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Pentru întărirea comisiilor regionale, raionale 
$i orășenești pe ramură de sport

¥ N REGIUNILE, raioanele și 
orașele patriei noastre pulsează 

astăzi o vie activitate sportivă, 
care angrenează mase tot mai 
largi de oameni ai muncii. Și la 
sate există mugurii unei activități 
sportive susținute, continue par
ticiparea echipelor colectivelor 
Recolta la campionatele raionale 
și regionale. In fiecare regiune 
este adus la îndeplinire un calen
dar sportiv la care an de an mai 
mult se adaugă noi competiții 
organizate pe scară locală, com
petiții care angrenează în desfă
șurarea lor un număr tot mai 
mare de tineri sportivi.

Organizarea, buna desfășurare și 
creșterea permanentă a nivelului 
acestei vii activități sportive cere 
din ce în ce mai multe cadre spor
tive bine pregătite, cu dragoste 
față de munca sportivă și însufle
țite de dorința sinceră de a vedea 
ramura de sport preferată prinzînd 
rădăcini cît mai adînci, angre
nând mase tot maj largi, ridicîn- 
du-se la un nivel tehnic sportiv 
tot mai înalt. Acestor cadre, con
stituite în comisii regionale, oră
șenești și raionale pe ramură de 
sport, le revine sarcina temeinicei 
organizări a activității competi- 
ționale în fiecare ramură de sport, 
a dezvoltării sportului respectiv, a 
controlului muncii secțiilor din 
colective, a antrenorilor și in
structorilor, a arbitrilor și oficiali
lor precum și al comportării spor
tivilor pe terenurile de sport. A- 
ceste organe obștești au în mîna 
lor cheia activității sportive in fie
care ramură de sport și constituie 
principalul ajutor al comitetelor 
regionale, raionale și orășenești 
C.F.S. în respectarea calendarului 
sportiv intern, în dezvoltarea tu
turor ramurilor de sport și în în
drumarea tehnică metodico-știin- 
țifică și educativă într-o ramură de 
sport de pe teritoriul respectiv.

lată de ce buna activitate dusă 
de unele comisii pe ramură de 
sport determină direct succesele 
înregistrate în toate domeniile miș- 
carii sportive din regiunile, raioa
nele și orașele patriei noastre. E- 
xemple pozitive de felul în care 
și-au organizat munca există. Ele 
trebuie urmate de toate comi
siile pe ramură de sport. Astfel, 
la Cluj, comisia regională de fot
bal a reușit să angreneze în jurul 
ei un larg activ obștesc, cu aju
torul căruia este în măsură să facă 
față sarcinilor importante pe care 
i le impune bogata activitate fot
balistică din regiune. La fel, co
misia raională de atletism și cea 
de schi din Petroșani, com'siile 
regionale de schi, patinaj, atle
tism, șah și popice din Baia Mare, 
comisiile regionale de fotbal din 
Timișoara și Tg. Mureș, comisia 
orășenească de natație din Bucu
rești și multe comisii pe ramură 
de sport din alte regiuni, ra
ioane și orașe duc o vie activi
tate, făcînd să crească tot mai 
mult numărul și nivelul celor 
care pârtic pă la competițiile, me- 

'reu mai numeroase și mai bine 
organizate în sportul respectiv.

Cheia succeselor înregistrate de 
toate aceste comisii pe ramură de 
sport este munca plină de avînt, 
conștiința clară a importanței sar
cinilor ce revin fiecărui activist 
obștesc din componența lor, atra
gerea unui larg activ obștesc, an
grenarea lui în muncă și o perma
nentă legătură cu masele de spor
tivi. Toate acestea, împletite cu o 
temeinică cunoaștere a situației 
sportului respectiv din secțiile co
lectivelor sportive precum și cu 
ajutorul și îndrumarea permanen
tă a comitetelor C.F.S. și a co
misiilor centrale, au făcut ca mun
ca rodnică depusă să fie încunu
nată cu rezultate dintre cele mai 
frumoase.

Nu la fel se întâmplă însă acolo 
unde comisiile pe ramură de sport 
nu muncesc, cum este cazul comi
siilor regionale de oină din Ti
mișoara și Cluj, al comisiei regio
nale de atletism din Tg. Mureș, al 
comisiei regionale de tir din Pe
troșani, etc., sau acolo unde ele 
duc o muncă birocratică, rezumată 
la ținerea ședințelor, neglijîndu- 
se legătura cu masele, așa cum se 
petrec lucrurile în cazul comisiei 
regionale de gimnastică Timișoa
ra. Unele comisii pe ramură de 
sport trăiesc doar prin persoana 
unui singur membru (comisia re
gională de box din Tg. Mureș) și 
este clar că în asemenea condiții 
ele nu-și pot îndeplini sarcinile. 
Altele sînt frămîntate de probleme 
neesențiale, uneori chiar neprinci
piale; așa stau lucrurile la Baia 
Mare, unde în cadrul comisiei re
gionale de motociclism, membrii 
sînt împărțiți în două tabere, cu 
păreri deosebite, care muncesc 
fără unitate In unele comis'i pe 
ramură de sport există activiști 
călăuziți de interese mărunte, de 
colectiv sportiv, care se opun mer
sului înainte al activității respec
tive, așa cum era cazul pînă nu 
de mult în comisia orășenească de 
natație București. La fel, slaba 
activitate a unora dintre comisiile 
pe ramură de sport determină o 
scădere a nivelului și intensității 
activității sportive chiar acolo 
unde există, pe Ungă condiții bune 
și o veche tradiție m sportul res
pectiv. Este cazul comisiei orășe
nești de natație din Sibiu. Nivelul 
general scăzut al activității în- 
tr-un astfel de centru unde ex’stă 
bazin acoperit și o veche tradiție 
în practicarea natației este dovada 
cea mai concludentă a unei nepă- 
sări față de sarcini, a unei tole
rări nejustificate a unor antrenori 
care nu muncesc, cum ar fi de e- 
xemplu tov. Szigetty.

Pentru lărgirea succeselor ob
ținute și pentru remedierea lipsu
rilor care mai există, din păcate 
destul de frecvent, se cere o mai 
mare atenție față de comisiile re
gionale, raionale și orășenești pe 
ramură de sport. Lărgirea activu
lui lor cu cadre bine pregătite, 
care se interesează de sportul res
pectiv, îl iubesc și doresc să con
tribuie la dezvoltarea sa, este prin
cipala problemă în îmbunătățirea 
muncii acestor comisii și fără În
doială că angrenarea în mai mare 
măsură a profesorilor de educație 
fizică, a antrenorilor și activiști
lor din colective precum și a acti
viștilor organizațiilor U.T.M.,, va 
duce la o radicală îmbunătățire a 
muncii în domeniul instruirii spor
tive, al lărgirii bazei de mase a 
activității în fiecare , ramură de 
sport și al educării sportivilor. Con
trolul, îndrumarea permanentă și 
stimularea membrilor comisiilor 
de către comitetele regionale, ra
ionale și orășenești C.F.S. și de 
către comisiile centrale va duce la 
eliminarea lipsurilor existente, la 
o justă orientare a com siilor re
gionale, orășenești și raionale, 
precum și la o muncă dusă pe baze., 
principiale, specifice sportului de 
tip nou. De asemenea trebuie să se 
acorde o atenție deosebită conferin
țelor comisiilor regionale ce se 
desfășoară în momentul de față în 
regiunile țării. Comisiile regionale, 
orășenești și raionale pe ramură de 
sport reprezintă veriga principală 
în munca de lărgire a bazei de 
masă, a activității competiț onale, 
de întărire a ei, de ridicare a nive
lului activității sport've și de clasi
ficare a sportivilor și ele trebuie 
să se bucure de tot sprijinul ne
cesar îndeplinirii acestor sarcini, 
atît de importante pentru dezvolta
re în viitor a mișcării noastre spor
tive.

Din activitatea unui harnic instructor obștesc

cooperativa 
din Capitală.

O rodnică și frumoasă activitate 
a cunoscut în ultima vreme oeccul 
sportiv Voința din 
„Tehnica confecție*

Numeroși tineri 
și tinere au început 
să practice aici cu 
regularitate voleiul, 
șahul și tenisul de 
masă. Dar succe
sele cele mai în
semnate au fost 
obținute pe linia 
complexului G.MA. 
la care mai toți ti
nerii participă cu 
mult entuziasm.

Acum, cind pre
gătirile de iarnă 
au luat sfîrșit și 
cind echipamen
tul și materialele 
sportive au fost
puise la punct, membrii cercului 
sportiv Voința Cooperativa „Teh
nica confecție* își fac antrenamen
tele în bune oondițiuni.

Multe din aceste frumoase rea
lizări sânt legate de numele tână
rului croitor Gh. Pîslaru care, este 
fn același timp și responsabilul 
acestui cerc.

Pe Gheorgfae Pîstaru, îl poți 
întîkri adesea In mijlocul tovară
șilor săi de muncă. Un sfat, o în
curajare, o glumă și... treaba mer
ge. In același timp Gh. Pîslaru

Pe drumul
Acum doi ani, intr-o minutu&ă 

zi de primăvară, cind liliacul își 
desfăcea petalele dăruindu-le raze
lor zglobii de soare, băteam dru
mul spre liceul de fete nr. 1 din 
Tlrgu Mureș. Era tocmai în tim
pul cind ieșiseră în pauză, după 
una din ore. Curtea și coridoarele 
deveniseră un adevărat furnicar. 
Elevele aveau, desigur, multe de 
discutat, în această splendidă zi 
de primăvară... După ce vizitasem 
sala de gimnastică, o sală fru
moasă și bine întreținută, treetnd 
pr intr-un coridor puternic lumi
nat de razele soarelui, privirile 
mi-au fost atrase de un grup de 
fete. Erau patru. Una lingă alta, 
ele își citeau cu atenție temele 
pentru ora următoare, departe de 
larma celorlalte eleve. Una din 
ele, mai „răsărită", părea mai 
bine documentată asupra temei, 
căci răspundea în permanență co
legelor ei, risipindu-le toate nedu
meririle, ajutîndu-le la fiece pas 
Ochii ei vii, neastlmpărați, clipeau 
mereu, iar gesturile repezi și vioi
ciunea cu care vorbea te făceau 
să-ți dai seama că tinăra este 
plină de energie, de voință și ho- 
tărlre.

Mai tîrziu, aveam sd asist la 
unele concursuri sportive școlare 
și acolo am reîntîlnit chipul plin 
de vioiciune al elevei Dora Co- 
plndeanu. Ea lupta cu multă însu
flețire alături de colegele ei de 
clasăm în meciurile de volei, bas
chet și handbal și multe din to
varășele ei de echipă regăseau noi 
forțe și energie privind la Dora 
Copindeanu care nu precupețea 
nici un efort în toiul întrecerii.

Au mai trecut citeva luni. Ele
vele lioeului de fete nr. 1 veni
seră cu toate la concursurile cam
pionatului școlar. întrecerile fu
seseră foarte disputate. Intr-un 
colț, în fața ștachetei de „înăl

ACTIVITATEA LA HOCHEI PE GHEAȚĂ
Miercurea Cine 12 (prin tele

fon de la trimisul nostru). — Azi 
(N.R. ieri) au continuat în loca
litate jocurile din cadrul etapei _ a 
doua a campionatului categoriei B.

Ln primul joc, Voința Sf. Gheor- 
ghe a întrecut Avîntul Reghin cu 
4—3 (2-1, 0-1. 2-1). Ambele
echipe au jucat mai bine decît în 
primul meci. In ultima repriză,

cite ori 
cercului 
Voința 

confecție* 
la 

discipline

este im exemplu și ia locui său de 
muncă. Depășirile zilnice pe care 
•le obține, cît și lucrul de calitate 
pe care-J execută, îl situiază prin

tre fruntașii in 
întrecerea socialis
tă. El realizează 
totodată însemnate 
economii.

Ori de 
membra 
sportiv 
„Tehnica 
se pregătesc 
diferite 
sportive Gh. Pis- 
laru este mereu pre
zent. El urmărește 
cu atenție modul 
în care sint orga
nizate și conduse 
antrenamentele, iar 
atunci cind hicru- 

așa cum trebuie el rjle nu merg 
intervine, luînd măsuri pentru eli
minarea definitivă a lipsurilor.

Datorită abnegației cu care mun
cește în producție și sport, Gh. 
Pîslaru a fost primit în rînduriîe 
ca nd id a ți lor de partid. Pornind pe 
acest drum. Gh. Pîslaru va dobîndi 
și mai multe succese atît în muncă 
cît și în sport, continuînd a fi un 
exemplu demn de urmat.

Gabriela Dumitru 
corespondent

victoriei...
țime" o fată se pregătea, emoțio
nată, să biruie centimetrii la care 
fusese Mălțaiă ștacheta. Elevele 
urmăreau cu încordare fiecare gest 
al Dorei Copindeanu de parcă in 
acel moment ar fi trebuit să sară 
elel Cind crainicul a anunțat-o că 
i-a venit rindul. eleva și-a luat 
avint, și a trecui înălțimea din 
prima încercare... Colegele ei au 
prins a aplauda cu putere...

După un an, Dora Copindeanu 
a fost îndrumată spre școala de 
tineret, la atletism. Instructorul 
școlii și-a dat seama din primele 
zile că eleva Copindeanu execută 
cu multă seriozitate și perseve
rență toate temele și exercițiile 
cerute. Ajutat de ceilalți instruc
tori, el a căutat s-o îndrumeze spre 
proba care se potrivea cel mai 
bine calităților sale: 100 metri
plat. La primele încercări n-a 
reușii prea mare lucru. Un mo
dest 14,2. Dar după citeva luni 
de antrenamente intense, a cobo- 
rit la 12,8, in tabăra de juniori 
de la Cluj. In 1954, Dota Coptn- 
deanu avea să mai reducă două 
„zecimi" din acest timp, ajungînd 
la 12,6. In scurtă vreme, eleva 
școlii nr. 1 din Tg- Mureș a fost 
selecționată în lotul republican de 
junioare și senioare. Dora Copin
deanu nu uita însă nici o clipă 
studiile. A dai și — bineînțeles 
— a trecut, examenul de admitere 
la facultatea de chimie industrială 
din Cluj...

Astăzi, ori de cite ori o dăresc 
pe stadion, rupînd prima firut de 
lină întins la capătul celor 100 
metri, gindul mi-aleargă cu doi 
ani în urmă, cînd Dora Copin
deanu nu era decît o necunoscută 
elevă la liceul de fete nr. 1 din 
Tg. Mureș..,

NBRVA POPA 
de la subredacfia noastră 

din Tg. Mureș

Voința a jucat mai decis și a ob
ținut o victorie meritată. Au mar
cat pentru învingători A. Szekeli 
(3) și Racz, iar pentru învinși Pe- 
terfi, Haldrdch și Gidro.

Jocurile programate seara nu 
s-au mai putut disputa d<n cauză 
că — timpul încălzindu-se — 
gheața n-a mai fost practicabilă.

. , DIN TARILE
xte denurcritiție țwțutȚai*d.

SPARTACH1ADA DE IARNA A 
COPIILOR IN R. P. BULGARIA

De curînd, în satele și orașele 
R. P. Bulgaria a început Sparta- 
chiada de iarnă a copiilor- Micii 
sportivi se întrec la probele de 
schi, săniuș, patinaj și hochei pe 
gheață.

Numai în orașul Sofia numărul 
copiilor care se întrec în diferite 
probe sportive de iarnă se ridică 
la 10.000.

HOCHEIȘTII POLONEZI ÎNVIN
GĂTORI IN R. CEHOSLOVACA

PRAGA (Agerpres).
La 6 ianuarie, echipa de hochei 

pe gheață a orașului Varșovia a 
susținut cea de a patra întîlnire 
din cadrul turneului pe care îl în
treprinde în R. Cehoslovacă. Ho-' 
cheiștii polonezi au întîlnit în ora
șul Prostejov echipa Tatran, care 
activează în liga a doua a cam-' 
pionatului cehoslovac- Echipa ora
șului Varșovia a cîștigat cu sco
rul de 6—3 (3-0, 2-1, 1-2).

ÎNOTĂTORUL CSORDAS GYORm 
GY MUNCITOR FRUNTAȘ AL 

R. P. UNGARE
Csordăs Gyârgy este unul din 

cei mai buni înotători din lume. 
Anul trecut. Ia campionatele euro
pene de la Torino, înotătorul ma
ghiar a devenit dublu campon eu
ropean, cîștigînd probele de 400 
m. și 1500 m. liber. Sportivul Csor- 
daș este mîndria sportivilor ma
ghiari El a fost de 16 ori campion 
al R. P. Ungare și de 7 ori cam
pion universitar, fiind totdeauna 
un exemplu și în activitatea pro
fesională.

Recent, pentru meritele sale ex
cepționale la locul de muncă Csor* 
dăs Gyorgy a primit înalta dis
tincție de muncitor fruntaș al R. 
P. Ungare.

ȘAHIȘTII CEHOSLOVACI SE 
PREGĂTESC PENTRU SPAR- 

TACHIADA
In întreaga Republică Ceho

slovacă au loc pregătiri intense în 
vederea Spartachiadei care se va 
desfășura în vara acestui an și 
care va înlocui cunoscutele ser
bări ale sokolilor. In toate colțu
rile Republicii pregătirile sînt în 
toi, fiecare sportiv căutînd să-și 
însușească cit mai bine exercițiile 
care vor fi prezentate la demon
strațiile de masă.

La această uriașă acțiune își 
dau concursul și cei mai buni șa
hiști cehoslovaci. Comisia centrală 
de șah din cadrul C.C.F.S. a or
ganizat un curs pentru arbitri șl 
instructori de șah, curs care a 
avut loc în localitatea Dobricho- 
vice. La aceste cursuri au luat 
parte 64 de șahiști, în frunte cu 
marele maestru internațional Lu- 
dek Pachman. In cadrul orelor de 
curs, pe lingă cunoștințele de spe
cialitate, s-a insistat și asupra 
exercițiilor care se vor executa în 
cadrul festivităților Spartachia
dei.

Cu prilejul acestui curs, Ludek 
Pachman a vorbit despre olimpi
ada de șah de la Amsterdam, 
completînd discuțiile cu diferite 
noutăți teoretice în domeniul șa
hului.

O NOUA SALA DE SPORT

In centrul carbonifer Rudozeme 
din R. P. Bulgaria, a fost inau
gurată la 9 ianuarie o nouă sală 
modernă de sport. Inaugurarea să
lii a coincis cu o mare serbare 
sportivă în cadrul căreia s-au des* 
fășurat competiții de gimnastică^ 
baschet, box, lupte și șah.



Cu put
S-au despr.us prunele f*le din 

tatendarul anului 1955... Pretutin- 
denri, in i ecare colț de țară, unde 
minunatul imn a! muncii răsună 
plin dc măreție, primele zile ale 
acestui an au fost întîmpinate cu 
succese strălucite și cu nenumă- 
ra e angajamente care vestesc ix- 
binzile vitoare. Desigur că. tot 
atîta entuziasm au adus primele 
zile ale noului an și în colectivele 
sportive, în rindurile zecilor ți 
sutelor de mH de sportivi. Tre- 
cind cu hotărîre la muncă, stră- 
duindu-ss să lichideze lipsurile 
care le frir.au activitatea, consiliile 
colectivelor sportive tșt înzecesc a- 
cum eforturile pentru a crea con
dițiile activității care să transforme 
arini 1955 intr-un an de numeroase 
și rodnice realizări.

