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32.856 GIMNAȘTI...

Să creăm condițiile necesare 
pregătirii sportivilor în timpul iernii

DUPĂ o slăbire treptată a inten
sității antrenamentelor, după 
trecerea timpului afectat odih

nei, sjxirtivii încep în aceste zile 
pregătirile în vederea activității de 
primăvară și vară. Nu mai este un 
secret pentru nimeni — și exem
plele au dovedit cu prisosință — 
că de modul cum sînt efectuate 
aceste pregătiri, de seriozitatea și 
conștiinciozitatea cu care este or
ganizată munca în perioada pregă
titoare depind succesele viitoare. 
Experiența minunaților sportivi so
vietici ne învață că pregătirile tre
buie făcute de la început cu toată 
seriozitatea, respectînd principiul 
intensificării eforturilor. Antrena
mentele nu trebuie amînate pentru 
indisponibilitatea sălilor într-o zi 
oarecare, ci vor fi programate și 
în aer liber, așa cum procedează 
de pildă rugbiștii de la Dinamo 
București.

Pentru a se desfășura însă la un 
nivel cît mai înalt, munca de in
struire trebuie susținută prin crea
rea celor mai prielnice condiții de 
antrenament. Pe această linie, o 
sarcină deosebit de importantă au 
conducerile colectivelor și secțiilor, 
care nu trebuie să precupețească 
nici un efort spre a asigură săli 
și terenuri corespunzătoare, echi
pamente Și materiale de ccJ'tate 
sportivilor care au pornit la treabă.

Multe din conducerile colective
lor ca și marea majoritate»a bi
rourilor secțiilor sportive înțeleg în 
mod greșit misiunea ce le revine. 
Ele cred că antrenorul și numai 
antrenorul este cel care trebuie să 
se străduiască, să alerge, într-un 
cuvînt numai el este cel care tre
buie să se îngrijească de organi
zarea antrenamentului. Complet 
greșit 1 Se poate spune chiar: 
dimpotrivă! Conducerile colectivelor 
și ale secțiilor sînt cele care au 
datoria să lupte pentru îmbunătă
țirea condițiilor de pregătire ale 
sportivilor care au pornit la treabă, 
posibilităților colectivului, pentru 
crearea unor situații mai bune de 
antrenament, etc.

Activiștii sportivi trebuie să-și 
facă o datorie de onoare din a se 
preocupa permanent de îmbunătă
țirea condițiilor de pregăt re a spar- 

« tivilor din colectivele respective. 
Mulți dintre activiști socotesc în ă, 
în mod greșit, că toate aceste ame
liorări din munca de instruire tre
buie să vină de la centru, că e!e 
nu se pot realiza decît cu fonduri, 
cu noi fonduri. Multe exemple ne 
dovedesc contrariul: folosirea re
zervelor interne, a resurselor locale, 
duce la în-’oplinirea cu succes și 
într-un timp mult mai scurt a 
acestei importante sarcini ac
tuale. La Timișoara, de pildă, 
membrii secției de baschet a co
leciivutui știința, împreuna cu acti
viștii colectivului, au adus serioa

Tineretul sovietic trece normele noului complex G.T.O.
încă din primele zile ale noului an, tineretul so

vietic a pornit cu entuziasm la trecerea norme
lor noului complex G.T.O. Pretutindeni, concursu
rile de trecere a normelor au avut un caracter 
sărbătoresc, angrenind un mare număr de par- 
ticipanți. —
• LA MOSCOVA, primii care au îndeolinit 

noile norme au fost tinerii din cadrul asociației 
sportive a Rezervelor de muncă. El dispun de o 
stațiune proprie pentru sporturile de iarnă. In 
această stațiune au avut loc nu numai concursuri, 
ci și antrenamente, la care au participat peste 
jumătate din numărul elevilor școlilor profesio
nale și de meserii din Moscova.

