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SCHIORI ROMINI INVITAT! ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ
La invitația Comitetului pen tru Cultură Fizâcă și Sport ai Uni

unii Sovietice, in grup de schiori din țara noastră a plecat astăzi 
dimineață la Moscova, pentru a participa la un program comun de 
pregătire cu schiorii sovietici

Din lotul care se deplasează fac parte Manele A Mese u, Con
stantin Enache, Moise Crăciun, Camei. Crăciun, Ian Sumedrea, Ian 
Cimpoia, Gheorghe Olteanu și alții
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Noua clasificare sportivă,
un program concret de acțiune D E C I Z
IN DRUMUL l'r spre o măies

trie tot mai înaltă, 6pre perfor
manțe și recorduri tot mai valo

roase, sportivii noștri au străbă
tut o etapă importantă, subliniată 
de frumoase succese, de realizări, 
care fac cinste întregii noastre 
mișcări de cultură fizică și sport.

Bucurîndu-se din plin de grija 
partidului și guvernului, înconju
rată de dragostea întregului popor, 
mișcarea noastră sportivă a înflo
rit, așa cum înfloresc toate cele
lalte domenii de activitate, sub soa
rele democrației populare. Culorile 
republicii noastre au fost purtate 
cu vrednicie de cei mai buni spor
tivi ai noștri în mari întreceri in
ternaționale și nu odată specta
torii prezenți pe marile stadioane 
sau în sălile de sport ale lumii au 
salutat în persoana învingătorilor 
și a celor mai buni sportivi pe cei 
care purtau pe piept stema Repu
blicii noastre iubite.

A crescut văzînd cu ochii numă
rul celor angrenați într-o activi
tate sportivă organizată. S-a ridi
cat simțitor plafonul recordurilor și 
al performanțelor, în multe ramuri 
atingind un nivel european sau 
chiar mondial. In lupta de fiecare 
zi cu ei înșiși, cei mai de seamă 
sportivi ai țării au urcat treaptă 
cu treaptă pe piramida măiestriei. 
Exemplul lor a însuflețit sute și mii 
de tineri care curînd au pășit, cu 
entuziasmul și puterea lor de luptă 
tinerească, în rindul celor mai buni.

Un eveniment de seamă pentru 
mișcarea noastră de cultură fizică 
a fost introducerea. în anul 1953, 
a normelor de clasificare sportivă. 
Ele au constituit nu numai jaloanele 
activității desfășurate de atunci și 
pînă acum ci, mai ales, un stimu
lent de zi cu zi, un îndreptar per
manent pentru cei care-și dăruiesc 
cu generozitate energia pentru a 
alerga mai repede, pentru a sări 
mai departe, pentru a mînui cu 
abilitate racheta, pentru a conduce 
cu tot mai mare măiestrie balonul.

In cei doi ani care s-au scurs 
de la introducerea lor, normele de 
clasificare sportivă au adus un 
aport de seamă ridicării calita
tive a sportului nostru. Pregătin- 
du-se cu seriozitate, chibzuință, 
conștiinciozitate și entuziasm pen
tru trecerea lor, sportivii patriei 
noastre au reușit să întreacă rînd 
pe rind norme prevăzute în "drep
tul categoriei a II!-a, a 11-a, a 
l-a și chiar pe cele care figurau 
la categoria maestru al sportului.

Dar clasificarea sportivă în vi
goare s-a arătat a nu mai cores
punde nivelului general al mișcării 
noastre sportive, s-a arătat a nu 
mai putea stimula în suficientă mă
sură pe sportivi în îndeplinirea 
sarcinilor trasate de Hotărîrea Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R. 
din 26 iunie 1949. 0 serie întrea
gă de norme sînt depășite de pro
gresul realizat în disciplina sporti
vă respectivă și persistența lor ar 
constitui, firește, o frîriă în mersul 
înainte ai mișcării noastre de cul
tură fizică.

Cu numărul de astăzi ziarul nos
tru începe publicarea noii clas filări 
sportive care a intrat în vigaare 
de la data de 1 ianuarie 1955.

In acest important document sînt 
stabilite principiile unice de atri
buire a clasificării și conferirii ti

tlurilor sportive. Noile norme în
deamnă pe sportivi la o perfecțio
nare și mai minuțioasă a măiestriei, 
stimulează pregătirea fizică gene
rală efectuată pe baza complexu
lui sportiv de stat „Gata pentru 
muncă și apărare”. Nu există nici 
o îndoială că noua clasificare va 
constitui un factor important în îm
bunătățirea calitativă a muncii de 
instruire și antrenament din cadrul 
colectivelor sportive. Ea va con
tribui la o ridicare și mai viguroa
să a cadrelor tinere.

La baza noilor norme de clasifi
care stă bogata experiență a miș
cării sportive sovietice, anii de 
studii științifice, îmbinați cu mun
ca practică de fiecare zi a celor 
mai de seamă antrenori, pedagogi, 
sportivi fruntași, medici sportivi 
din Țara Socialismului biruitor. Cu 
atît mai mult deci, în lupta pen
tru îndeplinirea noilor norme trebuie 
folosite metodele de antrenament 
ale sportivilor fruntași sovietici, ale 
celor mai de seamă antrenori so- 
viet’ci. Paralel cu aceasta, antre
norii, instructorii, profesorii de 
educație fizică din țara noastră 
trebuie să caute noi metode de 
pregătire a sportivilor, noi căi pen
tru perfecționarea lor tehnică și 
tactică.

Tineretul este viitorul sportului 
nostru. Printre juniori și junioare 
trebuie căutate cu perseverență 
noile talente; ele trebuie crescute 
și educate cu dragoste, dezvoltîndu- 
le prin toate mijloacele calitățile lor 
naturale. Folosind cu pricepere 
noua clasificare, antrenorii pot ajuta 
tineretului să atingă mai repede 
vîrfurile măiestriei sportive. Tre
buie promovat cu mai mult curaj 
tineretul în echipele noastre repre
zentative, în formațiile echipelor 
care evoluează în campionatele re
publicane. Tinerii sportivi trebuie 
să-și însușească nu numai tehnica 
și^tactica cea mai avansată dar și 
arta de a învinge greutățile, per
severența și puterea inepuizabilă 
de muncă în realizarea scopului 
propus. Tineretul trebuie să preia j 
și să dezvolte cele mai bune tra- I 
diții ale sportului nostru, să vadă ' 
în cucerirea măiestriei sportive în
deplinirea datoriilor sale patriotice 
față de popor.

îndeplinirea noilor norme de cla
sificare sportivă va cere din par
tea cadrelor de conducere ale miș
cării noastre sportive, din partea 
antrenorilor, arbitrilor, profesorilor 
de educație fizică, medicilor, din 
partea sportivilor înșiși o organi

zare mai minuțioasă și mai adîn- 
cită a muncii de instruire și an
trenament, o atitudine conștientă 
față de disciplina personală și ge
nerală, pentru îmbunătățirea per
manentă a calității competițiilor 
sportive.

Este o datorie de onoare a fiecă
rui sportiv aceea de a-și încorda 
eforturile pentru a asigura un 
succes deplin noii clasificări spor
tive. Aceasta va însemna de fapt 
garanția succesului întregii noas
tre mișcări de cultură fizică și 
sport, va însemna ridicarea pe 
culmi tot mai înalte a sportului 
din patria noastră.

Noua clasificare sportivă trebuie 
să constituie un program con
cret de acțiune pentru toți cei an
grenați în activitatea sportivă 1

o—-

din 31 decembrie 1954,
I A
pentru

privind clasificarea

nr. 1.605
aprobarea regulamentului 
sportivă

Campionatul de hochei al U. R. S. S.
MOSCOVA (Agerpras). — TASS 

transmite:
A început returul campionatului 

unional de hochei cu puc. In pri
mul joc al returului dsputat pe 
stadionul „Dinamo“ din capitala 
sovietică, echipa Dinamo Moscova 
a întrecut echipa Aripile Soviete
lor cu scorul de 4—3. In orașul

Elektrosral s-au întilmlt selecțio
nata locală și hcche'știi asociației 
Avangiamd din orașul Ctiliatensk. 
Victoria a revenit sportivilor din 
Celiab'nsk cu scorul de 7—3.

In clasament conduce echipa 
ȚSK—? • (Clubul sportiv central 
al Ministerului Apărării) cu 16 
puncte din 18 posibile.

Președintele Comitetului pentru Cultură Fizică 
și Sport de pe lingă Consiliul de Miniștri,

Văzînd referatul și propunerile Direcției Instrui
rii Sportive și ale Direcției Jocurilor Sportive, 
din care se constată că :

Progresul neîncetat pe care sportid din Repu
blica noastră l-a înregistrat in ultimii doi ani 
a făcut necesară o revizuire a normelor de cla
sificare prevăzute în Regulamentul cu privire la 
clasificarea sportivă, pus in vigoare pe baza De
ciziei Nr. 394 dto 14 maii 1953, care au devenit 
necorespunzătoare la cele mai multe dintre dis
ciplinele sportive.

Avîimd în vedere necesitatea de a se introduce 
clasificarea sportivă și la Pentatlon modem,

Că, spre a asigura sportivilor clasificați o pre

gătire midtilaterală, este necesar ca obținerea 
clasificării sportive să fie condiționată de obținerea 
prealabilă a brevetului G3LA. de categoria I-a 
sau a Il-a,

Spre a păstra clasificării sportive rolul ei de 
factor determinant în ridicarea măiestriei spor
tive, prin emulația pe care o provoacă între spor
tivii țării, de a ajunge la performanțe din ce în 
ce mai ridicate și in concordanță cu performan
țele ce se realizează in intilnmrle internaționale.

In temeiul prevederilor art 2 și 4 din Decretul 
nr. 329 din 9 august 1949 pentru înființarea și 
organizarea Cornitetulrri pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lingă Consiliul de Miniștri și ale art. 
8 pct A. aliniatul I din Regulamentul de orga
nizare și funcționare al Comitetului. .

DECIDE:
Art. 1. — Se aprobă Regulamentul și normele de clasificare sportivă cu textul anexat prezentei 

Decizii, din care fac parte integrantă.
Art. 2. — Prezentul Regulament și normele de clasificare sportivă intră in vigoare pe data die 1 

ianuarie 1955. j
Pe aceeași dată încetează valabilitatea și aplicabilitatea Regulamentului și a normelor de clasi

ficare sportivă, aprobat prin Decizia Nr. 394 din 14 mai 1953.
Art. 3. — Normele de clasificare sînt Valabile pe doi ani, adică de la 1 ianuarie 1955 pînă la 31 

decembrie 1956.
Art. 4. — Rezultatele obținute de sportivi pînă la data die 31 decembrie 1954 se vor avea în ve

dere și se vor aprecia în conformitate cu prevederile? Regulamentului și normelor de clasificare 
siportivă aprobate prin Decizia Nr. 394 din 14 mai 1953.

Art. 5. — Cererile de clasificare pe baza rezultatelor obținute pînă Ia data de 31 decembrie 1954 se 
pot introduce ptnă cel mai tîrziu la data de 31 ianuarie 1955.

După data de 31 ianuarie 1955, nici o cerere de clasificare nu va fi rezolvată decît pe baza norme
lor prevăzute în Regulamentul de clasificare sportivă aprobat prin prezenta Decizie.

| PREȘEDINTE 
MAMOLE BODNĂRAȘ

VREDNIC IN TOATE!

19 ani avea laoob Kirsch cind, 
terminînd școala profesională, a 
intrat pe poarta întreprinderii In
dustria Romînă de Piele din Ti
mișoara. Era în vara anului 1952. 
Kirsch, muncitor vrednic și ute- 
mist de frunte, s-a așternut cu pa
siune pe muncă și după șase luni 
numele său figura pe panoul de 
onoare al întreprinderii.

Sîrguincios, harnic, îndeminatic, 
lacob Kirsch nu irosea o clipă în 
zadar la mașina d» întins din 
secția de finisaj. Printre tovarășii 
săi de muncă, el a trezit de la 
înoeput un sentiment de admira
ție pentru seriozitatea și pricepe
rea cu oare muncea. El a fost prin
tre primii în secție care a apli
cat metoda sovietică Ciutk n, dînd 
produse de și mai bună calitate. 
Păi ziua în care și-a crt!t numele 
pe panoul de onoare, tânărul Kirsch

le-a spus, surizind mulțumit, prie
tenilor săi:

— In fiecare lună am să fiu a- 
colo, pe panou.

Și s-a ținut de cuvînt In octom
brie 1953 a lost declarat fruntaș 
in întrecerea socialistă, fiind apoi 
mereu confirmat în fiecare lună. 
In decembrie 1954 el a depășit sar
cina de plan cu 141%.

Utemistul laoob Kirsch nu se 
mulțumește să culeagă succese nu
mai în product^- Toți tinerii și 
virstnicii din întreprindere îți vor
besc ori de cite ori au prilejul 
despre însuflețirea Și pas’rnea cu 
care Kirsch practică spartul. Ad
versarii săi de pe terenul de hand
bal au și ei multe rte povestit des
pre acest trnăr. Intr-adevăr, la 
jocurile echipei I R.P., dii cam
pionatul regional, „toți ochii sînt 
pe Kirsch", unul din cei mai buni 
jucători ai formației sale, kirsch 
a trecut cu succes normele G.M.A 
și acum poartă pe piept insigna 
de gradul II. Pentru tinerii din 
întreprindere, acest muncitor spor
tiv, entuziast și neobosit, este un 
mieunat exemplu. In ult rna vreme, 
lacob Kirsch a fost ales membru 
în comisia orășenească de hand
bal și uneori arl/feazâ înttlniri 
de handbal și de fotbal.

Iacob Kirsch își soațe nota pe 
bună dreptate în carnetul său de 
însemnări, după fiecare zi tre- 
c’.țăj „Munca — foarte, nine, spor
tul — foarte bim .'

Astfel de elemente fac. intr-ade
văr, cinste tineret il.tr lostru.

(de la subredacția din 
Timișoara)

V. Smîsiov și P. Keres 
(U.R.S.S.) învingători 

în turneul international 
de șah de la Hastings
Londra (Agerpres). — TASS 

transmite:
A luat sflrșit turneul internatio> 

nai de șah de la Hastings, la cane 
au participat 10 dintre cei mal 
buni șahiști din U.R.S.S., R. P. 
Ungară, R. Cehoslovacă, Anglia, 
Iugoslavia și Olanda.

Marii maeștrj sovietici Vasili 
Smîsiov și Paul Keres au obținut 
o strălucită victorie, clasîndu-se pe 
primele două locuri cu același nu
măr de puncte.

In ultima rundă, Smîsiov l-a în-' 
vins după 36 de mutări pe Phillips, 
campionul Angliei. Marele maestru 
maghiar Szabo a cîștigat la maes-- 
trul iugoslav Fuderer, iar marele 
maestru Pachman (R. Cehoslovacă) 
a învins pe Donner (Olanda). Par
tida dintre Keres și Fairhurst ă 
luat sfîrșit cu victoria șahistuhri 
sovietic. Unzicker (Germania occi-’ 
dentală) a terminat la egalitate cu 
Alexander (Anglia). Partida Pach
man — Unzicker, întreruptă în 
runda opta, s-a terminat remiză.

Clasamentul final al turneului 
este următorul: 1-2. Smîsiov 
(U.R.S.S.), Keres (U.R.S.S.) 7,
puncte fiecare; 3-5. Pachman (R. 
Cehoslovacă), Szabo (R.P. Un
gară), Fuderer (Iugoslavia) 5*/i 
puncte fiecare; 6. Unzicker (Ger
mania occidentală) 5 puncte; 7 
Alexander (Anglia) 4’/2 puncte; 8. 
Dormer (Olanda) 21/» puncte; 9. 
Fairhurst (Anglia) l‘/z puncte; 10< 
Phillips (Anglia) 1 punct,. v



Gînduri penfru
Membrii consiliului colectivului 

sportiv al uzinelor „21 Decembrie” 
și-au făcut bunul obicei Ca în 
ceasurile de răgaz, sau după înce
tarea lucrului să se strîngă la 
sfat, pentru a chibzui cum ar pu
tea face ca munca sportivă să fie 
dusă din ce în ce mai bine.

Zilele trecute, după terminarea 
lucrului, ei s-au adun3t la clubul 
sportiv. Petre Ionescu, un bărbat 
d? vreo 40 de ani, se sfătuia cu ] 
cei zece tineri care se strjnseseră 
în jurul lui. Trebuie să știți că 
Petre Ionescu e cunoscut în toată 
uzina ca un muncitor de nădejde 
la secția șublere. In plus, el se 
ocupă și cu activitatea sportivă, 
tiind președinte al colectlvultu 
sportiv Metalul „21 Decembrie”.

— După cum vedeți, spunea el, 
am mai lăsat în urmă un an. De 
aceea ne-am strîns, fraților, ca să 
vedem cum am muncit în 1954 și 
cum trebuie să muncim în viitor. 
Roade avem, nu-i vorbă...

...Intr-adevăr, colectivul sportiv 
și-a dus munca destul de bine 
pînă acum. Membrii lui au reușit 
să-și îndeplinească sută la sută 
angajamentele luate pe linia com
plexului G.M.A., au înființat mai 
multe secții pe ramură de sport.. 
Dar cîte n-au făcut ei într-un ani 
Cea mai mare bucurie le-a prile
juit-o însă creșterea numărului de 
elemente tinere atrase în practica
rea diferitelor ramuri de sport. ~

— Vă amintiți, tovarăși, de Flo- 
rea, initcrvend unul dintre tinerii 
ce participau la această consfă
tuire. Pareă-I aud cum vorbea: 
„Degeaba cântați să mă convingeți 
că am să pot face treabă la hal
tere... Nu-s bun pentru ele...” Și 
acum știți doar, zîmbi tînărul... 
Greu îl mai dezlipești pe Florea de 
lingă haltere... Tot pe Iîngă ele stă 
ceara... A îndrăgit sportul acesta, 
și pace...

Petre Ionescu, președintele colec
tivului, risc și el înveselit de a- 
cest gînd, apoi continuă :

„Se mai ipot face multe, foarte 
multe, tovarăși, în anul acesta”. 
Și privi din nou liîrtia pe care își 
însemnase ceva. Era planul de

ÎNAINTE de termen
Comitetul orășenesc C.F.S. Si

biu și-a îndeplinit cu 20 de zile 
Înainte de termen angajamentele 
anuale. Ajutat efectiv de către lar
gul activ obștesc, format din pro
fesori de educație fizică, antrenori, 
arbitri și activiști ai colectivelor 
sportive, îndrumind și control! nd 
îndeaproape întreaga activitate, co- 
mffetul orășenesc C.F.S. Sibiu, a 
reușit nu numai să îndeplinească, 
dar chiar să-și depășească toate 
angajamentele luate.

Cele mai frumoase succese au 
fost obțnute la capitolul amena
jări de baze sportive, unde s-a în
registrat o depășire de 500 la sută. 
Succese remarcabile au mai fost 
realizate la „sportivi clasificați” 
(134,30 la sută), la „purtători 
T.G.M.A." (137,21 Ia suită), la

Vești din țară
• Pentru o mai Iairgă popuJari- 

zarc a aviației sjportive și aeromo- 
delismului s-a deschis idle ctirînd, 
în orașuil Cluj, o expoziție la care 
ți-au dat concursul ce; mai talen- 
tați aeromodellști din localitate. 
Foarte apreciate de vizitatori sînt: 
micromodetole, puAsoreactoarele, 
propulscarele, hidropropulsoarele. 
planoarele, motomodielele electrice 
ți aeromodelele captive.

• Crește neîncetat numărul pur
tătorilor de insignă G.M.A. din 
satele și comunele ra cmu'ui Orăș- 
tie, regiunea Hunedoara. Prin mun
ca dlepusă de instructori i voluntar 
Remus Bota din comuna Aurel 
Vlaicu, 16 tineri poartă acum cu 
mîndrie ins'gna G.M.A. gr. 1. Cei 
mai biine pregătiți, care s-au stră
duit să obțină la fiecare probă 
standardul calificativutuii „exce
lent’’ sînt tinerii: Cornel Lupu, Au
rel Bota, Petru Schmidt și Ale
xandru Văidcan-

Și inst-uctorul voluntar loan 
Trifan din comuna Cioara a obți
nut rezultate satisfăcătoare. Cei 
iii aspiranți care și-au trecut nor
mele așteaptă cu nerăbdare exame
nul de control pent-u a purta și ei 
insigna muilt dorită.

• In curînd, sportivii din orașul 
'"Giurgiu vor avea o nouă bază spor
tivă. Sfatul popular raional în co
laborare cu Școala medie de băieți 
nr. 1 construiesc din resurse lo
cale o sală de gimnastică pc care 
o vor dota cu aparate de gimnas
tică, panouri de baschet, stîlpi pen
tru ocuriie de voie; și mese pentru

anul acesta
muncă al colectivului sportiv pe a- 
cest an, planul la care președintele 
începuse să se gîndească încă din 
zilele reci și ploioase ale toamnei.