LA COLECTIVUL LOCOMOTIVA 
GARA DE NORD

1 ' »
...Dimineața! Peronul Gării de 

Nord cunoaște forfota obișnuită 
dm fiecare z>. Nu mai putină a- 
nimație domnește și in birourile 
acestei inst'tuții. Nici nu-i de mi
rare: activitatea celei mai mari 
gări de pe cuprinsul tării noas
tre este deosebit de complexă și 
de vie. O tăbliță indicatoare ne a- 
rată sediul colectivului sportiv 
Locomotiva Gara de Nord. Pe pe
reți' încăperii sînt atîmate nume
roase diplome cucerite de sporti
vi' colectivului în diversele între
ceri Ja care au participat de-a 
lungii! ultinflor ani. Am stat 
de vorbă cu tov. Ion Iacob, pre
ședintele colectivului, și cu tov. 
Octav Spirea, secretarul colectivu
lui, de la care am aflat multe lu
cruri interesante.

Colectivul Locomotiva Gara de 
Nord a intrat în anul 1955 cu un 
„bagaj" care cuprinde multe rea
lizări, dar și multe lipsuri. De 
pildă, la cele mai multe capitole, 
colectivul și-a îndeplinit și chiar 
depășit angajamentele anuale. E- 
xistă aci o preocupare deosebită 
pentru complexul G M A. Astfel, 
un mare număr dintre membrii 
colectivului sfot purtători ai insig
nei, iar cocnponenții secției de 
handbal sînt cu toții asp'ranți ai 
gradului fi. Un mare sport aduc 
In această direcție și unii antre
nori ai colectivului — Fr. Ronai, 
I. Urechiatu, R. Ghiuritan (fotbal). 
Narcis Schreiber (volei). M. Ha- 
ritorr și Gh. Frunzeti (handbal) — 
care. îi pregătesc pe sportivii res
pectivi și pentru trecerea norme
lor G.M.A. De asemenea, colecti
vul are unde secții puternice, care 
desfășoară o vie activitate. De 
pildă, secția de popice a colecti
vului numără mulți jucători frun
tași. Din rîndurile salariaților in
stituției au fost ridicate cadre ti
nere, care dau deplină satisfacție

! r i no i...
în diferite discipline sportive. In 
cadrul colectivului funcționează 
actualmente 14 cercuri sportive.

Dar, cum am arătat și mai sus, 
colectivul Locomotiva Gara de 
Nord are în „bagajul* său și de
stule lipsuri. Nu vom znnrti decît 
pe unele din ele. Cea ma: gravă 
este, fără îndoială, aceea că, din 
întregul consiliu al coRxtivului 
sportiv ,nu muncesc decît 5 tova
răși, ceilalți dovedind m dezinte
res totaL De pil di. tov. Victor 
Spirescu, pasionat susținător al 
echipei de fotbal și membra in 
consiliul colectivului, a declarat că 
nu mai vrea să-și îndeplinească 
sarcinile pentru simplul motiv că 
echipa de fotbal a colectivului a 
retrogradat de la categoria A la 
categoria B! De asemenea, unele 
angajamente anuale nu au lost 
îndepTnite. Astfel, la capitolele 
„F.G M.A.“ și „instructori- s-a re
alizat.. zero la sută! Unele secții, 
cum este cea de șah, nu-și pot 
duce activitatea în bune condiți- 
uni. Comitetul de secție respectiv 
este ca și inexistent.

PLANURI DE VIITOR

Sînt desigur și alte lipsuri. Pă- 
ș:nd însă în noul an, consiliul 
colectivului Locomotiva Gara de 
Nord este decis să realizeze o co
titură însemnată în munca sa. Din 
planul de activitate alcătuit pen
tru primele luni ale anului, se 
desprinde dorința de a Fchida ră- 
mîncrile în urmă și de a adăoga 
tot mai multe fapte la șirul rea
lizărilor.

De curînid, a avut loc adunarea 
generală, îrt cadrul căreia a fost 
prezentată darea de seamă. Noul 
consiliu al colectivului are multe de 
realizat Ir» privința complexului 
G.M.A., colectivul va trebui să 
participe cu cît mai mulți mem
bri la trecerea normei de schi la 
centrul din Parcul Copilului. El 
va trebui sa se ocupe și de orga
nizarea importantei competiții de 
popice pentru „Cupa 16 Februa
rie". Vor fi înființate noi secții pe 
ramură de sport (tenis de masă, 
turism). Secția de șah va fi reor
ganizată și activizată. Va trebui 
să fie. strins echipamentul aflat în 
posesia sportivilor care au „uitat* 
să-l înapoieze. Pe terenul de vo
lei și pe pista de a'letism de la 
stai / ui Giukști va fi amenajat 
un patinoar. Vor trebui recrutate 
elemente pentru cursurile de in
structori sportivi obștești. Și încă 
multe altele™

Anul 1955 trebuie să fie și pen
tru colectivul sportiv Locomotiva 
Gara de Nord un an de succese 
remarcabile. Iar din cele discuta
te cu tovarășii din conducerea a- 
cestui colectiv se poate trage con
cluzia că așa se va și intimpla!

I

t Cînd va fi gata sala de sport
Sălile de gimnastică la Pe

troșani, sînt destul de rare, și 
de aceea despre activitatea 
sportivă de iarnă din acest oraș 
sînt puține lucruri de spus.

Deci, nu a fost de loc exage
rată bucuria cu card sportivii 
din Petroșani au primit vestea 
că la Institutul de Mine din lo
calitate va începe construirea 
unei săli de gimnastică, mo
dernă, spațioasă și utilată cu 
cele mai noi aparate; Vă ima
ginați ușor că toți sportivii din 
Petroșani și-au văzut aproape 
realizate multe dorlnți; fotba
liștii vor avea unde să facă an
trenamente, gimnaștii vor avea 
a- tratele și sala Ia 'dispoziție, 
se va putea juca bascliet, volei, 
tenis de masa,™ ce să mai lun
gim vorba, sportivii din Petro- 

i șani se gîndeau că, în sfirșit, vor 
are» și ei o sală modernă.

A ÎNCEPUT construcția

Și pentru a Miri speranțele 
sportivilor, la data (o drtă .is
torici** ce trebuie reținută) de 
7 iulie 19G3, artutectu’ Pe* re Bur- 
deanu de Ia M niște m! Cărbunelui 
a trasat amplasament;J sălii pe te
ren, urmind ca sala să fie con
struită de întreprinderea 701 Con
strucții conform proiectului Institu
tului pentru Proiectarea Orașelor, 
Construcțiilor Publire și de Locuit 
(I.S.P.R.O.R.).

Intr-o bună zi, a început să se 
zărească sus, între brazi, o construc
ție frumoasă cu acoperiș roșu, Cu fe
restre mari. Era sala de gimnas
tică! Sportivii din Petroșani a- 
veau acum cu ce să se mîndrească 
și în așteptarea inaugurării făceau 
planuri peste planuri. Cite unii, 
mai îndrăzneți, se urcau pînă sus 
unde era sala. Dar nu puteau in
tra, deoarece ușile erau închise. Așa 
că se mulțumeau doar să admire 
constructs care ceri drept estj tare 
frumoasă. Aceste lucruri se petre
ceau prin februarie 1954. și pe cît 
de repede a fost construită sala pe 
atît de încet se proceda la trece
rea ei în folosință.

Adevărul este că inițial sala tre
buia să fie încălzită de la centrala 

' termică a Institutului de Mine. Din 
motive obiective acest lucru nu s-a

■ IN CURSUL săptămîmi tre
cute. „Revista de Șah' a organizat 
o reureune cu cititorii săi drti Ca
pitală, in sala Casei de Cultură a 
Sindicatelor. Reumunea s-a bu
curat de un succes deosebit. In 
deschidere, maestrul international 
dr. O Trofanescu, campion al 
R.P.R., a citit conferința „Anul 
șahîst 1954“, in care au fost ana
lizate evenimentele cele mai de 
seamă trăite de mișcarea noastră 
șah:stă în anul care a trecut. Du
pă aceasta, maestrul Em. Reicher 
a dat ua simultan la 20 mese, ob- 
ținînd scorul + 16 = 2-2. 

mai putut realiza, așa că sala nu 
putea fi folosită, deoarece nu avea 
încălzire.

PROBLEMA S-A REZOLVAT
r

S-a hotărît atunci ca sala de 
gimnastică să fie dotată cu o cen
trală termică proprie. Dar pentru 
acest htcrtt era necesar un alt 
proiect. Prin luna iulie 1954 (și 
nu în luna mai cum greșit ne-a in
format pe noi) I S P.R.O.R. a pre
dat piesele scrise ale acestui 
proiect la Ministerul Cărbunelui 
unde au fort aprobate la data de 
19 iulie. Apoi, au fost trimise ime
diat la IhsTîtu’ul de Mine. Acesta 
urma să le înainteze ia I.L.L.V.J. 
(întreprindere;! de Locuințe și Lo
caluri din Valea Jiului), care la 
rîndul ei trebu'a să le trimită la 
întreprinderea 701 Construcții. $1 
în timp ce întreprinderea 701 
Construcții, avea presele de- 

j senate și nu putea începe lu
crările pentru că îi lipseau pie- 

I SPfe scrise, unde credeți că se 
aflau acestea ? In biroul tovarășu
lui d’rector B’ro. de la Institutul 
de Mine! Abia la 10 septembrie 
1954 prin adresa nr. 3282 Institu
tul de Mine a trimis piesele scrise 

■ ale proiectului la I.LL.VJ. unde, 
după o scurtă „pauză" de 10 zile, 
au ajtaas îrrsfirșit la 20 septembrie 
la întreprinderea 701 Construcții. 
Aceasta, în co’abor j-e cu întreg 
prinderea 212 Instalați-, urma să 
execute Înecare’.

Și c:t de grăbită s-a arătat între
prinderea 701 Construcții atimci 
cînd a fost vorba de primirea pro
iectului, atît de înceată a fost la 
executarea lucrărilor, care nici 
acum nu sînt terminate. Și să nu 
credeți că este vorba de lucrări 
grandioase ! Da de unde 1 între
prinderea 701 Construcții este da
toare să facă postamentele pentru 
cazami' caloriferului, pentru pom
pe și hidrofor și săpăturile exte- 

j rioare necesare racordării aprovi- 
i zionării cu apă și curent electric. 
| Din păcate, întreprinderea 70! 
i Construcții nu se poate lăuda n ci 
! cel puțin că lucrează încet și bine, 

pentru că în sală plouă și deși 
construcția este nouă-nouță pereții 
sînt de pe acum pătați de umezeală.

rtPe scurt, aceasta ar fi povestea 
sălii de gimnastică din Petroșani 
a cărei construcție a început la 7 
iulie 1953 și care nu este gata nici 
acum în 1955.

Șahul în Capitală
• La 23- IANUARIE începe 

campionatul inter-colectiv al Ca
pitalei, competiț e care se anunță 
foarte interesantă, mai ales că tur
neul echipelor din prima categorie, 
contează ca etapă preliminară a 
campionatului republican pe anul 
1955. Primele trei clasate partici
pă la semifinala «ampionatului 
R.P.R. (faza inter-regiuni), la care 
vor juca cele 18 campioane pe re
giuni și cile o echipă dirr Timi
șoara. Arad și Oradea. Ședința de 
organizare a campionatului Capi
talei are loc joi 13 ianuarie. Co

din Petroșani ?
INTRE TIMP SALA A FOST 

„INAUGURATA"!

Dar nu vă bucurați 1 Nu a fost 
inaugurată cu prilejul unei compe
tiții, ci cu ocazia unui... bal ! Deși 
sala nu a fost predată beneficiaru
lui, to'uși din „bunăvoința" între
prinderii 701 Construcții ea a fost 
cedată comitetului de instituție al 
Institutului de Mine din Petroșani, 
care în ziua de 25 decembrie 1954 
a organizat un bal, care a avut loc 
în sala de gimnastică. Bălul... ca 
orice bal: muzreă. bufet, distracții... 
Așa scrie și în invitații. Dar ce nu 
scrie în invitații este murdăria și 
halul de mizerie în care a fost lă
sată sala după bal. Noi am vizitat 
sala în ziua de 4 anuarie 1955 și 
am găsit chiar în hol un butoi de 
vin (capacitate 600 litri gol — 
b’neînțcles —) iar în sală farfurii 
sparte, cioburi de pahare, resturi 
de murături, capace de sticle de 
bere aruncate pe jos, bucăți de 
pune și — colac peste pupăză — ... 
găinile magazionerului. Intr-un cu- 
vînt o murdărie de nedescris. Și 
doar trecuseră aproape 10 zile de 
la ..inaugurarea*’ sălii.

Am expus aci numai fap'e și nu
mai pe cele mai importante.

Ar fi deci inutil să intrăm în 
alte amănunte. Semnificativă pen
tru noi este în primul rind, atitu
dinea de nepăsare manifestată 
lațâ de aceas'ă sală de gim
nastică, atît de întreprinderea 
701 Construcții, cît Și de In
stitutul de Mine. Chiar dacă 
în această problemă ar mai fi a- 
mestecate și alte instituții totuși, 
noi pe acestea le considerăm prin
cipalele vinovate, deoarece prima 
trebuie să construiască o clădire, 
de care să se folosească cea de a 
doua. Este clar! Clar este de a- 
semenea și faptul că organele de re
sort din Ministerul Cărbunelui și 
din Ministerul Construcțiilor au 
datoria să tragă la răspundere pe 
cei care s-au făcut vinovați de în- 
tîrzierea construcției, precum și de 
folosirea ei înainte de a fi gata, 
și în alte scopuri decît cele pentru 
care a fost construită.

Și trebuie să se știe că sportivii 
din Petroșani așteaptă hotărîrile 
forurilor respect've cu aceeași ne
răbdare, cu care așteaptă termi
narea sălii.

A. CALIN

lectivele sportive trebuie să pre
gătească echipe pentru 8 mese (5 
jucători. 1 junior și 2 jucătoare).

« TRADIȚIONALA competiție 
sportivă „Cupa 16 Februarie", orga
nizată de asocreția Locomotiva în
cepe duminica viitoare. Vineri la 
ora 17 este programată ședința 
de organizare în sala Locomotiva 
C.F.R. din Bd. Diniicu Golescu 
38. Se va disputa un concurs i>n- 
ter-echipe (10 + 2) pe reprezen
tative de asociații și un turneu 
individual.

Din experiența cctautetelor pentru cultură fizică și sport

Darea de seamă a Com tetului orășenesc C F. 8. București
De curkjd, Comitetul pentru Cul

tură Fizică și Sport al orașului 
București a prezentat in fața acti
vului darea de seamă pe anul 
.1954.

Un fapt pozitiv ’n darea de 
seamă este acela că ea analizea
ză măsurile luate ie comitetul o- 
rășeoesc C.F.S. pentru bunul mers 
al activității sportive în toate pro
blemele, arătînd ce s-a făcut și 
ceea ce mai este încS de făcut_

Trecînd în revistă succesele do- 
bîndite în cursul anului 1954, Co
mitetul pentru Cultură Fizică și 
Sport al orașului București a in
sistat, în același timp, în darea de 
scamă și asupra lipsurilor manifes
tate în activitatea sa. Este sublinia
tă ca pozitivă munca tov. Vasile 
Ciolac și a tovarășei Georgeta Sîr- 
Ibulescu, în ceea ce privește spri
jinul dat în dezvoltarea activită
ții dc educație fizică în școlile de 
toate gradele din orașul București. 
De asemenea, a fo-st evidențiată 
munca plină de străduință a to
varășilor Dumitru Chiose, Dr. Cor
nel Constant! nescu, Alexandra Du-

SPORTUL POPULA0 
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mitrescu, Dumitru Bucătaru și Au
rel Szdke activiști sportivi care au 
ajutat comitetul m rezolvarea tu
turor problemelor, în sprijinul și 
controlul consiliilor orășenești ale 
asociațiilor, comitetelor raionale 
C.F.S. și colectivelor sportive. In a- 
celași timp, darea de seamă a co
mitetului a ridicat și o serie de 
probleme cu privire la munca unor 
membri, care fac parte din comi
tet doar format cum ar fi cazul 
tovarășilor Anton Aman și Florea 
Alexandru, care prin atitudinea lor 
pasivă frînează activitatea;

O metodă bună de muncă între
buințată de comitet a fost orga
nizarea unui curs de perfec
ționare pentru cadrele tehnice.

Cele 26 de comis'i orășenești pe 
ramură de sport au fost reactivi- 
zate și s-a trecut la analiza mun
cii fiecărei comisii, ponrcindu-se la 
înlocuirea membrilor care figurau 
doar cu numele. In același timp, 
s-a trecut Ia repartizarea membri
lor comitetului pe comisii, pentru 
ca acestea să poată primi un spri
jin permanent. Ca urmare, o par
te din comisii ati început să mun
cească bine, ca di? exemplu, comi
siile de creiism. șah. atletism, tir. 

handbal și box. Unele comisii însă, 
cum au fost cele de scrimă, aato- 
moto, gimnastică, oină și călă
rie, au avut o activitate nesatis
făcătoare în anul 1954. Aceasta se 
datorește, în mare măsură, slabei 
munci de îndrumare și control de
pusă de activul comitetului orășe
nesc C.F.S. cît și insuficientului 
sprijin primit din partea inspec
țiilor din Comitetul pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lingă Con
siliul de Miniștri și al comisiilor 
centrale pe ramură de sport

O preocupare permanentă a co
mitetului orășenesc a fost și aceea 
a îmbunătățirii muncii, în cadrul 
comitetelor raionale C.F.S. In urma 
reorganizării și activizării acesto
ra, răspunderea personală față de 
îndeplinirea sarcinilor a crescut 
simțitor aceasta iluctrirrirj-se prin 
realizarea angajamentelor luate dte 
către raioane și colectivele sportive 
im anul 1954. S-au evidențiat în 
aceaștă privință comitetul raional 
C.F.S. „Grivița Roșie", condus de 
tov. Ion Chelu și comitetul raio
nal C.F.S. „Gh. Gheorghiu-Dej**, 
condus dc tovarășul M. Di- 
mit i ', care și-au îndeplmit 
anga.ainefltele la complexul 

G.M.A. pe anul 1954 încă de la 
data de 7 noiembrie. De aseme
nea, prin munca lor entuziastă, to
varășii Hie Augustin, de la comi
tetul raional C.F.S. „I Mai" și 
Ștefan Dincă de la raionul C.F.S. 
„23 August" au reușit în anul ce 
s-a scurs să situeze raioanele res
pective printre co'e fruntașe.

In cadrul raioanelor au fost însă 
și tovarăși care nu au avut cele 
mai juste metode de muncă, cum 
ar fi tov. Ion Pascu de l.a raionul 
C.F.S. „V. I. Lenin" și Alex. Va- 
silescu de la raionul C.F.S. „Ni- 
cofae Bălcescu".

★
O deosebită importanță a acor

dat darea de seamă complexului 
G.M.A. A fost organizat un control, 
menit să sprijine îndeaproape ac
tivitatea consiliilor orășenești ale 
asociațiilor și a comisiilor raionale 
de control G.M.A., iar pe ide altă 
parte, în fiecare săptămînă au fost 
organizate ședințe informi' ive cu 
scopul efectuări unui schimb de 
experiență.