® IN LOCALITATEA KALININ, trecerea nor
melor noului complex G.T.O., s-a făcut in pro
porție de mase cu prilejul jocurilor de iarnă ale 
tineretului. Au avut loc concursuri de schi, pati
naj, întîlniri de hochei, meciuri de volei și bas
chet pe teren acoperit.
• IN REGIUNEA PENZA, tn colectivele spor

tive ale colhozurilor și S.M.T.-urilor, domnește 
o animație deosebită Au loc concursuri de schi 
pentru trecerea normelor complexului G.T.O. In 
colhozul milionar-„Peatiletka" (Cincinalul),, au 

ieșit pe pîrtie aproape 600 de tineri șt tinere din 
cadrul colectivului sportiv. Mulți dintre ei s-au 
numărat printre primii aspiranți G.T.O. cu nor
ma de schi îndeplinită.

se îmbunătățiri sălii de gimnastică 
S.M.T.C.F. prin munca lor entu
ziastă, folosind numai mijloace in
terne. Asemenea sportivilor timi
șoreni trebuie să procedeze și cele
lalte colective ale noastre.

In aceste zile de început ale 
perioadei pregătitoare, primim vești 
care ne arată că în multe părți s-a 
pornit cu toată tragerea de mimă 
la organizarea muncii. In Bucu
rești — de exemplu — va fi gata 
în scurtă vreme sala de atletism 
Floreasca, căreia i s-au adus se
rioase îmbunătățiri (instalarea sis
temului de încălzire, aerisire etc.î. 
Aci vor veni să-și desăvîrșeasca 
pregătirea fizică nu numai atiețu, 
ci și pentatloniștii, scrimerii, trăgă
torii etc. De asemenea, la smiu, 
colectivul Constructorul depune 
multe stăruințe pentru amenajarea 
unei săli pentru baschet, volei, 
gimnastică etc.

Multe secții au și trecut la nri- 
mele antrenamente. Astfel, atiețu 
de la Dinamo București, Știința 
Cluj, C.C.A., Locomotiva C.T.F.T., 
pentatloniștii din București, jucăto
rii "de tenis de cîmp de la Pro
gresul I.T.B și C.CÂ. etc au în
ceput pregătirea în vederea viito
rului sezon. Datorită grijii condu
cerilor colectivelor respective, an
trenamentele s-au desfășurat de la 
bun început în condiții prielnice, 
astfel că nici antrenorii și nici 
sportivii nu au de ce să se plîngă.

Urmînd pilda celor de mai sus, 
și ceilalți sportivi trebuie să în
ceapă pregătirile. In special pentru 
orașele cu mai puține săli este ab
solut necesară o judicioasă plani
ficare a programului sălilor, în 
așa fel ca toate secțiile să le poată 
utiliza. De asemenea, antrenamen
tele din aceeași ramură de sport 
trebuie planificate la intervale mai 
mari în cursul aceleiași săptămîni 
pentru a servi scopurilor urmărite 
de antrenori și pentru a li se pu
tea asigura o intensitate mai mare.

Acum este momentul ca tovarășii 
din conducerile colectivelor să facă 
revizuirea magaziei de materiale și 
echipament, depunînd toată grija 
pentru recondiționarea echipamen
tului t--’n revopsire, reparare etc.) 
și efec...area reparațiilor radicale, 
care cer timp. Numai lucrînd de pe 
acum, pe îndelete, activiștii noș
tri ortivi vor putea asigura spor
tivilor. chiar din primele zile ale 
activității de primăvară, echipa
mente și materiale corespunzătoare.

Muncind cu tot avîntul, cu toată 
grija și' dragostea, să asigurăm 
sportivilor noștri cele mai bune con
diții de pregătire în timpul iernii! 
In modul aces'ta nu facem altceva, 
decît să pregătim noi victori7, noi 
succese ale sportului și sportivi
lor noștri, spre ridicarea gloriei 

a
înalte.

pe

Ecourile presei după concursul 
de patinaj de la Alma-Ata

Concursul internațional de patinaj 
de la Alma-Ata (U.R.S.S.) a fost 
urmărit cu viu interes în întreaga 
lume.

Presa de peste hotare acordă o 
mare atenție excepționalelor rezul
tate obținute de patinatorii sovie
tici în concursul internațional de 
patinaj de la Alma-Ata. Subliniind 
sub titluri mari că Silkov a îm
bunătățit cu 21 sec. .recordul lumii 
pe 5000 m., deținut de olandezul 
Broekman, ziarele din Copenhaga 
caracterizează ca „fantastică" per. 
formanța lui Silkov. Comentatorii 
sportivi consideră că Silkov deține 
titlul de cel mai bun patinator al 
tuturor timpurilor, atribuit pînă a- 
cum norvegianului H. Andersen.