Discuțiile deveneau tot mai a- 
prinse. Fiecare avea de adăugat 
ceva, fiecare chibzuia cum să îm
bunătățească munca din anul 1955.

Iu cele din urmă, după ce s-au 
sfătuit cîteva ceasuri, cei din con
ducerea colectivului sportiv au ho- 
tărjt să adopte planul de muncă.

— Tovarăși, avem multe sarcini, 
constată Petre Ionescu într-un târ
ziu. Trebuie să muncim serios pen
tru ca angajamentele pe care ni 
le luăm să prindă viață™ Priviți! 
Și președintele citi încă odată pro
punerile de plan.

...Numărul membrilor colectivului 
sportiv trebuie să sporească. Se va 
organiza rrwpri mele tort a*e ancăto 
un campionat de șah și -jnsc de tenis 
de masă. Cercurile sportive de la 
secția I-a și a IlI-a, tirade munca 
mai „șchioapăită", vor fi reorgani
zate. Echipa masculină de volei 
trebuie și ea privită cu atenție. De 
asemenea, va fi formată o echipa 
feminină ide volei și ambele formații 
vor fi înscrise în campionatul ra
ional. Numeroși șahiști din uzină 
vor urma un curs special de pre
gătire sub îndrumarea mcestralir 
Gică Alexandrescu, iar cei mai bum 
vor fi înscriși în diferite competit i 
șahiste. Colectivul sportiv își ' 
îndrepta atenția cu și mai multă 
stăruință spre problema complexu
lui G.M.A. căutînd să dea noi p ;r- 
tători. In pius, membrii secțiilor de 
fotbal, volei, șah și pop:ce vor fi 
ajutați să-și treacă normele gra
dului II.

— Avem de lucru, nu glumă, re
marcă un tînăr.

— Nu-i nimic, interveni preșe
dintele. Cu cît murva noastră va 
fi mai rodmieă, cu atit ne va fi 
tnati miaire și bucuria izbirazii!

Cei de față zîmbeau încrezători. 
Ei își cunoșteau puterile, știau că 
și în acest an vor face totul pentru 
ca în colectivul sportiv munca să 
meargă tot mai bine, iar șirul suc
ceselor să fie neîntrerupt...

„purtători G.M.A. gr. 1“ (118J7 la 
sută) și la „purtători G.M.A. gr. 
II” (125,84 la sută).

La obținerea acestor frumoase 
rezultate au contribu t aproape tor/ 
te colectivele sportive din orașul 
Sibiu, evidențiindu-se în special 
colectivele Constructorul, Progre
sul, Voința și colectivele sportive 
ale școlilor din localitate: școala 
profesională Metal II, școala me
die de 10 ani băieți și fete și școala 
profesională de tracțiune C.F.R.

Printre cei care au depus o mun
că deosebită se numără Vasile Răi- 
leanu, Alexandru Scrdnicek, Nico- 
lae Tatu și Alexandru loja, profe
sori de educație fizică precum și 
Ion Palade și Mircea Gherman ac
tiviști din colectivele sportive.

(De la subredacfia noastră)

Pentru activitatea de iarnă 
din Capitală

Pînă acum se mai vorbea di 
„rnnmeiraase’e greutăți" care ar 
exista în organizarea unei in
tense activități sportive de 
iarnă în orașul București. Iată 
însă că, în acest an, consiliul 
sindical regional, prin secția de 
cuMură fizică și sport, a luat o 
serie de măsuri men te să do
vedească posibilitatea unei rod
nice activități la sporturile de 
iarnă. Astfel, pentru populari
zarea și răspîradirea schkahs 
în rîndurile oamenilor muncii 
d;n Capitală, s-a luat inițiativa 
înființării unor centre de s?hi 
la Dămăraaîa și Cocioc. Tot 
aici, aspiranții G.AAA. își vor 
putea trece, în cele mai bune 
condițiuni, normele de schi. 
Pentru cei mici vor fi organi
zate centre speciale, care vor 
funcționa la bazele sportive ale 
asociațiilor Fțlamiya roșie și 
Locomotiva. La toate centrele 
de schi, vor fi repartizați in
structori de schi și instructori 
obștești care îi vor ajuta pe 
oamenii muncii să învețe acest 
frumos sport De asemenea, 
s-au luat toate masurile pen

h. Makos si N. BrînzeaiHi: 
doi vrednici activiști 

obștești
In timp ctj aplecat deasupra 

strungului, Anton Makos privește 
cu mulțumire piesele lucrate peste 
plan, la serviciul mecanic Nicolae 
Brinzeanu lucrează de zor. Astăzi, 
vor da din nou o normă mai mult.

Pe cei doi tineri fruntași în în
trecerea socialistă îi cunosc aproa
pe toți muncitorii de la „Oțelul 
Roșu”, care îi prețuiesc pentru 
frumoasele lor succese In prodic- 
ție și în activitatea lor sportivă.

Nicolae Brinzeanu este boxer 
fruntaș, cu un bogat palmares. Po- 
sedmd o tehnică avansată, Nico- 
fae Brinzeanu a obținut numeroase 
victorii jn fața unora dintre cei 
mai buni boxeri ai țării. Plină de 
roade este și activitatea sportivă 
a strungarului Anton Makos. I-ui 
îi sîr.t dragi, deopotrivă. și hand
balul, și înotul, și schiul. La con
cursurile de schi de pe Muntele 
Mic* ca și la cele organizate pe 
muntele Semenic, el s-a clasat mai 
totdeauna printre primii.

Cei doi tineri sportivi fruntași ai 
colectivului sînt, in același timp, și 
vrednici instructori obștești. ' Ă- 
mîndoi fac parte din comisia de 
pregătire și exam:nare GALA. a 
colectivului Metalul „Oțelul Roșu”, 
care a obținut succese din cele 
mai frumoase. Datorită muncii tor 
perseverente în cel de al doilea 
semestru al anului trecut, activi- 
iatoa dn oadnd comțxtxului 
GALA. a cnroecsd o frumoasă dez
voltare. După orele de muncă, N. 
Brinzeanu și A. Makos vin In mij
locul aspirar-țitor G.M .A pe căre i 
ajută în pregătirea pentru trecerea 
normelor.

O muncă susținută au depus cei 
doi instructori obștești în rind'd 
tinerilor din uzină care nu fac 
sport pentru a-i atrage în activi
tatea G.M.A. Mergind din secție 
în secție, ei au reușit să atragă 
numeroși tineri jn concursurile pen
tru trecerea normelor G.MA Multi 
au îndrăgit apoi diferite sporturi 
pe care astăzi le practică în mod 
organizat în cadrul secțiilor pe ra
mură de sport. Aceeași preocupare 
o au cei doi activiști și pentru 
trecerea normelor gr. I al com
plexului. In ctirînd, zeci de tineri 
își vor depune examenul de con
trol G.M.A. gr. II. Atunci A. Ma
kos și N. Brinzeanu vor avea un 
nou prilej să se bucure de rezul
tatele atît de frumoase ale muncii 
lor.

Odată cu primele zile ale nou
lui an, cei doi vrednici activiști 
obștești și-au propus să-i ajute și 
mai mult pe cei care se pregătesc 
pentru trecerea normelor G.M.A., 
să muncească în așa fel îneît co
misia de pregătire și examinare 
G.M.A. a colectivului lor sa se 
poată mîndri cu o tot mai bogată 
activitate. ,

F. Romulus și Radu Zeno 
corespondenți

tru asgora«na tuturor materia
lelor sportive necesare.

In lunile de iarnă vor mai fi 
amenajate — de către asocia
țiile sportive — alte 15 pirt i 
de schi.

Pentru asigurarea activității 
la patinaj au fost luate din vre
me măsuri pentru amenajaroa a 
26 de patinoare, procurindu-se, 
în același timp, un mare număr 
de patine și materialele nece
sare echipelor de hochei pe 
gheață. Dintre numeroasele co
lective sportive d'n Capitală care 
au dovedit multă preocupare în 
rezolvarea acestei probleme, tre
buie amintite colectivele sport- 
ve de la I.T.B., Institutul Po
litehnic, Institutul pedagogic, 
Universriia&a „C. I. Parhcn", 
„Bolestaw Bierut", „Matyas Ra- 
kcsi", Tipografia Fiare*. Fa
brica de confecții „Gh. Gheor
ghiu-Dej", P.T.T.

Nici sănlușul, sportul prefe
rat al copiilor, nu a fost uitat, 
fn București au fost amenajate 
de către consiliile sportive re
gionale și orășenești ale aso
ciațiilor. opt pîrtii de săn’uș.

După (aptă
Fiecare început de an prile

juiește in colectivele sportive o 
temeinică analiză a muncii des
fășurate pentru dezvoltarea spor
tului de masă, pentru creșterea 
necontenită a performanțelor în 
fiecare disciplină sportivă. O 
astfel de analiză a avut loc și 
la colectivul sportiv Metalul din 
Cluj. Dar, spre deosebire de 
alți ani (1951, 1952, 1953) nu 
s-a mai discutat acum nici des
pre atleți fruntași, despre titlu
rile de campion R.P-R-, despre 
recorduri, nici despre perfor
manțe valoroase obținute de 
gimnaști sau de jucători de te
nis de cîmp... In schimb, s-a 
discutat foarte mult despre nne- 

• le cauze ale numeroaselor lip
suri care au frînat dezvoltarea 
activității sportive în acest co
lectiv. Astfel, unii antrenori nu 
au înțeles să răsp mJă înalte
lor lor îndatoriri printr-o mun
că botârîtă și entuz astă. Un 
„exemplu” din cele mai grăi
toare l-a dat Emerich Schnei
der, antrenor de categoria în- 
tiia la atletism. In anul trecut, 
numărul membrilor secției de 
atletism a scăzut la mai bine 
de jumătate, și aceasta din 
cauza metodelor de muncă gre
șite pe care le-a aplicat antre
norul Emerich Schneider, a de
zinteresului pe care l-a arătat 
pentru desfășurarea activității 
atletice în acest colectiv. Fap
tul că săptăa)în.i de-a rtoriul, 
nu venea Ia saiă sau la sta
dion, nu-1 împiedica însă pe an
trenorul E. Schneider să se 
prezinte cu cea mai mare re
gularitate la... casierie. Nefiind 
tras la răspundere din vreme, 
el și-a continuat nestingherit... 

i plimbările și practicile complet 
uesănă’oase. Poate fi altfel pri
vită atitudinea acestui antrenor 
care, cu prilejul concursurilor 
atletice din octombrie amd tre
cut a considerat că singura lui 
sarcină este să-i convingă pe 
sportivii din secț’a de ailetism 
să... nu se prezinte la concurs ?

Antrenorului E. Schneider 1

„Tracul” și „
Foarte des sînt întrebat de spor

tivi cum pot fi îndepărtate „fri
gurile”, frâmîntârile și insomnia 
premergătoare întrecerilor sportive, 
Itirburări care-i împiedică pe mulți 
dintre ei să realizeze performanțe 
valoroase. Cu alte cuvinte, mi se 
cere deseori un tratament împotri
va „tra'ului”.

Dar, ce este tracul? Este, pur și 
simplu, e-noț'a pe care orice spor
tiv o resimte înain'e de lupta spor
tivă, emoție direct propccțiomială 
cu importanța întrecerii, cu spe
cificul spert tuto: practicat și, In 
cazul sporturilor pe echipă, de 
postul ocupat în cadrul echipei. 
Este clar că gradul emoției este 
mai mic într-un concurs local și 
mai mare într-unul internațional, 
că el e mai redus în cazul unui 
alergător pe 100 m plat decît la 
un alergător pe 110 m garduri, 
unde intervine și problema obstaco
lelor cu un coeficient de dificultate 
mai ridicat. La fel, emoția unui 
portar, la fotbab este cu mult mai 
mare decît a unui mijlocaș.

De fapt, emoț'a este un factor 
pozitiv în pregătirea organismului 
pentru a da randamentul maxim în 
întrecerea sportivă. Emoția, denu
mită de multă lume și „trac”, este 
in legătură directă cu sistemul ner
vos central, care, la rjndul său, 
comandă, pentru buna efectuare a 
efortului solicitat, o descărcare a 
hormonului capsulelor suprarenale- 
adrenalina. Adrenalina este cea 
care acționează făcînd să crească 
tensiunea arterială, mobilizînd za
hărul la nivelul ficatului spre 
mușchi și accelerînd viteza reacții
lor între nervi și mușchi; într-un 
cuvînt ea pregătește condițiile ne
cesare unui randament sporit la 
efort.

Iată deci, că cei care se tem de 
„trac” și caută tratamente împo
triva lui greșesc. Tracul este nece
sar sportivului, așa după cum e 
necesară încălzirea înainte de con

și răsplată
s-a încredințat, de asemenea, 
sarcina organizării întrecerilor 
de cros. Verificarea situațiilor 
în care E. Schneider arata... 
depășirile de angajament, a do
vedit că, de fapt, toate situa
țiile întocmite erau false.

Colectivul sportiv a încercat 
să-l ajute, l-a chemat să-i arate 
lipsurile, să-i ceară ca pe viitor 
să activeze ca un adevarat r^.- 
trenor de tip nou. O singură 
dată a răspuns acestor chemări 
antrenorul E. Schneider și a- 
tunci pentru a-și arăta suprin- 
derea că este criticat EL, „an
trenor de categoria I-a”.

La colectivul Metalul din Cluj 
a mai activat un antrenor, tot 
atît de „harnic”. Este vorba de 
antrenorul de tenis Anton Tănă- 
sescu. Cît de frumoase erau și 
sarcinile acestui antrenor! Ele 
au devenit și mai frumoase a- 
tunci cînd cei peste 20 de tineri 
care au amenajat un teren de 
tenis de cîmp și-au manifestat 
dorința să învețe acest sport. 
Zadarnic l-au așteptat însă a- 
ceștia, ca și toți ceilalți mem
bri ai secției, pe antrenorul A. 
Tănăsescu. Timp de un an în- I 
treg, antrenorul A. Tănăsescu 
și-a desfășurat ,,activitatea” or
ganizând numeroase partide a- 
micale cu... cercul său de prie
teni. Și, în timp ce „prietenii” 
trăiau din plin bucuria pe care 
ți-o dă practicarea acestui sport, 
membrii colectivului sportiv, cei 
peste 20 de tineri care amena
jaseră cu atîta dragoste terenul ' 
de tenis, așteptau cu nerăbdare 
ziua cînd antrenorul Anton Tă
năsescu avea să se schimbe sau 
să ...fie schimbat. Ziua aceasta 
a întârziat e drept, dar a ve
nit Analizînd comportarea an
trenorului de ten:s A. Tănăsescu 
și a antrenorului de atletism E. 
Schneider. colectivul sportiv 
Metalul din Cluj a hotărît înlo
cuirea tor și renunțarea la orice

Ifel de „serviciu” din partea a- 1 
cestor — cu numele — antre
nori.

După faptă și răsplată!

tratamentul” său
curs, el puțind fi considerat ca o 
„încălzire psihică”. Emoția sporti
vului înainte de concurs este un 
aliat în lupta pentru performanță 
și nicidecum un dușman. Numai 
că, atunci .cînd depășește anumite 
limite, emoția produce turburări 
care influențează direct perfor
manțele. Nu se pune deci, problema 
unui „tratament” împotriva „tra
cului”, ci aceea a limitării emo
ției de dina’ntea concursului, jn 
așa fel îneît, ea să nu influențeze 
negativ comportarea sportivului.

O condiție importantă pentru re
ducerea ..tracului” o constitue în
depărtarea lipsurilor de ordin teh
nic, sporirea încrederii în forțele 
proprii, precum și întărirea voinței 
de a învinge. Un sportiv care se 
știe „cu musca pe căciulă” în ur
ma faptului că nu a urmat întoc
mai programul de antrenament 
sau că n-a dus o viață sportivă, își 
va crea un complex psihic care se 
va adăuga emoției fiziologice de 
dinaintea concursului și va face 
astfel ca emoția să se transforme 
în neliniște și neîncredere.

,.Tracul” nu se vindecă prin 
medicamente (luminai, bromură), 
așa cum încearcă încă unii spor
tivi să o facă. El este util și ră- 
mîne util atjta vreme cît sportivul 
se simte, în ajunul competiției 
bine pregătit, plin de încredere și 
de dorință de a învinge. Pentru 
aceasta el trebuie să urmeze însă 
întocmai programul de pregătire, 
sfaturile antrenorului, să ducă o 
viață sănătoasă. Deci, „medica
mentele” împotriva „tracului” nu 
sînt dintre cele cu nume întorto- 
chiate, înscrise pe o rețetă. Ele se 
numesc: conștiinciozitate în antre
namente, tendință constantă spre 
înlăturarea lipsurilor din pregăti
rea tehnică, morală și de voință, 
încredere în propriile forțe și do
rința ferm1 de a tovinge.

Dr. AL DgAGULANESCU



Colectivele sportive trebuie sa organizeze 
cît mai multe întreceri de schi

DIN ACTIVITATEA FOTBALULUI PE ANUL 1955

In ultimele zile ale lunii de
cembrie și cu prilejul sărbătorita 
(Bn 1 și 2 ianuarie 1955, sute de 
tineri din Ba'a Mare au luat dru
mul pirtiilor din jurul orașului, 

: pentru a petrece citeva zile plă
cute ahmecînd pe schiuri, ne scrie 
V. Săsăranu, corespondentul nos
tru din Baia Mare Aflăm astfel 
din scrisoarea sa că zăpada a că
zut din belșug și că un mare nu
măr de schiori d'n colectivele Pro
gresul și Voința au fost văzuțn pe 
ptetiil» Pleștioara, Dealul Flori
lor și Izvoare. De asemenea, și 
elevii școlii de tineret din locali
tate au efectuat o excursie în 
munții din vecinătatea orașului, iar 
dintre schiorii asociației Metalul o 
parte s-au și avintat pe p’rti le de 
pe Mogora

După cum se vede, bătaiărenai 
au o bogată activitate la schi, 
«au mai bine zis, tineretul de aci 

manifestă dorința die a prac
tica schiul. Fiindcă, mai departe, 
corespondentul nostru ne arată că 
pfriă în prezent nu s-a ținut nSci 
ttn concurs, deși competiții fuse
seră planificate, iar centrul de 
antrenament G.M.A. nu și-a fci- 
ceput încă activitatea. Această 
corespondență ne-a făcut să ne 
gift dim că asemenea vești ne-au 
sosit șl din alte părți ale țării, 
dar că d-'n multe regiuni nu am 
primit încă nici un fel de știri des
pre activitatea organizată la schi, 
lata dece adresări rîmkirile de 
Țață tuturor colectivelor sportive 
CU secții de schi, invitîndu-le să-și 
înceapă de îndată activitatea. Esite 
adevărat” că în actualul sezon sînt 
prevăzute mai multe concursuri de 
schi decît în anul care s-a încheiat, 
dar este vorba de acele competiții 
organizate de asociații si de către 
C.C.F.S. In afara acestora, însă, 
colectivele sportive au datoria să 
Organizeze cît mai multe con- 
ewstiri pentru membrii lor sau în
treceri între schiorii din orașele 
aproțx’a+e, înbrecert intre secțiile 
de schi ale diferitelor colec- 

»tive și așa mai departe. Pen
tru aceasta nu este nevoie decât 
(te inițiativă și de putină muncă 
de organizare. Așteptînd ca doar 
asociațiile și C.C.F.S. să-i cheme 
pe schiori la concursuri, colecti
vele sportive nu vor sprijfrii deloc 
activitatea acestui spori, iar în 
anul viitor și mai departe chiar ele

Activitatea la handbal în
Sala Floreasca a găzduit du

minică o nouă etapă a ..Cupei de 
iarnă" la handbal în sală. Cede 
trei jocuri programate cu acea
stă ocazie au oferit spectatorilor — 
mai numeroși de la etapă la e- 
tapă — partide de un bun nivel 
tehnic, spectaculoase, în care am 
putut admira o îndîrjită luptă 
pentru victorie. Iată rezultatele:

FLACĂRA PLOEȘTI—LOCOMO
TIVA GARA DE NORD 18-11(7-5)

Jocul a fost disputat mai ales 
In prima repriză cfnd ceferiștii 
au putut rezista ritmului impus 
de ploieștemi. Către sfîrșit replica 
echipei Locomotiva Gara de Nord 
a fost din ce în ce mai puțin vi
guroasă, astfel îneît Flacăra Pk>- 
eștn a terminat învingătoare. 
Punctele au fost înscrise de: Sela- 
ru (4), Vulescu (5), Tiscl.ler (3), 
Stoenescu (2), Nițescu (2), Hoff
man și Teodorescu pentru Flacăra 
Ji de Rușcă (3), Luțu (3), Matei 
2), Filoti (2) și Denhard pentru 

Locomotiva Gara de Nord.