In urma acestei măsuri, o serie 
de colective ca Metalul „23 Au
gust", Flamura roșie „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ și altele și-au îmbunătă
țit simțitor munca în domeniul
complexului G.M.A., iar altele ca :
Locomotiva P.T.T., Progresul Fi
nanțe Bănci, Progresul I.T.B , Pro
gresul Organizații de Masă atu
reușit să-și organizeze 6 pînă ia

14 secții pe ramură de sport
Astfel, numărul secțiilor pe ra

mură de sport a crescut în arcul 
1954 cu 150 la sută față de 1953 
și, firește, în același ritm a cres
cut și numărul echipelor partici
pante la campionatele orășenești 
și raionale. Ca urmare a măsuri
lor organizatorice luate de către 
comitetul orășenesc, zeci de mii 
de tineri și vîrstnici și-au trecut 
probele la schi încă din iama a- 
nului 1954.

Pentru trecerea altor norme: tir, 
atletism, înot., etc. a fost organi
zată prin grija comitetului „Luna 
G.M.A.“ și concursuri speciale, e- 
vidențiindu-se prin rezultatele ob
ținute colectivele : Locomotiva Fi
laret, Știința Politehnica, Institu
tul de Mine.

Darea de seamă a mai scos în 
evidență grija comitetului orășe
nesc pentru atragerea oamenilor 
muncii din Capitală in activitatea 
sportivă de masă, ca și în cea de 
performanță, arătînd că în arcul 
1954 au fost organizate un număr 
de 3.686 concursuri la diferite dis
cipline sportive ca : atletism, vo
lei, baschet, h-endbal. fotbal, ci
clism, tir, natație, etc.

Metodele fo'.’si'e de comitetul o- 
rășenesc C.F.S București au fă
cut ca angajamentele pe anul 
1954 să fie depășite rn proporție 
de 115 la sută La acest succes 
a contribuit mult sprijinul primit )

frir.au


ȘTIINȚA CLUJ CAMPIOANĂ R. P. R. LA FLORETĂ FEMEI Sportivii în acțiuni obștești
In două din cele patru clasamen

te întocmite la sfîrșitul campiona
tului republican pe echipe pe anul 
1954, pe primul loc întîlnim nu
mele echipelor Știința Cluj, care 
astfel s-au arătat — încă odată — 
fruntașe în scrima din țara noastră. 
Știința Cluj' a cucerit în anul care 
a trecut titlul de campioană la flo
retă femei și a ocupat locul întîi 
jn clasamentul general pe trei ar
me.

Titlul obținut la floretă femei 
este o performanță remarcabilă, pe 
care Știința Cluj o repetă în al 
treilea an consecutiv, impunîndu-se 
astfel drept cea mai bună echipă 
din țară. Din această formație 
fruntașă fac parte o serie de tră
gătoare tinere și talentate care 
s-au afirmat prin calitățile lor fi
zice, precum și prin cunoștințele 
lor tehnice și tactice. Ecaterina 
Orb, Iulia Valaskay, Martha Te- 
legdy. Elisabeta Szaniszlo sînt toa
te trăgătoare fruntașe, care își 
bazează acțiunile pe viteză și care 
se caracterizează printr-o putere 
de luptă superioară celorlalte tră
gătoare. Prin omogenitatea lor, 
floretistele Științei Cluj au reușit 
să acumuleze mul le victorii indivi
duale și să termine astfel învin- i 
gătoare în cinci din cele opt me- , 
ciuri ale campionatului, pe cele
lalte trei torminîndu-le la egali
tate. Putem afirma, fără să gre
șim, că echipa feminină Știința 
Cluj este tot atît de sudată și de 
valoroasă în proba ei, cum este e- 
chipa C.C.A. în proba de floretă 
bărbați.

Punctele prețioase raailizaite de 
echipa feminină prin cuoarirea tit- 
tuhd de campioană, completată cu 
focurile bune ocupate de formațifte 
de floretă și sabie bărbați bau a- 
dus Științei Cluj. cea de a doua 
performanță în această competiție: 
locul I în clasamentul general.

Echipele masculină ale Științei 
Cluj, deși n-au reușit să se ridice 
la înălțimea lotului feminin, totuși 
s-au clasat pe locuri de frunte» 
contribuind, în mare măsură, la a- 
cest succes general. In special e- 
chipa de floretă bărbați s-a dove
dit în decursul campionatului una 
dintre cele mai bune formații din 
țară, cucerind un bine meritat loc 
doi. Această performanță se dato- 
rește în primul rînd valorii indi
viduale a trăgătorilor, care, prin 
puterea de luptă specifică tinereții 
lor, precum și prin ușurința cu care 
talentul le permite să-și însușească 
elementele tehnico-tactice» au reu
șit să îmbunătățească performan-

Zilele trecute, biroul comisiei 
orășenești de natație București a 
ținut prima sa ședință din anul 
1955. Pe ordinea de zi, printre al
te probleme importante, a figurat 
și cazul tinerilor înotători C. Ma
rinescu, G. Blajek, T. Varlam, R. 
Zâne, Șt. Kroner și G. Chiriiac, 
din colectivul Știința București, 
care s-au făcut vinovați die atitu
dine huliganică față de înotătorul 
Alex. Cogan din colectivul Flamu
ra roșie București.

Avîndu-se în vedere gravitatea 
ceflor intîmplate, biroul comisiei 
orășenești de natație a luat o 

din partea comitetului orășenesc 
P.M.R. și al Sfatului popular al 
Capitalei.

Rezultatele ar fi fost însă și 
mai bune dacă unele asociații ca: 
Metalul, Avîntul, Minerul, Recolta 
ți Flacăra ar fi sprijinit și con
trolat în muncă colectivele spor
tive pe care le au ta Capitali. 
Lipsa de îndrumare și control a 
făcut ca unele colective, să lucreze 
de mîntuială și să se rezume doar 
la o echipă de fotbal, neavînd altă 
activitate sportivă.

■ Darea de seamă a mai scos ta. 
evidlență lipsa comitetului orășe
nesc în ce privește legătura acti
vului ou terenul și silaba colabo
rare cu comitetul orășenesc U.T.M. 
București și Consiliul Sindical Re
gional.

Principala lipsă a dării de sea
mă, reieșită și din discuțiile ce 
s-au purtat, es.te aceea că ea nu 
a tratat pe larg problemele de e- 
ducație, ceea ce a făcut ca pro
blemele legate de ridicarea nive
lului ideologic-politic al antrenori
lor și a activului tehnic, precum și 
comportarea sportivilor să fie ri
dicate doar la discuții de cîțiva 
tovarăși. De asemenea. darea de 
seamă nu se ocupă de loc de telul 
ta care a sprijinit comitetul colec
tivele sportive sătești și nu a ară
tat preocuparea pe care trebuie

Echipa Știința Cluj campioană republicană de floretă pe anul 
1954. De la stingă la dreapta; Ecaterina Orb, Alartfa Telegdy, 
Iulia Valaskay și Elisabeta Sza niszfo.

țele echipei obținute în anii pre- 
cedenți.

Cu toate acestea, față de com
portarea celorlalte echipe și față 
de posibilitățile trăgătoarelor și 
trăgătorilor de la Știința Cluj, 
considerăm că această echipă pu
tea obține rezultate și mai bune. 
Chiar și echipa feminină, care și-a 
menținut titlul de campioană re
publicană, nit s-a mai ridicat la 
valoarea din anii trecuți. Rezul
tatele mai slabe ale echipei femi
nine sînt cauzate de faptul că în 
acest an trăgătoarele s-au antrenat 
sporadic și fără intensitate, pre
cum și de faptul că echipa, a fost 
lipsită în mplte meciuri de una din 
trăgătoarele ei de bază (Ini a Va- 
laskayj. Primul aspect se dato- 
rește în parte trăgătoarelor, care 
n-au fost animale de dorința de 
a se antrena și progresa și care 
s-au culcat pe laurii victoriilor din 
trecut, dar și antrenorului Adalbert 
Pelegrini, care n-a reușit să le în
cadreze într-un program temeinic 
de antrenament. Tot acesta avea 
datoria să pregătească o rezervă 
la nivelul echipei, în așa fel îneît 
să nu se resimtă în rezultate ab
sența din formație a trăgătoarei 
Valaskay. De altfel, Adalbert Pele
grini, în general, dacă în calitate 
de trăgător și-a făcut datoria în 
echipă, jn calitate de antrenor nu 

Din activitatea comisiei orășenești ăe natație
serie de măsuri pentru podeipsirea 
oelor vinovați. Astfel, C. Marines
cu, G. Blajek, T. Varlam Și R- 
Zâne sînt suspendați de la orice 
activitate competițională piuă la 
data de 25 martie 1955 iar Șt. 
Kroner și G. Chiriac stat suspen
dați de la orice activitate cotnpe- 
tițională pînă la data de 15 fe
bruarie. De asemenea, antrenorul 
colectivului Știința București, Io
sif Enăceainu, primește un avertis
ment scris.

Biroul comisiei orășenești de 
natație a mai luat în discuție și 
o serie de abateri ale unor înotă
tori de la Tînărul dtnamovist. Ln 

s-o aibă fiecare asociație și con
siliul orășenesc pentru procesul die 
instruire sportivă și pentru pro
blema cadrelor tehnice.

Partioipaințîi la discuții au dat 
dovadă de un dezvoltat spirit cri
tic. Ei au ridicat o serie de pro
bleme, criticînd comitetul pentru 
unele greșite metode de muncă.

— A muncit comitetul — a spus 
tov. Mie Tache, președtatele comi
siei orășenești de ciclism — dar 
nu întotdeauna cu aceeași perseve
rență. Noi am fi putut realiza mai 
mult, dacă atunci cînd am întîmpi- 
nat o serie de greutăți ni s-ar fi 
dat sprijin.

Mulți membri ai comitetului oră
șenesc pentru cultură fizică și 
sport au trecut la analizarea lip
surilor în mod autocritic.

— Nu s-a dat întotdeauna atenția 
cea mai mare controlului medical 
— a arătat tov. dr. Cornel Con- 
stantmescu, membru ta comitet — 
Noi nu ne-am îngrijit și nu am 
tras la răspundere colectivele de 
felul cum sînt îngrijite bazele 
sportive, de igiena acestora. Mulți 
activiști jug după cifre, pentru 
îndeplinirea angajamentelor, neți- 
nind cont de sfatul medicului, iar 
noi vedem de multe ori aceste lip
suri dar nu luăm măsuri pentru 
lichidarea lor.

In discuții s-a criticat foarte as
cuțit telul defectuos în cane spri
jină unele consilii orășenești ale 

a reușit să se situeze la înălțimea 
cerințelor acestei secții fruntașe.

O situație asemănătoare a exis
tat și în privința pregătirii trăgă
torilor acestei echipe. Din această 
cauză, de exemplu, Zoltan Uray, 
recunoscut ca un trăgător fruntaș 
cu reale aptitudini pentru acest 
sport, încă mai folosește un număr 
redus de acțiuni preferate, cu care, 
dacă în întîln’ri internaționale a 
obținut rezultate reușind să-și sur
prindă adversarii, în țară însă nu 
poate face față întrucît aceste ac
țiuni ale lui au ajuns să fie cu
noscute de majoritatea trăgătorilor.

Lipsa de antrenament a trăgă
torilor de. la Știința Cluj (ca de 
altfel a multor trăgători fruntași) 
s-a resimțit și în pregătirea Iotu
lui republican. Antrenamentele n-au 
urmărit punerea la punct a teh
nicii și tacticii, ci s-au ocupat 
mai ales de pregătirea fizică gene
rală. In schimb, antrenamentele 
făcute în lot de trăgătorii Științei 
i-au ajutat să facă față cerințelor 
campionatului. Această situaț e este 
inadmisibilă, deoarece reprezintă o 
inversiune a sistemului normal de 
pregătire, atît pentru campionat cît 
și pentru întâlnirile internaționale.

Pentru anii viitori se impune, și 
din partea colectivului și din -par
tea consiliului central a! asocia
ției, un sprijin mai activ, după 
cerințele unei secții fruntașe.

urma discutării acestor abateri, a- 
duse la cunoștința biroului, spre 
sancționare, de către antrenorul Ca
rol Korcek, au primit sancțiuni ur
mătorii : C. Ionescu, pentru indis
ciplină la antrenamente, Ion Ta- 
che, pentru abateri de la regula- 
menitul interior al bazinului aco
perit Florc-asca, și D. Albiei, D. 
Retti și I. Pițigoi pentru lipsuri la 
învățătură.

In concluziile ședinței, s-a ce
rut antrenorilor bucureștend să 
intensifice munca educativă, lichi- 
dînd ou toată hotărîrea lipsurile 
care mai există în cadrul secțiilor 
de natație.

asociațiilor activitatea sportivă, pe 
linia ce le revine.

— Iată de pildă, — spune tov. 
Gheorghe Cliba — noi nu am >ras 
la răspundere cu toată tăria pe 
acei tovarăși, care s-au birocrati
zat, care nu depun toate eforturile 
pentru îndeplinirea sarcinilor, cum 
ar fi cei din consiliile orășenești 
ale asociațiilor Metalul, Avîntul, 
Flacăra și Minerul- O astfel de 
stare de lucruri nu mai poate con
tinua.

Alți tovarăși au criticat munca 
uneori superficială a comitetului.

— Nu au prea venit ve la raio
nul nostru tovărășii din comitet — 
arată tov. Alexandru Vasilescu, 
președintele comitetului raional „N. 
Bălceacu” — să ne vadă cum mun
cim, care sînt greuiăfile noastre, 
să ne ajute în rezolvarea sarcini
lor noastre mai cu seamă, în ceet 
ce privește colaborarea cu sfatul 
poputar raional, de la care nu am 
primit sprijin.

Cam același lucru l-a arătat și 
tov. Nenciu de la consiliul orășe
nesc Progresul, care a apus prin
tre altele :

— Eu nu prea am simțit spri
jinul comitetului orășenesc': Mult 
mai bine ar fi, dacă tovarășii din 
comitetul orășenesc ar veni în 
miilocul nostru.

Mulți dintre cei care au luat 
cuvîntul, au vorbit despre necesi
tatea tatărirn muncii educative a 
sportivilor și a cadrelor tehnica, 

T • Sportiv. Lată cuvinitul oare a 
devenit drag tineretului din patria 

’ noastră. Mereu ta luptă cu secun
dele, cu metrii, încordirrdu-și for
țele în întreceri dârze și cinstite, 
sportivul de tip nou dobjndește va
loroase calități, care-î transformă 
într-un om curajos, pi n de forță, 
s îndeiiiînare. Și mișcarea noas
tră sporii’» se poate minări as
tăzi cu tot mai multe exemple de 
acest fel.

De neutat vor rămine acțiunile 
întreprinse de sportivii din cadrul 
colectivelor sportive bucureștene, 
de sportivi fruntași și maeștri ai 
sportului, cu prilejul ' construirii 
mărețului’ parc de cultură și sport 
„23 August" din Capitală. Răspun
zând toți ca unul la chemarea par
tidului, tinerii sportivi din R.P.R. 
au contribuit, cu mic cu mațe, a- 
lături de mii și mii de muncitori 
și au dăruit patriei într-un timp 
record o grandioasă și frumoasă 
construcție.

Nu trecuse nici o jumătate de 
an de la această victorie. Peste 
uriașele tro’ene de zăpadă care se 
abătuseră intr-o noapte asupra 
Capitate1 alunecau pe schiuri, cu 
desage pline cu alimente in spi
nare, sute de sportivi. Acțiunea 
schiorilor de la I.C.F., Dinamo și 
Casa Centrală a Armatei va ră- 
mîne o pildă vie de curaj și pa
triotism pentru toți sportivii pa
triei noastre.

Despre asemenea fapte ne vor
besc mereu și numeroasele scri
sori sosite la redacție. Nu de 
mult, din Craiova ne-a sosit o 
nouă veste îmbucurătoare. Cunos
cutul boxer Petre Zaharia a luat 
frumoasa inițiativă de a reda cir
culației o drezină motor, care stă
tea de mai mult timp stricată. Pu
nerea în funcție a aoestei drezine 
a adus după sine realizarea unor 
importante economii. De asemenea, 
plină de avînt este și munca spor
tivilor de la uzinele „Semănă
toarea" d'n Capitală. Zilnic pe 
poarta uzinei ies coi și noi rna- 
șiini-unelte, care iau apoi drumul 
cfătre mănoasele ogoare ale pa
triei. La fiecare piesă, cot la cot

O

Concurs interșcolar de orientare turistică
Biroul de Turism și Excursii din 

Arad a avut lăudabila inițiativă 
de a organiza un concurs de o- 
rientare turist’că pentru școlari. 
Concursul de gradul I s a desfă
șurat în pădurea Cia'.a, de lîngă 
Arad. b:>curîndu-se de participarea 
a 10 echipe. Trebuie să spunem 
însă că la concurs își anunțaseră 
participarea 23 de t echipe^ dar 
unele școli nu s-au preocupat de 
pregătirea elevilor în vederea 
acestei întreceri.

Cotnponenții celor 10 echipe au 
arătat însă o bună pregătire, re- 
zolvînd cu succes problemele ce 
le-au fost puse. Așa se și explică 
faptul că primele trei echipe sînt 
separate doar de cîte un punct.

Victoria a revenit echipei nr. 5

arăttad în același timp Îndatoriri le 
colectivelor și in specia! ale orga
nizațiilor U.T.M., în ce privește 
educarea cît maii temeinică a a- 
celora care fac sport și a acelora 
care le place să privească întrece
rile sportive.

In concluzie, tov. Petre Capră, 
președintele Comitetului pentru 
Cultură Fizica și Sport al orașu
lui București a arătat că în fața 
comitetului orășenesc C.F.S. Bucu
rești, a consiliilor orășenești, a 
comitetelor raionale C F.S. și a co
lectivelor sportive, stau sarcini deo
sebit de importante, tasistîndu-se 
ta deosebi asupra educației pe ca
re trebuie s-o capete sportivii, ta 
sensul dragostei fierbinți pentru 
patrie, a dezvoltării curajului și 
perseverenței ta muncă.

Pentru aceasta, datoria fiecărui 
activist este aceea de a se strădui 
continuu pentru promovarea de noi 
cadre sportive, pentru ridicarea ca
drelor medii. Acest obiectiv poate 
fi atins prin organizarea a cit mai 
multor concursuri populare și com
petiții de masă, concursuri pentru 
trecerea normelor G.M.A. prin în
tărirea activității comisiilor pe ra
mură de sport, cărora trebuie să 
li se acorde mai multă libertate în 
acțiuni.

De asemenea, însușirea cât mai 
temeinică a problemelor de meto-' 
dologie, de către cadrele tehnice, 
trebuie să fie o sarcină de frunte 
a fiecărui activist sportiv. 

cu ceilalți muncitori și-au dat con* 
tnibuția și sportivii. Numele tine* 
rilor din brigada utemistulu1' Ia« 
Pecingine stat cunoscute în în* 
treaga uzină. Ei își depășesc cu' 
regularitate angajamentele, dînd 
în același timp produse de bună 
calitate.

Dair frumoasele acțiuni la care 
iau parte sportivii nu se opresc 
aici. In timpul lor liter ei mua* 
cesc cu drag și pentru realizarea 
diferitelor sarcini obștești. Iată-1 
de pildă pe Tom a Simian preșe* 
dintele comisiei orășenești de gim* 
nastiică din Capitală, care, în ca-' 
litatea sa de i deputat în Sfatul 
Popular al orașului București, nu 
precupețește nici un ©fort pentru 
a fi de folos cetățenilor, care i-au 
încredințat această sarcină dte o* 
noare. Locuitorii d?r> cartierul 
Bucureștii Noi îl prețuiesc și îl 
stimează nespus de mult pe depu
tatul lor. Prin neobosita sa acti* 
V'**te la Sfatul Popular a fost 
d^ ■ la bun sfîrșit acțiunea de pa-< 
vare a unor străzi din cartier, 
extinderea rețelei de lumină elec
trică, înființarea de noi magazine 
etc.