Ziarul „Het Freiefolk" publică 
declarația lui Broekman, care spu
ne : „încă cu doi ani în urmă am 
căpătat convingerea că performanta 
mea în proba de 5000 m. poate fi 
îmbunătățită cu apfoape 8 sec. Re
zultatul obținut de Silkov a între
cut toate așteptările și mi se pare 
fantastic".

Hoch&iștîî și baschstbaliștii sovietici
vor juca la Varșovia

VARȘOVIA. — Cu prilejul celei 
de a X-a aniversări a eliberării 
orașului Varșovia, în capitala R. 
P. Polone vor avea loc o serie de 
întîlniri. sportive internaționale. 
Astfel, la 17 ianuarie, echi-pa polo
neză de hochei pe gheață C.W.K.S. 
va întîlni pe stadionul de iarnă

Așa cresc
Rareori avea prilejul Dumitru 

Munteanu să vad'ă o bicicletă în 
saltul lui din stepa dobrogeană. 
Cite odată se întimpla să poposeas
că și pe acele meleaguri cite 
un călător cu bicicletă. Atunci, 
țîncii din sat se strîngeau in ju
rul „calului năzdrăvan" și nu se 
mai saturau privatdu-1.

Dar anii au trecut și iată-1 pe 
Dumitru Munteanu elev la școala 
profesională. Visul său era să a- 
jungă un iscusit electrician. Zi de 
zi se străduia să deprindă tainele 
meseriei. începuse să muncească 
la Constanța. Din primii bani cîș- 
t'gați de el. Dumitru Munteanu 
și-a cumpărat o bicicletă. Cîndera 
trimis să repare cite o defect urre 
la rețeaua electrică, încăleca pe 
bicicletă și gonea cu repeziciune 
spre locul cu pricina.

Așa a făcut Dumitru Munteanu 

Tk intre numeroasele 
sporturi practi

cate de om, puține 
exprimă cu aiîta vi
goare frumusețea di
namică a mișcării, așa 
cum o face gimnasti
ca. Un exercițiu de 
gimnastică perfect e- 
xecutal constituie un 
spectacol de neuitat, 
stîrnește admirație prin 
forța și abilitatea cu 
care este dus la ca
păt, prin stăptnirea 
virtuoasă pe care a 
arată gimnastul față 
de propriul său corp.

Acest sport ai miș
cărilor duse la per
fecțiune se bucură de 
o mare popularitate în 
R. Cehoslovacă, unde 
cunoaște tradiții trai
nice și glorioase. E 
suficient să amintim 
că reprezentanții Ce 
hoslovaciei mu luat 
parte în ultimii 50 de 
ani de 10 ori la cam
pionatele lumii, cuce
rind de șapte ori tit
lul de campion mon
dial absolut.

Dar, nu vom vorbi 
despre succesele de 
odinioară, pentru sim
plul motiv că acum 
glmnaștii Republicii 
Cehoslovace au repur
tat altele nu mal pu
țin frumoase. In anii 
puterii populare gimnastica a 
devenit un sport de mase în R. 
Cehoslovacă. Este suficient să 
amintim că la jocurile sportive 
ale tineretului, din anul 1954, 
32.856 de tineri și tinere s-au 
tntrecut în probele de gimnas
tică. Din rtndurile acestora se 
ridică mereu noi specialiști, cum 
ar fi Leo Sotornik, campion 
mondial la sărituri sprijinite 
peste cal, Eva Bosakova. cla
sată pe locul doi tn trei probe 
la campionatele mondiale de la 
Roma. Sdenek Ruszicka, maes

din Varșovia echipa Casa Ofițerilor 
din Leningrad.

La 16 și 18 ianuarie vor avea loc 
meciurile de baschet Echipa mas
culină a Armatei Sovietice va în
tîlni echipa C.W.K.S. iar echipa 
feminină a Institutului de Aviație 
din Moscova va întîlni reprezen
tativa Varșoviei.

mlădițele
primii pași în ciclsm. Mai tîr- 
ziu, pe la începutul anului 1952, 
cind abia împlioise 18 ani, Du
mitru Munteanu a fost sfătuit de 
tovarășii săi de muncă să ia parte 
Ia campionatul regional de ciclo- 
cros pentru bicicletele de oraș. Du
mitru f 'mteanu a concurat și a 
obținut atunci prima sa victorie!