ȘTII NTA I.C.F.— C.C.A. 19-14 
(8-5)

Rezultatul pare surprinzător, în
să, așa cum s-au petrecut lucru
rile pe teren, Știința I.C.F, a me
ritat dii-n plin victoria. Studenții 
au condus de la început și, prin
tr-o apărare ermetică nu au per
mis jucătorilor de la C.C.A. să-și 
desfășoare jocul. In plus, apăra
rea echipei C.C.A. a jucat mai 
slab, cu multe „bflbîieli", fapt ca
re a contribuit la prinftrea unor 
gohiri, care puteau fi evitate. Au 
Inserts: Drăgan (8), Cernat (6), 
Gherbănescu (3), Cernescu și O- 
prea pentru Știința I.C.F. iar 
pentru C.C.A. Oprișan (3), Sauer 
(3), Me'thert, Larg (3), Bota. 
Schuler și Bulgara (2).

DINAMO BUCUREȘTI—RECOL
TA M.A.S. 1.7-17 (12-10)

A fost cel mai spectaculos joc 
din acest turneu. S-a jucat extrem

Întrecerile pentru Cupa Avîn tul s-au bucurat totdeauna de o 
deosebită popularitate. Iată un as pect de la una din edifiile prece

dente.
mu Vor putea fi reprezentate așa 
cum se cuvine în întrecerile mai 
importante dacă n-u vor da posi
bilitate tinerelor talente să se 
pregătească temeinic, să se obiș
nuiască cu atmosfera de concurs 
și să capete experiența necesară 
pentru marile competiții. Colecti
vele sportive trebuie să înțeleagă 
că, în afara pregătirii schiorilor — 
oare trebuie să se perfecționeze cu 
prilejul întrecerilor organizate de 
ele — mai au și sarcina de a în
druma și sprijini activitatea aspi
ranților G.M.A., din rîndurile că
rora pot fi recrutați viitorii repre
zentanți ai colectivului la probele 
de schi.

Situația expusă de coresponden
tul nostru dn Baia Mare în re
centa sa scrisoare poate fi întîlnită 
și în alte regiuni: pe de o parte, 
o vie dorință a schiorilor de a 
practica sportul lor favorit și pe 
de altă parte nepăsarea din partea 
colectivelor sportaive, care nu or
ganizează întreceri la schi. Pe a- 
ceastă cale, îndemnăm toate co
lectivele sportive din acele re

de rapid; iar scorul a fost favora
bili pe r'md ambelor echipe. In 

primele minute a condus Dinamo, 
apoi Recolta a egalat și a luat 
conducerea. Spre sfîrșitul reprizei, 
Dinamo a condus din nou, chiar 
cu patru puncte diferență. In cea 
die a doua repriză, jocul a fost 
foarte echilibrat. Cu cîteva minute 
înainte de terminarea partidei con- 
Jucea Dinamo cu IC—15. Prin- 
tr-un efort minunat. Recolta ega
lează și în ultimul minut de joc, 
înscrie încă un gol. Scorul era 
acum 17—16 pentru Recolta și 
mai erau doar 30 de secunde de 
joc. Dinamo a atacat și atunci cînd 
fluierul scoreiralui anunța sfîrșitul 
jocului Lupescu a tras la poartă 
și a înscris. Arbitrul de centru 
Gh. Popescu nu a auzit fluierul 
scoreruhii și a acordat gol. Deci, 
rezultatul final 17—17. Au în
scris: Stănescu (5), Lupescu (4), 
Tischler (3), Schwab (3). Radu 
Cernat (2) pentru Dinamo și M- 
Niculescu (5), Simian (4), Gh. 
Dumitrescu (3), Crăciun (3), Mar
tini și Miscăs pentru Recolta 
M.A.S.

In* legătură cu acest joc mai shut 
de remarcat două fapte importan
te. Primul, gestul antrenorului 
echipei Dinamo (Dumitru Lupes
cu), care a înlocuit portarul titular 
(T. Deutsch) cu un jucător de 
cimp (Bock), într-un moment cri
tic al jocului, cînd scorul era de 
15—15. Antrenorul Lupescu a pro
cedat astfel pentru că portarul 
Deutsch fusese necuviincios față 
de arbitrul de poartă. Atitudinea 
antrenorului Dumitru Lupescu tre
buie să constituie un exemplu pen
tru ceilalți antrenori.

Pe de altă parte însă, trebuie 
scoasă la iveală atitudinea cu to
tul rrecorespunzătoa.e a jucătoru
lui Liviu Stănescu .(Dinamo), cr z 
se dedă uneori la gesturi nespor
tive, cum a fost duminică, cîn 1 l-a 
lovit eu pumnul p? jucătorul Mir
cea Niculescu de la Rero&a 
M.A.S.

A. CALIN 

giuni unde zăpada permite desfă
șurarea concursurilor, să treacă de 
îndată la organizarea Iot oana- 
lizînd astfel activitatea existentă a 
schiorilor, stimulînd-o acolo unde 
ea nu se desfășoară încă și ciînd 
astfel prilej tinerilor schiori să-și 
desăvârșească pregătirea în vede
rea viitoarelor întreceri oficiale.

Programul Cupei Metalul, care 
se va desfășura în zilele de 21—23 
ianuarie pe muntele Sarmenie-Re
șița, este următorul: Vineri 21.1 
ora 9,30: 5 ktn. fond fete, ora 9: 
15 km. fond băieți; ora 11: slalom 
uriaș; sîmbătă 22,1 ora 9: slalom 
special băieți, fețe; duminică 23.1 
ora 8,30: ștafeta 4x10 km. băieți; 
ora 8,35: ștafeta 3x5 km fete; ora 
12: coborîre. In cazuri speciale, ju
riul poate modifica ordinea probe
lor și ora lor de disputare.

Proba de te rit uri speciale se va 
desfășura în ziua de 30 ianuarie 
la Poiana Stalin pe trambulina 
mijlocie. Rezultatele acestor probe 
nu vor fi incluse în clasamentul 
Cupei Metalul, ci numai în cla
samentul Cupei R.P.R.

sală
CUPA ORAȘELOR

In cadrul acestei competiții, des
chisă echipelor feminine, s-au dis
putat două jocuri : București—Tg. £ 
Mureș și Orașul. Stalsn — Timi
șoara. Prima partidă a avut loc la 
București și s-a • des'ășurat în 
completarea programului de du
minică din sala Floreasca. Victo
ria a revenit echipei din Tg. Mu
reș care a cîștigat cu scorul de 
7—6 (3—3), prin punctele înscrise 
de luliana Neamțu (3), Săi'ian 
(2), Mariana Oprea și Ilona Na
gy și respectiv de Elena Pă- 
dureanu (3), Ileana Colesnicov 
(2) și Elena Simionescu.

Celălalt joc s-a disputat la 
Orașul Stalin, unde echipa din lo
calitate a cîștigat cu scorul de 
7—6 (2—3). Au înscris Windt (5) 
și Starck (2) pentru Orașul Stalin 
și Neurohr (2), Metz (2), Biaș și 
Sandu pentru Timișoara.

CUPA SFATULUI POPULAR AL 
ORAȘULUI TIMIȘOARA

Duminică s-a disputat în sala 
Știința SMTCF cea de a Hl-a e- 
tapă a competiției de handbal în 
sală dotată cu Cupa Sfatului Popu
lar al orașului Timișoara. Cu a- 
cest prilej s-au jucat 11 partide, 
încheiate cu următoarele rezul
tate : Știința Timișoara — Metalul
I.C.C.M.  Reșița 15—4 (2—3); Me
talul Tehnometal—Progresul Arad 
13—7 (6—5); Metalul Reșița — 
Progresul Timișoara 13—7 (6—5) ; 
Locomotiva Timișoara — Recolta 
Var’v 9—10 (8—3); Recolta
Giarmata — Ștwița InvățărnW 
12—II (5—10); Avîntul Deta — 
Rezervele de Muncă 12—6 (10—4); 
Metalul Electromotor — Construc
torul 20—4 (9—2); Voința — Ști
ința S.M.T.C.F. 10-12 (6-2). In 
seria eclvpelor feminine s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Me
talul Reșița — Progresul Timi
șoara 16—0 (9—0); Flamura roșie
U.T.T. — Flamura roșie Jimbola 
G—2 (0—1); Vo'nia — Știința
S.M.T.C.F. 2-4 (0-1).

N« aflăm ia preajma reînceperii 
activității secțiilor de fotbal ale 
colectivelor sportive, cu echipe în 
categoriile A și B. In ceie mai 
multe colective se fac pregătiri 
pentru reluarea antrena meritelor 
In vederea competițiilor de anul 
aoesta. Programul manifestațiilor 
fotbalistice din 1955 cuprinde nu
meroase competiții» fapt care ex
primă creșterea cantitativă înre
gistrată de această disciplină 
sportivă.

Desigur, in fruntea acestor com
petiții se situează campionatul re
publican al categoriilor A și B, 
care — cum se știe din comu
nicatul Comisiei centrale de fot
bal — anul acesta se va desfă
șura astfel: o serie de 13 echipe 
în categoria A, două serii de 13 și 
una de 14 echipe în categorie B.
Toate amănuntele de organizare 
ale acestei competiții se găsesc 
cuprinse în regulamentul de dis
putare care a fost trimis colecti
velor respective și comisiilor de 
fotbal din țară. In ce privește 
datele de începere a campionatu
lui, acestea sînt 6 martie pentru 
categoria A și 20 martie pentru 
categoria B. Turul se va încheia 
la 29 mai în categoria A și la 12 
iunie în categoria B. Returul ur
mează să înceapă la 21 august 
și să se termine la 13 noiembrie 

•la B și la 4 decembrie la A. Odată 
cu campionatul categoriei A va 
începe și se va desfășura paralel, 
campionatul formațiilor de tineret 
ale echipelor de categoria A. Sco
pul acestei competiții este de a 
asigure fotbaliștilor de valoare 
care au depășit virata junioratului 
sau cjre nu fac parte din lotul 
primei echipe, o activitate conti
nuă, pe plan superior, contribuind 
astfel la îmbunătățirea pregătirii 
lor în vederea promovării în pri
mele echipe. Reamintim că în a- 
cest campionat pot participa jucă
tori în virstă de 18—23 ani, plus 
trei jucători peste 23 ani.

Cupa R.P.R. ediția 1955, care 
a început încă din toamna anului 
trecut, își va continua desfășura
rea cu etape în cadrul regiunilor 
și apoi cu etape la care vor par
ticipa și echioele de categorie B 
și A.

In prima jumătate a lumii mar
tie, mai precis la 13 ale acestei 
luni, vor începe și campionatele 
regionale, competiții de mare im
portanță pentru fotbalul nostru, 

ele constituind un izvor nesecat 
de elemente de valoare care se ri
dică și promovează în categoriile 
superioare. Aceste camp:onate se 
vor organiza în toate regiunile 
într-o singură serie de 14 echipe, 
cel mult, cu excepția regiunii 
București, care-și va organiza un 
campionat comun cu orașul Bucu
rești, în două serii a 14 echipe. In 
ce privește participarea, regula
mentul campionatelor regionale o 
limitează astfel: pot participa nu
mai 3 jucători în virstă de peste 
30 de ani, restul fiind jucători de 
cel mult 3G ani. Măsura aceasta 
a fost luată în scopul împrospă
tării cadrelor de jucători cu ele
mente corespunzătoare cerințelor 
actuale de joc.

Campionatele regionale de fot
bal vor fi încheiate în mod obli
gatoriu la 23 octombrie.

★
In programul de anul acesta 

competițiile rezervate echipelor de 
juniori ocupă un loc de frunte. Co
misia centrală de fotbal acordă o 
mare importanță activității mici
lor fotbaliști, cărora le creează, 
prin competițiile anume organizate, 
posibîhtateia unei afirmăm mult 
mai puternice decît în anii trecuți.

In 1955 se vor disputa, ca și

a • . n • • • __I- vConferința Comisiei Centrale de atletism

In cadrai ultimei ședințe a 
Biroului Comisiei Centrale die 
atletism au fost luate în discu
ție toate amănuntele privind or
ganizarea conferinței Comisiei 
Centrale, rn care va fi analiza-

z
anul trecut, campionatul republican 
de juniori și Cupa Comisiei cen
trate de fotbafl (in 1954, această 
competiție . s-a desfășurat sub de- 
numirea de campionat de califi
care). In plus, anul acesta se via 
organiza „Cupa Juniorilor, inter- 
orașe". I

Prin formula lor de organizare, 
aceste trei competiții asigură echi
pelor de juniori o activitate con
tinuă la un nivel mai ridicat decît 
în anii trecuți.

Campionatul republican se dis
pută anul acesta după o formulă 
nouă. Formațiile participante sîiit 
împărțite în șase serii (față de opt 
în 1954) de cîte 10 și II echipe. 
Deci, spre deosebire de anul tre
cut» în prima fază a competiției, 
echipele vor avea de disputat mai 
multe jocuri. Faza aceasta va în
cepe la 3 aprilie, turul luînd sfîrșit 
la 5 iunie iar returul — care se 
desfășoară în continuare — la 2 
octombrie. In faza a dou3 vor juca 
echipele cîștigătoare de serii (6 la 
număr), împărțite în două grupe 
a trei echipe. Acestea vor juca 
tur-retur, de la 16 octombrie pînâ 
la 20 noiembrie. Cele două echipe 
învingătoare în aceste serii se vor 
întîlni în finala campionatului, la 
27 noiembrie, la București. In caz 
de egalitate după prelungiri, va fi 
proclamată campioană echipa mai 
tînără. Cum șe știe, la acest cam
pionat participă formițiile de ju
niori ale echipelor din categori le 
A și B, precum și formațiile cla
sate pe primele locuri în campio
natul de calificare de emil trecut

»,Cupa Comisiei Centrale de fot
bal” se va disputa de asemenea, 
pe faze. In raza pe raion, care 
trebuie să desemneze echipele cam
pioane de raicn, formațiile de ju
niori se vor întîlni în cadrul unei 
singure serii de cel mult opt e- 
chipe. Dacă numărul participanților 
este mai mare, atunci echipele 
vor fi împărțite în serii. Dacă 
sînt 3 sau chiar 2 echipe, acestea 
vor disputa un campionat cu două 
tururi și două retururi. Faza de 
raion se va desfășura între 10 a- 
prilie și 4 septembrie. Echipele 
campioane de raion se vor califica 
pentru faza pe regiune. Alegerea 
formulei de disputare este lăsată la 
latitudinea comisiilor regionale de 
fotbal. Datele de disputare prevă
zute de regulament sînt 11» 18 și 
25 septembrie. In etapa interregio
nală — la care iau parte echipele 
campioane de reg'uni plus cam
pioana orașului București — se va 
juca pe grupe în sistem eliminato
riu, finala urmînJ să desemneze e- 
chipa cîștigătoare a Cupei. Echi
pele vor fi împărțite în următoarele 
grupe:

GRUPA I — regiunile: Suceava» 
Iași. Bacău, Birla-l, Galați» Bucu
rești.

GRUPA Il-a — regiunile: Con
stanța, Ploești, Pitești, Craiova și 
orașul București.

GRUPA III — regiunile: Baia 
Mare, Timișoara, Arad. Oradea.

GRUPA IV — regiunile: Stalin 
R.A.M., Cluj, Hunedoara.

Faza interregională se va desfă
șura la 9» 16, 23 octombrie, 30 oc
tombrie (semifinalele) și 6 noiem
brie (finala).

In sfîrșit. „Cupa Juniorilor inter- 
orașe” va întruni un număr de 56 
selecționate de orașe, care vor fi 
desemnate de Comisia centrală de 
fotbal. Competiția se va disputa 
sistem eliminatoriu: în prima e.apă 
vor fi programate 32 jocuri, urmînl 
ca cele 64 echipe rămase să joace 
tot eliminatoriu pînă la desemnarea 
echipei învingătoare. Formațiile vor 
fi alcătuite numai cu juniori care 
activează în campionate orășenești 
și nu și cu cei aparținînd echipe
lor de categorie A și B. Datele 
de disputare sînt: 17 aprilie, 15 
mai, 5 și 19 iunie, 2 și 16 octom
brie, 6 noiembrie (finala la Bucu
rești).

tă activitatea atletică din anui 
1954.

Conferința Comisiei Centrate 
de atletism va avea loc în zilele 
de 14, 15 și 16 ianuarie, La se
diul C.C.F.S. din strada Vasile 
Conta 16.



SPORTIVA DIN
T I. SCOPUL

1. — Clasificarea sportivilor din 
R.P.R. are drept scop:

a) Stabilirea sistemului unic de
conferire a titlurilor și a catego
riilor sportive. .

b) Stimularea ridicării măiestriei 
sportive și a performanțeilar spor
tivilor.

c) îmbunătățirea calității muncii 
de instruire sportivă și ridicarea 
de noi cadre tinere sportive.

d) Organizarea evidenței sporti
vilor clasificați.

II. TITLURILE ȘI CATEGORII
LE SPORTIVE.

2. — Se stabilește următoarea 
clasificare a sportivilor:

a) Maestru emerit al sportului
b) Maestru al sportului
c) Categoria I-a
d) Categoria Il-a
e) Categoria III-a
f) Categoria juniori.
Pentru clasificarea jucătorilor de 

șah, în afara categoriilor de mai 
sus, se prevede categoria de can- 
di at-maestru, categoria IV-a și 
categoria V-a.

Categoria juniori se acordă ti
nerilor și tinerelor în vîrstă de 
14-18 ani inclusiv.

3. — Pentru a putea fi clasifi
cați. sportivii vor trebui să fie 
purtători ai insignei F.G.M.A. sau 
G.M.A. precum urmează :

a) Pentru obținerea titlului de 
maestru al sportului sau a cate
goriei I-a, ai insignei G.M.A. gr. 
II.

b) pentru obținerea categoriei a 
Il-a și a III-a, ai insignei G.M.A. 
gr. I,'

c) pentru obținerea categoriei 
juniori ai insignei F.G.M.A., în 
cazul cînd sînt în vîrstă de 14- 
16 ani, sau ai insignei G.M.A. gra
dul I în cazul cînd sînt în vîrstă 
de 17-18 ani.

Sportivii juniori care au îndepli
nit normele de clasificare pentru 
categoria IlI-a și superioare, pen
tru a obține clasificarea în catego
riile respective vor trebui să fie 
purtători ai insignei F.G.M.A. în 
cazul cînd sînt în vîrstă de 14-16 
ani, sau ai insignei G.M.A. gr. I 
în cazul cînd au 17 ani împliniți.

Acestor sportivi li se acordă un 
termen de un an de la data obți
nerii clasificării, pentru a deveni 
purtători ai insignei G.M.A. gra
dul cerut de prevederile punctelor 
„a”, respectiv >,b” din art. 3 al 
prezentului Regu'ament.

Jucătorii de șah, imdliferenit de 
categorie vor trebui să fie purtă
tori ai insignei G.M.A. gr. I dacă 
sînt în vîrstă de 17-34 ani împli
niți sau ai insignei F.G.M.A. dacă 
sînt în vîrstă de 14-16 ani împli
ni*;.

Jucătorii de șah. vor putea fi 
clasificați fără a fi purtători ai 
insignei G.M.A. — de la vîrstă 
de 35 de ani în sus.

Trecerea normelor G.M.A. sau 
F.G..M.A, nu este obligatorie pen
tru sport! vid caire din motive ide 
sănătate sînt scutiți de medic.

4. — Titlul de Maestru Emerit 
»1 Sportului este un titlu de onoa
re ce se acordă pe viață sport’vi- 
lor Republicii Populare Romîne, 
care au obținut de-a lungul unei 
activități de mai mulți ani, rezul
tate excepționale în concursurile 
naționale și internaționale, care 
s-au evidențiat printr-o muncă vo
luntară în domeniul dezvoltării 
culturii fizice și sportului, care duc 
o activitate pedagogică în sport, 
fnvățînd din experiența lor tineretul 
snortiv și care prin conduita lor 
morală srnit un exemplu carriirouu 
pentru sportivi.

5. — Tftlul de Maestru al 
Sportului este un titlu ce se acordă 
pe viața sportrviilar din Reputftoa 
Populară Romînă, care îndeplinesc 
următoarele două condițiuni:

a) Au obținut rezultate sportive 
potrivit normelor de clasificare pen
tru obținerea acestui titlu. într-o 
ramură de sport.

b) Duc muncă voluntară în co
lectivele sportive, în asociații spor-

, five sau în comitete pentru cul- 
j tură fizică și sport, transmit expe- 
! riența lor _ sportivă tineretului și 
I prin conduita lor morală, sînt un 
l exemplu permanent pentru sportivi, 
i .6. —■ Categoriile t II, III și ju- 
jiiiori, iar pentru jucătorii de șah 

și categorisiie Candfldiait Maestru 
iiv ?i V, se acordă sportivilor care 
; nu îndeplinit normele de clasificare 
■și condițiunile stabilite pentru ca- 
legoria respectivă.

g iii. ACORDAREA CATEGORII
LOR SPORTIVE

r 7- — Categoriile sportive se a- 
eordă sportivilor membri ai colec
tivelor sportive, care au depășit 
vîrstă de 14 ani, și care au în

deplinit normele de clasificare im
puse de categoria respectivă.