Demn de remarcat este și exem
plul oferit de profesorii dfe educa
ție fizică din orașele Caransebeș și 
Tecuci. Răspunzînd chemării comi
tetului executiv al Sfatului Popular 
Caransebeș de a ajuta efectiv la 
acțiunea de recensămînt al anima
lelor domestice existente în acest 
raion, profesori ca loan Bucur și 
Mi.-cea Răduț au muncit cu rîvnă 
pentru realizarea aestei safcinl 
obștești.

Astfel de exemple, în care spor
tivii patriei noastre se află în frun
tea acțiunilor obștești, sînt nenu
mărate. Educați de colectivul dim 
care fac parte, călăuziți de un 
fiierbtote patriotism, sportivii de 
la orașe și sate dovedesc astăzi tot 
mai mult că știu să-și facă dato
ria de cetățeni cwsștieniți. Fie pe 
terenurile de sport, la locul de 
muncă sau în acțiunile obștești ei 
se avîntă cu entuziasm în între
ceri călăuziți de o singură do* 
rință: Să fie mereu fruntași. , 

a Școlii profesionale C.F.R. Arad 
care a totalizat 527 puncte. S-au 
clasat apoi: 2. Școala med'e nr. 1 
Arad cu 526 pte.; 3. Școala medie 
nr. 5 cu 525 pte.

Interesul cu care a fost primit 
acest concurs în rîndurile ele
vilor ne îndreptățește să afir
măm că ar fi bine venită o 
extindere a acestui gen de con
cursuri în toate orașele țării, pen
tru că ele contribuie nu numai la 
pregătirea fizică a tinerefakii șco
lar dar îi completează și cunoș
tințele de geografie, geologie și 
științe ale naturii căpătate în 
școală.

Ion Tath
corespondent

Totodată, trebuie dusă o muncă 
perseverentă ou privire la instrui
rea tineretului ; pentru aceasta co
mitetul orășenesc trebuie să acorde 
o grijă permanentă bunului mers 
al muncii în șoolile sportive de 
tineret.

O deosebită atanție trebuie să 
aibă fiecare oalectiv față de între
ținerea și îngrijirea sălilor și a 
bazelor sportive pe care le folo
sește.

Pentru aceasta, fiecare activist 
sportiv trebuie să contribuie la ri
dicarea conștiinței cetățenești a 
membrilor colectivelor sportive, la 
dezvoltarea grijii față de bunul ob
ștesc.

■A
Discuțiile purtate cu prilejul dă* 

rii de seamă au dovedit că ase
menea analize, atunci cînd stat 
minuțios pregătite, își ating scopul 
și pot constitui un bun îndreptar 
in muncă ca și un util schimb de 
experiență.

Ca o concluzie generală putem 
spune că preocuparea Comitetu
lui pentru Cultură Fizică și Sport 
al orașului București prin organi
zarea acestor ședințe a fost bună 
și, eu toate lipsurile arătate ta 
discuții, rezultatele muncii ne con
firmă că acest comitet merge pe 
un drum bun.

A. CAȚAROS
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BARBATI

ATLETISM
X âlugari, sărituri, abuncari, marș

Proba Maestru Categ. I Categ. II CMeg. III Juniori

89 xn. plat 10,5
100 m. plat IM 10.» U.» 1X0
200 m. plat IM a.4 MJ M3 274
440 m. plat 47,7 *» «0,0 M,0 «2,0
MO m. plat 1*M 2:1X0 2:26,0

1000 m. plat MU 2:04,0 3:12,0
15M m. plat MM >*.• 4:>«4 4:45,0 5:02,0
MM m pUt 5:10 0 10:30,0 11:00,0
3000 m. plat M 122,0 M.-O»,» 14:5».O 1030,0

lt-MO m. pUt
1X000 m. marf

0030,6 XVI M30.0
50:00,0 00:00,0

20.000 m. marf 136 Ml l«tu 1:SS:«(» 3:3530,0
M km. marș 43030,6 o^ovov

U0 m. garduri H.I 1SJ IM IM 20,0
200 m. garduri K M3 M.0 2M 20,0
♦©e m. garduri ■4 M» oxo

1500 m. obstacole • 5:3X0
MM m. obstacole •30,0 »as,« ir.«.o 1X15,0

Maraton X3030 0 XzSOrOO.O 1:M»»» 03030,0
înălțime 130 1.» 1.1» 145 1,40
Lungime 0.05 •J0 0.30 X70 5,00
Triplusalt 1M0 14V» U.M 11,70 1XM
Prăjină M5 M* 330 X70 2.40
Greutate IX» 1L50 13.40 10 30 11,M
Disc M,M 44,00 w.o 2X00 2XM
Suliță 70,00 M.M «.«• 2X00 35.00

Ciocan 59,00 50.00 35,00 29, M 27,00
Pentatlon 2.300 1.6M 1.200
Decatlon 0.400 uoo 3.2OO 2^00

FEMEI

80 m. plat
100 m. plat 11,9 12,5 33,6
200 m. plat "4,6 2 26,2 28,2
400 m. plat 57,0 61,0 69,0
500 n. plat
800 m. plat 2:11,0 2:19,8 2:37,0
80 m. garduri 11,3 12,5 14,0
înălțime 1,60 1,50 1,38
Lungime 5,90 5,20 4,75
Disc 45,00 39,00 30,00
Suliță 47,00 39,00 30.00
Greutate 14,00 12,00 10,00
Triatlon 1.560
Pentatlon 4.000 3.000 2.400

1X5
14,0 15,0
314 33,0
70,0 00.0 

1:45,0
3:00,0

15,3 16,5
1,20 1,10
4,00 3,75

23.00 20,00
23,00 21,00

8,00 700
1.200
1.800

1.000

n. cros

Categoria I-a:
— Să se claseze pe primele 10 

locuri în etapa finală a campionate
lor de cros ale R.P.R.

Categoria II-a
— Să se claseze pe locurile 11-25 în 

etapa finală a campionatelor de cros 
ale R P.R.

— Să se claseze pe locurile 1—5 în 
etapa finală a concursurilor republi
cane de masă:

— Să se claseze pe locurile 1—10 
în etapa finală a campionatelor de 
cros pentru juniori ale R.P.R.

Categoria IlI-a

— Să se claseze pe locurile 6—30 
în etapa finală a concursurilor re
publicane de masă

— Să se claseze pe 
etapele regionale ale 
cursuri

locurile 1—3 în 
acelorași con- 

de

MAESTRU
— Să fi făcut parte din echipa (sau 

echipele) care a cîștigat de 
două ori consecutiv sau de trei 
ori alternativ în decurs de 5 ani 
camp o latul R PR. participînd 
la 75% din jocurile disputate și

, făcînd parte tn anii respectivi 
1 de două ori din echipa R.P.R.
l— Să fi jucat în 10 întîlniri inter- 

țări cîștigate de echipa R.P.R.
— Să fi jucat de 25 de eri în 

echipa R.P.R. în întîlniri inter- 
țări.

CATEGORIA l-a

— Să fi făcut parte din echipele 
clasate pe locurile 1—6 în cam
pionatul R.P.R. (pentru femei 
locul 1—4) participînd la 75'’/» 
dn jocurile disputate.

s— Să fi făcut parte din echipele 
clasate pe locurile 7—10 (pen
tru femei 5—6) în campionatul 
R.P.R. de 2 ori consecutiv par
ticipînd la 60% din jocurile dis- 
puta*e în toată durata.

— Să îi jucat în echipa R.P.R. la 
o întîlnire inter-țăn’-

CATEGORIA II-a

— Să fi făcut parte din echipele 
clasate pe locul 7—12 (pentru 
femei 5—8) în campionatul 
R.P.R. participînd efectiv la 
60% din jocurile disputate.

— să fi făcut parte dintr-o echipă 
campioană de regiune, partici-

i pind efectiv la 60% din jocu- 
i rile disputate.
v- Să fi făcut parte din echipele 

primei serii a campionatului oră
șenesc București participînd 
efectiv la 60% din jocurile dis
putate.

,s— Să fi făcut parte din echipa 
clasată pe locul I în campiona
tul pe țară al școlilor de tineret 
sau elevi sportivi participînd 
efectiv la 600/n din jocurile dis
putate.

— Să fi făcut parte din echipa 
clasară pe locul 1,2 la finala

_ Cup^i Orașelor pentru juniori

— Să se claseze pe locurile 1—3 în 
etapele raionale ale acelorași con
cursuri

— Să se claseze pe locurile 11-25 
în etapa finală a campionatelor de 
cros pentru juniori ale R.P.R.

— Să se claseze pe locurile 1—5 
în etapele regionale ale acestui cam
pionat
,— Să se claseze pe locurile 1—3 
în concursurile republicane de masă 
pentru juniori, în etapele regionale.

Categoria juniori

— Să se claseze pe locurile 1—5 în 
etapele raionale ale concursurilor de 
masă pentru juniori, cu caracter re
publican.

Normele de maestru al sportului 
la probele de marș se consideră rea
lizate numai dacă rezultatele cores
punzătoare au fost obținute în con
cursuri internaționale sau în etapa 
finală a campionatelor individuale 
atletism ale R.P.R.

Baschet
participînd efectiv la 60% din 
jocurile disputate.

— Să fi făcut parte din echipele 
campionatului categoriei A par
ticipînd la 5 jocuri în decurs 
de un an.

— Să fi făcut parte din echipa 
(sau echipele) clasată pe locul 
2 în campionatul regional timp 
de doi ani consecutiv

CATEGORIA 111-a

— Să fi făcut parte din echipele 
care joacă într-tm campionat 
raional sau orășenesc, partici
pînd efectiv la 60% din jocu
rile disputate.

— Să fi participat într-o competi
ție oficială cu minimum 6 echi
pe luînd parte la 80% din jocu
rile disputate cu condiția ca 
echipa în care a jucat să nu se 
fi clasat pe ultimele 2 locuri.

CATEGORIA JUNIORI

— Să fi luat parte timp de un an 
la un campionat de juniori par
ticipînd la minimum la 6 jocuri;

— Să fi fost selecționat în echipa 
reprezentativă de juniori a ora
șului.

CONFIRMAREA CATEGORIEI

Pentru confirmarea categoriei se 
cere ca în următorii doi ani de la 
obținerea normei echipa din care 
face parte sportivul :

a) Să ocupe o singură dată (un 
singur an) unul din locurile prevă
zute pentru atribuirea clasificării.

b) să realizeze integral norma 
prevăzută de celelalte condițiuni.

Box
MAESTRU

— Să fi cîștigat 2 ani consecutiv 
sau 3 ani alternativ în 5 ani titlul 
de campion R.P.R. și să fi făcut 
parte în acest timp de 2 ori din 
echipa R.P.R. în întîlniri in'er-țări.
— Să se fi clasat in tamp onatele 
R.P.R. de 2 ori pe locul 2 în de
curs de 3 ani, obținîrid și 3 v’cto- 
rii în întîlniri internaționale inter-

Notă. — Normele de clasificare 
la categoria „juniori” la probele 
de aruncări se vor obține cu urmă
toarele materiale:

— greutate 5 kgr.
— disc 1,5 kgr.
— suliță 0,6 kgr.
— ciocan 5 kgr.
La junioare se utilizează mate

rialele întrebuințate de senioare.

Confirmarea categoriei

Pentru confirmarea categoriei se 
cere ca în următorii doi ani de la 
obținerea normei, sportivul să rea
lizeze odată norma pe baza căreia 
i s-a atribuit categoria; pentru 
cros s£ ocupe unul din locurile 
prevăzute pentru atribuirea clasifi
cării.

țări sau în concursuri internațio
nale la care participă echipei? re
prezentative de tari sau în întîln’ri 
internaționale inter-cluburi, dacă 
adversarii învinși sînt cel puțin 
camnioni ai țării lor.
— Să fi obținut în decurs de 2 ani 
5 victorii asupra unor adversari 
străini care fac parte din ech pe’e 
reprezentative ale țărilor respective.
CATEGORIA l-a

— Să fi cîștigat titlul de campion 
R.P.R. sau să se fi clasat în fi
nala campionatului R.P.R.

— Să fi obținut o victorie asu
pra unui campion R.P.R. pe anul în 
curs sau o victorie asupra unui fi
nalist și 4 victorii asupra unor ad
versari de categoria II-a în decurs 
de un an.

— Să fi obținut în decurs de un 
an șase victorii asupra unor ad
versari de categoria II-a și o vic
torie asupra unui adversar de ca
tegoria I-a.

— Să fi obținut 3 victorii asupra 
unor adversari de categoria I-a.

— Să fi făcut parte din repre
zentativa R.P.R. într-o întîlnire 
inter-țări.
CATEGORIA II-a

— Să fi fost semi-finalist în cam
pionatele R.P.R.

— Să fi obținut titlul de cam
pion al orașelor București, Craiova, 
Brăila, Ploești, Galați, Constanța, 
Iași, Orașul Stalin, Cluj, Timișoa
ra. Sibiu, Oradea, Arad, Reșița 
prin eliminarea a cel puțin 3 ad
versari.

— Să fi obținut în decurs de un 
an patru victorii asupra unor ad
versari de categoria III-a sau 2 
victorii asupra unor adversari de 
categoria II-a.
CATEGORIA III-a

— Să fi obținut în decurs de un 
an 2 victorii asupra unor adversari 
de categoria III-a sau patru victo
rii asupra unor adversari neclasi
ficați.

— Să fie clasat pe locurile 1—4 
în campionatele raionale, avînd 
cel puțin 2 victorii.

JUNIORI
— Să fi obținut cel puțin 2 vic

torii în competițiile rezervate ju
niorilor.
NOTA.

In toate cazuriie de mai sus, nu 
se iau în considerare victoriile ob
ținute prin reprezentarea adver
sarilor. O victorie asupra unui ad
versar de categorie superioară 
este asimilată cu două victorii 
asupra unor adversari din catego
ria proprie.
CONFIRMAREA CATEGORIEI

Să obțină în decursul unuia din 
cei 2 ani următori clasificării 2 
victorii asupra unor adversari din 
categoria proprie.

Bob
MAESTRU

— Să fi făcut parte din echipa
jul (sau echipajele) care a cîștigat 
de 2 ori consecutiv sau de 3 ori 
alternativ în timp de 5 ani, cam
pionatul R.P.R., participînd neîn
trerupt la campionate, la una din 
ceh două categorii de boburi (de 
2 sau 4 persoane)

— Să fi făcut parte din eclfpa- 
iul R.P.R. care a cîștigat 2 con
cursuri internaționale la care au 
participat cel puțin trei țări.

— Să fi făcut parte din echipa
jul R.P.R. care a cîștigat titlurile 
de campion olimpic sau mondial.

NOTA
Spre a putea obține titlul de 

maestru, oricare membru al echi
pajului trebuie să aibă clasificare 
de categoria l-a ca pilot de bob.

CATEGORIA l-a

— Să fi făcut parte dintr-un 
echipaj care a obținut cel puțin 
odată locul I sau de două ori lo
cul II Și IU în camp’cnatul R.P.R.

— Să fi făcut parte din echipa
jele R.P.R. participînd efectiv la 
două concursuri internaționale în 
același an.

— Să fi făcut parte din echipa
jul R.P.R. care a cîștigat un con
curs internațional.

NOTA
Oricare din membrii echipajului 

trebuie să aibă clasificarea de ca
tegoria II-a ca pilot de bob sau 
ca frînar.

CATEGORIA II-a

— Să fi făcut parte dintr-un 
echipaj care a participat la Cam
pionatul R.P.R. și a term nat toa
te probele la bobul de 2 sau 4 
persoane, cu excepția ultimelor 
două locuri.

NOTĂ
Oricare membru al echipajului 

treb«ie să aibă clasificare de cate
goria ILI-a ca pilot de bob sau 
ca frînar.

CATEGORIA Hl-a

— Să fi condus ca pilot sau să 
fi funcționat ca frînar într-un e- 
chipaj care a terminat o manșă 
într-un concurs oficial.

CONFIRMAREA CATEGORIEI

Pentru confirmarea categoriei se 
cere ca în unul din cei 2 ani ur
mători obținerii normei sportivul :

— să realizeze o singură dată 
una din norme în oricare din con- 
dițiunile prevăzute pentru obține
rea categoriei.

Călărie
MAESTRU

Poate deveni maestru al sportu
lui călare, sportivul care a înde
plinit sau care va îndeplini, una 
din condițiunile baremelor arătate 
la punctele 1, IV. de mai jos ‘

I. BAREMA — DRESAJ

Să fi cîștigat:
— Cu cel puțin un cal, de două 

ori consecutiv sau de trei ori în 4 
ani, premiul I în campionatele 
R.P.R. la categoria C sau în ace
lași canjpionat premiile I la cate
goriile B și C.

— Cu cel puțin 2 cai, în con
cursuri republicane, cu fiecare din 
ei, în timp nelimitat următoarele 
premii :

10 premii I la categoria B și 
C sau

3 premii I la categoria C.
— Cu același cal într-un an, în 

concursuri republicane, un total de 

8 premii I, dintre care 4 la cate
goria B, 2 la categoria C și 2 la 
categoria A.

— Cu același cal în 2 ani, în 
concursuri republicane, un total de 
15 premii I, dintre care 7 la cate
goria B, 3 la categoria C și 5 la 
categoria A.

— Cu unul sau mai mulți cai 
în timp nelimitat în concursuri re
publicane, un total- de 25 premii I 
dintre care: 15 la categoria B și 
5 la categoria C (restul la cate
goria A).

_ — Cu 1 sau mai mulți cai, în 
timp nelimitat în concursuri inter
naționale :

— 3 premii I la categoria A sau
— 2 premii I la categoria A și 

un premiu I la B sau
— 2 premii I la categoria B 

sau
— 1 premiu I la categoria C
— Odată premiul I-11I 1? C.H. 

LO. anual de dresaj al FFJ. ia 
categoria B sau C, sau premiul 
l-VI la Olimpiadă.

Notă
Clasamentele din campionatele 

șt din concursurile republicane «e 
iau în considerare numai dacă că
lărețul a acumulat h« fir care pro
bă 85% din punctajul maxim posi
bil. Pentru premiile ciștiga-e pteiă 
la 31 decembrie 1954, se socotește 
punctajul îndeplinit.

Nu se iau în considerare clasa
mentele pe grupe sau pe echipe 
de călăreți (campionat, concurs 
reDublican, internațional).

Pentru clasif:care se socotesc și 
premiile cîștigate ,,în afară de con
curs” dacă călărețul acumulează 
punctajul de 85%.

II. Barema — proba complectă 
de călărie

Să fj cîștigat:
— Cu unul sau mai mulți cai, 

de două ori consecutiv sau de trei 
ori în 4 ani, premiul I în cam
pionatele R.P.R. de probă com
pletă de călărie, la categoria mij
locie sau olimpică.

Premiile pot fi cîștigate și în
tr-un an dar la ambele categorii, 
în concursuri republicane.

— Cu doi cai, în concursuri re
publicane în 3 ani, două premii I 
la proba completă de călărie la 
categoria mijlocie.