El a început să se antreneze cu 
multă sirguință. In amil 1952, 
el a primit de la colectivul 
Locomotiva D R.N.C. o bici
cletă de curse, cu care a par
ticipat la campionatul regional de 
fond, clasîndu-se pe primul loc și 
calif cindu-se pentru finală.

Primul său concurs important 
finala campionatului de fond al 
R.P.R., nu i-a adus satisfacția pe 
care o dorea din toată inima. 
Unele defecțiuni mecanice l-au fă
cut să ajungă la sos re printre ul
timii. Dar, dîrzenia dovedită de-a 
lungul parcursului l-a impus a- 
tenției tuturor. El participă Ia ta
băra de tinetet organizată de
C.C.F.S.  In 1953. ia startul pentru 
prima oară în „Curse Scîntedi" și 
în „Cursa Victoriei" Amil 1954 
avea să fie însă anul afirmării 
sale Intr-adevăr, anul trecut el a 
obfinut rezultate remarcabile: s-a 
clasat pe locul 20 in finala cam
pionatului de ciclocros al P.P.R.. 
a ocupat locul 2 în ..Cupa Orașe
lor". locul 21 în .Cursa Scînteii" 
și locul 23 în ..Circuitul R.P.R.".

Utemistul Dumitru Munteanu. 
fruntaș în muncă la sec ț a de în
treținere a uzinei electrice din 
D R.N.C., responsabil al postului 
utemist de contool. este un sportiv 
t’năr, care pășește cu încredere 
pe drumul măiestriei sportive.

(De la subredacția noastră)

Ferdinand Danis executa un dificil și 
spectaculos exercițiu la inele.

tru al sportului, Ferdinand Da
nis, de mai multe ori campion 
al țării, unul din cei mai va
loroși gimnaști cehoslovaci

Iată de ce acum, pe bună 
dreptate, putem vorbi despre o 
nouă primăvară a gimnasticii 
tn R. Cehoslovacă. Fără îndo
ială că ea va fi rodnică în noi 
performanțe, în noi succese de 
răsunet pentru gimnaștii din 
țara tn care acest sport are o 
tradiție de peste o jumătate de 
secol.

U» R. S. S. -R. Cehoslovacă
1-1 (1-1; 0-0; 0-0) la hochei

MOSCOVA. — La 13 ianuarie, 
pe stadionul Dinamo din capitala 
Uniunii Sovietice s-a desfășurat cea 
de a *—<a întîlnire de hochei pe 
gheață intre reprezentativele Uniu
nii Sovietice și R. Cehoslovace. La 
acest meci, echipa Uniunii Sovie
tice a fost formată din jucători 
tineri, care în urma rezultatului 
de egalitate (1—1) obținut în fața 
echipei cehoslovace se arată a fi 
rezerve*de valoare ale campionilor 
mondiali.

Jocul a început cu atacurile ra
pide ale jucătorilor cehoslovaci, care 
reușesc în orimul minut să d:s- 
chidă scorul, prin Vlastimil f?ub- 
nik. In min. 17 de joc, echipa 
Uniunii Sovietice reușește să ega
leze. prin Komarov, care driblea
ză toată apărarea oaspeților și în
scrie plasat. In repriza a doua și 
a treia, ambele echipe au perioade 
de dominare, dar Pucikov și Jendek 
au apărat fără, greșeală, nmermi- 
țînd să se mai înscrie.