Juniorii își pierd clasificarea de 
juniori la împlinirea vîrstei de 19 
ani.

8. — In ramurile sportive în 
care performanța se înregistrează 
în cifre, timp, distanță sau greu
tate, juniorilor li se acordă cate
goria spoitivă în raport cu rezul
tatul obținut.

9. — Normele de clasificare și 
condițiunile pentru toate titlurile 
și categoriile, la toate ramurile de 
sport, se stabilesc și pot fi modi
ficate numai de Comitetul pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri.

Este interzis comitetelor regio
nale. raionale și orășenești pentru 
cultură fizică și sport sau oricărei 
alte organizații sportive să stabi
lească categorii și titluri suplimen
tare sau să schimbe normele de 
clasificare stabilite prin prezentul 
Regulament.

10. — Clasificarea sportivă se 
stabilește pentru următoarele ra
muri de sport:

1. Alpinism
2. Atletism
3. Baschet
4. Box
5. Caiac
6. Călărie
7. Canoe
8. Canotaj Academic
9. Ciclism

10. Fotbal
11. Gimnastică
12. Haltere
13. Handbal
14. Hochei pe gheață
15. înot
16. Lupte
17. Matocidism
18. Oină
19. Patinaj
20. Penitatton modem
21. Palo pe apă
22. Popice
23. Rugbi
24. Șah
25. Sămitari în apă
26. Schi
27. Scrimă
28. Tenis
29. Tenis de masă
30. Tir
31. Vele |
32. Volei

IV. OBȚINEREA TITLURILOR 
ȘI CATEGORIILOR DE 

CLASIFICARE
11. — Titlul de Maestru Emerit 

al Sportului se acordă numai de 
Comitetul pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri, la propunerea președinților 
comisiilor centrale.

12. — Titlul de Maestru al Spor
tului se acordă numai de Comite
tul pentru Cultură Fizică și Sport 
de pe lîngă Consiliul de Miniștri, 
la propunerea comisiunilor centrale 
pe ramuri de sport pe baza docu
mentelor întocmite și înaintate de 
către asociațiile sportive sau comi
tetele regionale’ pentru cultură fi
zică și sport sau a comitetului 
pentru cultură fizică și sport al 
orașului București.

Pentru obținerea titlului de mae
stru al sportului se vor înainta 
următoarele acte:

a) Propunerea de clasificare a 
sportivului, întocmită de colectivul 
său, care să conțină performan
țele stabilite de sportivul propus 
și o caracterizare a sportivului.

b) Un cliestionar completat de 
sportivul propus.

c) Un aviz al comitetului raio
nal sau orășerjpsc care să conțină 
o caracterizare asupra activității 
sportivului propus.

13. — Categoria I-a în toate 
ramurile de sport prevăzute la 
punctul 10 se acordă de Comitetul 
pentru Cultură Fizică și _Sport de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri, la 
propunerea comisiilor centrale res
pective, comitetelor regionale pen
tru cultură' fizică și sport sau a 
comitetului pentru cultură fizică și 
sport al orașului București.

14. — Categoria II-a în toate 
ramurile de sport prevăzute la 
punctul 10, se acordă de către co
mitetele regionale pentru cultură 
fizică și sport și de către comitetul 
pentru cultură fizică și sport al 
orașului București la propunerea 
comisiilor regionale și pe baza do
cumentelor întocmite și înaintate 
de comisiile locale.

15. — Categoria III-a și cate
goria juniori se acordă de către 
comitetele raionale și orășenești 
pentru cultură fizică și sport, la 
propunerea și pe baza documente
lor întocmite și înaintate de colec
tivele sportive.

16. — Categoriile sportive se a- 
cordă numai pe baza rezultatelor 
obținute de sportivi în concursu
rile oficiale. Siînt considerat»’ con
cursuri oficiale acelea în cadrul 

cărora funcționează arbitri clasi
ficați, delegați de către comitetele 
pentru cultură fizică și sport Re
zultatele tehnice trebuiesc omolo
gate de către comisii'» pe ramuri 
de sport de pe lîngă comitetul pen
tru cultură fizică și sport al re
giunii, raionului sau orașului res
pectiv, pe al cărui teritoriu s-au 
desfășurat concursurile, exceptînd 
rezultatele întrecerilor organizate 
de Comitetul pentru Cultură Fi
zică și Sport de pe lingă Consiliul 
de Miniștri, care trebuiesc omolo
gate de comisiile centrale.

Arbitrul principal al concursului 
va înscrie și semna în carnetul de 
clasificare al sportivului, rezultatele 
înregistrate de acesta. Se vor în
scrie numai rezultatele care contri
buie la obținerea unei categorii 
superioare sau la confirmarea ca
tegoriei. Arbitrul principal poate 
elibera, la cererea concurentului, 
adeverințe pentru rezultatele obți
nute la sporturile individuale.

17 — Sportivii care au obținut 
clasificarea în categoria I-a și a 
Il^a și care în decurs de doi ani 
nu confirmă normeie cerute pen
tru menținerea categoriei din care 
fac parte, vor fi retrogradați în 
categoria imediat inferioară. ne 
mai avînd dreptul să participe la 
concursurile din categoria lor.

* Sportivii care au obținut clasi
ficarea în categoria III-a sau ju
niori și care în decurs da doi ani 
nu confirmă normele cerute de ca
tegoria din care fac parte, pierd 
această categorie și vor fi consi
derați neclasificați.

Termenul de doi ani înăuntrul
* a • ■ rfi-' il poate să-și con

firme categoria, curge de la data 
îndeplinirii integrale a condițiuni- 
lor pe baza cărora i s-a acordat 
categoria de clasificare.

Deciziile de confirmare a cate
goriilor și de retrogradare se dau 
de două ori pe an — 11 4 iulie 
și la 4 ianuarie — de către comi
tetul pentru cultură fizică și sport 
care a acordat categoria respec
tivă.

Dacă sportivul și-a schimbat în
tre timp colectivul, mutîndu-se în 
alt raion sau fn altă regiune, de
cizia de confirmare sau de retro
gradare se va da de comitetul pen
tru cultură fizică și sport al nou
lui raion sau al noii regiuni, după 
categoria în care sportivul este 
clasificat.

Colectivele sportive sînt obligate 
să prezinte comitetelor raionale sau 
orășenești respective, între 15-30 
iunie și 15-30 decembrie ale fie
cărui an, lista sportivilor proprii, 
care în decursul ultimilor doi ani 
nu și-au confirmat categoriile.

In aceleași termene comisiile lo
cale pe ramuri de sport își vor 
pregăti situațiile pe baza cărora ele 
vor da deciziile de confirmare sau 
de retrogradare.

18. — Consiliile colectivelor spor
tive din sindicate, instituții de în- 
vățâmint de orice grad, unități mi
litare și sate, în vederea clasifi
cării membrilor lor pe baza rezul
tatelor obținute în concursuri, vor 
înainta comitetului pentru cultură 
fizică și sport al raionului sau ora
șului respectiv:

— cererea colectivului de a se 
acorda categoria respectivă cu in
dicarea performanțelor care îndrep
tățesc clasificarea, a datei și locu
lui unde au fost realizate.

— adeverința eliberată de arbi
tru (pentru sporturile individuale)

— două fotografii de mărimea 
3x2 cm.

_ 19. — Comitetele pentru cultură 
fizică și sport raionale și orășe
nești, după verificarea actelor pre
zentate și controlul performanțe
lor :

a) Vor acorda prin Decizie cate
goria IlI-a sau categoria juniori, 
dacă conform rezultatelor obținute, 
sportivii au dreptul la clasificarea 
în aceste categorii.

b) Vor înainta comitetelor regio
nale, împreună cu propunerile lor, 
dosarele sportivilor ale căror re
zultate îndreptățesc acordarea ca
tegoriei a Il-a, a I-a, sau a titlu
lui de Maestru al Sportului.

In raioanele în care lucrările de 
clasificare nu pot fi efectuate, co
mitetele regionale respective vor 
putea prelua provizoriu aceste lu
crări.

Comitetele regionale după verifi
carea actelor primite:

a) Vor acorda prin Dec’zie ca
tegoria a Il-a sportivilor ale căror 
rezultate dau dreptul la această 
categorie.

b) Vor înainta Comitetului pen
tru Cultură Fizică și Sport de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri cu pro
punerile lor, dosarele sportivilor ale 
căror rezultate îndreptățesc acor
darea categoriei I-a sau a titlului 
de maestru.

Comitetul pentru Cultură Fizică 

și Sport de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri, după verificarea actelor 
prezentate va acorda prin Decizie 
categoria I-a sau titlul de Maestru 
al Sportului, sportivilor ale căror 
rezultate le dau dreptul la aceste 
categorii.
V. DREPTURILE SI OBLIGAȚII
LE SPORTIVILOR CLASIFICÂȚI

20. — Sportivii cărora H se â- 
cordă Citiuri și categorii sportive 
au drețFrtil :

a) de a participa în competiții 
de nivelul respectivei categorii 
sportive;

b) de a fi primiți cu precădere 
în instituțiile de învățămînt spor
tiv ;

c) de a fi primiți cu precădere 
în școlile sportive de tineret la 
ramura respectivă de sport;

d) de a se bucura de diferite 
drepturi și avantaje oferite de co
mitetele pentru cultură fizică .și 
sport, de colective și de asociații 
sportive;

e) de a purta insigna categoriei 
respective de clasificare.

21. — Sportivii cărora li se a- 
cordă titluri și categorii sportive 
au obligația :

a) de a-și ridica necontenit ni
velul ideologic-politic și cultural, 
de a fi vigilenți și neîmpăcați față 
de dușmanii patriei noastre dragi 
R.P.R., de a fi fruntași în produc
ție sau în învățătură și în munca 
obștească; de a fi exemple în via
ța socială;

b) de a-și ridica sistematic mă
iestria sportivă ;

c) de a-și ridica nivelul pregă
tirii fizice multilaterale pe baza 
complexului G-M.A.;

d) de a lua parte activă la miș
carea sportivă a țării;

e) de a-și transmite experiența 
și cunoștințele tinerilor sportivi;

f) de a purta cu grijă insigna 
de clasificare;

g) de a participa activ la com
petițiile colectivului din care fac 
parte.
VI. RETRAGEREA TITLURILOR 
ȘI CATEGORIILOR SPORTIVE

22. — Pentru fapte incompati
bile cu calitatea de cetățean și 
sportiv al R.P.R., titlurile și cate
goriile sportive pot fi retrase prin 
decizii ale comitetelor pentru cul
tură fizică și sport care le-au a- 
cordat.

Aceste decizii sînt date de co
mitetele pentru cultură fizică și 
sport, atît pe baza propunerilor 
motivate ale colectivelor sportive 
cărora le aparțin sportivii în cauză, 
cît și din oficiu.
VII. ELIBERAREA CARNETELOR 

ȘI INSIGNELOR DE CLASI
FICARE

23. — Sportivilor care au obținut 
titlul de maestru emerit sau de 
maestru al sportului și sportivilor 
clasificați categoria I-a li se 
eliberează de către Comitetul pen
tru Cultură Fizică și Sport de pe 
lingă Consiliul de Miniștri, in
signe și carnete.

Maeștrii emeriti și maeștrii spor
tului primesc și brevete speciale.

24. — Sgprtivilor clasificați în 
categoria Il-a și a III-a li se eli
berează insigne și carnete de către 
comitetul pentru cultură fizică și 
sport, care acordă clasificarea.

Sportivii din categoria candidat 
maestru, categoria IV-a și catego
ria V-a la șah și categoria juniori, 
nu primesc insignă, ci numai car
netul de clasificare, din partea 

comitetului pentru cultură fizică și 
sport care acordă clasificarea.

Inmînarea insignelor și carnetelor 
de clasificare se face personal spor
tivilor de către comitetele pentru 
cultură fizică și sport raionale sau 
orășenești respective.

25. — înregistrarea trecerii spor
tivului din!r-o categorie într-alta 
se face în carnetul de clasificare 
al sportivului, numai de către co
mitetul pentru cultură fizică și 
sport al raionului sau orașului în 
care domiciliază sportivul sau de 
cel care a acordat noua categorie.

26. — Sportivilor care au obținut 
clasificarea sportivă la mai multe 
ramuri de sport, li se eliberează 
numai un singur carnet de clasi
ficare, menționîndu-se rezultatele 
obținute ia toate ramurile de sport, 
fișa individuală însă se comple
tează pentru fiecare ramură de 
sport în parte.

Insignele se eliberează pentru 
fiecare ramură de sport la cate
goria obținută.

In ramurile de sport care cuprinl 
mai multe probe (atletism, ciclism, 
natație, tir, schi, etc) sportivul care 
a îndeplinit normele la mai multe 
probe, primește o singură’ insignă 
de clasificare, menționîndu-se rezul
tatele obținute la diferite probe, 
numai în carnetul de clasificare.

27. — In caz de promovare în
tr-o categorie super’oară, sportivu
lui i se eliberează insigna respec

tivă, fără a i se elibera un nou 
carnet de clasificare, ci făcîndu-se 
numai mențiunea respectivă de a- 
cordare a noii categorii în carnetul 
existent.

28. — înregistrarea categoriei 
de clasificare se va face la rubri
cile respective atît în fișa indi
viduală a sportivului, cît și în re
gistrul de evidență al raionului sau 
orașului respectiv, pe baza deciziei 
de clasificare.

29. — Insignele pe categorii și 
carnetele de clasificare vor fi con
fecționate de Comitetul pentru Cul
tură Fizică și Sport de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri.

30. — In caz de pierdere a car
netului de clasificare sau a insignei, 
sportivul poate cere eliberarea unui 
duplicat de ia Comitetul pentru 
Cultură Fizică și Sport care a dat 
decizia de clasificare. Cererea va 
expune împrejurările în care a sur
venit pierderea și va p irta avizul 
colectivului din care face parte 
sportivul.

31. — Schimbarea vechilor car
nete de clasificare cu altele noi, 
atunci cînd rubricile pentru no
tarea rezultatelor obținute la con
cursuri vor fi toate completate, se 
face de către Comitetele pentru 
Cultură Fizică și Sport respective. 
In noile carnete se vor înscrie 
numai acele rezultate care intere
sează pentru obținerea unei cate
gorii superioare de clasificare sau 
pentru confirmarea categoriei.

VIII. ÎNTOCMIREA, TRIMITEREA 
ȘI PUBLICAREA LISTELOR DE 

CLASIFICARE
32. — Comitetele Raionale și 

Orășenești pentru Cultură Fizică 
și Sport, de două ori pe an — la 
4 iulie și și 4 ianuarie:

a) comunică Comitetelor Regio
nale numărul sportivilor pe ramu
ră de sport pentiu care au dat, 
între cele două intervale, decizii 
de clasificare la categoria III-a.

b) comunică Comitet' lor Regio
nale numărul sport • >r de cate
goria III, care nu și-..u confirmat 
categoria și au pierdut clasificarea 
între cele două intervale,

c) alcătuiesc liste de clasificare 
nominale pe ramuri de sport și pe 
categorii de toți sportivii, care 
sînt clasificați la data respectivă.

33. — Comitetele Regionale pen
tru Cultură Fizică și Sport de două 
ori pe an — la 9 iulie și la 9 
ianuarie :

a) comunică nominal Comitete
lor raionale pe ramuri de sport nu
mele sportivilor pentru care au 
dat, între cele două intervale, de
cizii de clasificare la categoria 
Il-a,

b) comunică Comitetelor raionale 
numele sportivilor de categoria 
Il-a care nu și-au confirmat cate
goria și au fost retrogradați la 
categoria III-a,

c) alcătuiesc listele de clasificare 
nominală pe ramuri de sport și pe 
categorii de toți sportivii de cate
goria Il-a, I-a și maeștri și nume
ric pentru categoria III-a și. ju
niori, care sînt clasificați la data 
respectivă.

34. — Comitetul pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lîngă Con
siliul de Miniștri de două ori pe 
an la 15 iulie și la 15 ianuarie:

a) comunică Comitetelor Regio
nale, Raionale și Orășenești nu
mele sportivilor pe ramuri de sport 
pentru care între cele două inter
vale a dat decizii de clasificare 
la categoria I-a și maeștri,

b) comunică Comitetelor Regio
nale, Raionale și Orășenești nu
mele sportivilor de categoria I-a, 
care nu și-au confirmat categoria 
și au fost retrogradați la catego
ria Il-a,

c) stabilește numărul total pe 
(ară al sportivilor clasificați pe 
ramuri de sport ,și pe categorii.

35. — Comitetul pentru Cultură 
Fizică si Sport de pe lîngă Con
siliul c'e Miniștri publică în pre
să odată pe an; la 25 ianuarie, 
tablourile nominale ale sportivilor 
care au obținut -în anul respectiv 
titlul de maestru emerit și maestru 
al sportului.
IX. UTILIZAREA CARNETELOR 
DE CLASIFICARE, CONDIȚIILE 
SCHIMBĂRII DE COLECTIV A 

SPORTIVILOR CLASIFICAȚI
36. — Carnetul de clasificare se 

iniregfetreaiză la colectivul sportiv 
căruia îi aparține sportivul. Odată 
cu înregistrarea se face de către 
colectiv o mențiune de vizare pe 
carnet, fără de care carnetul nu 
este valabil.

37. — Carnetul de clasificare ser
vește sportivului ca legitimație în 
vederea participării la concursuri, 
în calitate de reprezentant al co
lectivului al cărui membru este. El - 
trebuie prezentat arbitru'ui concur-

(Coniinuare in pag. 5-a)~
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sului. Prezentarea carnetului de 
clasificare la concursuri este obli
gatorie începînd cu campionatele 
regionale pînă la campionatele re
publicane,

38. — Sportivii care în cursul 
unei competițiuni în desfășurare, 
obțin rezultate care dau drept la 
clasificare sau la o clasificare su
perioară, pot participa la probele 
la care le dau dreptul aceste re-

Norme
ALPINISM

BARBAȚI

Maestru
a) Să fi efectuat în cap de coar

dă, vara» 4 escalade diferite, din
tre care 2 de gradul V B și 2 de 
gradul V A.

b) Să fi efectuat iarna 2 ascen
siuni diferite, dintre care 1 de gra
dul IV B și 1 de gradul IV A.

c) Să fi condus vara colective 
de cel puțin 5 alpiniști pe 4 tra
see diferite de gradtd III B și iar
na colective de cel puțin 3 alpi
niști pe 2 trasee diferite de gradul 
II A.

d) Să aibă clasificarea de cate
goria I.

e) Să se fi clasat în campionatul 
republican individual, cu un timp 
mai mare cu cel mult 20% față 
de timpul primului clasat

Categoria I
a) Să fi efectuat în cap de coar

dă, vara, 5 escalade diferite, din
tre care 2 de gradul V A și 3 de 
gradul IV B.

b) Să fi efectuat iarna 2 ascen
siuni diferite de gradul III B.

c) Să fi condus vara colective 
de cel puțin 5 alpiniști pe 4 tra
see diferite, dintre care 2 de gra
dul III B și 2 de gradul III A.

d) Să aibă clasificarea de cate
goria II.

e) Să se fi clasat în campionatul 
republican individual, cu un timp 
mai mare cu cel mult 40% față 
de timpul primului clasat.

Categoria 11.
a) Să fi efectuat în cap de coar

dă, vara 4 escalade diferite, din
tre care 2 de gradul III A și 2 de 
gradul II B.

b) Să fi participat vara la 2 es
calade de gradul IV A.

c) Să fi efectuat iarna 2 ascen
siuni diferite de gradul I B.

d) Să fi participat la un con
curs individual sau pe echipe, de 
cățărătură pe stînci.

e) Să aibă clasificarea de cate
goria III.

Categoria III
a) Să fi efectuat în cap de coar

dă, vara, 2 escalade diferite din
tre care 1 de gradul II B și 1 de 
gradul II A.

b) Să fi participat vara la 4 es
calade diferite, dintre care 2 de 
gradul III A și 2 de gradul II B, 
și iarna la 2 ascensiuni diferite de 
gradul I A.

c) Să fie purtător al insignei 
i^Alpinist R.P.R.”.