— Cu unul sau mai mulți cai, 
în concursuri republicane în timp 
nedeterminat, un total de 5 premii 
I din care 3 la categoria mijlocie 
sau unul la categoria mijlocie și 
unul la categoria olimpică, iar res
tul la categoria redusă.

— Cu același cal într-un an, în 
concursuri republicane,- două premii 
I la categoria mijlocie.

— Cu unul sau mai mulți cai în 
concursuri internaționale, două 
premii I, în timp nedetcnninat

— Odată, premiul I-III la C.H. 
I.O. anual de proba completă de 
călărie al F.E.I., sau premiul I-VI 
la olimpiadă

Notă

Se iau în considerare numai cla
samentele din campionatele în care 
s-au clasat, cel puțin 3 cai și 
acele din concursurile republicane 
in care s-au clasat 4 cai la cate
goria mijlocie și 3 cai la catego
ria olimpică.

Nu se iau în considerare clasa
mentele pe grupe sau pe echipe de 
călăreți (campionat, concurs repu
blican, internațional).

Pentru premiile cîștigate pînă la 
31 decembrie 1954 se ia în consi
derare și proba de categorie re
dusă.

III. Barema — obstacole

Să fi cîștigat:
— Cu 1 sau mai mulți cai, de 

3 ori consecutiv sau de 4 ori în 
5 ani, premiul I la campionatele 
R.P.R. de obst ole la categoria G.

— Cu cel puțin 2 cai, în con
cursuri republicape în aceiași 2 ani 
următoarele premii;

— 12 premii I la categoria M 
și G din care cel puțin 8 la cate
goria G. Cu fiecare cal trebuie să 
fi cîștigat un prem’u I la cate
goria G.

— Cu același cal într-un an, în 
concursuri republi.ane, un total de 
8 premii I la categoria M și G 
din care cel puțin 5 la categoria 
G sau în 2 ani, 12 premii 1 din 
care 7 la categoria G.

— Cu unul sau inaî mulți cai în 
concursuri internaționale în ace
lași an :

— 3 premii I la categoria G 
(1,40) sau

(continuare ta r.na 0-al



CU PRIVIRE LA CLASIFICAREA
(urmare din pag. 4-a)

— 3 premii I la categoria M 
(1,30) și 1 premiu I la categoria 
G <!.*»-

Sau în 2 am: patru premii I la 
categoria G (1,40) sau 5 premii I 
la categoria M (l»30).

— Un total de 25 premii I de 
categoria M și G dintre care cel 
puțin 15 la categoria G (1,40) în 
timp nedeterminat.

— Cu unul sau mai mulți cai, în

____________ CONCURSURI___________
Campionat R.P.R. Internațional

Dresaj A Premiul I Premiul I-II
B Premiul I-II Premiul I-III
C Premiul I-III Premiul I-IV

Proba complect»
călărie Premiul l-III Premiul I-IV
Obstacole M Premiul I-II sau Premiul l-III sau

G Premiul I-III Premiul I-IV

— Cu 1 sau mai mulți cai în 
același an, în concursuri republi
cane.

2 premii I la dresaj categoria A 
ș*

5 premii I la obstacole la cate- 
rriile M și G din care cel puțin 

la categoria G.
— Cu 1 sau mai mulți cai în 

același an, la concursuri inter
naționale :

— 1 premiu I la dresaj categoria 
A și

— 2 premii I la obstacole, cate
goria G (1,40) sau 3 premii I la 
categoria M.

— Cu 1 sau mai mulți cai în 
tirr.p nedeterminat în concursuri 
republicane un total de 25 premii 
I astfel:

— 22 la categoria M și G (dintre 
care cel puțin 8 la categoria G) și 
3 la dresaj categoria A sau

— 23 la categoria M și G (din 
care cel puțin 10 la categ. G) și 
2 la proba completă de călărie de 
orice categorie.

CONFIRMAREA CATEGORIEI

Ca
te

go
ria

Felul
Barema A Barema B Barema C

la conc. internațion. La camp. R. P. R. într-un an la 
conc. rep.

A un pr. I-II sau două pr. I **) sau 3 pr. I sau
I Dresa; B „ „ MUI „ un „ I sau 2 pr. I sau

c „ „ Il-vi un „ II 1 pr. IProba completă
de călărie un pr. I—III sau un pr. I sau 1 pr. I sau

M un pr. I-II sau un pr. I sau 3 pr. I sau
Obstacole G un pr. I-III un pr. I-II 2 pr. I

Un record sau raiduri de orice categorii
I — 3 pr. I-II sau

II Dresaj A un pr. I-III iau 2 pr. I-II sau
B un pr. II-IV 1 pr. I-III

Probă completă de
călărie un pr. II-V 1 pr. II-V

I sau U un pr. I-III sau 4 pr. I—II *) sau
Obstacole M un pr. II-IV sau 2 pr. I-III sau

G un pr. III-V 1 pr. I-IV
III. Să fi cîștigat orice premiu 

în orice probă de concurs republi
can (dresaj, proba completă, obsta
cole, curse, pe grupe, pe echipe, 
(ștafete) juniori, închise, etc.

Nota

x) In număr nu intră probele 
juniori sau închise.

xx) In timp nelimitat.

C.H.I.O.A. 
Concursuri Olimpiada Mondial

Cupa Naț.
C.H.I.

C.H.I.O. Camp. R.P.R. Concurs 
republican

4 1
5 2
6 3
7 4 1
8 5 2 1

Premii 9 6 3 2 1
10 7 4 3 2
11 8 5 4 1
12 9 6 o 4
13 10 7X 6 5
14 ! 3 11 8 7 6

Se aplică pentru probele de dre
saj, obstacole și proba completă de 
călărie la categorii similare.

3. Categoria de concursuri repu
blicane prevăzută la diferitele con
dițiuni ale baremelor, face parte 
din categoria minimă în care se 
pot ciștiga premiile cerute de înde
plinirea acestor condițiuni.

4. Premiile cîștigate în categorii 
superioare la dresaj, proba com
pletă, obstacole, în orice fel de 
concurs, completează sau egalează 
(după caz) numărul cerut de con- 
dițitiniie baremelor I-IV.

5. Premiile cîștigate în probele 
pe 2 cai, au aceeași valoare ca și

REGULAMENT
concursuri internaționale de două 
ori premiul I în clasamentul indi
vidual la Cupa de Națiuni sau 
odată premiul I-Vl la Olimpiadă 
sau premiul 1-11:1 la Campionatele 
Mondiale de Sărituri.

Notă

Se iau în considerare numai cla
samentele din Campionatele în care 
s-au clasat cel puțin 3 cai și acele 
din concursurile republicane în care

Notă
Se iau în considerare numai cla

samentele din campionatele în care 
s-au clasat cel puțin 3 cai și ace
lea din concursurile republicane în 
care s-au clasat 4 cai la categoria 
M și 3 cai la categoria G și pro
ba completă de călărie.

Nu se iau în considerare clasa
mentele pe grupe sau pe echipe 
(ștafete) de călăreți (campionat, 
concurs internațional, concurs re
publican) și acelea de dresaj în 
care călărețul nu a acumulat — în 
fiecare probă — cel puțin 70% din 
punctajul maxim posibil (campio
nat, concurs republican).

ALTE CONDIȚIUNI PENTRU 
ÎNDEPLINIREA NORMEI 

DE MAESTRU

1. Să nu h îndeplinit anterior cu 
vreun alt călăreț vreuna din con- 
dițiunile baremelor arătate la punc
tele I-IV.

2. Să nu fi cîștigat anterior cu

Clasificarea se menține numai 
dacă sportivul îndeplinește în ur
mătorii 3 ani de la data obținerii 
clasificării cel puțin una din con- 
dițiunile oricărui barem de la ca
tegoria respectivă.

Notă generală.
1. Clasamentele aii aplicativitate

cele cîștigafe cu un cal (se soco
tesc un singur premiu).

6. Premiile cîștigate la probele 
de obstacole la înălțime, forță și 
forță progresivă, se egalează cu 
categoria G, iar cele speciale de 
categorie mijlocie, se egalează cu 
categoria M.

7. Numai pentru proba completă 
de călărie — în cazul că nu au 
loc Concursuri — termenele prevă
zute, se măresc cu numărul de ani 
în care nu s-au ținut concursuri 
(campionate).

8. La condițiunile baremelor — 
dresaj și obstacole — calculele 
premiilor cîștigate în unul sau doi 1

SPORTIVĂ DIN
s-au clasat 4 cai la categoria M 
și 3 cai la categoria G.

Nu se iau în considerare clasa
mentele pe grupe sau pe echipe 
(ștafete) de călăreți (campionat, 
concurs republican, internațional).

IV. Barema — Mixtă
Să fi cîștigat:
— Cu 1 sau mai mulți cai în 

același an în campionatele R.P.R. 
sau în același concurs internațio
nal cîte un premiu din fiecare 
grupă de premii arătate mai jos:

vreun alt călăreț vreun campionat, 
(premiul I) la barema I-II-III. 

Aceste condițiuni nu se aplică la 
concursurile internaționale.

Pentru titlul de maestru este ne
cesar ca pe lîngă condițiunea în
deplinită, sportivul să fi format 
începînd cu 1 Ianuarie 1950 și un 
cal remont, care să fi fost prezen
tat în concursuri republicane pen
tru prima oară de el și cu care a 
cîștigat:

— fie la dresaj 3 premii I-I1I 
la categoria I și A (din care unul 
la A)

— fie la proba completă un pre
miu I-V în orice categorie

— fie la obstacole 3 premii 
I-III la categoria I și U (din care 
unul la U).

B. Categoria I-II-III
Poate obține clasificarea respec

tivă sportivul care a îndeplinit sau 
| care va îndeplini una din condi

țiunile arătate în baremele cu- 
• prinse în tabelul de mai jos.

pentru toa'te categoriile de clasifi
care sportivă (maestru, categoria 
I-II-IIl) începînd cu data de 1 
ianuarie 1955.

2. Premiile cîștigafe în campio
nate și concursuri internaționale 
pot înlocui premiile din concursu
rile republicane cerute de condi- 
țiunile baremelor în valoarea de 
mai jos:

ani sînt socotite pe numărul de 
10 concursuri de călărie republi
cane anuale (inclusiv campionatele 
R.P.R.).

In cazul că acest număr de con
cursuri și campionate nu va fi 
atins anual sau va fi depășit, se 
va face proporția premiilor, cerute, 
completîndu-se sutimile pînă la în
tregirea numărului rezultat din 
calculul proporțional.

De exemplu în 1956 au loc nu
mai 8 concursuri (inclusiv cam
pionatele) atunci, pentru satisfa
cerea punctului 3 din barema OB
STACOLE, numărul de premii ce
rut se va calcula astfel;

REPUBLICA POPULARA ROMINA
10 concursuri s î s , • 8
8 “ -• < ? ; ? x

Din aceste 7 premii I, tot pe 
baza proporțional ității — rezultă 
că și cel puțin 4 din ele, trebuie 
să fie de categoria G.

Proporția nu se va putea face 
pe mai puțin de 5 concursuri re-

Fotbal
Maestru

— Să fi făcut parte din echipa 
care a cîștigat în același an cam
pionatul și Cupa R.P.R. participînd 
efectiv la 60% din jocuri și să fi 
jucat odată în echipa R.P.R. (A 
sau B) în jocuri inter-țări;

— Să fi făcut parte din echipa 
(sau echipele) care a cîștigat de 
două ori consecutiv Campionatul 
RJ’.R., participînd efectiv la 60% 
din jocurile disputate în fiecare an 
și să fi jucat odată în echipa 
R.P.R. (A sau B) în jocuri inter- 
tări; .

— Să fi făcut parte din echipa 
(sau echipele) care în decurs de 
5 ani a cîștigat odată campionatul 
R.P.R.. și de două ori Cupa R.P.R. 
participînd la 50% din jocurile res
pective și să fi jucat odată în e- 
chipa R.P.R. (A sau B) în jocuri 
inter-țări.

— Să fi făcut parte din echipa 
(sau echipeie) care a cîștigat de 
3 ori alternativ în 5 ani campio
natul R.P.R. sau de 3 ori consecu
tiv, Cupa R.P.R. participînd la 
50% din jocurile respective și să 
fi jucat odată în echipa R.P.R. 
(A sau B) în jocuri inter-țări.

— Să fi jucat de 10 ori în e- 
chipa R.P.R. (A sau B) în întîl- 
niri inter-țări.

— Să fi jucat în echipa R.P.R. 
(A sau B) în 5 jocuri inter-tări. 
cîștigate

Categoria I-a
— Să fi făcut parte timp de un. 

an dintr-o echipă de categ. A, par
ticipînd efectiv în 60% din jocurile 
de campionat;

— Să fi făcut parte din echipele 
care au participat în semi-finalele 
Cupei R.P.R. luînd parte la 75% 
din jocurile respective pentru a- 
ceastă competiție;

Gimnastică
A. Gimnastică sportivă

Maestru
Să execute 6 exerciții impuse din 

programul de clasificare și 6 (fe
mei 4) exerciții i ber alese.

Exercițiile liber alese trebuie să 
fie mai grele decît cele impuse și 
să corespundă cerințelor internațio
nale. Trebuie să totalizeze 110 
puncte din cele 120 posibile la 
bărbați, iar 92 din cele 100 posi
bile la femei.

La programul internațional fe
mei. adică 8 exerciții, trebue să 
totalizeze 74 puncte din 80 posi
bile.

Clasificarea atît la bărbați cît și 
la femei se poate obține la Campiona
tele Republicane sau orice alt con
curs internațional în care este pre
văzut programul de mai sus, arbi
trat de arbitri neutri.

Arbitrajul va fi făcut numai de 
arbitri de categoria I-a.

Categoria l-a
Să execute 6 exerciții impuse din 

programul de clasificare și 6 (fe
mei 4) exerciții liber alese.

Exercițiile liber alese trebuie să 
fie mai grele decît cele impuse.

Trebuie să totalizeze 102 puncte 
din cele 120 posibile la bărbați șl 
85 puncte din cele 100 posibile la 
femei. Clasificarea în categoria 
I-a se face în cadrul Campionatelor 
Republicane sau în orice alt con
curs de clasificare. Concursurile de 
clasificare pentru categoria l-a pot 
fi organizate de către Comisiile de 
Gimnastică Regionale, Raionale, 
Orășănești și Asociații sportive, cu 
aprobarea Comisiei Centrale de 
Gimnastică, care va delega un ar
bitru principal. Arbitrajul va fi fă
cut de arbitrii de categoria I-a.

Categoria 11-a
Să execute 6 exerciții impuse din 

programul de clasificare. Trebuie 
să totalizeze 48 puncte din 60 po
sibile, atît la bărbați cît și la fe
mei

Categoria IlI-a
Să execute 6 exerciții impuse din 

programul de clasificare. Trebuie 
să totalizeze 45 puncfe din 60 po
sibile, atît la bărbați cît și la fe
mei.

Categoria Juniori
Să execute 6 exerciții impuse din 

programul de clasificare. Trebuie 
să totalizeze 45 puncte din 60 po
sibile, atît la băieți cît și la fete.

Clasificarea în categoriile II, 
III, Juniori se face în cadrul con
cursurilor oficiale de clasificare.

Gimnaștii vor trebui să învețe 
toate ex rcițiile prevăzute în pro
gramul de clasificare pentru cate

premiul I
— 6,4 premii 

întregit — 7 premiul I
publicane (inclusiv campionatele)' 
anuale.

Calculul proporțional intră în vh 
goare numai pentru concursurile 
ce vor avea loc începînd cu 1 ia
nuarie 1955

— Sâ fi . ut parte din echipei* 
din categoria B, clasate în primele 
6 locuri ale fiecărei serii, pârtiei- 
pînd la 75% din jocuri;

— sau să fi făcut parte din Io* 
tul republican A sau B.

Categoria 11-a
— Să fi făcut parte dintr-o e* 

chipă de categoria A, participînd 
efectiv la minimum 3 jocuri;

— Să fi făcut parte timp de un 
an dintr-o echipă de categoria B; 
participînd efectiv la 50% din 
jocuri;

— Să fi făcut parte din echipele 
care s-au clasat pe locurile 1-4 în 
campionatele regionale în cam
pionatul orașului București, parti
cipînd efectiv la 60% din jocuri;

— Să fi făcut parte din echipele 
de tineret timp de un an partici
pînd efectiv la 50% din jocuri.

Categoria IlI-a
— Să fi jucat un joc do cam- 

pionat sau de Cupă R.P.R. într-o 
echipă din categoria A și B sau 
tineret.

— Să fi participat intr-un cam
pionat regional, orășenesc toate 
categoriile, raional sau raional să
tesc, luînd parte efectiv la mint» 
mum 6 jocuri într-un an.

Categoria Juniori
— Să fi luat pat te timp de un 

an la un campionat de juniori par- 
ticioînd la minimum 6 jocuri;

— Să fi fost selecționat în e- 
chipa reprezentativă de juniori a 
crasului

Confirmarea categoriei
Pentru confirmarea categoriei se 

oere ca în unul din cei 2 ani ur
mători obținerii normei sportivul să 
realizeze integral una din norme în 
ori care din condițiunile prevăzute 
pentru obținerea categoriei.

goria respectivă. Exercițiul pentru 
fiecare aparat care va fi executat 
la concurs, se stabilește prin tra
gerea la sorți în cadrul ședinței 
tehnice înaintea concursului. Se 
mai poate obține clasificarea, exe- 
cutînd exercițiile 1, 2 și 3 a cate
goriei. respective din programul de 
clasificare la două concursuri de 
categoria Il-a și 3 concursuri de 
categoria III și juniori, obținînd la 
fiecare din aceste concursuri nor
ma cerută.

Comisia Centrală de Gimnastici, 
va putea decide dacă crede necesar 
ca exercițiile din programul de cla
sificare (pentru categoria respec
tivă) să fie executate la anumite 
concursuri de clasificare.

Arbitrajul la categoria Il-a se 
face de către arbitri de cel pufin 
categoria Il-a.

La categoria IlI-a și juniori de 
către arbitri de cel puțin categoria 
IlI-a.

B. Gimnastica Artistică 
Categdrla Il-a

Să execute 3 exerciții impuse in
dividual și 2 exerciții impuse in 
ansamblu. Exercițiile impuse stnt 
cele din programul de clasificare la 
gimnastica artistică pentru catego
ria respectivă. Trebuie să totalize- 
ze cel puțin 7,50 puncte din cete 
10 posibile la fiecare exercițiu.

Categoria Ill-a
Să execute 3 exerciții impuse 

individual și 2 exerciții impuse în 
ansamblu. Exercițiile impuse sînt 
cele din programul de clasificare, 
la gimnastică artistică pentru ca
tegoria respectivă. Trebuie să to
talizeze cel puțin 7,50 puncte din 
cele 10 posibile la fiecare exerci
țiu.

Gimnastica acrobatică 
Categoria ll-a

Să execute 4 exerciții impuse in
dividual sau în doi. Exercițiile im
puse sînt cele din programul de 
clasificare la gimnastica acrobatică. 
Trebuie să obțină cel puțin 7,50 
puncte din cele 10 posibile pe fie
care exercițiu.

Categoria III-a și Juniori
Să execute 4 exerciții impuse 

individual sau în doi. Exercițiile 
impuse sînt cele din programul de 
clasificare la gimnastică acroba
tică. Trebuie să obțină cel puțin 
7,50 puncte din cele 10 posibile 
la t ecare cxcrc,|îu.

Confirmarea categoriei
Să repete odată în decurs de doi 

ani de ia obținerea clasificării nor
ma categoriei respectiv»

(continuare în n-rul viitor) j



Plecarea într-o cursă de viteză din cadrul unui concurs desfășu
rat pe stadionul Republicii.

