzută 
și nu există pericol ca ei să ră
cească.

La 26 decembrie, s-a desfășurat 
la Berlin o întîlnire de fotbal între 
reprezentativele Berlinului occiden
tal și cel democrat. Meciul s-a 
terminat la egalitate : 3—3.

Pentru stimularea jucătorilor și 
în vederea ridicării nivelului teh
nic general, s-a hotărît ca pe vi
itor oei mai buni jucători din e- 
cbipele de fotbal ale unei asocia
ții să fie repartizați unui singur 
colectiv, care să participe la cam
pionatul republican.

In actualul campionat al R. D. 
Germane, activează 14 echipe. Pe

primul Ioc se află Turbine Erfurt, 
la egalitate de puncte ou Dinamo 
Berlin. Amîndouă aceste echipe au 
acumulat cîte 17 puncte. Pe locu
rile următoare se află echipele 
Aktiwist Brieske, Lokomotiv Leip
zig, Wismut Karl Marx Stadt, cu 
cite 15 puncte. Toate aceste echipe 
păstrează cele mai mari șanse ta 
lupta pentru primul loc.

MECIURI PE ZAPADA în 
R. P. UNGARA

Miercuri, la Budapesta și Dios
gyor, unde urmau să se desfășoare 
două jocuri restante din campio
natul maghiar, terenurile erau a- 
coperite cu un strat de zăpadă ca-î 
re atingea aproape un metru 1 Or-' 
ganizatorii n-au stat mult pe gîn- 
duri și într-un timp record, tere
nurile au fost curățate de nămeți. 
Astfel, în după amiaza acelei zile 
cele două pretendente la titlu 
Honved și respectiv Voces Lobogo 
au putut susține meciurile decisive. 
La Budapesta, Honved a primit re
plica echipei Vasas Izzo, iar la 
Diosgyor echipa gazdă a întîlnrt 
campioana de anul trecut, Voros 
Lobogo.

Pentru ambe'.e pretendente la 
titlu importanța acestor partide 
era foarte mare. Honved avea ne
voie de un singur punct pentru a 
deveni campioană, iar Voros Lobo
go trebuia neapărat să învingă 
pentru a se menține mai departe 
în lupta pentru primul loc. In me
ciul cu Honved, Vasas Izzo a cort-a 
dus cu 2—1 pînă în ultimul mi
nut, cîrtd echipa militarilor a reu
șit să egaleze printr-o lovitură de 
cap a lui Kocsis. Astfel. Honved 
poate fi socotită de pe acum cam
pioana țării pe 1954, deoarece 
Voros Lobogo, deși a cîșt'gat cu 
2—1 la Diosgyor, nu mai poate 
ajunge pe lider.

Iaită ordinea primelor clasate,
înaintea ultimelor două jocuri:
Voros Lobogo —- Honved (9 ianua-
rie) și Voros Lobogo -- Dozsa
(12 ianuarie) :

Honved 25 18 2 5 91:36 38
VdrOs Lobogo 24 15 3 6 73:24 33
Kinizsl 26 16 1 9 54:31 33
Vasas Budapesta 26 11 7 8 49:51 29
Dozsa 25 11 4 W 53:47 26

CALENDARUL INTILNIRILOR 
INTERNATIONALE ALE ECHIPEI 

DF. FOTBAL A R. P. UNGARE
BUDAPESTA (Agerpres). —■

M.T.I. transmite:
Secția maghiară de fotbal a at- 

cătuiit calendarul întîtoirilor Interj 
naționale pe care echipa selecțio-’ 
n'ată a R. P. Ungare le va susține 
In cursul! anului 1955. Jocurile eJ 
chipei maghiare se vor desfășura 
după următorul program :

Austria—R. P. Ungară, 24 apri
lie la Viena ; Norvegia—R. P. Un
gară, 8 mai la Oslo; Suedia — 
R. P. Ungară, 11 mai la Stoc
kholm; Danemarca—R.P Ungară, 
15 mai la Copenhaga ; Fin
landa — R. P. Ungară, 29 
m^j la Helsinki; R. P. Ungară— 
Scoția, iun’e Ia Budapesta: Elveția 
—R. P. Ungară, septembrie îri 
Elveția ; R. P. Ungară—U.R.S.S., 
25 septembrie la Budapesta ; R. 
Cehoslovacă—R. P. Ungară, 2 oc-' 
tombrie la Praga ; R. P. Ungară— 
Austria, octombrie la Budapesta; 
R.P.Ungară—Suiedia, 13lnoiembnîe| 
la Budapesta ; R. P. Ungară—Ita- 
ha, 20 noiembrie la--Budapesta.

HONVED BUDAPESTA VA 
SUSȚINE MAI MULTE JOCURI 

PESTE HOTARE
Campioana de fotbal a R. P. Un-- 

gare, Honved Budapesta, a primit 
numeroase invitații din partea di-’ 
feritelor echipe din străinătate. 
Deocamdată, conducerea echipei 
maghiare, nu a confirmat parti
ciparea decît la două turnee — 
unul în Belgia și altul în Franța. 
In cursul acestor luni, Honved va 
juca la Bruxelles, în cadrul unui 
turneu, Ia care participă numeroa
se echipe străine, printre care și 
fosta campioană a Italiei F. C.- 
Torino, actualmente pe locul ai 
5-lea în clasamentul italian. La 
începutul lunii februarie, Honved 
va juca la Paris, cu Racing Club 
Paris.
PRIMUL MECI AL REPREZEN

TATIVEI R.P. BULGARIA 
IN EGIPT

CAIRO. — Ieri după amiază, în 
capitala Egiptului s-a desfășurat 
prima îrufîlnire de fotbal între re
prezentativele R. P. Bulgaria și 
Egiptului. După o luptă echilibrată, 
gazdele au reușit o surprinzătoare 
victorie cu scorul de 1—0. A doua 
întîlnire R. P. Bulgaria—Egipt va 
avea loc duminică la Alexandria.

Mii!# Nr î? telefon 5 30 -5.30.37 Nr 1—9—62 STAS 3452 —62 Intr Poligrafică Nr. 2 str, Brezoianu Nr. 23— 25 Abonamen
tele se tac ta oficiile poștale prin fao torii poștali și difuzor!! voluntari din IntreprinderL