FEMEI

Maestru
a) Să fi efectuat în cap de coar

dă, cu echipă feminină, vara 4 
escalade diferite, dintre care 2 de 
gradul IV A și 2 de gradul III B.

b) Să fi efectuat ou echipă fe
minină, iarna, 2 ascensiuni diferite, 
dintre care 1 de gradul II B și 1 
de gradul II A.

c) Să fi condus vara colective 
de cel puțin 5 alpiniști pe 4 tra
see diferite de gradul II B și iar
na colective de cel puțin 3 alpi
niști pe 2 tnasee de grădini I A.

d) Să aibă clasificarea de ca
tegoria I.

e) Să se fi clasificat în campio
natul republican individual cu un 
timp mai mare cu cel mult 20% 
față de timpul primei clasate.

Categoria I

a) Să fi efectuat în cap de coar
dă cu echipă femimină, vama, 5 es
calade diferite, dintre care 2 de 
gradul III B și 3 de gradul III A-

b) Să fi efectuat, cu echii.pă fe
minină, iarna, 2 ascensiuni^ dife
rite, dintre care 1 de gradul II A 
și 1 de gradul I B.

c) Să fi condus vara colective 
de cel puțin 5 alpiniști pe 4 tra
see diferite, dintre care 2 de gra
dul II B și 2 de gradul R A.

d) Să aibă clasificarea de cate
goria II.

e) Să se fi clasat în campiona
tul republican individual cu un 
timp mai mare cu cel mult 40% 
față de timpul primei clasate. 

zultate, pe baza unei adeverințe 
provizorii, eliberate de Comitetul 
pentru Cultură Fizică și Sport 
competent să le omologheze.

39. — Sportivul clasificat parti
cipă la concursuri numai ca repre
zentant al acelui colectiv care este 
menționat în carnetul lui de clasi
ficare.

In caz de schimbare a locului 
de muncă, sau de învățătură, de 
încorporare în armată sau de lă
sare la vatră, sportivul poate fi 
primit într-un nou colectiv sportiv 

de clasificare sportivă
Categoria 11

a) Să fi efectuat în cap de coar
dă, cu echipă feminină, vara, 4 
escalade diferite, dintre care 1 de 
gradul II A și 3 de gradul I B.

b) Să fi participat vara la 2 es
calade diferite de gradul III A.

c) Să fi efectuat, cu echipă fe
minină, iarna, 2 ascensiuni diferite 
de gradul I A.

d) Să fi participat la un con
curs oficial individual sau pe echi
pe de cățărătură pe stînci.

e) Să aibă clasificare de cate
goria III.

Categoria III
a) Să fi efectuat în cap de coar

dă, cu echipă feminină, vara, 2 
escalade diferite dintre care 1 de 
gradul II A și 1 de gradul I B.

b) Să fi participat vara la 4 
escalade diferite, dintre care 2 de 
gradul II B și 2 de gradul II A 
și iarna la 2 ascensiuni diferite 
de gradul I A.

c) Să fie purtătoare a insignei 
„Alpinist R.P.R.”.

ANEXE LA NORMELE DE 
CLASIFICARE SPORTIVA

1. — Clasificarea sportivă se a- 
cordă în alpinism, pentru bărbați 
și femei, numai sportivilor care au 
împlinit vîrsta de 18 ani la data 
efectuării primei ture de clasifi
care.

2. — Normele de clasificare spor
tivă prevăzute sînt cumulative pen
tru toate categoriile și trebuiesc 
obținute toate într-un interval de 
2 ani (socotit de la data trecerii 
primei norme pînă la data trecerii 
ultimei norme).

3. — Perioada de iarnă (perioa
dă în cursul căreia pot fi trecute 
efectuate turele prevăzute în tabe
lul de clasificare al turelor de iar
nă) se fixează în fiecare an după 
cum urmează :

— pentru turele de la gradul III 
A în sus, de către Comisia Cen
trală de Alpinism ;

— pentru turele de la gradul II 
B în jos, de călre următoarele co
misii locale de alpinism: comisia 
regională Stalin, pentru turele din 
Piatra Craiului,

—- Comisia Orășenească Bucu
rești, pențru turele din Bucegi,

— Comisia Orășenească Sibiu 
pentru turele din Făgăraș, Paring 
și Retezat,

— Comisia regională Cluj, pen
tru turele din Rodna.

Comisiile de alpinism amintite 
fixează perioada de iarnă separat 
pentru turele de vale sau brînă și 
separat penit.ru turele, creastă sau 
traversare.

4. — Pentru escaladele efectuate 
în premieră, vara sau iarna, se 
acordă pentru clasificarea sportivă 
— vara sportivului care a mers 
exclusiv în cap de coardă și iarna 
conducătorului echipei — 2 trasee 
la gradul la care a fost omologată 
premiera; secunzilor li se acordă 
un traseu de gradul respectiv, 
parcurs în cap de coardă. In ca
zul în care capul de coardă din- 
tr-o premieră a fost împărțit între 
mai mulți sportivi, fiecăruia i se 
acordă traseul la gradul omolo 
gărjd lui, efectuat ta cap de coardă. 
Premierele nu trebuesc arbitrate, 
efectuarea lor fiind luată în consi
derare dacă se îndeplinesc formele 
prevăzute de regulamentul de omo
logare al premierelor.

5. — Pentru traseele de dificul
tate maximă, vara (la bărbați de 
la gradul V A în sus, iar la fe
mei de la gradul III B în sus) se 
consideră secunzilor efectuarea în 
cap de coardă a unei ture de o 
categorie inferioară (de ex. de la 
V B la V A); pentru femei dispo
ziția este valabilă dacă tara a 
fost executată cu echipă feminină, 
afară de traseele de gradul V B 
care se pot executa și cu echipă 
mixtă. Clasificarea unui sportiv, la 
orice categorie, în baza prevederi
lor de mai sus, nu se poate face 
decît dacă el a executat cel puțin 
50% din escaladele de fiecare grad 
de dificultate (prevăzute la catego
ria respectivă) în cap de coardă.

6. — In vederea obținerii clasi
ficării de maestru, pentru normele 
de iarnă (gradul IV B și IV A la 
bărbați și gradul II B și II A la 
femei) se consideră efectuate ara-

în condițiunile prevăzute de capi
tolul II din „Regulamentul de evi
dență a sportivilor care participă 
la competiții și de trecerea lor 
dimitr-uin colectiv totr-altul“.

După îndeplinirea formelor regu
lamentare de schimbare a colec
tivului, Comitetul raional sau oră
șenesc, în cadrul căruia activează 
noul colectiv al sportivului, va 
face mențiunea de transferare la 
rubrica respectivă a carnetului de 
clasificare al sportivului transferat 
și în fișa individuală a acestuia.

t bele ascensiuni în cazul parcurge
rii unui traseu cu un grad supe
rior (respectiv V A pentru bărbați 
și III A pentru femei).

7. — Turele de clasificare de 
gradul III B sau superior (vara) 
sau II A sau superior (iarna), e- 
fectuate cu echipă mixtă, la care 
capul de coardă a fost o femeie 
(vara) sau la care a participat o 
femeie (iajna) sînt valabile pentru 
clasificarea sportivă a femeii, fiind 
considerate cu 2 categorii mai jos 
decît dificultatea din tabelul de cla
sificare (de exemplu de la gradul 
V A Ia IV A).

8. — In toate cazurile în care 
nu s-a prevăzut altfel, echipele pot 
fi mixte (inclusiv premierele).

9. — Calitatea de cap de coardă, 
secund și participant se înscrie 
în mod obligatoriu în foaia de ar
bitraj, în urma comunicării condu
cătorului echipei și a aprecierii fă
cute de arbitru.

10. — Controlul executării nor
melor se face în conformitate cu 
instructajul special al Comisiei 
Centrale de Alpinism.

11. — Tabelul de ture clasifi
cate (de vară și de iarnă) ane
xat la prezentele norme, va fi com
pletat periodic (pe măsură omo
logării de noi trasee) de către Co
misia Centrală de Alpinism.

12?— Sportivilor care efectuiază 
trasee ce nu figurează în tabelul 
de clasificare, a tarelor (îndeplininl 
condițiile prevăzute în instructajul 
pentru controlul executării norme
lor) li se recunosc aceste trasee 
pentru clasificarea sportivă ta mo
mentul în care ele sînt introduse 
în tabelul de clasificare a tarelor 
și la gradul de dificultate la care 
sînt clasificate.

Confirmarea categoriei
In decurs de 2 ani de la obți

nerea clasificării sportive, sportivul 
respectiv trebuie să efectueze 50% 
din escaitadlele și ascensiunile pre
văzute pentru categoria respectivă.

Dispoziții tranzitorii
1. — Sportivilor care, la data in

trării în vigoare a prezentelor nor
me de clasificare, au trecute toate 
normele de vară ale unei categorii 
de clasificare în conformitate cu 
vechile norme și cu vechea 
clasificare a turelor, — li se 
recunoaște aceasta, urmînd a exe
cuta turele de iarnă după noile 
norme de clasificare și după 
noua clasificare a turelor. Această 
prevedere este valabilă cu obliga
ția ca sportivii respectivi să-și 
treacă normele de iarnă în cursul 
perioadei de iarnă 1955.

2. — Sportivilor care, la data 
intrării în vigoare a prezentelor 
norim-e de clasificare, aiu executate 
unele ture de clasificare fără a în
deplini condițiile delapct. I, lise 
recunosc aceste ture la gradul 
de dificultate prevăzut de vechea 
clasificare a turelor. Acești spor
tivi urmează să-și completeze nor
mele de clasificare conform noilor 
norme și noii clasificări a tarelor.
Clasificarea turelor de vară.

Gradul V B.
Bucegi: Fisura Eftimie Croitoru. 
Gradul V A.
Bucegi: Cele trei surplombe <lin 

Peretele Gălbinele
Pintenul Văii Albe (traseul fron

tal)
Fisura Berbecului 
Fisura Suspendată.

Gradul IV B.
Bucegi: Fisura Sentinelei.
Piatra Craiului: Peretele Piscu

lui Rece.
Gradul IV A.
Bucegi : Traversarea est-vest a 

Peretelui Gălbinelelor
Traseul Furcilor din Peretele 

Gălbinelelor
Traseul Coman din Peretele Găl

binele (și varianta surplombei 
Centrale)

Marea Surplombă (traseu inte
gral și traseu redus)
Hornul Mare al Țapului 
Bisericuța din Mălăești 
Fisurile Centrale din Peretele 

Văii Albe
Turnul Seciului (traseu frontali 
Turnul Seciului (traseu central) 
Turnul Mic al Seciului

Fisura Șoimilor din Peretele Ho- 
roabei

Fisura de la Scări din Valea
Țepilor

Fisura Galbenă
Colțul Uriașului
Creasta Turnulețului
Piatra Craiului: Creasta Cornul 

Caprei
Hornul Adînc din Călineț

Gradul III B
Bucegi: Colțul strungii Gălbine

lelor (traseu Știința)
Creasta Văii Albe (traseu Co

man și traseu integral)
Fisura din Picătura (traseu Roș- 

culeț)
Lhnărul Gălbinelelor (traseu Roș- 

culeț)
Fisura Grotelor din Peretele Găl

binelelor
Scara Clăii
Fisura Locomotiva
Spălătura Văii Seci
Piatra Craiului: Fisura Petriu 

din Piatra Mică
Hornul din Brîul Răchiții
Peretele Piscului cu Brazi
Muchea Roșie
Muchea lui Ivan
Peretele Padinei Lăncii
Cheile Turzii; Colțul Rotunjit

Gradul III A
Bucegi: Colțul Strungii Gălbine

lelor (traseu vestic Progresul)
Creasta Coștila Gălbinele
Fisura Sudică din Mălin
Fisura Sud-vestică din Peretele 

Coștilei
Hornul Vulturilor
Creasta Picătura (inclusiv vîrful) 
Peretele Sudic al Clăii Mari
Fața nordică a Colțului Gălbine

le! ar
Peretele Horoabelor (traseu su

dic)
Colțul Roșu.
Piatra Craiului: Peretele Mare
lui Grohotiș (traseu central) 
Canionul Ciorînga
Creasta Frumoasă din Călineț
Muchea Padinei lui Ivan
Muchea Padinei Lăncii
Acul Crăpăturii
Degetul lui Călineț (traseu Fo

rnino). __
Cheile Turzii: Creasta Colțului 

Rotunjit “
Creasta Vulturilor.

Gradul II B
Bucegi: Pintenul Văii Albe (prin 

spate)
Hornul Central
Hornul Negru din Valea Țapului
Umărul Gălbinelelor (traseu Co

man)
Vîrful Picătura
Fisura din Scoruși
Colțul Gălbinelelor (traseu es

tic)
Creasta Uriașului din Valea sea

că a Garalmamuhii
Creasta dintre Valea Urzicii și a 

Țapului
Turnul Seciului (traseu clasic, fi

sura interioară)
Peretele nordic al Acului Mare 

din Morar
Creasta dintre Valea Țapului și 

a Caprei
Hornul din Peretele Coștilei
Piatra Craiului: Umerii
Peretele de la Ceardacul Stan

dului
Peretele Marelui Grohotiș (tra

seu sudic)
Degetul lui Călineț (traseu Co

man)
Făgăraș : Peretele nordic al Căl- 

țunului
Peretele Crestei Ciobanului
Cheile Turzii: Fisura Marac
Colțul Sanșil (coama estică și 

creasta)
Colțul Crăpat
Creasta Cetății din Cheile Po

ienii

Gradul II A
Bucegi: Creasta Mălinului
Vaba Unicii (integral, pe fir) 
Albișoara Strungii
Alb’șoara Gemenilor
Albișoara Crucii

Albișoara Răsucită
Valea Rîpa Zăpezii (pe fir)
Turnul Albișoarelor prin Valea

Seacă
Valea Bucșata (pe fir)
Vîlcelul Policandrului (pe firul 

nordic, cu hornurile)
Creasta Turnului Seciului
Vîlcelul Suspendat
P atra Craiului: Colții Gemeni 
Hornul închis
Făgăraș : Creasta Arpășelului 
Peretele Vînătorii lui Buteanu 
Peretele nord-estic al Negoiului 
Cheile Turzii: Hi'liiodul
Creasta Vestică a Cetății din

Cheile Poienii.

Gradul I B
Bucegi: Hornul Ascuns
Hornul Coamei
Valea Seacă a Caraimanului

Valea Coștilei
Valea Rîpa Zăpezii (integral, 

pe fețe)
Valea Țapului (integral, pe fețe)
Valea Hornurilor
Valea Bucșoiului
Valea Rea din Bucșoi
Colții Gălbinelelor (traseu clasic, 

ambii colți).
Piatra Craiului: Valea Podu

rilor
Padina lui Călineț
Poiana închisă (spre creastă) 
Cheile Turzii; Hornul Vulturilor

Gradul I A
Bucegi: Valea Gălbinelelor firul 

principal
Valea Gălbinelelor firul secundar.
Valea Mălinului
Valea Scorușilor
Valea Colților
Valea Adîncă
Valea Zangurului
Valea Priponului
Valea Seacă dintre Clăi
Valea Bujorilor
Valea Verde
Brîna Aeriană
Brîna Mare din Morari
Brîna Mare a Coștilei
Creasta Morarului

Clasificarea Turelor de Iarnă

Gradul V B

Gradul V A
Făgăraș : Traversarea Crestei Fă-< 

gărașilor (integral)

Gradul IV B
Bucegi: Brîna Mare a Coștilei 
Făgăraș : Traversarea SîmbătaJ 

Negoi uf

Gradul IV A
Făgăraș: Traversarea Bîlea- 

Sîmbăta
Retezat: Traversarea Retezatului 

peste Vîrfuri ,
Munții dintre Olt și Jiu

Gradul III B |
Piatra Craiului : Traversarea ț

Crestei Piiatea Craiului integrai 1
Făgăraș: Traversarea Bîlea-NtP 

goiul
Traversarea Porcești-Vîrful N®- 

goiu (inclusiv)
Traversarea Iezer-Păpușa-Urlea 
Retezat: Traversarea Retezatului 

de la sud la nord
Rodna : Traversarea Munților 

Rodnei integral j
Paring: Traversarea Petroșani- )

Obîrșia Lotrului j

Gradul III A ,
Bucegi : Creasta Morarului priaf 

Rîpa Zăpezii
Valea Urzicii integral
Piatra Craiului: Creasta Nordfc 

că a Pietrii Craiului
Creasta Sudică a Pietrii Craiului
Paring: Vîrful Mîndra
Retezat: Vîrful Peleaga

Gradul II A

Bucegi: Brîul Mare din Morar 
Creasta Morarului prin Vale* 

Adîncă
Hornul Coamei
Valea Coștilei ’
Valea Scorușilor j
Piatra Craiului: Brîna Cioringa 

Mare j
Padina închisă
Padina Popii
Valea Urzicii ( ■

Gradul II B
Bucegi: Albișoara Gemenilor I 
Albișoara Crucii , 1
Valea Seacă din Caraiman T 

i
Gradul I B
Bucegi: Valea Colților
Valea Bucșoiului |
Valea Hornurilor
Valea Țapului
Piatra Craiului; Valea Podii- 1 

rilor /
Padina lui Călineț /
Făgăraș : Creasta Tărîța 
Creasta Netedul
Retezat : Vîrful Retezat
Rodna: Vîrful Ineul
Vîrful Pietrosul

Gradul I A
Bucegi: Valea Gălbinelelor firul 

principal
Valea Gălbinelelor firul secundar
Valea Mălinului *
Valea Rea din Bucșoiu
Valea Priponului
Valea Seacă dintre Clăi
Valea Bujorilor

(Urmare în numărul viitor)

penit.ru
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De ce meige slab activitatea secției de canotaj 
Timișoara

totuși Eduard Willems nu a de
pus nici un fel de activitate.

Cu toate că anul trecut sec
ția de sporturi nautice a avut 
un număr mai redus de sportivi 
(86 de canotori și canotoare) 
față de anii trecuți, cind activau 
peste 100 de sportivi, totali 
tovarășul Fenyo nu s-a ocupat 
de toți membrii secției și d_n 
acest motiv rrralți tineri au a- 
bandonat canotajul.

Biroul secției de canotaj (pre
ședinte Ion Soki și antrenorul 
Fenyo) se cred, „persecutați” 
de consiliul sportiv al colectivu
lui Progresul; din acest motiv 
există și astăzi o atmosferă ne
sănătoasă, de neînțelegere intre 
ei. Consiliul colectivului sportiv 
Progresul, în frunte cu tovară
șul Pavel Roșu, președintele co
lectivului, a sprijinit activitatea 
acestei secții, dar nu în sufi
cientă măsură. Consiliul colec
tivului sportiv, analizînd activi
tatea secției sale de sporturi 
nautice, a constatat că:

1. Biroul secției lucrează în 
mod birocratic; 2. A fost negli
jată 
Este necesară angajarea a încă 
unui 
care să se ocupe de pregătirea 
începătorilor și juniorilor, pre
cum și antrenarea vlslașilor cu 
o veche activitate sportivă, pen
tru munca generală de instruire 
a tuturor membrilor secției.

Trebuie remarcat faptul că 
tovarășul Fenyo, avînd doar o 
jumătate de normă, nu poate 
să se ocupe în mod permanent 
de pregătirea juniorilor și înce
pătorilor. Tot de aci a provenit 
și lipsa că în anii trecuți, odată 
cu plecarea acestui antrenor la 
anumite competiții, el n-a avut 
un înlocuitor, care să se ocupe 
în absența' Iul din localitate de 
pregătirea începătorilor și ju
niorilor. Dar, o mare vină o 
poartă și consiliul colectivului 
sportiv care nu s-a ocupat de 
această problemă, lăsînd secția 
de sporturi nautice să activeze 
„la voia întîmplărli”, mulțumin- 
du-se cu succesele realizate în 
trecut.

In acest an trebuie să existe 
o colaborare mai strinsă în ca
drul secției de sporturi nautice 
a colectivului Progresul, des- 
fîințîndu-se „bisericuțele'' care 
s-au format. Antrenorul Fenyo 
trebuie să-și revizuască com
plet atitudinea și felul de mun
că, trebuie să-și organizeze mai 
bine activitatea, ocuipîndu-se și 
de ridicarea cadrelor tinere. El 
este un element capabil, dar în 
ultimul timp a' fost prea înfu
murat de pe urma n-nor suocese 
repurtate, ceea ce este, desigur, 
total greșit. Consiliul colectivu
lui sportiv Progresul trebuie 
să-și îmbunătățească munca or
ganizator că și să asigure rea
lizarea bugetului. Asociația Pro
gresul trebuie, la rîndul ei, să 
se preocupe de situația existen
tă astăzi la Timișoara și să ia 
de urgență cele mai bune mă
suri. Numai în felul acesta co
lectivul Progresul Timișoara va 
putea să ajungă iarăși printre 
primele colective ale țării la 
sporturile nautice.