Iii. Analiza activității atletice din 1954
Una din formele cele mai im

portante pentru controlul activi
tății atleților, pentru populariza
rea acestui sport în rînduriie ma
rii mase' a tineretului nos'ru și 
deci pentru atragerea de noi ele
mente în practicarea atletismului 
o formează vastul capitol al între
cerilor. O competiVe bine organi
zată poate avea rezultate dintre 
cele mai bune pentru activitatea 
atletismului nostru.

Să vedem acum felul în care au 
fost organizate întrecerile de at
letism în arrul 1954 și aportul pe 
care l-au avut ele în populariza
rea acestui sport in rînduriie ti
neretului nostru. De la bun în
ceput, o primă constatare: con
cursurile anului 1954, prin numă
rul lor. reprezintă un însemnat 
succes fată de cele ale anului 
1953 și îndeosebi față .de numărul 
total al concursurilor anilor an
teriori. De asemenea, progrese au 
fost înregistrate și în privința fe
lului în care acestea au fost or
ganizate, atît în ceea ce privește 
mobilizarea, cît și organizarea 
tehnică propriu zisă. De un în
semnat ajutor a fost activitatea 
unora dintre asociați le noastre și 
a colectivelor lor sportive, înțele
gerea pe care ele au arătat-o față 
de unele din problemele atletis
mului etc. De asemenea, un aport 
însemnat au adus acestei proble
me, munca unora din comisiile 
locale de atletism și activitatea 
antrenorilor și a atleților.

Deși în această privință, am pu 
tut înregistra, în ultimul timp, 
numeroase succese, totuși în pro 
btema competițiilor, mai putem în- 
tîlni încă și o serie de lipsuri, u- 
nele destul de grave, care frtaează 
activitatea atletismului nostru. Să 
vedem acum despre ce este vor 
ba

Atletismul nostru a putut tare- 
gis'ra saltul valoric pe care-I cu 
aoaștem. și datorită faptului că i 
s-a organizat întreaga activitate 
pe baze temeinice și sănătoase de 
mase. In această privință, experi
ența atletismului sovietic ne-a 
fost de un prețios ajutor. Astfel, 
au fost create competiții speciale 
pentru marea masă a tineretului 
nostru de la ora'e și sate. In ge
neral, competițiile noastre atleti
ce cu caracter intern, prin formu
la lor organizatorică pornesc de 
jos. de la baza de masă.

Experiența ne-a arătat că in a- 
ceastă direcție cele ma: eficace re
zultate se pot obține printr o te
me nică și justă muncă de orga
nizare, desfășurată în cadrul pri
melor etape, care sînt deschise 
maselor. Or, procelîndu-se gre
șit, nu se acordă o atenție sufici
entă tocmai organizării și desfă
șurării acestor etape, lipsind ast
fel atletismul de posibilitatea de 
a cuprinde noi sportivi. In fe
lul acesta, deși anul trecut numai 
■la crosuri am putut înregistra cu 
mult peste un milion de partici
pant!, totuși suma totală a tine
rilor care participă la concursu
rile de masă este departe de a 
reprezenta adevăratele noastre po
sibilități.

Datorită slabei munci organiza
torice. care de multe ori se des
fășoară în mod formal și fără en
tuziasm, rezuFa+ele acestor com

Eeyn'iinea de lupte de dumin'că
Duminică dimineața, începind 

de la ora 10, va avea loc în sala 
Dinamo un concurs de selecție al 
lotului republican de lupte. Pe
rechile care se vor întrece cu a- 
ceastă ocazie, vor prilejui desigur, | 
Ir.lîlrsiri deosebit de strinse

lată meciurile ■
Cat. 52 kgr.: A. Ruzsi (CCA) — 

hi Preșa (Constructorul PI), cat. 
57 kg'.- D. Pîrvulescu (CCA) — 
M. Schultz (Dinamo Buc.), cat.

petiții și in special a'e crosurilor 
nu sint suficient exploatate și cei 
care concurează la începutul f:e- 
cărei competiții, nu devin totuși 
membri aî colectivelor sportive de 
la orașe și sate. Astfel, asociația 
Știința a reușit să mobilizeze in 
semestrul I, al antlui trecut, a- 
proape jumătate d.n suma totală 
a participanț'lor la Spartacbiada 
sind'cală de atletism Acesta este 
fără îndoială unul din succesele 
repurtate de asociația Știința, in 
munca sa. Dar dacă vom cerceta 
numărul membrilor . colectivelor 
sportive studențești, vom putea 
afla că numai o foarte mică par
te din acești tineri sini membri ai 
acestora și deci desfășoară o ac
tivitate continuă și îndrumată. Din 
păcate, acesta nu este singurul 
exemplu. El poate fi întîlnit la 
numeroase alte asociații, unele 
dintre ele duci red o slabă muncă 
în domeniul atletismului și mai 
ales în salturi.

In felul acesta nu se poate asi
gura pe dieplin existența unei pu
ternice baze de masă a atletismu
lui nostru, din care să se recru
teze atleții de valoare medie, care 
compun categoriile inferioare de 
clasificare sportivă De fapt, în 
atletismul nostru există o situaț'e 
care ar putea fi exprimată astfel: 
jos, marele grup al particîpanți- 
lor la competițiile de masă; sus, 
lotul atleților fruntași, intre a- 
ceste două categorii, există un 
număr mic de atleți de valoare 
medie. Cu alte cuvinte, între cele 
două categorii de atleți există o 
gîtuire.

Dar dacă nu avem încă stifici- 
enți atleți de categorie medie, a- 
ceastg se datorește faptului că 
nici colectivele și nici asociațiile 
noastre sportive nu s-au preocu
pat cu toată seriozitatea de a- 
ceastă problemă, n,u au sprijinit 
activitatea atleților și nici nu au 
organizat suficiente competiții 
pentru ei. Mai este și altceva: to 
organizarea competițiilor noastre 
cu caracter intern, odată cu des
fășurarea fiecărei etape, cei elimi
nați din întreceri — și numărul 
acestora, normal, este destul de 
mare — nu mai găsesc imediat 
alte competiții în care sa participe 
și, de multe ori, abandonează a- 
ceastă preocupare nouă. Din acest 
punct de vedere numărul compe
tițiilor noastre de atletism a fost 
neconespimzător și în anul trecut. 
Lipsa aceasta aparține asociațiilor, 
colectivelor sportive și comisiilor 
locale de atletism, care nu au or
ganizat concursuri, ci au așteptat 
ca lucrul acesta să f:e făcut de 
inspecția de atletism din C.C.F.S. 
In această privință este de subli
niat inițiativa asociației Avîntul, 
care a organizat un concurs pen
tru atleții acelor asociații care nu 
erau angrenate in campionatul 
republican de atletism pe echipe. 
Din păcate, exemplul asociației 
Avîntul nu a mai fost urmat și de 
alte asociații și nici asociația A- 
vtotul nu a perseverat pe acest 
drum.

f 
ROMEO VILARA 

O-------

62 kgr.: Fr. Horvath (Dinamo 
Bite.).— M. Șandor (El. r. Arad), 
cat. 67 kgr.: 1. Gașpar (CCA) — 
D. Cuc (Dinamo Buc.), cat. 73 
kgr.: V. Bularca (Constructorul 
PI.) — V. Popovici (CCA), cat. 
87 kgr.: V. Onoiu (Dinamo Orașul 
Stalin) — L. Bujor (Dinamo Lu
goj), O. Forai (Loc. Tim.) — T. 
Tarbă (CCA), cat. grea: A. Șuii 
(Dinamo Buc.) — Gh. Marton 
(FI. r. Cluj).

Desfășurarea campionatului ca
tegoriei B la fotbal pe anul 1954 
a scos în evidență un progres real, 
neașteptat de cei care ia începe
rea campionatului priveau cu ne
încredere noua formulă de des
fășurare (adică majorarea serii
lor de la două la trei și a echipe
lor de ia 32 la 39 cit și de cei 
care socoteau că unele echipe nou 
promovate nu corespund acestei 
categorii). Cele mai multe din e- 
chipele nou promovate au cores
puns, dovadă locurile ocupate în 
clasamentele finale (Locomotiva 
Constanța a și promovat in cate
goria A), iar numărul mai mare 
de echipe a făcut posibilă eviden
țierea multor jucători tineri, ne
cunoscut! pînă atunci. In plus, 
faptul că unor centre ca Burdu- 
jeiri. Blrlad. Focșani, Galați, Paș
cani. etc., li s-a asigurat posibi
litatea participării la o competi
ție fruntașă reprezintă un alt as
pect pozit'v important al noii for
mule de disputare a campionatu
lui categoriei B. Dacă, în conclu
zie, constatăm că nivelul general 
al fotbalului a crescut in categoria 
B. față de anii precedenți, să ve
dem care au fost factorii de ierni i- 
nanți. fără a uita însă să arătăm 
ș: unele lipsuri care n-au permis 
progresul pe măsura posibilități
lor existente.

In ceea ce privește pregătirea fi
zică a jucătorilor, putem afirma 
că, în general, ea a fost arma de 
bază a echipelor. La acest capi
tol, cu foarte puține excepți;, echi
pele participante au realizat cel 
mai mare progres, datorită faptu
lui că antrenorii, folosind planul 
time de antrenament elaborat de 
colegiul centrat al antrenorilor, au 
reușit să aducă, în timp util, in 
formă echipele, din punct de ve
dere fizic. De asemenea, folosirea 
•unor elemente tinere în compo
nența echipelor de categoria B 
a ușurat intr-o mare măsură ob
ținerea acestui rezultat. Astfel, la 
Metalul Uz. Tr. Orașul Stalin, 
Flamura roșie Sf. Gheorghe. A- 
vînital Reghin. Locomotiva Cluj, 
Dinamo Bîrlad, Locomotiva Con
stanța, Locomotiva Iași, Metalul 
Ploești, Flamura roșie Bacău, etc. 
s-a putut obține o bună pregătire 
fizică, chiar de la începutul cam
pionatului, tocmai datorită calită- 
ț’lor dovedite de elementul tinăr- 
Acolo unde antrenorii au știut să 
mențină această pregătire fizică 
în tot timpul campionatului (Vo
ința București. Locomotiva Con
stanța, Avîntul Reghin șa.) re
zultatele s-au văzut. Irr schimb, 
la Metalul București., Locomotiva 
Cluj, Locomotiva Oradea, Metalul 
Baia Mare, Metalul Ploești, Di
na mo Bîrlad, Locomotiva Paș
cani, Dinamo Galați, eto., unde 
pregătirea fizică a jucătorilor n-a 
fost asigurată pe tot parcursul 
campionatului, în retur aceste e- 
chipe au avut o comportare rr.a'. 
slabă și au înregistrat rezultate 
proaste.

Au fost însă și unele ech'pe ca

Act v tatea la bab
Hotâriți să confirme și chiar să 

îmbunătățească performanțele anu
lui trecut, boberii de la I.M.S. 
Roman au început din vreme pre
gătirile pentru competițiile de bob 
din acest an. Sub conducerea ce
lui mat experimentat dintre ei, 
Nehoi Constantinescu, boberii de 
la Metalul I.M.S. au început pre
gătirile prin antrenamente de sală.

In competițiile dta acest an. co
lectivul Metalul I.M.S. Roman va 
prezenta patru echipaje la probele 
de bob două persoane și două e 
chipaje Ia probele de bob patru 
persoane. Cu sprijinul conducerii 
colectivului, boburile au fost re
parate rad cal. Boberii de la Me
talul I M.S. Roman sînt gata pen
tru întreceri...

Dan Mircea 
corespondent

I

Conferința
Comisiei Centrale de box

In cadrul ultimei ședințe a 
Biroului Comisiei Centrale de 
box, au fost luate în discuție 
toate amănuntele privind orga
nizarea Conferinței Comisiei 
Centrale, cu care prilej va fi 
analizată activitatea boxului din 
anul 1954. Conferința va avea 
loc in zilele de vjieri 14 și 
simbătă 15 ianuarie la sediul 
ziarului nostru, (str. C. Miile 
nr. 17) începind de la ora 9 
dim.

Despre caBțpwnatul categoriei
re, deși au început campionatul 
mai slab pregătite fizic, au urmat 
o curbă ascendentă terminînd în 
maximum de formă. Este cazul e- 
chipelor Dinamo 6 București, Me
talul Reșța, Progresul Focșani, 
Metalul Oradea, Metalul Cîmpina.

In privința valorii tehnice a ju
cătorilor putem afirma că și în a- 
cest domeniu s-a realizat un pro
gres. Majoritatea jucătorilor de la 
Progresul F.B., toți jucători' de Ia 
Voința București și o parte din 
jucătorii de la Flacăra Moreni, 
Metalul Baia Mare Flacăra Me
diaș, Locomotiva C’luj, Minerul 
Lupeni, Locomotiva Constanța, 
Dtaamo Bacău, Flamura roșie Bu- 
huș;, Locomotiva Iași, etc. și-au 
îmbunătățit în gene al execuți:h 
tehnice și au realizat jocuri spec
taculoase (de exemplu : Progresul 
F.B. — Progresul Sibiu, Locomo
tiva Cluj — Minerul Lupeni, Lo
comotiva Constanța — Metalul 
Ploești, Metalul St. roșu Orașul 
Stalin — Metalul București și 
multe altele). Au fost însă și 
lipsuri serioase: (centrări din 
viteză, pase la distanță și in 
special trasul la poartă au lăsat 
ș» ta acest campionat încă mult 
de dorit), pentru că antrenorii 
s-au preocupat prea mult de pro
blema tactică, neg’.ijînd pregătirea 
tehnică. In loc să pună accent pe 
îmbunătățirea tehnicii individuale 
și pe pregătirea tactică generală, 
mulți antrenori au căutat să pre
gătească echipa de la meci la 
meci cu tactici speciale atît de va
riate incit, la un moment dat, ju
cători' se încurcau în problemele 
ce le aveau de rezolvat în tim
pul jocului. Majoritatea echipelor 
au pus accentul ne tactici speciale 
de apărare ca : doi și trei stoperi, 
inter și extremă retrasă în apăra
re, patru mijlocași, etc. ceea ce a 
constituit un aspect negativ, care 
a împiedicat dezvoltarea unui joc 
otonsiv și a redus eficacitatea li
niilor de atac. Dintre toate echi
pele participante, cele care au 
reușit să desfășoare un joc mai 
complet, bine orientat tactic au 
fosit Voința București, Progresul 
F.B., Avîntul Reghin, Flamura ro
șie Cluj, Metalul Reșița (aceasta 
în retur), Locomotiva Constanța, 
Locomotiva Iași, Dnamo Bacău 
și Progresul Focșani. Dimpotrivă, 
echipe ca : Flacăra Moreni, Fla
mura roșie Sf. Gheorghe, Flacăra 
Pitești, Locomotiva Tr. Severin, 
Metalul Baia Mare, Mnerul Lu
peni. Dinamo Galați, Locomotiva 
Pașcani. Știința Iași, etc. au pus 
accentul pe apărare, lipsind înain
tarea de aportul unui număr sufi
cient de jucători, pentru a asigu
ra superioritatea numerică și ta 
atac.

Dar, vorbind despra progresul 
marcat de activitatea echipelor de 
categorie B în anul 1954, trebuie 
să remarcăm că, progresul se da
torește, într-o foarte mare măsu
ră, pregătirii morale și de voință 
a jucătorilor. Dirzcn a. combativi
tatea, voința. conștiinciozitatea,

INFORMAȚII Ultonosport
PRONOSTICUL UNUI

La sediul I. S. PRONOSPORT 
s-a prezentat ieri tov. C. Alexan- 
drescu dta București, Str. Arme
nească 27, pentru a-și ridica bi- 
ciaieta oferită ca premiu la con
cursul de jocuri distractive orga
nizat de Programul PRONOSPORT. 
El a venit împreună cu fratele său 
I. Alexandrescu șî cu tov. I. Albuț 

I. Recolta M.A.S.—C.C.A. (handbal sală)
II. Orașul Stalin—Tg. Mureș (handbal fem. sală)

III. Dinamo Berlin,—Chem.ie Halle Leuna (fotbal R.D.G.)
IV. Aktivist Brieske—Turbine Erfuirt (fotbal R.D.G.)
V. Wismut Karl Marx Stării—Einheit Dresden (fotbal R.D.G.
VI. Rotation Babelsberg—Empor Rostock (fotbal R.D.G.)
VII. Fortschriitt Meerane—Rotation Leipzig (fotbal R.D.G.)

VIII. Motor Zwickau—Vorwarts Berlin (fotbal R.D.G.)
IX. Chemie KarI Marx Stării—Lokomotiv Leipzig
X. Timișoara—București (handbal fem.-sală)
X1X-Avîntul Deta—Constructorul Lugoj (handbal masc.-sală) 
XII Locom. Buc.—Știința I.C.F. (handbal mase.-sală)
A. Metalul Reșița—Locomotiva Tim. (handbal masc.-sală)
B. Metalul Reșița—FI. roșie Lugoj (handbal fern.-sală)
C. FI. roșie Inid. Linei—Progresul Tim. (handbal fem. sală)
D. Recolta Giarmata—Construe. Tim. (handbal masc.-sală) 
Pentru această combinație siînt necesare 64 buletine.

In Capitală, începtari cu con
cursul Nr. 2, concursurile se în
chid duminică la amiază. Simbătă
seara toate agențiile PRONO
SPORT vor fi deschise pînă la ora 
22, iar duminica pînă la ora 12.

★
La concursul Nr. 2 participanții | 

vor concura numai pe buletine ge- ț 
nerale și mult tale
REZULTATE’ E CONCURSULUI

Nr. 1
In urma triers și omologării bu-

B la fotbal
atașamentul față de colectiv a» 
fost imprimate unei bune părți 
dintre jucători. De multe ori, cs 
aceste arme au fost suplinite u- 
nele lipsuri tehnice, asigurtadu-s«. 
totuși un spectacol apreciat de 
spectatori. Acest lucru reiese țt 
din echilibrul existent în unei* 
jocuri intre echipe de valoare teh
nică mult diferită. (d‘e exemplu, 
meciurile Metalul Cîmpina — Vo
ința București 4—1, Progresul 
F.B. — Locomotiva Tr. Severin 
1 — 1, Flacăra Mediaș — Metalul 
Oradea 0-1, Metalul Oradea—Avto- 
tul Reghin 2-0, Locomotiva Con
stanța — Progresul Focșani 1—1, 
etc.). In schimb, echipe ca Me
talul St. Roșu Orașul Stalin, Fla
căra Mediaș, Locomotiva Ohij, 
Flamura roșie Bacău, Metalul 
Ploești șui. n-au putut să-și va; 
lorifice șansele tocmai datorită 
faptului că au fost lipsite de ca
lități morale și de voință dezvol
tate și ta special de combativita
te. Valoarea rezultatelor pozitive 
ale campionatului a tost conturată 
de atmosfera sportivă, disciplina
tă ta care s-au disputat cele mai 
multe jocuri. In colective s-a des
fășurat o muncă educativă mal 
susținută decît în anii trecuți. 
Acest lucru a fost dovedit prin 
reducerea numărului celor elimi
nați d'e pe teren pentru diferite a- 
titudini nesportive. Au fost echipe 
ca Progresul F. B., Metalul Cîm
pina, Constructorul Craiova etc. 
care în tot decursul campionatului 
n-au avut nici un jucător eliminat 
de pe teren, ceea ce înseamnă că 
rolul de educator al antrenorului a 
început să fie înțeles în adevăra
tul sens al cuvîntului. Acolo unde 
antrenorii au privit cu oarecare 
superficialitate această problemă, 
jucători ca Pândele, Stoica (Me
talul Brăila), Buimistriuc. Leorrte 
(Locomotiva Iași), Pop, Căpăți- 
nă, Bon.ațîu (FI. roșie Bacău), 
Proca (Metalul St. Roșu), Popes
cu, (Progresul Sibiu) ele. au do
vedit încă multe lipsuri in com
portarea care trebuie să caracteri
zeze un sportiv de tip nou.

In aceeași măsură, ta care ju
cătorii au contribuit prin compor
tarea lor la succesul general al 
competiției, au sprijinit această 
realizare și majoritatea antrenori
lor, din rtadul cărora s-au eviden
țiat ta mod special, G’că Niculae 
(Progresul F.B), Rudolf Wetzer 
(Flacăra Moreni), Constantin Hu- 
mis (Progresul Focșani), LadfeJau 
Csilag (Flacăra Mediaș) ș.a. De
sigur că munca antrenorilor și a- 
portul jucătorilor ar fi dus la un 
succes și mai mare dacă unii con
ducători de colective, cum ar fi cei 
de la Flacăra Pitești, Locomotiva 
Craiova, Progresul Sibiu, Metalul 
București, Progresul Satu Mane, 
Avîntul Reghin, Locomotiva Ora
dea, Metalul Brăila. Dinamo Bîr
lad, Flamura roșie Burdujeni, ar 
fi sprijinit munca acestora, limi- 
tindu-se la atrîbuțiunile de condu
cători și Iăstod sarcina tehnică pe 
seama antrenorilor.

COLECTIV PREMIAT
cu care formează un colectiv ia 
concursurile PRONOSPORT. Pînă » 
cum acest colectiv a fost premiat 
de zece ori la concursul PRONO
SPORT. Pentru concursul Nr. 2. 
(etapa din 16 ianuarie) colecu 
tivul de mai sus a dat următorii 
pronostic: 

1
2
1
X.1 

) 1
1,X
1.x 
x.1
1.x
2.1
1
2
1
1
1
1

letinelor depuse la concursul Nr. 1 
(etapa din 9 ianuarie) au fost sta
bilite următoarele premii : Bule
tine depuse 176685.
Premiul I: 14 buletine cu 11 pro

nosticuri exacte a 3155 lei fie
care.

Premiul II : t62 buletine cu 10 
pronosticuri exacte a 327 lei fie
care.

Premiul III: 1411 bulcti'’* cu 9 
pronosticuri exacte a 56 lei fie
care.



Smislov și Keres au dominat net 
turneul de șah de la Hastings

Campionul mondial Vladimir Kuzin și-a făcut debutul sportiv 
in întrecerile sătești...

Tradiționalul turneu internațio rial de șah de la Hastings (An
glia) care își cunoaște desfășurarea încă din anul 1895 a adunat la 
actuala sa ediție un lot deosebit de puternic de participant, prin
tre care și 5 mari maeștri interna (ionali.

După o întrecere plină de interes, victoria a revenit marilor ma
eștri sovietici V. Smislov și P. Ke res, care au ocupat in mod deta
șat primele două locuri. Diferența de /’/a punct obținută intr-un in
ter ml scurt de joc (numai 9 runde) arată clar supraclasa demon
strată de cei doi străluciți reprez rntaup ai școtii șahiste sovietice.

Un rezultat bun a înregistrat tînărul maestru iugoslav Fuderer, 
ca și consacrații mari maeștri Packman și Szabo.

Turneul, deși scurt ca desfășura, re, a prilejuit o serie de valo
roase realizări șahiste, dintre care publicăm două frumoase partide 
ale învingătorilor. ;

V. Smislov
INDIANA VECHE

Alb: V. Smislov (U.R.S.S.)
Negru: Fuderer (Jugoslavia)

I. c4 e5 2 Cc3 d6 3 Cf3 c6 4. 
d4 Dc7 5. g3 Cf6 6. Ng2 Ne7 7. 
0-0 0-0 8. e4 a5 (Prin intervenție 
de mutări s-a ajuns la o poziție 
caracteristică indianei vechi, insă 
cu dezvoltarea nebunului la e7, în 
foc de g7) 9. h3 Ca6 10. Ne3 Te8 
11. Tel Cd7 12. De2 Nf8 13. Tfdl 
e:d4 14. C:d4 Cdc5 (Este de re
marcat felul simplu în care Smis
lov și-a dezvoltat piesele lără a 
combate în mod direct sistemul 
ales de negru, dar pregătind ata
cul pe flancul regelui) 15. Rh2l 
(După cum se va vedea, aceasta 
este cea mai bună poziție pentru 
rege) 15... Nd7 16. Df3 a4 (Ne
grul subestimează atacul alb pe 
flancul regelui. Era necesar 16... 
g6 pen-tru a împiedica ocuparea 
cîmpului f5 de către calul alb) 17. 
Cf5 Te6 18. Df4 (O manevră fmă 
prin care albul combină ofensiva 
pe flancul regelui cu consolidarea 
centrului) 18...T16 (împiedecă Dh4) 
19. g4 Te8 (La 19... g6 ar fi ur
mat 20. g5) 20. Dg3 M 21. Td2 
Nc8 22. Tcdl Da5 (Rezultatul jo
cului combinat al albului în cerr- 
tru și pe Bancul regelui este că 
p tomul d6 nu mai poate fi susți
nut. De aceea negrul încearcă un 
contra-atac pe flancul damei, care 
fosă sosește prea tîrziu) 23. Nr4 
(Pentru a putea răspunde la 23... 

a3 eu 24. b3, calul c3 fiind apă
rat) 23.. N:f5 24. g f5 Db4 25. 
N:d6 T:d6 26. T:d6 N:d6 27. T:d6 
Rh7 (Parează amenințarea T:h6)
28. e5l (Un sacrificiu de pion care 
pregătește următorul atac) 28... 
D:c4 (Negrul n-avea altceva mai 
bun Flancul regelui său este slab 
și nu mai era timp suficient pen
tru aducerea cavaleriei în ajutor, 
de exemplu: 28... Cc7 29. Ne4 1 
D:c4 30. T:h6-j-l g:h6 31. f6 + C:e4 
32 Dg7 mat. Sau 29... C:e4,
atunci 30. C:c4 D:c4 31. f6 gG 32. 
Dh4 Del 33. Td7 și albul cîștigă. 
Vezi diagrama)

1 2 3 H 6 7 3 9 10 i<da/
partide ale turneului.

1 SMISLOV (U./Î..S.S.) 7z 1 1 7z\7z 1 1 7
2 KERE5 (U.A.S.S.) % L' 7z 1 1 1 1 1 7
3 F U 0 E R E R (Juqos/a via) G 1 o */z 7z 1 7z 1 57z
lș PACH-MAM (H- Cehoslovacă) 7z 7. 0 / d 4 71 571
5 SZA60 (R.P.lisară) 0 0 1 Vz 01 7z 1 1 57z
6 UNilKER (Qtrm.Oec.) 7 0 7z Vz % 7 f 4 5
7 ALEXANDER (HnqHa) 1/z 0 0 % 1/z Tr/

DONNER lOlanda) 7z 0 0 0 0 0 4 7r. 27z
9 FAIRHORST Cf)ng/ia) 0 0 ’/z 0 0 0 0
10 PHILIPS (flnqlia) 0 0 a 0 0 0 4
La număr* egal de puncte, locul din clasament este conform punc

tajului coeficienților. j

29. Tg6l Frumusețea acestei com
binații rau constă în mutarea tur
nului, deoarece este ușor ide văzut 
că el nu poate fi luat din cauza
30. D:g6-|- și 31. D:e8+, ci în va
riantele foarte complicate și greu 
de calculat care puteau sur
veni în continuare) 29... Tg8 30. 
Tg4 Dd3 31. Ne4! Urmările acestei 
mu'ări profunde au trebuit să'fie 
calculate încă de la mutarea 28-a)
31.. . Dd2 (Probabil negrul ar fi 
trebuit să schimb? totuși damele, 
deși și după 3i...D:g3+ 32. R:g3 
f6 33. e6 pionul e6 trebuie să de
cidă în favoarea albului. Interesan
tă era varianta 31... D:g3-ț- 32. 
R:g3 Td8 33. f6+ g6 34. C:ia4!l 
C:a4 35. e6 și negrul pierde) 32. 
e6t f:e6 33. f:e6+ C:e4 34. C:e4 
D:b2 35. Df4. (Acum pionul înain
tat e6 decide repede). 35... Cb4 36. 
e7 Cd3 37. CI6-\- O încheiere fru
moasă. La 37.. D:f6 38. D:f6 g:f6 
39. T:g8 R:g8 40. e8D+, iar la
37.. . g:f6 38. Df5+ Rh8 39. T:g8+ 
și e8D+. De aceea, negrul a cedat.

PARTIDA RUSA
Alb: P. Xeres (U.R.S.S.)

Negru: C. Alexander (Anglia)
1. e4 e5 2. Cf3 Cf6 (Maestrul 

englez joacă de multă vreme și 
este un cunoscător al acestei des
chideri, analizată la începrftul sec. 
XIX de către maestrul rus A. D. 
Petrov) 3.C:e5 d6 4 Cf3 C:e4 5. 
d4 d5 6. Nd3 Ne7 7. 0-0 Cc6l
(Mutarea șahLtirlui rus Ianeș, — 
cea mai bună în această poziție) 
8 Tel Ng4 9. c3 Cf6 (Aci teoria 
recomandă 9... f5, dar negrul a 
vrut să evite, probabil, vreo sur
priză dm partea lui Xeres) 10. 
Ng5 Dd7 (Planul de a face roca
da lungă este greșit și va fi fru
mos combătut de alb) 11. Cbd2 
(Nu era bine 11. N:f6 g:f6 și co

loana deschisă „g“ oferă negrului 
compensații suficiente pentru pio
nul dublu) 11... 0-0—0 12. Da4
h6 13. Nh4 p5 14. Ng3 N:f3 (Ne
grul n-are altă posibilitate de a-și 
îna'nta pionii) 15. C:f3 g4 (Con
tinuarea plănuită die negru, care 
permite însă albului o combinație 
magistrală. Desigur, dacă și-ar fi 
dat seama de primejdie, negrul ar 
fi jucat 15... Vezi diagrama).

16. Ce5l (Mutarea aceasta pare, 
la prima vedere, greșită deoarece 
după 16... C:e5 17. D:a7 Cc6 18. 
Da8-j- negrul se apără cu Cb8, 
iar schimbul damelor cu 17. D:d7 
Cf:d7 18. d:e5 nu dă nimic). 16... 
C:e5 17. Nf51! (Adevărata poantă 
a combinației). 17.. D:f5 18. 
T:e5 Dd3 (Era rău și 18...
Dd7 19. D:a7 Dd6 20. Te3.
Ceva mai multă rezistență se pu
tea opune cu 18... Dg6) 19. T:e7 
Td7 20. Te3 Da6 21. D:a6 b:a6 22. 
Ne5 și negrul a cedat.

Una dintre cele ma-i frumoase

In zilele acestea, în care în 
cele mai multe sate și comune 
ale țării noastre se desfășoară 
întrecerile de schi din cadrul 
„Spartachiadei satelor", unul 
din antrenorii schiorilor dina- 
movișii, Ștefan Stăiculescu ne-a 
trimis un scurt articol în care 
ni 1 prezinte p? renumitul schior 
soviet-c Vladimir Kuzin, cel 
mai bun forwfist al sezonului 
trecut. Antrenorii di'amoviști- 
lor l-a cunoscut pe Kuzin la 
ultima ediție a campionatelor 
mondiale de schi, a dfccutat cu 
el și cu antrenorul său și cu
noaște povestea vieții aceluia 
care a uimit anul trecut pe 
toți concurenții de Ia Falun 
(Suedia), Kuzin a întrecut pe

Vladimir Kuzin în plină cursă.
„...Erau foarte puțini aceia — 

și chiar dintre schiori, — care îl 
cunoșteau pe Vladimir Kuz-'n îna
intea campionatelor mondiale, des
fășurate la Falun. Astăzi îl cu
noaște o hune întreagă. Măiestria 
sportivă la care s-a ridicat, re
zultatele extraordinare pe care 
le-a obținut, l-au făcut în scurt 
timp cel mai popular schior fon
dest din lume. Ca și mulți alți 
antrenori și schiori, eu l-am cu
noscut pe Vladimir Kuz:n la în
trecerile din Suedia. M-am îm
prietenit cu el și am aflat că este 
de loc dim satul Lampoynea, din 
regiunea Arhanghelsk. In timpul 
Marelui Război de Apărare a Pa
triei Kirzin avea 13 ani. Vo-

Propuneri în legătură cu campionatul republican de lupte pe ech'pe
Campionatul republican de lupte 

pe echipe, care se va desfășura 
anul acesta în a patra ediție, se 
dispută după o formulă care și-a 
dovedit utilitatea. Colectivele spor
tive cu echipe în campionat și-au 
reorganizat secțiile de lupte, pu- 
nînd un accent mai mare pe acest 
sport. întrecerea a angrenat în- 
tr-o activitate permanentă un nu
măr mai mare de luptători și în 
special fruntași, .obligînd pe antre
nori să facă apel ia un nu
măr sporit de luptători, mai ales 
tineri, care- să completeze echi
pele. De asemenea, a contribuit la 
ridicarea măiestriei sportive a lup
tătorilor și a nivelului general al 
acestei discipl rre sportive, consti
tuind in același timp un stimulent 
permanent pentru echipele neîn- 
cadrate în campionat să lupte pen
tru promovare. In acest din urmă 
caz s-a vădit pe deplin atracția 
pa care o exercită campionatul 
celor mai bune formații ale țării: 
din an în an iau parte la campio
natul de calificare tot mai multe 
formații.

In ultima vreme însă s-au pur
tat discuții de către unu dintre 
antrenori asupra îmbunătățirii for
mulei de disputare. Se spune, de 
pildă, că deși campionatul — 
prin formula sa de desfășurare pe 
etape — obligă pe luptători la 
conțin uita te și permanență în pre
gătire. nu-i obligă în aceeași mă
sură la efortul specific marilor în
treceri, că luptătorii de categoria 
I-a și maeștri ai sportului cu ex
periență îndelungată și rutină de 
concurs „se plimbă" în campio
nat. Intr-o mare măsură aceștia 
au dreptate. După cum se știe, în 
cele mai multe concursuri de am

ploare (care se deslășoară indi

sch:orii finlandezi, suedezi și 
norvegieni, care se dovediseră 
de neînvins pînă atunci. Ceea 
ce este însă deosebit de inte
resant — remarcă Ștefan Stăi
culescu — este că Vladimir Ku
zin, care face porte dintr-o fa
milie de colhoznici pescari din 
reg'unea Arhanghelsk s-a făcut 
remarcat cu prilejul întreceriloi 
organizate pentru colhoznici. 
Socotim că rîndurile despre 
Vladimir Kuzin pot să fie un 
îndemn pentru miile de tineri 
schiori din satele țării noastre 
care iau parte la Spartachlada 
satelor. Iată, de aceea prezen
tarea lui Vladimir Kuzin, scri
să de prietenul său Ștefan 
Stăiculescu.

lodia, așa-1 dezmierdau cei de a- 
casă și tot așa i-au spus mai 
tîrziu și prietenii, muncea pe 
atunci în colhoz. Tatăl său, ca și 
majo-itetea celorlalți bărbați din 
sat, plecaseră pe front In anii a- 
ceia, Volodia a trebuit să facă de 
taaite: a fost păstor, a cosit fînea- 
ța, a pescuit în Marea Albă, ’ar 
în timpul iernii a fost cărăuș la 
depozitul de pește. Cîrrd a împli
nit 18 ani, Vladimir Kuzin a in
trat în echipajul spărgătorului de 
gheață „Sedov” cu care a cutreie
rat t^p de 22 luni Oceanul în
ghețat de Nord. Cu doi ani înain
te Vladimir Kuzin devenise cam
pion de schi al raionului Mezeni. 
In anii care aii urmat, Vladimir 

vidual 6îstem turneu sau elimi
natoriu) luptătorii sînt supuși u- 
nor eforturi deosebite, ei trebuind 
să întîlnească cHe 3 și ctiar 4 
adversari în aceeași zi, uneori pe 
un spațiu de timp foarte scurt. 
(Gazul lui V. Popovici — C.CA., 
care a fost nevoit să susțină trei 
meciuri în două ore la finala cam
pionatului republican pentru se
niori). Or, în cadTul campionatu
lui, luptătorul susține un singur 
meci intr-o etapă, care cere un 
efort lăritat și în raport cu tim
pul de desfășurare a întrecerii și 
cu posibilitățile adversarului. 
Greșeala majorității luptătorilor 
noștri frunteși și chiar a ce
lor care, deși fărind parte 
din lotul reprezentativ sînt 
obligați să se pregătească cu și 
mai multă migală și dtrzenie decît 
ceilalți, constă în aceea că nu a- 
cordă importanța cuvenită acestor 
meciuri, mai ales cînd au de în- 
tilnit adversari, pe care ei îi so
cotesc mai slabi. S-a observat în 
perioadele dinaintea întîlnirilor 
internaționale, că aceștia sînt 
slabi pregătiți și antrenorii afec
tați pregătirii lor au serios de lu
cru cu ei.

Pentru remedierea acestei lipse, 
uniî dintre antrenori au propus 
ca, păstrîndu-se numărul echipelor 
participante la întrecere, ca și 
formula de retrogradare și pro
movare, o echipă să întîlnească în 
cadrul unei etape 2 sau 3 adversari 
în loc de unul ca pînă acum. De 
asemenea, reducîndu-se — datorită 
acestui sistem de disputare — nu
mărul etapelor, competiția să fie 
programată tur-retur. Este desigur 
o propunere interesantă, care va 
fi luată în discuție la ședința ple
nară anuală a comisiei centrale.

Kuzin ia parte și 1a alte compete 
ții sătești de schi organizate tri 
regiunea Arhanghelsk, ca și la 
campionatele sătești ale R.S.F.S.R. 
In anul 1950, Vladimir concurează 
la finalele campionatelor unionale 
sătești de schi. Performanțele re
marcabile, pe care le-a obținut cu 
prilejul acestei îi. treceri, au făcut 
ca Vladimir să fie invitat la cam
pionatele unionale de schi ale 
Uniunii Sovietice. El are prilejul 
să cunoască astfel pe maeștrii 
spartului, campioni renumiți și 
totodată să-și dea seama că nu 
va putea progresa decît dacă își 
va însuși o tehnică mereu mai 
bună.

Inapoindu-se de la campionatele 
unional^ Vladimir Kuzin se deci
de să se înscrie la S.M.T.C.F. din 
Arhanghelsk. El termină cursurile 
acestei școli și în 1952 se înscrie 
la Institutul de Cultură Fizică din 
Leningrad al cărui student este și 
astăzi. Irr anul 1951, el se antre
nează sub îndrumarea lui D. M. 
Vasiljev și apoi a fost sfătuit de 
cunoscutul specialist Sapoțnikov. 
In 1952, el ia parte la întrecere 
alături de cei mai renumiți scliori 
ai Uniunii Sovietice, clasîndu-se 
pe locul II în proba de 30 km. 
fond, iar apoi, la întrecerile „Săr
bătorii Nordului", de la Mur
mansk, ocupă locul I, atît la 18 
km cît și la 30 km. In anul 1953, 
Kuzin devine campion al Uniunii 
Sovietice la 18 km și obține cel 
mai bun timp în ștafeta de 4x10 
km. Dar, fără îndoială că celemai 
strălucite performanțe obținute de 
către Vladimir Kuzin sînt Mlurile 
de campion mondial la 30 și la 50 
km., probe în care cl a întrecut 
pe cei mai renumiți schiori ai lu
mii..."