AL. GROSS

ACTIVITATEA LA GIMNASTICA

Progresul
In luna decembrie a avut loe 

la Timișoara o ședință de ana
liză a comisiei: orășenești de 
sporturi nautice. La această șe
dință au fost prezenți un număr 
de 17 tovarăși, activiști obștești; 
antrenori și arbitri, care au a- 
nalizat amănunțit cauzele care 
au determinat „impasul” în care 
se află canotajul timișorean, 
care nu de mult deținea un loc 
de frunte în activitatea spoitu
rilor nautice din țara noastră.

Din analiză a reieșit că spor
turile nautice n-au putut să se 
dezvolte în anul 1954, in Tîimu- 
șoara, deoarece nu au fost ridi
cate suficiente elemente tinere 
și deci, neexistind rezerva de 
cadre, nu au putut fp. înlocuite 
elementele vechi. Acest fapt a- 
rată că specialiștii, și în primul 
rînd antrenorii din Timișoara, 
nu s-au preocupat cu toată se
riozitatea de descoperirea și- în
drumarea tinerilor canotori ti
mișoreni. Astfel, tovarășul Eme- 
r c Fenyo, care este un antrenor 
bine cunoscut, care a condus 
și pregătit lotul republican fe
minin, nu a dat un randament 
satisfăcător anul trecut. Antre
norul Fenyo a afirmat în ca
drul ședinței: „colectivul Pro
gresul Timișoara și-a realizat to
tuși angajamentele luate, dar cu 
un număr de sportivi, în cea 
mai mare parte, nrreorespunză- 
tori“.

Analizînd mai amănunțit acti
vitatea acestui antrenor, am vă
zut că, pe lingă părțile lui pozi
tive, mai are încă o seamă de 
părți negative, care îi îngreu
nează munca. Trebuie subliniat 
faptul că în anul 1951 secția 
de canotaj a colectivului Pro
gresul, antrenată de Emeric 
Fenyo, a cîșt gat la campiona
tele R.P.R. în probele de du
blu și 8+1 fete In 1952 acest 
colectiv a fost primul pe țară 
la probele de dublu și 4 + 1 fete, 
fiind al doilea cu echipajul siru 
la 8+1 fete. In anul 1953, Pio- 
greșul a cîștigat numai la du 
blu fete, a fost al treilea la 4+1 
și al patrulea la 8+1 fete A- 
nut trecut a fost primul an tn 
care colectivul Progresul nu a 
mai avut n;ci un tit’u de cam
pion, avînd doar două locuri 
doi la dublu și la 8+1. Este 
de remarcat faptul că în acești 
ani Progresul a obținut succese 
numai la probele feminine, echi
pajele masculine nereușind să 
câștige nici un titlu de cam
pion. Anul trecut a.b:a, Progre
sul a cîștigat două probe, în 
campionatul juniorilor, la 4+1 
băeți și simplii f'ete (Ana Mi 
hăilescu). Cu toate aceste suc 
cese și realizări la canotajul a- 
cademic, conducerea colectivu
lui Progresul și antrenorul E 
meric Fenyo nu s-au ocupat în 
măsură corespunzătoare de creș
terea și promovarea tinereloi 
cadre. Trebuie arătat că tova
rășul Fenyo nu i-a angrenat în 
muncă pe cei doi instructori ai 
colectivului, care ar fi putut 
să-l ajute foarte mult. Unul din
tre aceștia, Eduard Willems, a 
fost campion de canoe și a ab
solvit cu succes cursurile unei 
școli de instructori. Deși are 
cunoștințe destul de temeinice.
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Activitatea
Excursii de 7 zile

In patrimoniul Direcției de tu
rism și excursii au intrat, acum 
cîtva timp, 23 de cabane din sta
țiunea Păltiniș-Sibîu Cabanele au 
fost reamemajate și aprovizionate-,

Meciuri de verificare ale lotului 
de lupte al R.P.R.

Lwptătorii din lotul reprezentativ, 
care se află die cîteva zile în pli
nă pregătire, vor susține duminică 
dimineața o^serie de meciuri de 
verificare. Cu această ocazie, vor 
fi reeditate unele întâlniri care au 
stîmit și în trecut interesul iubi
torilor acestui sport. Reuniunea se 
va desfășura în sala Dinamo din 
Capitală, cu începere dela ora 10.

creșterea tinerelor cadre; 3.

antrenor sau instructor,

turistică
iar duminică au primit oaspeți noi: 
primefe grupuri de turiști partici
pant la excursiile de 7 zile.

La 15 ianuarie va porni spre 
frumoasa stațiune din apropierea 
Sibiului a doua serie de partici- 
panți la excursiile de 7 zile. Cos
tul excursiei este de 115 lei și cu
prinde transportul și cazarea.

Trenuri speciale pentru 
Valea Prahovei

Pentru a veni în ajutorul oame
nilor muncit d«n Capitală, dornici 
să facă turism de iarnă sau schi 
pe pîrtiUe din Bucegi sau Gîr- 
bova, D.T.E. a obț'nrit înființarea 
unui tren special care pleacă din 
Bucnrești-Gara de Nord in fiecare 
sîmbătă la orele 15 sosirea avînd 
loc duminica seara.

Amintim că în același timp con
tinuă să se organizeze excursii în 
grupuri, cu reduce, e pe C.F.R., la 
toate cabanele din țară.

• ARADUL este cunos.ut ca 1111 
oraș în care se desfășoară o in
tensă activitate în domeniul gim
nasticii. Nu-i de mirare, deci, că de 
acolo ne-au venit vești despre un 
nou concurs, desfășurat acunr cîtva 
timp în sala Flamura roșie. Este 
vorba de un concurs de gimnas
tică acrobatică-piramide la care au 
luat parte opt echipe școlare și nu
mai trei s-ndicale, totalizând 96 
concurenți dintre care 32 fete și 64 
băieți. Cele mai bune echipe s-au 
dovedit a fi Metalul-I. RangK ț 
(fete) și Flamura roșie-UTA (bă
ieți). dar merită a fi evidențiate, 
totodată, Șc. medie de mecanică 
(a prezentat trei echipe) și Șc. pro
fesională Metal nr. 1 (a prezentat 
două echipe).

Concursul de piramide a ridicat 
însă și unele probleme în ceea ce 
privește asigurarea unui material 
de instruire (cărți de specialitate, 
articole în revista C.F.S.) și a unui 
regulament cu norme de interpre
tare și arbitraj.

I. Soaoc 
corespondent

• O FRUMOASA INIȚIATIVA 
— care s-a bucurat, de al fel, de 
succesul pe care îl merita — a- 
avut colectivul sportiv al școlii 
medii de energie electrici din 
Orașul Stalin, predbntind în ca
drul unei festivități școlare un pro

Boburi au început 
să sosească la Sinaia

în preajma primelor întreceri 
— campionatul de calificare, — 
boberii au început să se adune la 
Sinaia, locul concursului. Trebuie 
să arătăm că pârtia de la Sinaia 
este una din pârtiile mai puțin pre- 
tențiose, care permite coborâri atît 
sportivilor fruntași, cît și celor cu 
mai puțină experiență. Ea este o 
pîrtie de școală, dar suficient de 
dificilă totuși pentru pregătirea tn 
vederea unor întreceri de valoare 
internațională. Acesta a fost de 
altfel și motivul pentru care or
ganizatorii au ales pârtia de la 
Sinaia pentru campionatul de ca
lificare.

întrecerile dim cadrul campiona
tul de calificare inoețp la 2® ia
nuarie și vor lua sfârșit la 26 ia
nuarie. înaintea deschiderii con
cursului, boberii au făcut și vor fa
ce antrenamente atit la Sinaia, 
unde se află majoritatea echipaje
lor, cît și la Poiana Stalin și Pre
deal, unde se găsesc de asemenea 
o mare parte dintre boberi.

Concursul de calificare va în
cepe prin antrenamentele oficiale 
care, conform regulamentului, sint 
obligatorii pentru toți participant» 
la întreceri. In felul acesta, regu- 
•tmentul vine în ajutorul concwen- 
ților, deoarece coborîrile, fiind cro
nometrate te indică sportivilor gra
dul de pregătire la care au ajuns. 
De akfeL echipajele care s-au an
trenat la Sinaia au făcut 4e mai 
multe ori recunoașterea p'rttei, 
parcurg ind-o pe jos pentru un cît 
mai amănunțit studiu ai viraje
lor, al înclinării pantei și. deci, 
pentru stabilirea măsurilor de cane 
trebuie să țină seama întregul echi
paj în cursă.

Campionatul de calificare se 
dispută Ia bob de 2 și 4 persoane. 
Concursul începe cu proba de 2 
persoane și oerrtinuâ cu cea de 4 
persoane. In cadrul fiecărei probe, 
echipajele vor efectua cite 4 coh» 
rlri oficiale, timpul cel mai ™i 
centind în clasament. Comisia de 
organizare are însă dreptul, în caz 
de timp nefavorabil să reducă din 
numărul coborîrifor .

Intensitatea cu care boberii. s-au 
pregătit pentru prima mare "tre
cere a anului este perfect^ justifi
cată, întrucât fiecare aspiră să se 
găsească printre cete 20 de echi
paje (10 de 2 persoane și 10 de 4 
persoane), care vor avea cinstea 
să-și conținute disputa pe pîrtia 
de la Poiana Stalin, în cadrul 
campionatului republican.

Examenul de Sfat
Ia I.C-F.

Institutul de Cultură Fizică din 
București anunță că examenul de 
strait din sesiunea de iarnă se va 
(ine între 25 ianuarie și 6 februa
rie 1955.

Intre 18 și 25 ianuarie, se pro
gramează lecții recapitulative.

In formațiuni suplimentare se 
primesc la secretariatul In ti lutu
lui din str Maior Ene nr. 12, te
lefon 3.30.58, 

gram de gimnastică alcătuit din: 
gimnastică sportivă (fete), acroba
tică (băieți), ansambluri (fete șa 
băieți) și piramide (băieți).

Pregătiți cu grijă de profesorii 
Marta Bîrleanu, Magda Hubbes și 
Const. Belodanu, elevii și elevele 
au executat programul foarte co
rect. S-au remarcat elevii: I. 
Irimia, E. Harro, S. Rancea. F. 
CiFțiu, V. Torni și elevelot Ger
trude Aldea, Margit Tofok și Li
dia Duca.

D Constaniinesca 
corespondent

• LA SIGHIȘOARA, în cadrul 
colectivului sportiv Flamura roșie 
a luat ființă de curînd o secție de 
gimnastică feminină în care acti
vează, deocamdată, 14 muncitoare 
și funcționare din acest oraș. Con
ducerea antrenamentelor o are tov. 
Wil trude Florescu. Este necesar, 
însă, ca secția să fie dotată de 
conducerea colectivului cu mate
rialele sportive indispensabile unei 
activități complete.

I. Turjan 
corespondent

• 70 MEMBRI numără secția 
de gimnastică pentru copii a co
lectivului sportiv Flamura roșie 
„Ianos Herbak” din Cluj. Inchi- 
nuiți-vă că antrenorul Molnar, care 
îi antrenează' cu o grijă și dra

Primele întreceri in csmp^natul

republican de
In timp ce la București finaliștii 

celui de al VII-lea campionat de 
șah al R.P.R. își disputau titlul 
de cel mai bun șahist al țării pe 
anul 1954. în țară începeau între
cerile campionatului următor, cel 
de al VIH-lea, cu prima sa fază ; 
—' optimile de finală. In toate re
giunile țării, șahiștii participau la 
această primă etapă a campionatu
lui republican pe anul 1955.

Pînă acum ne-au sosit cîteva 
dintre rezultatele finale ale optimi
lor tradiționalei întreceri, cu nu
mele celor care s-au calificat pen
tru faza următoare — sferturile 
de finală.

In regiunea Ploești, optimile de 
finală s-au desfășurat jn trei cen
tre : Ploești, Bușteni și Gîmpina. 
In orașul Ploești întîlnirile au fost 
găzduite de sala clubului ,tI6 Fe
bruarie”. S-a jucat în două grupe 
a cîte nouă participanți. Iată cla
samentul fruntașilor primei grupe: 
Mitroiu 12 p. (din 16 posibile), 
Frățilă 11'/2. Grupa Il-a: Nieulescu 
10 p. (din 16), Mitru 9. Opt șa
hiști s-au întrecut în sala clubului 
Avântul din Bușteni. Pe primele 
focuri s-au clasat Jicman 14 p. 
(din 14) și Chivu 9. Clasamentul 
grupei de la Cîmpina: Constanti- 
nescu tl'/j p. (din 18), Falcan 
12%.

La Tg. Mureș, capitala Regiunii 
Autonome Maghiare^ au jucat pa
tru grupe a cîte 16 jucători, primii

INFORMAȚII
Iată cum arată un buletin cu 12 

rezultate exacte la concursul PRO
NOSPORT nr. 1 (etapa din 9 ia
nuarie 1955):

I C.C.A. — Știința I.C.F. 
(hand. mase, sală) 2

II Dinamo București — Re
colta M.A.S. (hand, 
mase, sală) X

III Flacăra Ploești — Loco
motiva București (hand, 

mase, sală) 1
IV Metalul Reșița — Progr 

Timișoara (hand. mase, 
sală) 1

V Metalul Reșița — Progr.
Timișoara (hand. fem. 
sală) I'

VI Tehnometal Timișoara —
Progresul Arad (hand, 
mase. sală). 1

VII București — Tg. Mureș 
(hand. fem. sală) 2

VIII Orașul Stalin—Timișoara 
(hand. fem. sală), 1

IX Turbine Erfurt — Wis- 
mut Karl Marx Stadi * X

X Z.S.K. Votwărts — Akti- 
wist Brieske Senftenberg X 

XI Motor Zwickau — Cbe- 
mie Kart Marx Stadt l

XII Chemie Halle Leun» — 
Fortschritt Meerane 2

Programul pentru concursul nr 
2 (et£.pa din 16 ianuarie 1955) ara
tă astfel-

I Recolta M.A.S, — C.C A» 
(handbal masculin sală» 

goste de par.mc, primește rapor
tul de la un băiețaș de 9 ani, că 
Sanyi Szilagyi. care este mîndria 
secției, are cam tot atjția ani, că 
Ana Maria Patffi, care dorește să 
devină urmașa fostei campioane a 
țării Kerekeș Melinda, are doar 11 
ani și vă veți putea da seama 
ce minunat izvor de cadre pregă
tește gimnasticii noastre, săptă- 
inînă de săptămînă, în frumoasa 
sală a uzinelor „Ianos Herbak”, 
conștiinciosul antrenor Molnar.

Desigur, ar fi interesant de știut 
cum își duce activitatea și secția 
gimnaștilor mai mari aa colectivului 
,.Ianos Herbak”, care a dat spor
tului nostru elemente ca Melinda 
Kerekeș, Berta Corobeanu, Finta 
Magdalena, Olga Gezo, Elisabeta 
Bodo ș. a. Ei bine, la antrenamen
tele celor mari nu veți întâlni decît 
cîțiva sportivi I Colectivul nu are 
nici măcar o echipă de categoria a 
Il-a. De ce ? Pentru că, din pă
cate, conducerea colectivului negli
jează secția de gimnastică, iar to
varășii din biroul secției de gim
nastică se mulțumesc să figureze 
pe hîrtie și nu duc nici o activi
tate. Se cere, așadar, o urgentă în
lăturare a delăsării care există în 
acest sector de activitate a colec
tivului sportiv FI. roșie-,, la noș 
Herbak”.

A. Balogh 
corespondent

șah pe 1955
trei clasați calificîndu-se pentru 
sferturile de finală. Iată pe câști
gători : grupa I-a: Melan 15 p. 
(din 15), Kovacs A. 13%, Tihani 
12; grupa Il-a: G. Pali 14 p. (din 
15)» L. Orban 13, Ghițulescu II; 
grupa III-a: Nusbaum 13 p. (din 
15) Csipkes 12, Szilagyi 12; gru
pa IV-a: Magori 12*/2 p. (din 15), 
Petelei 12, Izsak 11%.

Un frumos succes de organizare 
a obținut campionatul la Sighișoara 
unde s-a jucat în sala colectivului 
sportiv Progresul. Din cei 12 par
ticipanți a învins R. Kvasnițcky 
(cu un scor de 80 la sută), urmat 
de E. Novicieov.

La Cluj au fost trei gruPp de 
optimi de finală, cu următorii ca
lificați: grupa I-a: G. Balogtr 15 
p. (din 17), S. Cîmpeanu 14'/2, I. 
Huniade 13, A. Cliilin 12; grupa 
Il-a ; I. Sehvartz 14'/s p- (din UZO» 
C. Petrescu 14, V. Demian 12+. 
V. Tost 12; grupa III-a: I. Pop, 
M. Breazu și A. Molnar 12 p. 
(din 15 posibile), V. Malcoci 10%.

La Oradea, într-o organizare 
foarte bună, au jucat șase grupe 
a cîte 11 jucători. S-au calificat C. 
Rotaru 8'/2, Ihonoes 8; Megheri 9, 
Papp 8V2; Herman și Olah 9; M. 
Balogh 97s, 1. Deienrriu 7V2; G. 
Fâșie și Glierer 7%; Fischer 9.

De la corespondenții noștri: 
/. Oprescu, I. Păuș, /. Turjan, 
A: Crețu, N. Kohalmii

o

©■onosport
II Orașul Stalin — Tg. Mureș 

(handbal femânin sală))
III Dinamo Beriin — Chemie 

Halte Leuna (fotbal R.D.G.)
IV Akt.wist Brieske Senftenberg- 

Turbrne Erfurt (fotbal R.D.G.)
V Wismut Karl Marx Stadt — 

Emheit Dresden (fotbal 
R.D.G.)

VI Rotation Babelsberg — Empoc
Rostock (fotbal R.D.G.)

VII Fortschritt Meerane — Rota
tion Leipzig (fotbal R.D.G.)

VIII Motor Zw'ckau — Varwărts 
Berlin (fotbal R.D.G.)

IX Chemie Karl Marx Stadt — 
Lokomotive Leipzig (fotbal
R.D.G).

X Timișoara — București (hand
bal feminin sală)

XI Avîntul Deta — Constructorul
Lugoj (handbal feminin sală)

XII Locomotiva București — Ști
ința I.C.F. Buc. (handbal 
masculin, sală).

MECIURI DE REZERVA

A Metalul Reșița — Locomotiva 
Timișoara (handbal masculin 
sală)

B Metalul Reșița — Flamura Ro
șie Lugoj (handbal f-smnin 
sală)

C FI. Roșie Ind. Ltnei — Progre
sul Timiș. (handbal feminin 
sață)

D Recotta Gîarmnte — Construc- 
ton+t Timiș, (handbal masculin 
sală)



Pregătirea pentru proDeie de ci- 
cJocros, în care am o îndelungată 
experiență, trebuie începută cn cel 
puțin o lună șj jumătate înainte 
de prima probă a sezonului. Bine
înțeles că, înainte de a trece la 
programul de pregătire specială 
pentru ciclocros, trebuie acordată 
atenție și activității specifice ci- 
cl iști tor in timpul iernii. Astlel, în 
programul de sală se va insista 
nu numai asupra pregătirii fizice 
generale (gimnastică, haltere ușoa
re, jocuri sportive etc.), ci și asu
pra pednlajului pe „home-trainer", 
»pasgîndu-se pînă la o oră de ru
laj pe acest aparat care înlocuiește 
în mod eficace mersul (pe bicicletă, 
cînd vremea este cu totul nepriel
nică (zăpadă, lapoviță, gheață). 
Totodată, se va activa și în aer li
ber — schi, patinaj, crosuri ușoa
re, vînătogre sau excursii în munți 
— mijloace complimentare deosebit 
de folos doare unui ciclist în inter
valul dintre două sezoane.

Perioada de pregătire începe cu 
pedal» ui pe bicicletă tn drum spre 
treburJe zilnice, Utilizînd un pas 
cît mai mic: 4,20—4,80 m. După 
cfteva zile de asemenea rulaj, ci- 
cîistul încape să alerge pe jos 2— 
300 metri, o zi da, una nu. Aceste 
scurte alergări se fac într-o ca
dență moderată și pot fi efectuate 
chiar tn fiecare zi, mărind cite 
puțin distanta. Uneori aceste aler
gări pot fi înlocuite cu un marș pe 
o distanță de 2—3 km. pe teren 
variat. Intre timp, se va accelera 
ritau! la pedalajul zilnic. Apoi, se 
trece la programul de progăt’re 
propriu-zis: ieșiri pe teren, con- 
sttnd din rulaj pe bicicletă Îmbinat 
cn fuga pe jos. Dacă terenul este 
uscat poate fi întrebuințată bici
cleta de concurs (pe care însă e 
bine ca alergătorul s-o menajeze 
cît mai mult posibil), montindu-se 
cauciucuri grele (500—600 grame).

După această primă perioadă, 
programul general de pregătire 
constă, în linii mari, de urxnătoa- 
rele: 300—400 m. pe jos și cîte 
1500—2000 m. pe bicicletă, pînă la 
un total de 12—14 km. Aceste șe
dințe au loc odată la două zile, 
iar uneori 2—3 zile în șir, după 
care urmează o pauză de o zi. 
Pauza poate fi însă și de două zile, 
dacă ccîîstul se resimte; efortul 
prea mare trebuie evitat. Intre 
timp se va mări treptat distanța 
de alergare pe jos, cît și alergarea 
pe bicicletă, iuțind totodată și ca
dența. Totalul kilometrilor parcurși 

la un antrenament va ii de 4—5 km. 
pe jos, iar al celor parcurși pc bi
cicletă de 12—15 km. Aceste antre
namente vor avea loc dte 4 ori pe 
săptămînă, ajungîndu-se pînă la 
6—8 km. pe jos și 18—22 km. pe 
bicicletă într-o ședință.

In programul săptămînal de pre
gătire se va include și o zi (apoi 
două) pentru antrenament numai 
de alergare pe bicicletă, ajungînd 
pînă la 60 km. In aceste ședințe 
trebuie insistat asupra unui pas 
mic, ca și astțpra antrenamentului 
mecanc (pedalajul în spatele mo
tocicletei sau al mașinii) pentru 
căpătarea unej frecvențe cît mai 
ridicate cu efort mic.

Cu 10-12 zile înainte de concurs 
se va face un ar»*renament „tare” 
de verificare, în condițiuni cit mai 
apropiate concursului, chiar ț>e tra
seul respectiv, care trebuie stu
diat cu atenție în prealabil. Joi, 
înaintea concursului, se va par
curge în ritm maxim (de cursă) 
tot traseul, iar vineri, se va face 
același lucru, dar cu un efort re
dus, ținindu-se seama că în scurtul 
timp care a mai rămas pîn.ă în 
ziua concursului trebuie asigurată 
odihna necesară. Cu prilejul ulti
mului antrenament va fi rezervat 
timp și pentru o u'timă și atentă 
cercetare a traseului, fixîndu-se 
punctele strateg'ce care să fie fo
losite cit mai bine în timpul com
petiției.

La toate antrenamentele se va 
acorda o grijă deosebită exerciții- 
lor de încălecare și descălecare, 
știut fiind că se pot pierde sau 
cîștiga secunde prețioase în aceste 
acțiuni. Antrenamentele trebuie fă. 
cute pe trasee din ce în ce mai 
dure, uneori chiar mai dificile de- 
cît cele pe care se desfășoară con
cursul, Cele patru antrenamente 
din cursul unei săptămîni vor fi 
gradate astfel: primul cu o inten
sitate maj redusă, âl doilea în ritm 
mai susținut, al treilea In efoft 
maxim, iar al patrulea în efort 
redus și mai mult tn suplețe.

Ciclistul nu trebuie să forțeze 
pregătirea pentru ca să fie bine 
pus la punct chiar de la prima 
probă a sezonului. Pregătirea fi
zică și tehnică trebuie să se dez
volte progresiv, neforțat și pe mă
sură ce se înaintează în sezon, o- 
Hcctivul principal fiind campiona
tul R.P.R., care este ultima probă 
a sezonului de primăvară și în 
preajma căruia trebuie să se atin
gă nivelul maxim de pregătire. Mai 
trebuie ținut însă seama și de 

făptui că după probele de ciclo
cros urmează 7-8 lunj de concursuri 
pe șosea sau velodrom.

Ciclocrosul contribuie la pregăti
rea mu.ltitoterală atît die necesară 
oricărui ciclist.

Antrenorilor, le revine deci, im
portanta sarcină de a îndruma ci
cliștii spre ciclocros și de a supra
veghea atent perioada de pregătire 
a ciclo-crosiștitor — in special a 
celor tineri, — deoarece, așa cum 
s-a întîmplat deseori. eforturile 
mari, permanente ; nechibzuite fă
cute înaintea sezonu u: prapriu-zis 
au avut consecințe neplăcute «su
pra activității următoare a ciclis
tului.

Echipamentul pentru antrena
ment trebuie să corespundă timpu- 

. lui. Nu este indicat ca alergătorul 
să fie prea gros îmbrăcat, deoa
rece, pe lingă faptul că este inco
modat în acțiuni, se expune răce
lilor dm pricina transpirației abun
dente, care cauzează totodată și 
slăbirea organismului. Este bine 
ca la locul unde urmează să se 
termine antrenamentul să existe 
echipament de schimb, călduros.

După terminarea antrenamentu
lui. ciclistul trebuie să facă 
o ba;e caldă care este abso
lut necesară, dat fiind faptul 
că în perioada de ciclocros vre
mea este foarte rece sau umedă. 
O astfel de baie dă posibilitatea 
eliminării depline a toxinelor din 
organism, produse in urma efortu
lui și ajută la refacerea generală 
a țesuturilor. După baie, ciclistul 
se va șterge bine, frecându-se cm 
un prosop — de preferință aspru — 
înlocuind astfel, în parte, masajul 
necesar stimulării circulației sîn- 
geiu:.

După aceasta, urmează o odihnă 
de cel puțin o oră. Cum antrena
mentele se fac după programul de 
producție, este indicat ca, odată 
ajuns acasă, ciclistul să nu mai 
iasă în oraș. Va rămîne în casă și, 
în așteptarea cinei, va citi reviste, 
ziare sau o carte și iși va nota tn 
carnetul personal observat iuni teh
nice asupra ultimului antrena
ment, observațhini care ii vor servi 
ca îndreptar pentru activitatea vii
toare.

Apoi el se va culca; unui epor- 
| tiv îi sânt necesare cel puțin 8-9 

ore de somn.
IULIAN GOC1MAN 

camprlcn de cictocre» ad 
R.P.R., antrenor ad sec
ției de ciclism a C.C-A.

In primul material cu care am 
început analiza activității atletice 
pe anul 1954, am publicat și un 
tabel comparativ al mediilor pri
melor 5 și 10 rezultate pe anii 1953 
și 1951. Artalizind acel tabel am 
putut desprinde din șirul cifrelor 
o_ serie de concluzii. >ln primul 
rînd, constatarea generală că la 
majoritatea probelor, mediile re
zultatelor obținute în anul trecut 
sînt mai bune decît cele înregis
trate în anul 1953. Trebuie subli
niat, însă, ca o lipsă evidentă, că 
în cele mai multe dintre probele 
de alergări, mediile primelor re
zultate de acum doi ani sînt su
perioare celor de anul trecut la 
aceste probe. Gonstatarea aceasta 
este cu atît mai valabilă cu cît, în 
ultimul an la alergări, jn ma
joritatea țărilor europene au fost 
înregistrate progrese însemnate, în 
timp ce la atleții noștri s-a putut 
observa o stagnare, ba chiar și o 
ușoară o -rastere a rezultatelor 
lor. Care po fi cauzele acestei des
creșteri a rezultatelor obținute de 
alergătorii noștri și ale nivelului 
destul de scăzut pe care îl putem 
găsi și la alte probe ? In legătură 
cu acest fapt, pot fi enunțate tot 
felul de explicații, atît de ordin 
pur tehnic, cît și organizatoric, 
în ceea ce privește bazele mate
riale, educative, etc. Aceste expli
cații pe care ni le-au furnizat di
verși tehnicieni și înșiși atleții, te 
vom analiza la timpul lor. Pentru 
astăzi, vom folosi în continuare ci
frele, căutînd să aflăm în procente 
numărul acelor 3tleți care au mai 
figurat și în anii trecuți pe tabe
lele celor mai buni 10 atleți ai 
țării.

Bărbați: alergări pe plat 81 la 
sută

garduri și obstacole 73 la sută 
săritori 68 la sută 
aruncări 72 la sută.
Femei: alergări 92 la sută 
sărituri 86 la sută 
aruncări 69 la sista
Din aceste date se poate vedea 

că la probele de alergări — în ge
neral — jn anul 1954, prea puține 
sînt cazurile în care au apărut noi 
atleți care, prin performanțele lor, 
să-și găsecscă ioc printre cei mai 
buni 10 atteți ai țării. La probele 
de semifond, numele acestora este 
și taai mic; la bărbați, întîln m nu

mai un singur nume nou: Ștefan 
Milialy, iar la femei doar Geor- 
geta Mogoș și Maria Piștea nu au 
mai figurat pînă acum pe lista ce
lor mai bune atlete ale țării. De 
aci reiese clar că alergătorii noștri 
tineri nu au progresat în măsura pc 
care o așteptam, în așa fel ca prin 
rezultatele lor să se impună prin
tre cei mai buni atleți ai țării.

Compararea rezultatelor celui de 
ăl 25-lea atlet, la diferite probe, 
din ultimii doi ani, ridică de fapt, 
aceeași problemă ca și compar. - 
rea mediilor. ‘Probele în care re
zultatul cehii de al 25-fca clasat In 
1953 este mai bun decît în 1954 
sînt — în majoritatea cazurilor —• 
tot probe de alergări. Așa, de 
pildă, probele în care al 25doa 
atlet al țării pe 1953 a obținut re
zultate mai bune decîit în 1954 
sînt; 200, 40C, 800, 1500, 5000 și 
înălțime, la bărbați. La femei, a- 
ceste rezultate au fost în majo-i 
ritate mai bune în 1954 de- 
c« acum dai ani. Singură proba 
de 200 m. are un rezultat egal 
(28,1 sec.). Deci din totalul de 

8 probe, în care rezultatele din 1953 
sînt mai bune, șapte sînt alergări, 
ceea ce dă un procentaj de 87 la 
sută. Această situație trebuie să 
constitute o problemă importantă 
pentru antrenorii și atleții noștri, 
care vor trebui să-i asigure o re
zolvare, pd cît posibil totală, în a- 
cest an.

Nici numărul de recorduri stabi
lite anul trecut nu întrece numă
rul celor stabilite acum doi ani, a- 
cesta fiind de 156 față de 220 cîte 
au fost tn 1953. In același timp nu
mărul de recorduri doborîte și ega
late în probele clasice jn anul 
1953 îl întrece pe cel de anul tre
cut, la alergări existînd o pro
porție cu 32 la sută mai mare în 
favoarea anului 1953. In schimb 
la marș, anul trecut, s-au realizat 
de șapte ori mai multe recorduri 
decît în 1953, numai că toate ace
ste recorduri au fost obținute în 
probele de 3 și 5 km, care nu sînt 
probe clasice pentru toate concur
surile internaționale. j

ERVIN RONA t
din Comisia Centrală de 

atletism
ROMEO VILARA

SCRISOARE DE LA PRIETENI

Iubitorii de fotbal din țara noa
stră mai au proaspăt în anrntire 
turneul întreprins în cursul aces
tui an în Republica Populară Ro- 
mînă de echipa suedeză I. F. Djur- 
gardens care a susținut mai multe 
întîlniri amicale cu echipele noa
stre fruntașe.

Recent, nc-a parvenit din partea 
jucătorilor echipei suedeze o scri
soare adresată tuturor iubitorilor 
de sport din țara noastră, tuturor 
sportivilor noștri. tuturor celor 
care i-au înconjurat cu dragoste 
și prietenie pe fotbaliștii suedezi, 
care i-au aplaudat pentru frumoasa 
lor comportare. Reproducem mai 
jos această scrisoare pătrunsă de 
spiritul unei sincere și tra'ntee a- 
tnicițil:

Dragi prieteni,
Din păcate, nu v-am putut scrie 

mai repede pentru a vă exprima 
fi in acest mod mulțumirea pen
tru zilele frumoase petrecute in țara 
voastră,

întreaga noastră delegație a fost- 
impresionată de osp’tal.tatea cu 
care am fost intimp nati, de per
fecta sportivitate a jucătorilor și 
oficialilor dvs. De ta sosirea noa
stră și pînă in clipa plecării am 
simț t că ați făcut totul pentru 
noi și vă mulțumim din inimă. Ne 
bucurăm că v-am cunoscut și sin- 
tem minări de a fi putut lega 
prietenii atît de f'umoase in nu 
mai puțin frum~aca dvs. (ară.

Dat fiind că nu ne va fi posi

bil să ne adresăm direct tuturor 
prietenilor noștri din Republica 
Populară Ramină, tă rugăm să 
transmitefi poporului romin și 
sportivilor săi mulțumirile și sa
lutul nostru prin intermediul zia
rului „Sportul popular’.

Clubul nostru este mereu gata 
de a vă fi de folos și ar fi bu
curos să vă aibă oaspeți in Sue
dia, in anul ce a început.

Pentru actualul sezon se pare 
că nici unul din jucătorii noștri nu 
va putea juca in națională, ccl 
puțin în perioada lunilor iunie— 
iulie, dat fiind că echipa noas
tră a fost invitată să joace in 
„Cupa Rio" și vom încerca să-i 
obținem de la Federația suedeză 
pe toți jucătorii noștri pentru a 
putea pleca tn BraziFa la 14 
iunie.

Vă urăm tot ce este mai bun 
pentru Noul An.

In numele clubului, vă transmit 
cele mai bune salutări sportive.

prietenul vostru, 
WOLF LVBERG

VEȘTI DESPRE DAWE 
STEPHENS

Vi-1 amintiți desigur pe Dawe 
Stephens, simpaticul alergător de 
fond din Australia care in zilele 
Festivalului a fost oaspetele Bu- 
cureștjului și care .lu’nd parte la 
întrecerile sportive prietenești, s-a 
antrenat și a concurat alături de 
renumiții Emil Zatopek și Vladi
mir K.uiț. Atunci, în august 1953, 
Dawe Stephens și-a notat un. gra

fic complet de antrenament alcă
tuit die Emil Zatopek și a plecat 
promițînd că-1 va urma întocmai. 
Initre timp, am primit scrisori de 
la Dawe Stephens. El ne comu
nica bucuros că progresele sale 
sportive nu au întîrziat să se a- 
ra‘e, că rezu’tatele sînt din ce în 
ce mai bune.

Dar laităcă Ia sfârșitul anului tre
cut am aflat vești despre Dawe 
Stephens din comunicatele agen
țiilor de presă. El a luat parte la 
tradiționala întrecere pe 6 mile 
care se desfășoară în fiecare an 
în orașul Gillong (Statul Vic
toria). Dawe Stephens a concurat 
excelent, a fost în permanență în 
primul pluton și a înche:at cursa 
pe locul doi, fiind întrecut doar de 
Les Piirrie, dar învmgîndu-1 cu a- 
preape 90 metri pe recordmanul 
mondial pe 1 milă John Landy. 
Rezultatul lui Stephens a fost de 
8:57,8 față de 8:55,2 ai învingă
torului. Ambele performanțe s’nt 
sub vechiul record ai probei.

Allăm în continuare că Dawe 
Stephens se pregătește intens în 
vederea Jocurilor Olimpice, în ca
drul cărora va participa la cursa 
de 5.000 metri.

ÎNGRIJORARE LA MELBOURNE 
IN LEGĂTURĂ CU DESFĂȘU
RAREA VIITOARELOR JOCURI 

OLIMPICE

Presa australiană nu se sfiește, 
în ultimul timp, să critice aspru 
Comitetul australian de pregătire 
a Jocurilor Olimpice, care vor 
avea loc în anul 1956 la Mel
bourne. Unul din cei mal cunos- 
cuți ziariști sportivi. Kirvan 
Ward, a atacat cu deosebită tărie 
lipsurile inadmisibile de care dau 

dovadă organizatorii. Reproducem 
mai ios câteva pasagii din arti
colul ziaristului Kirvan Ward:

.J-ocul de desfășurare a ediției 
anului 1956 a Jocurilor Olimpice 
nu s ia-ruină deloc cu ceea ce tre
buie să fie un stadion modern. 
Acolo unde peste mai puțin de 
doi ani se vor InUbu cei mai buni 
sportivi ai lumii, pentru a-și dis
puta in luptă cinst’tă titlurile de 
campioni olimpici, lucrările nu a- 
vansează deloc. Este foarte greu 
să-ți imaginezi cum va putea fi 
sdus stadionul „Melbourne Cricket 
Graerd" in stare de a găzdui ase- I 
menea întreceri. Pe locul unde tre
buie să se înalțe tr bunele stadio
nului olimpic — scrie Ward — 
astăzi se mai găsesc ruine. Toiul 
arată jalnic și părăsit. închipui- , 
fi-vă un fragment dintr-un -oraș ' 
bombardat în timpul războiului și 
veți avea imaginea tribunei stadio- 
lui olimpic care va găzdui Jocu
rile anului !95C>

...Cînd sînt nevoit să mă duc la 
„Melbourne Cricket Ground", mă 
apucă groaza In loc ca lucrările 
să fie in plină desfășurare, acolo 
domnește o liniște deplină. Dacă 
stadionul va fi gata tn preajma 
inaugurării Jocurilor, mă leg ca 
ta primul „lunch" (musă de di
mineață) să-mi măninc... șapca 
mea veche. Materialele de con
strucție care au costat sute de 
mii de dolari se află risipite peste 
tot și sînt supuse treptat degra
dării. Uitîndu-mă la haosul și de
zordinea care domnește acolo ma 
întreb: oare ce gîndesc domnii cane 
au în sarcină organizarea Jjcu- . 
rilor?' / \ I

Excelente performanțe înregistrata 
in concursul de patinaj 

de la Alma-Ata
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite :
Pe patinoarul de mare altitudine 

din apropierea orașului Alma-Ata 
a Început la 9 ianuarie concursul 
de patinaj pentru premiul Consi
liului de Miniștri al RSS Kazahă.

Anul acesta, competiția a căpă
tat un caracter internațional. Ală
turi de patinatorii sovietici, iau 
parte la întreceri sportivi diin R. 
P. Polonă, R. Cehoslovacă, R. P. 
Ungară, R.P.R. și R. D. Germană.

In prima zi s-au disputat probe 
rezervate bărbaților. In cursa de 
500 m. pe primul loc s-a clasat 
recordmanul mondial pe această 
distanță, Iurii Sergheev. Rezulta
tul său — 41”0 este cu patru ze
cimi de secundă inferior recordu
lui mondial.

Rezultate excelente au obținut 
patinatorii în proba de 5000 m. 
Sportivul cehoslovac V. Kolar, care 
a luat startul în prima pereche, 
a acoperit distanța î-n timpul de 
8’34”. Vechiul record al R. Ceho
slovace, cane aparținea aceluiași 
sportiv, era de 8’35” 1/10. In cea 
de a cirtcea pereche s-au întrecut 
S. Magherowski (P. P. Polonă) 
și D. Sakunenko (U.R.S.S.). Spor
tivul sovietic a parcurs distanța 
în timpul de 7’54”9/40. îmbunătă
țind cu 8”8/10 recordul mondial! 
care fusese stabilit de patinatorul 
sovietic Nikolai Mamonov cu trei 
ani în urmă, pe același patinoar. 
Dar și acest record a fost doborît 
in scurt t®np. Luând s*arfu>! în ul
tima pereche, camotorul mondial 
Boris Silkov a străbătut distanța 
în numai 7’45”6/10. Publicul a 
aplaudat cu multă căldură excepJ 
tionala performanță realizată de 
sportivul sovietic.



Activitatea la hochei pe gheață Mîine începe la Luxor Turul ciclist al Egiptului
C.C.A. a ciștigat Cupa 30 Decembrie

MIERCUREA CIUC 10 (prin te
lefon de la trimisul nostru). —

Mulțumită condițiilor atmosferi
ce, care în ultimele zile au fost fa
vorabile, s-a putut disputa și între
cerea finală a competiției de hochei 
pe gheață dotată cu Cupa 30 De
cembrie. După cum se știe, meciul 
dintre echipele C.C.A. și Avlotul 
Miercurea Ciuc a trebuit să fie 
aminat de mai moite ori din cau
za timpului neprielnic, Intilnirea, 
desfășurată sîmbătă seara pe pati
noarul Avîntul, a prilejuit un joc 
extrem de disputat și foarte rapid. 
Victoria i-a revenit echipei mili
tare, care a învins cu 4—2 (2—0 ;

. 1. C.CJL
'. 2. Avîntul M. Ciuc
. 3. Știința Cluj

'• Pentru locurile 4, 5 și 6 s-a 
desfășurat un turneu între echi
pele Știința Galați, Voința Bucu
rești și Progresul Miercurea Cioc. 
Jn ultimul meci desfășurat sîm-

1. Știința Galați
2. Voința București
3. Progresul M. Ciuc

Primele rezultate din seria l-a

MIERCUREA CIUC 10 (prin te
lefon de la trimisul nostru). Tem
peratura scăzută din ultimul timp 
• permis amenajarea in cele mai 
bune conidițiuni a patinoarului A- 
vtatul din localitate, care găzduieș
te întrecerile din cadrul series 
I-a, categoria B, a campionatu
lui republican de hochei pe gheață. 
La întrecerea din această serie 
participă echipele: Progresul
Miercurea Ciuc, Progresul Gheor- 
ghieni, Progresul Iași, Flamura ro
șie București, Avîntul Reghin, 
Voința Sf. Gheorghe. In ultimul 
timp, a fost introdusă și echipa 
Constructorul din Petroșani, astfel 
că întrecerile se vor desfășura cu 
șapte echipe.