Iată pe scurt povestea vieții lui 
Vladimte Kuzin. Ea vorbește însă 
numai despre rezultatele sale ex
cepționale obținute îrr întrecerile 
de schi, prezentînd și cîteva nro-i 
mente ale activității sale ca mem
bru al unui colhoz, ca marinar, 
ca student. Fără îndoială însă, că 
Ștefan Stăiculescu ne va scrie șf 
despre felul îrr care se pregătește 
Kuzin, deoarece el face parte din 
delegația schiorilor romîni caTe se 
află acum în Uniunea Sovietică, 
pentru a se antrena împreună cu 
schiorii sovietici. Cu acest prilej, 
Stăiculescu va putea discuta pe 
îndelete cu prietenul său Vladimir, 
și nu va întîrzia să ne scrie și 
nouă.

La baza propunerii de mai sus au 
stat și alte argumente, ca de pil
dă, necesitatea delegării unor ar
bitri neutri, care în campionatul 
trecut — din cauza numărului lor 
cu totul insuficient •— au trebuit 
să fie înlocuiți de foarte multe ori 
cu delegații echipelor participante 
la întreceri.

O altă propunere, privește per
spectivele de dezvoltare ale spor
tului luptelor. S-a propus ca ac
tualul campionat de calificare să 
fie înlocuit în următorii ani prin 
campionatul categoriei B. (pe 
serii), alcătuit din formațiile care 
participă la lupta pentru promo
varea în prima categorie. Adop
ți nd u-se aceasta se creează posibi
litatea angrenării într-o activitate 
continuă și acestor echipe de ca
tegorie inferioară și bineînțeles, 
ridicarea într-o și mai mare pro
porție a nivelului elementelor ca
re activează în aceste echipe. O- 
dată cu întiințarea campionatului 
categoriei B. ar urma, însă, să se 
reducă la 8 sau 10 numărul echi
pelor diin categoria A. In felul a- 
cesta lupta între cele mai bune 
formații ale țării a* fi mult mai 
echilibrată și valoarea campiona
tului ar crește, odată cu nivelul 
general al sportului luptelor.

Antrenorilor și în general—par- 
ticipanților la ședința plenară, tre
buie amintit să vină cu propu
neri concrete la discuțiile ce vor 
avea loc privitor la această pro
blemă, ajutînd efectiv comisia 
centrală și inspecția de lupte din
C.C.F.S.  să elaboreze cea mai bt’j 
nă formulă de campionat, menită 
să contribuie la progresul lupte
lor în țara noastră.
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A început turul
I CAIRO. 12 (Agerpres).

Ieri a început de la Luxor cel 
de al doilea tur ciclist al Egiptu- 
hu. La start s-au prezentat 73 de 
alergători reprezentînd 13 țări: R. 
P. Bulgaria, Iugoslavia, Liban, 
Turcia, Egipt, Libia, fiecare cu 
cite două echipe. Danemarca, Bel
gia, Franța, Anglia, R.P.R.. Gre
cia și Siria.

In traseul competiției au inter
venit unele modificări hotărîte de 
organizatori cu cîtva timp înainte 
de începerea ei. Astfel, prima eta
pă cane inițial fusese prevăzută 
pînă la Koneh. pe o distanță de 
numai 68 km., a fost mărită con
siderabil, ea avînd o lungime de 
214 km., de la Luxor la Sohag. 
Acest fapt a pus la grea încerca
re pe alergători care m afară de 
distanta lungă aveau de luptat cu 
șoseaua neasfaltată și acoperită de

Uniunea Sovietică —
' Ieri seară, în fața a 40.000 de 
spectatori s-a desfășurat pe sta
dionul Dinamo din Moscova An
trim rea internațională de hochei 
dintre reprezentativele Uniunii So
vietice și Republicii Cehoslovace. 
Meciul s-a terminat cu victoria 
hocheiștilor sovietici la scorul de 
3-0 (2-0, 1-0, 0-0).

La fluierul arbitrilor Eginger și 
Unger (Germania occidentală) e- 
chipele au prezentat următoarele 
formații:

Uniunea Sovietică: Pucikov-Ku- 
cevski, Sologubov-Tregubov, Ji- 
burtovici-Babici. Șuvalov, Bobrov- 
Kuzin, Uvarov, Krîlov-Hlîstov, 
Gurișev, Bîcikov.

R. Cehoslovacă: Hanzl-Vac. 
Bubnik, Kașper - Gut, Novy-Vl.

O
întrecerile patinatorilor scandinavi

' OSLO, (Agerpres). — TASS 
transmite:

In zilele de 8 și 9 ianuarie, în 
localitatea norvegiană Tronheim 
s-a desfășurat o întilnire interna
țională de pat'naj viteză la care 
«u luat parte echipele Norvegiei, 
Suediei și Finlandei. La întreceri 
a participat pentru prima oară în 
actualul sezon, campionul Norve

O

£a<ionatiii da hochei
MOSCOVA, (Agerpres) TASS 

transmite;
In cadrul campionatului unional 

de hochei cu mingea (bandy), e- 
ehipa „TSK-Mo“ a obținut la 10 
ianuarie o nouă victorie, întrecînd 
echipa „Dinamo“ Moscova cu sco
rul de 4-0. Realizind 27 de puncte.

ciclst al Egiptului
nisip. Cu toate acestea, cursa s-a 
caracterizat prsrtr-un ritm dina
mic imprimat îndeosebi de cicliș
tii bulgari și belgieni, cărora li s-a 
alăturat și tînărul cclist romîn 
Gabriel Moiceanu. Luptlad cu 
mult curaj, Moiceanu a reușit să 
sosească la capătul etapei în ace
lași timp cu ciștigătorul ei.

Iată clasamentul etapei: 1. 
Schaepens (Belgia) 6h 36’10"; 2. 
Francken (Belgia). 3. Todorov 
(R. P. Bulgaria); 4-11 Muradian 
(Liban); Moîceami (R P.R.); Ko
lev (R. P. Bulgaria) Aichour 
(Egipt); Iliev (R.P. Bulgaria); 
Dimov (R.P. Bulgaria); Shingal- 
ta (Libia); Aucazon (Libia), toți 
în același timp cu Schaepens.

La diferențe de minute au so
sit și restul alergătorilor.

Astăzi se dispută etapa a doua, 
Sohag-Assiut

La hochei pe gheață

R. Cehoslovacă 3-0
Bubnik, Barton, Danda-Pokomy, 
Zabrodsky, Bacilek » Hajsman, 
Șvach, Pantucek.

Jocul începe cu atacuri de am
bele părți, totuși hocheiștri sovie
tici sînt mai hotărîți și în scurt 
timp pun stăpîrrire pe joc. Primul 
gol este marcat în minutul 9 de 
către Babici. Cinci minute maii 
tîrziu Bobrov are pucul, trece 
de toată apărarea oaspeților și în
scrie cel d«e al doilea punct al e- 
chipei sale. In repriza secundă se 
înscrie un singur punct de către 
Uvarov, iar în ultima repriză ratai 
una dintre echipe .tu reușește să 
înscrie. Astăzi se va desfășura cel 
de al doilea meci dintre repre
zentativele Unitarii Sovietice și 
R. Cehoslovace.

giei pe anul 1954. Hjalmar An
dersson.

După două zile de concurs, vic
toria a revenit suedezului. Sigge 
Eriksson care a cîștigat trei din 
cele patru probe disputate și a 
totalizat 194,615 puncte. Pe locul 
doi s-a clasat Hjalmar Amderssen 
cu 198,103 puncte, iar pe locul 
trei finlandezul Saloman cu 
198,137 puncte.

(bandy) al U.R.S.S.
echipa ,,TSK-Mo“ și-a asigurat 
primul loc în clasament, indiferent 
de rezultatele obținute în jocurile 
următoare. Cele mai principale 
pretendente la locul doi sînt echi
pele orașelor Sverdlovsk și Haba- 
rovsk care au în prezent cîte 17 
puncte fiecare din 28 posibile.

de campioana mternațională de tenis
PARIS, 12 (Prin telefon).—In în

trecerile de tenis de masă din ca
drul campionatelor internaționale 
ale Franței, reprezentanții Repu
blicii Populare Romîne au reușit 
rezultate de yaloare. Astfel, trei 
dintre ei s-au calificat în finalele 
probelor: simplu femei (Angelica 
Rozeaftu), simplu bărbați (Matei 
Gantner) și idlublu mixt (Angelica 
Rozeaniu și Tiberiu Harasztosi). 
Deși a înttlnit în drumul său ad
versare de valoare campioana mon
dială a ajuns cu ușurință în fi
nala probei. De asemenea, Ange
lica Rozeanu a reușit să fie pre
zentă și in finala probei de dublu 
mixt, alături de Tiberiu Harasztosi.

Surpriza campionatelor a consti
tuit-o, desigur, excelenta comporta
re a tinărului nostru campion Ma
tei Gantner, care, într-o deosebită 
vervă de joc, a eliminat pe rînd 
jucători cunoscuți ca Lanskoy, Caf- 
fiero și Eritah, califieîndu-se în 
finală.

La înălțime sînt și performanțele 
celorlalți reprezentanți ai noștri. 
Astfel, Șari Szasz a eliminat-o pe 
eng’ezoaica Haydon și a pierdut 
apoi după un meci echilibrat la 
campioana Austriei, Linda WertL 
Toma Reiter, după ce a învins trei 
adversari a pierdut la limită în fața 
rutinatului Hagenauer. De mențio
nat este faptul că în setul al cin
cilea — cel decisiv — cînd mai 
era un minut de joc, Toma Rei
ter conducea cu 18—17. In cele 
60 de secunde care au urmat, Ha
genauer a cîștigat trei puncte con
secutiv prin două netsuri (mingi 
de fileu) și un tuș (mingea a a- 
tins muchea mesei).... Harasztosi. 
jucînd cu o deosebită ambiție a 
cedat la mare luptă renumitului 
jucător francez Roothooft. Intere
sant este faptul că toate seturile 
s-au terminat la limită de timp. In 
ultimul set al partidei, după scur
gerea timpului reglementar de joc, 
scorul era de 7—7 și, conform re
gulamentului, oine cîștigă primul 
punct era cîștigătorul setului. In a- 
ceastă situație Harasztosi a atacat.

Performanțe de valoare excepțională 
in concursul internațional de patinaj de la Alma-Ata

ALMA-ATA (Agerpres).— TASS 
transmite:

Concursul internațional de pa
tinaj de la Alma-Ata a continuat 
la 10 ianuarie cu disputarea pro
belor rezervate bărbaților pe dis
tanțele de 1.500 m. și 10.000 m.

Rezultate de valoare mondială 
au obținut patinatorii sovietici 
în proba de 1.500 m. Luînd startul 
în prima pereche, sportivul Iurii 
Mihailov din orașul Kalinin a a- 
coperit distanta în timpul de 
2‘11”2/1O.

Această performanță întrecea 
cu l“l/10 recordul mondial al 
probei care aparținea patinatoru
lui sovietic Valentin Ceaikin. Apoi 
la start s-au prezentat maeștrii e- 
meriți ai sportului Evghenii Gri- 
șin și Iurii Sergheev. Grișin a ter
minat primul cu timpul 2‘9*’8/10, 
rezultat care corectează recordul

Angelica Rozeanu a cucerit titlul

dar a greșit. Șl astfel Roothooft 
s-a calificat mai departe.

Iată rezultatele tehnice mai im- 
portante : Simplu femei : Turul II: 
Angelica Rozeanu (R.P.R.)-Van 
Kenten (Belgia) 3-0 (13, 14, 12), 
Șari Szasz (R.P.R.)-Vias (Franța) 
3-0, Ella Zeller -(R.P.R.)-Beolet 
(Franța) 3-0; turul HI; Angelica 
Rozearau-Janotin (Franța) 3-0, Șari 
Szasz-Ann Haydon (Anglia) 3-2, 
Diana Rowe (Anglia)-Ella Zeller 
3-2; sferturi de finală: Angelica 
Rozeanu-Isaacs (Anglia) 3-0 (13, 
15, 19), Rosalinda Rowe (Anglia)- 
Trude Pritzi (Austria) 3-1, Cristia
ne Watel (Franța)-Diana Rowe 3-0 
(14, 14, 9), Linda Wertl (Austria)- 
Șari Szasz 3-0 (21, 19,17) ; semi
finale : Angelica Rozeanu-RosaUn- 
de Rowe 3-1 (21-14, 20-22, 21-19, 
21-13), Cristiane Watel-Linda 
Wertl 3-0.

Simplu bărbați: Turul I: Pesch 
(R.P.R.)-Saul (Franța) 3-2, Reiter 
(R.P.R.-Lerou (Franța) 3-0, Haras
ztosi (R.P.R.)-Boujin (Franța) 3-0; 
turul II: Ganitner-Huy (Franța) 
3-0, Erlich (Franța)-Vogrinc (Ju
goslavia) 3-2, Pesch-Genton (Fran, 
ța) 3-0, Reiter-Totman (Saar) 3-0, 
Harasztosi-Demouljn (Franța) 3-0 ; 
turul III: Gantner-Caffiero (Fran
ța) 3-2 (21-11, 23-21, 19-21, 13-21, 
21-19), Erlich-Pesch 3-0 (19, 20,18), 
R.eiter-Cor du Buy (Olanda) 3-0, 
Harasztosi-Agopoff (Franța) 3-0, 
Lanskoy (Franța)-Leach (Anglia) 
3-1. — Sferturi de finală: Gan- 
tner-Lanskoy 3-0 (14,16,18), Erlich. 
Amouretti (Franța) 3-0, Hage
nauer-(Franța)-Reiter 3-2 (18-21,
21-9, 21-18, 18-21, 20-18), Roothooft 
(Franța)-Harasztosi 3-1 (18-19
14-10,  8-7, 8-7). — Semifinale:
Gantner (R. P. Romînă)-Enlich 
(Franța) 3-1 Roothooft (Franța), 
Hagenauer (Franța) 3-0.

DlftLU FEMEI
Angelica Rozeanu-El'.a Zeller 

(R.P.R.) = Morigau-Schaan (Fran. 
ța) 3-0, Angelica Rozeanu-Ella 
Zeller == Watel-Rougagnou (Fran
ța) 3-1, Șari Szasz-Detourniay 
(R.P.R., Belgia) = Neuman-Graf

mondial stabilit cu cîteva minute 
înainte de Astfel, Evghe
nii Grișin a cîștigat această probă 
urmat de Iurii Mihailov și Boris 
Silkov, al cărui rezultat — 2’11” 
4/10 este de asemenea mai bun 
decît vechiul record mondial.

In proba de 10.000 m. victoria a 
revenit sportivului Dmitrii Saku- 
nenko cu timpul de 16’44**3/10— 
nou record unional. Rezultatul lui 
Sakunenko reprezintă al doilea 
timp în lume la această probă.

Cu mult succes a concurat și 
sportivul cehoslovac Vladimir Ko- 
lar. In cea de a doua zi, el a sta
bilit trei noi recorduri ale R. Ceho
slovace. Distanța de 1.500 m. a 
fost parcursă de Kolar în timpul 
de 2*21”, iar cea de 10.000 m. în 
timpul de 17*30**5/10, realizînd la 
totalul celor patru probe 194,925 
puncte.

de masă a Franței
(Saar) 3-0, Șari Szasz-Detournay 
= Wertl-Pritzi (Austria) 3-1. 
Semifinale: Diana Rowe-Rosalinde 
Rowe (Anglia)-Angelica Rozeanu- 
Ella Zeller 3-2 (17-21, 22-20, 15-21, 
21-14, 21-11), Haydon-Isaacs (An
glia) — Szasz-Detournay 3-1 ft-11, 
20-22, 21-15, 21-18). — Finala:
D. Rowe-R. Rowe = Haydon-Isaacs 
3-1.

DUBLU BARBAȚI
Genton-Huy (Franța) = Reiter- 

Harasztosi (R.P.R.) 3-2, Pesch-Gan- 
tner (R.P.R.) = Demoulin-Cerge- 
vici 3-0. — sferturi de finală: 
Pesch-Gantmer = Leach-Craiggiie 
3-1 (21-18, 22-20, 18-21, 22-20)
Semifinale: Caffiero-Sala (Franța) 
= Genton-Huy 3-1, Roothooft- 
Lanskoy (Franța) = Pesch-Gan- 
tner 3-0 (13, 20, 10).

DUBLU MIXT
Wertl-Caffiero = Szasz-Reiter 

3-0, Angelica Rozeanu-Harasztosi 
== Schneider-Peferbach (Saar) 
3-0, Angelica Rozeanu-Harasztosi 
= P rit zi-Hagenauer 3-1 (21-17,
15- 21, 22-20, 21-16) Semifinale:
Diana Rowe-Lea di (Anglia) = 
Ella Zeller-Gantner 3-2 (21-16, 
17-21, 21-11, 19-21, 21-19), Ange
lica Rozeanu-Harasztosi = Watel- 
Roothooft 3-0 (13. 16. 12).

★
La ora cind închidem ediția ni 

se comunică din sala Coubertin 
din Paris rezultatele finalelor; 
maestra emerită a sportului și cam
pioana mondială Angelica Rozeanu 
a învins de o manieră categorici 

pe campioana Franței Christiane Wa
tel, cu scorul de 3-0 (13, 9. 8) cu
cerind titlul de campioană interna
țională a Franței.

In proba de simplu bărbați titlul 
de campion a revenit francezului 
Roothooft. Rezultat tehnic: Roof; 
hooft-Gantner 3—1 (21—16, 21—18,
16— 21, 21—19).

Perechea D. Rowe — J. Leach a 
întrecut în proba de dublu mixt 
cuplul A. Rozeanu—T. Harasztoszl 
cu 3—2 (18—21, 21 — 14, 21 — 16, 
12—21, 22—20).

Competiția rezervată bărbaților 
pentru „Premiul Consiliului de Mi
niștri al R.S.S. Kazahă** a luat 
sfîrșit. La totalul celor patru pro
be, victoria a revenit lui Dmitrii 
Sakunenko din orașul Vladimir cu 
184,638 puncte. Un asemenea re-' 
zultat nu a fost obținut niciodată 
pînă acum în lume. Fostul record 
mondial la suma celor patru probe 
aparținea norvegianului S. Far- 
stad și era de 188,958 puncte. 
Este interesant de subliniat faptul 
că în afara lui Sakunenko, re
zultate superioare recordului lui 
Farstad au fost obținute de alți 
cinci patinatori sovietici, Iurii Go- 
lovcenko. Iurii Ivașkin, Anatoliî 
Pavlov, Ghenadii Vorobiev și Iurii 
Kislov.

întrecerile continuă cu disputa
rea probelor feminine. *

Francisc Deak, președintele Colectivu- 
lui sportiv Avîntul Covasna, preocupîn- 
du-se exclusiv de fotbal, a neglijat acti
vitatea G.M.A.

Direcția școli me
dii alimentare din 
str. Mircea Vodă 
București închiriază 
sala de gimnastică 
pentru diferite fes
tivaluri.
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