Duminică dimineață și după- 
emiază au avut loc primele jocuri. 
Chiar de la început am putut se- 
aisa o diferență de pregătire și 
deci și de valoare intre echipe. A- 
cele echipe care au avut posibi
litatea să se antreneze pe gheață 
se prezintă cu un patinaj destul 
de bun (Progresul Miercurea Ciuc, 
și Progresul Gheorghieni). Cele
lalte echipe, însă, nu au arătat 
tncă o pregătire corespunzătoare, 
pentru că în localitățile respective 
ele nu s-au putut antrena pe ghea
ță

lată acum rezultatele primei e- 
tape :
PROGRESUL GHEORGHIENI— 

AVÎNTUL REGHIN 12-1 (6-0;
3-0; 3-1)

Progresul a jucat destul de bi
ne, jucătorii săi cunosc multe ele
mente tehnice, dar nu sînt încă 
«rfîcient idle stă pitii pe patinaj.

SCORURI STRINSE IN CAM
PIONATUL R. D. GERMANE

Duminică s-a desfășurat prima 
etapă din cadrul returului cam
pionatului de fotbal al R.D. Ger- 
mane.Cele șase, meciuri care au 
avut loc s-au caracterizat prtatr-o 
luptă echilibrată, dovadă fimd sco
rurile strînse care s-au înregistrat. 
Fruntașa clasamentului Turbine 
Erfurt a terminat nedecis, 1—1, cu 
Wismut Karlmarxstadt, iar Z.S.K, 
Vorwărts Berlin, după ce a condus 
cu 2—0 în partida cu Aktiwist 
Brieske Senftenberg a trebuit să 
se mulțumească cu un rezultat de 
egalitate : 2—2. Surprinzătoare 
este victoria ta deplasare obținută 
de codașa clasamentului Fort- 
schritt Meerane, care a învins cu 1-0 
echipa Chemie Halle Leuna. Tot o 
victorie cu 1—0 a obținut și Lo
komotiv Leipzig care a învins e- 
chipa Empor Rostock. Rotation Ba
belsberg a obținut o frumoasă vic
torie în fața echipei Einheit Dres
den (4—2) iar Motor Zwickau a 
învins Chemie Karlmarxstadt cu 
(3-1),

TREI ARBITRI MAGHIARI 
LA MECIUL ITALIA-BELG1A

Duminică 16 ianuarie se va des
fășura la Roma meotal internațio
nal de fotbal Italia—Belgia. La 

1—0 ; 1—2). C.C..A a meritat vic
toria, pentru că a atacat mai mult 
De altfel, în repriza treia a condus 
cu 4—0. In ultimele șapte m-rurte 
însă, localnicii au preluat ini’ta- 
tiva și au dominat cu tastare." lâ 
Rezultatul acestei domină.-, au fost 
cele două goluri înscrise în ust:- 
treie trei minute Din cauza ner
vozității jucătorilor au fost rata
te numeroase ocazii. Au marca?: 
Peter (cu concursul lui Fenke), 
Flamaropol, Ra ducii și Loriocz pen
tru CC.A., Kovacs și Szabo pen
tru Avîntul. In urma acestui meci, 
clasamentul Cupei 30 Decembrie 
are următoarea înfățișare :

2 2 0 0 7:2 4
2 1 0 1 4:4 2
2 0 0 2 0:5 0

bâtă, Știința Galați a terminat la 
egalitate cu Voința : 2—2. Clasa
mentul acestui turneu este urmă
torul :

2 1 l 0 9:6 3
2 1 1 0 7:5 3
2 0 0 2 7:12 0

a campionatului republican,
B

Avîntul, care a fost depășit ta pri
ma repriză, s-a retras tn treimea 
proprie ta următoarele două, tm- 
piedicînid marcarea mai multor go
luri. Au înscris: Elekes 5, Kari 

2, Dobriban 2, Almassy 2, Kardo 
1. Pentru Avîntul a înscris Delii.

PROGRESUL MIERCUREA 
C1UC-VOINTA SF. GHEORGHE 

16-o" (4-0; 7-0; 5-0)

Jucătorii Progresului patinează 
bine, în viteză și desfășoară un 
joc superior celorlalte echipe. In 
ciuda scorului sever cu care a 
pierdut, Voința a fost totuși un 
adversar dificil, dar a ratat multe 
din ocaziile de marcare pe care 
le-a avut Au înscris: Sava 4, 
Peter 3, Kozan 3, Szasz 2, Biro, 
Bala, Antal și Beczekazy.

PROGRESUL IAȘI—FLAMURA
ROȘIE BUCUREȘTI 5-2 (1-1; 

2-0; 2-1)

Joc caracterizat prin luptă, dar 
lipsit de multe din elementele spe
cifice hocheiului. Cu toate a- 
cestea, felul în care jucătorii au 
știut să lupte, mai ales că nu 
aveau nici un antrenament pe 
gheață, a fost remarcabil. Au în
scris ; Botez 3, Gheorghiu și Ma- 
nolescu pentru Progresul și Dumi- 
triu 2 pentru Flamura roșie.

RENATO ILIESCU
Din cauza timpului nefavorabil, 

meciurile care trebuiau să se des
fășoare luni dimineața ca și cele 
din seriile (Orașul Stalin, Cluj și 
Sighișoara) au fost am mate.

I cererea federațiilor italiene și bel
giene de fotbal la acest meci vor 
fi utilizați arbitri dta R. P. Un
gară. La centru va arbitra Haran- 
gozo, ajutat la tușă de Zsolt și 
Posa.

HONVED A ÎNTRECUT VOROS 
LOBOGO CU 9-7 (7-3) I

25.000 de spectatori au urmărit 
duminică lă Budapesta ultimul joc 
al echipei Honved dta cadrul cam
pionatului de fotbal ai R. P. Un
gare pe anul 1954. Cu acest pri
lej, Honved a întîlnit una din cele 
mai valoroase formații maghiare, 
Voros Lobogo. Echipa militară a 
jucat excelent ta prima repriză și 
după ce a fost condusă cu 3—1 a 
reușit să înscrie consecutiv de 
șase ori, conducted la pauză cu 
7—3! La reluare, Honved și-a 
mărit avantajul la 8—3 și 
apoi la 9—4. Ambele echi
pe au utilizat portari de rezervă, 
care au jucat sub valoarea celor
lalți jucători. In special îna ntașii 
au arătat o mare vervă de joc. 
Cele 16 goluri au fost înscrise 4 
de Puskas, 3 de Kocsis și 2 dte 
Tichi pentru Honved, de Hideg- 
kuti 4, Sandor 2 și Korosz pentru 
Voros Lobogo

Mîine dimineață, ta străvechiul 
oraș Luxor, din sudul Egiptului, va 
fi o an'mație deosebită: plecarea 
ta cea de a doua ediție a compe
tiției cicliste internaționale ,,Turul 
Egiptului". Organizatorii întrecerii 
au pregătit o festivitate de mari 
proporții din care nu vor lipsi 
manifestațiile tradiționale, în cos
tumele specifice și pitorești ale a- 
cestui colț de lume, manifestații 
premergătoare startului acestei 
întreceri, așa cum da altfel au 
avut loc și la prima ediție.

Anul acesta „Turul Egiptului" 
va avea o amploare deosebită. A- 
proape 20 de țări și-au trimis e- 
chîpe reprezentative, alcătuite drier 
cei mai buni alergători. Unele 
dintre ele, ca, de pildă, R. P. Bul
garia, Anglia și altele, aliniază 
cite două echipe. Numărul celor 
care vor porni mîine să acopere 
cei aproape 1.600 kilometri ai com
petiției egiptene depășește cifra de 
100; adică de două ori mai mulți 
concurenți decît anul trecuL

Din lista participanților cunos- 
cuți pînă ta clipa de față, se des
prind belgienii Van Meenen, cîști- 
gătorul de anul trecut Și Van 
Cauter clasat al do.lea. Alaiuri 
de ei, oomponenții celor două e- 
chipe ale R. P. Bulgariei, printre 
care se numără Gheorghiev (cu
noscut publicului nostru din cir
cuitul R.P.R. de anul trecut), Ko
lev, Dimov, Kiev și Ogrenski, ca 
și cicliștii dita echipa Franței, în 
alcătuirea căreia intră cei_ mai 
buni amatori ai sezonului 1954, ca 
Bertolotti și Joubert, vor aduce 
o contribuție efectivă la dinamis
mul întrecerii. Nu mai puțin valo
roase sînt echipele Jugoslavteâ, 
Italiei, Danemarcei, R. P. Polone 
și ale altor țări .

Formațiile „exotice" ale compe
tiției stat echipele reprezentative 
ale Libiei. Siriei, Libanului, Suda
nului și Egiptului. Se știe de anul 
trecut că cicliștii acestor țâri, lip
siți de experiența marilor con
cursuri, au avut, ta genere, o com
portare destul de slabă.

Hocheiștii cehoslovaci 
au plecat Ia Moscova

PRAGA 10 (prin telefon). Re
prezentativa de hochei p© gheață 
a Cehoslovaciei care recent a sus
ținut 3 meciuri ta Elveția, a ple
cat în cursul zilei de duminică la 
Moscova pentru a disputa două 
meciuri cu reprezentativa Uniunii 
Sovietice. Primul meci se va des
fășura la 12 ianuarie, iar re
vanșa va avea loc la 13 ianuarie. 
Lotul cehoslovac este format din 
următorii jucători : portari: Jiri 
Hanzl și Jendek; fundași: Vaclav 
Bubnik. Gut, Novy, Kașper; ata- 
canți: Barton, Vlastimil Bubnik, 
Danda, Hajșman, Zabrodsky, Baci- 
lek, Rejman, Pokorny, Șvach. Pan- 
tucek.

HOTARC
In urma acestui joc, Honved 

este campioana R. P. Ungare pe 
anul 1954. Voros Lobogo este pe 
locul al doilea și mai ane un joc 
de susținut cu Dozsa (la 12 ia
nuarie).
FOTBALIȘTII IUGOSLAVI ÎN
VINGĂTORI IN STRĂINĂTATE

După terminarea campionatului 
de fotbal al Jugoslaviei, numeroa
se echipe din Jugoslavia au ple
cat ta turneu ta străinătate. Echi
pa Partizan din Belgrad a jucat 
zilele trecute în Germania occiden
tală cu echipa Rot-Weiss (Essen). 
Victoria a revenit echipei Partizan, 
cu scorul de 1—0 (0—0), prin
punctul marcat de Ceajkovski.

Recent echipa Partizan a jucat 
la Paris cu Racing Club pe care 
a învins-o cu 1—0.

Echipa Sarajevo se află în tur
neu în Turcia. La Istanbul fotba
liștii jugoslavi au dispus în pri
mul meci cu scorul de 2—1 (1 — 1) 
de echipa Fener Bagtche, clasată 
pe locul II in campionatul Turcitei,

Săptămîna trecută echipa jugo- 
slavă Cervena Zvezda a susținut 
primul joc în cadrul turneului pe 
care-1 întreprinde ta America de 
Sud. Jucînd la Buenos Aires, Cer- 
vena Zvezda a învins campioana 
Argentinei, echipa Rîvct Plata cu 
2—1.

In urma experienței de anul tre
cut, federațiile cicliste respective 
ș-au preocupat serios de remedie
rea lipsurilor din pregătirea aces
tor cicliști și — după unele rela
tări — sînt de așteptat comportări 
mult mai bune de data aceasta.

Alergarea se desfășoară mai 
mult pe șosele plate și asfaltate, 
iar etapele sînt, în general, destul 
de scurte Totuși, întrecerea nu 
este de loc ușoară. Pornirile ra
pide, numeroasele hîrțuiri, me
diile orare ridicate, ca și sfîrșitul 
etapelor — de obicei disputate cu 
deosebită tadîrjtre — tac dn „Tu
rul Egiptului" o întrecere foarte 
grea. La aceasta se adaugă și di
ficultatea creată de furtunile de 
nisip care bîntuie în acest ano
timp în valea Nilului, furtuni 
cu care caravana ciclistă a avut 
de luptat și anul trecut. Deși ne 
aflăm în plină iarnă, ta Egipt 
zilele simt deseori destul de căl
duroase, iar de-a lungul șoselelor, 
ta special pe cele care străbat 
porțiuni dta deșert — șosele fără 
pic de umbră și bîntuite de vân
turi ce stirnesc nisipul — setea 
face adevărate ravagii în rîndu- 
rile cicliștilor.

Dta punct de vedere tehnic și 
tactic, „Turul Egiptului" constituie 
(pentru cicliștii din țările al că
ror climat impune o hmgă pauză 
ta timpul iernii) un excetent an
trenament în vederea sezonului in
ternațional, care se deschide cu 
tradiționala competiție „Cursa 
Păcii".

Echipa reprezentativă a țării 
noastre este alcătuită din Constan
tin Șarrdru, Constantin Dumitre
scu, Gabriel Moiceanu și Ștefan 
Ștefu. Primii doi au mai concurat 
peste hotare („Cursa Păcii"), în 
schimb ceilalți doi pășesc dincolo 
de fruntariile țării pentru prima 
oară. Echipa noastră numără mai 
puțin de 100 ani, și anume: C. 
Șandru (27 ani), Șt. Ștefu (24 
arii), iar C. Dumitrescu și G. 
Moiceianu abia au intrat ta all 
21-lea an al vieții. Deci o echipă

Campionatele internaționale de tenis de masă 
ale Franței

PARIS 10 (Prin telefon). —Ieri 
s-au disputat Îs Paris primele 
jocuri d'in cadrul campionatelor in- 
tenniaț’onale de tenis de masă ale 
Franței pe anul 1955. La aceste 
întreceri — care iau sfîrșit miercu
ri seară, — participă ,ucători și 
jucătoare de valoare din yănglia. 
Belgia, Austria, .Iugoslavia, Fian- 
ța, Olanda și R. P. Romînă. Prin
tre cei mat cunoscuți participant’ 
sînt Leach, Kennedy, Craiggie, su
rorile Rowe, Arm Haydon (Anglia), 
Roofhooft, Hagenauer, Ansouretti, 
Christiane Watel (Franța), Vogrinc, 
Gabric (Jugoslavia), Linda Wertl, 
Trude Pritzi (Austria), etc. Dele
gația noastră la aceste jocuri este 
alcătuită din Angelica Rozeanu, 
Ella Zebter, Sari Szasz, Matei Gan- 
tner, Toma Reiter, Tiberiu Hara
sztosi și Paul Pesch.

Iată cîteva amănunte ta legătură 
cu tragerea la sorți: la simplu fe
mei, in partea d>e sus a tabloului 
se află Angelica Rozeanu, iar în 
partea de jos Linda Wertl. In caz 
de calificare, Angelica Rozeanu va 
întîlni în semifinale pe învingă- 
toanea dintre Rosaltade Rowe și 
Trude Pritzi. In jumătatea de jos 
a tabloului figurează pe lîngă 
Linda Wertl, și jucătoarele Diana 
Rowe, Ella Zeller, Watel, Claude 
Rougagnou, Detournay, Sari Szasz 
și Arm Haydon.

Al doilea joc al hocheiștilor suedezi la Moscova
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite:
Echipa selecționată de hochei pe 

gheață a Suediei, care vizitează 
de cîteva zile Uniunea Sovietică, 
a susținut la 9 ianuarie cel de al 
doilea joc. După cum se știe pri
ma întîlnire dintre echipele repre
zentative aile Suediei și Uniunii So
vietice a luat sfîrșit cu scorul de 
4—2 în favoarea hocheiștilor so
vietici. De diata aceasta echipa

Voleibaliștii bulgari 
învingători in Algeria și Tunis

SOFIA 10 (prun telefon). Repre
zentativă masculină de volei a 
R.P. Bulgaria, după meciul susți
nut cu reprezentativa Franței a 
plecat în Africa unde a susținut 

tînără, de la care stat de așteptat 
rezultate bune, dacă ținem sea
ma de frumoasa comportare din 
1954 a cicliștilor care o compun, 
precum și de faptul că, ta bună 
măsură, vremea a permis reali
zarea unui program de pregătire 
minuțios alcătuit. Cicliștii noștri 
vor fi îndrumați, de-a lungul ce
lor 14 etape, de către Marin Nicu- 
lescu, antrenorul lor, care anul 
trecut concurând, a fost pe două 
treimi din traseu unul din anima
torii „Turului Egiptului", sfîrșind 
pe locul 10 ta clasamentul gene
ral. Experiența lui Marin Nicu- 
lescu ta această competiție poate 
constitui un prețios element de or
din tactic.

? ,ă traseul competiției:
Etapa l-a, miercuri 12 ianuarie^ 

Luxor—Kenek 68 km.
Etapa Il-a, joi 13 ianuarie, Ke

nek—Akmin 137 km.
Etapa lll-a, vineri 14 ianuarie, 

Akmin—Assiut 117 km.
Etapa IV-a, sîmbătă 15 ianuarie 

Assiut—Miirja 126 km.
Etapa V-a, duminică 16 ia- 

nuarie, Minia—Beni-Suef 132 km.
Etapa Vl-a, luni 17 ianuarie, 

Beni-Suef—Fayoum 49 km„ cu 
porniri separate (contra crono

metru, individual).
Mărfi 18 ianuarie, zi de repaos 

la Fayoum.
Etapa Vil-a, mie; cur i 19 ianua

rie, Fayoum—El-Gh-iuzeh 92 km.
Etapa a VIH-a, joi 20 ianuarie, 

El-Ghiuzeh-—Suez 133 km.
Etapa IX-a, vineri 21 ianuarie. 

Suez—Ismailia 100 lan.
Etapa X-a, sîmbătâ 22 ianuarie, 

IsmaiEa—Portsaid 72 km
Etapa Xl-a, duminică 23 ianua

rie Portland—Zagazig 144 km.
Etapa XIJ, luni 24 ianuarie, Za

gazig—Tanta 63 km.
Etapa XlII-a, marți 25 ianuarie, 

Tanta—Alexandria 126 km.
Miercuri 26 ianuarie, m de re

paos la Alexandria.
Etapa XlV-a, joi 27 ianuarie. 

Alexandria—Cairo, 219 km.

La simplu bărbați, primii doi 
favoriți sînt Leach și Roothooft. 
Gantner se află ta „sfertul" lui 
Leach, urmîrudl să se întîlnească 
printre alții cu francezul Caffiero. 
Paul Pesch se află în același sfert 
cu Vogrinc, Amouretti și Geniton. 
Toma Reiter are pe partea sa ju
cători de valoare ca Hagenauer, 
Cor du Buy, Kennedy și Gabric. 
Harasztosi este pe partea tai Ro
othooft, împreună cu Craiggie și 
Gruzic.

In proba de dublu femei, in pri
ma jumătate a tabloului se află 
perechile Wertl-Pritzi și Sari Szasz- 
Detoumay, iar în cealaltă jumăta
te perechile Angelica Rozeanu- 
Ella Zeller, surorile Rcwe și W-atal- 
Rougagnou. La dublu mixt, in 
prima parte a tabloului se găsesc 
perechile Diana Rowe—Leach, Ella 
Zeller—Gantner, Wertl—Caffiero, 
Haydon—Craiggie, Sari Szasz— 
Reiter, iar în partea de jos stait 
înscrise cuplurile Angelica Rozea- 
nu—Harasztosi, Pritzi—Hagenauer, 
Rosailiinde Rowe—Kennedy, Watel— 
Roothooft și Rougagnou—Gabric. 
In cea de a cincea probă — dublu 
bățbați —, printre perechile favo
rite stat Roothooft-Lanskoi, Leaich- 
Craiggie, Reiter—Harasztosi, Vo- 
grinc-Gabric.

Jocurile au loc în sala Coubertin.

U.R.S.S. a apărut pe teren cu o 
formați© alcătuită numai dta ho- 
cheiști tineri. Din vechea echipă 
nu a rămas diecît fundașul Nikolai 
Sologubov. In locul cunoscuțiior 
hochei ști Bobrov, Suvalov, Babid 
au jucat tinerii Iurii Pantsiuhov, 
lunii Baulin. Alexandir Cerepanov 
și alții.

Echipa Suediei a cîștigat aceas
tă întîlnire cu scorul de 5—2.

doua întîlniri. Voleibaliștii bulgari 
au dispus de ectfpele reprezenta
tive al Algeriei și Tunisului cu 
același scor: 3-0.
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