Nouă mari maeștri internaționali 
ai Uniunii Sovietice 

in finala campionatului de șah
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite:
A fost întocmit tabelul partici- 

panților la finala celui de al XXIl-lea 
campionat de șah al Uniunii So
vietice. La acest turneu, care se 
va desfășura între 11 februarie și 
15 Martie, vor lua parte 20 de șa
hiști, printre care marii maeștri 
Mihail Botvinik, Vasilii Smîslov, 
lurii Averbach, Efim Gheller, Paul 
Keres, Alexandr Kotov, Tigran Pe
trosian, Mark Taimanov și Salo 
Flohr, maeștrii Vladimir Antoșin, 
Gheorghii Borisenko, Gheorghii Ili- 
vițkî, Ilia Kan, Viktor Korcinoi, 
Gheorghii Lisițîn, Vladislav Mike- 
nas, Vladimir Simaghin, Boris Spas
ki. Semen Furman, și candidatul 
de maestru Vitalii Scerbakov.



ÎNAINTEA PRIMEI ÎNTRECERI
' "Risipiți; un sat cu case fru
moase, înșiruite de-a lungul uli
țelor. Peste case, peste ulițe, s-a 
așternut zăpadă multă și pe dcr- 
deluș se string droaie de copii 
gălăgioși. Răsună dte chiotul co
piilor ulițele satului...

Vestea că a început Sparta- 
chada de iarnă a satelor a adus-o 
îrrtr-una d'n zilei! e lunii decembrie 
Petre Chioralia, un instructor spor
tiv de la regiune.

A poposit în comună cu elanul 
tinărului care vrea să realizeze 
ceva de seamă, a strîns oamenii 
la colectivul sportiv Recolta, a fă
cut comisie comunală, le-a vorbit

j Timpul trece plăcut la căminul cultural în jurul mesei de șah...

, L. - J
Activitate lăudabilă

. Colectivul sportiv Recolta „Gura 
Riului" este unul dintre cele ma.i 
.puternice colective din raionul Si
biu. Temeinica sa activitate, ca și 
frumoasele succese obținute de 
sportivii acestui colectiv, mai ales 
în anul 1954 cînd echipa masculi
nă de handbal a ocupat primul 
loc. în campionatul republican să
tesc, sînt cunoscute în tot raionul.

Sportivii de la Gura Riului sânt 
prezenți la toate întrecerile sătești 
cu caracter raional. Ei dețin re
corduri raionale la atletism, au e- 
chipe de volei, joacă șah și prac
tică schiul.

Faptul că treaba merge bine în 
colectivul Recolta „Gura Rîuluj" se 
datorește, în primul rînd, muncii 
perseverente a consiliului colecti
vului sportiv, dar și sprijinului pe 
care colectivul îl primește din par
tea organizației U.T.M., a comite
tului raional U.T.M. și a sfatului 
popular. Activiștii acestor organe 
și organizații sînt ei înșiși sportivi 
ai colectivului. De țfildă, C. DOboș, 
președintele sfatului popular, este 
căpitanul echipei de handbal, I. 
Lazăr, din comitetul U.T.M., este 
atlet, iar Leontina Vasilica, depu
tată în sfatul popular comunal, 
este atletă și deține recordul raio
nal la aruncarea greutății.
. (De ta subredacția noastră).

In raionul Tg. Neamț activitatea sportivă poate deveni și mei rodnică
■ Activitatea de cultură fizică și 
sport din raionul Tg. Neamț este 
din zi în zi mai rodnică. Datorită 
strinsei colaborări dintre comitetul 
raional C.F.S. și consiliul sportiv 
raional al asociației Recolta, spor
itul a pătruns. în ultima vreme din 
ce in oe mai adine în satele a- 
cestui raion. Un exemplu grăitor 
în această privință îl constituie 
colectivul sportiv dim comuna Brus
turi, care și-a depășit cu mult an
gajamentele anuale. In plus, folo
si ndu-se din plin resursele locale, 
sportivii din această comună și-au 
confecționat 30 de perechi de schi
uri și 7 garnituri de șah.

Dar, în activitatea de cultură fi
zică și sport din raionul Tg. 
Neamț există încă mari și seri
oase lipsuri. In primul rînd, tre
buie semnalată situația bazelor 
sportive al cărar număr este cu 
totul insuficient pentru desfășura
rea unei intense activități sporti
ve. Ce poate fi mai concludent în 
această privință decît faptul că, 
in întreg raionul, nu există nici o 
pistă de atletism, nici un bazin die 
înot și mici un poligon de tir ? 
Mai mult, pistele * cu obstacole 
G.M.A. sînt Și ele în număr insu
ficient. Astfel, aspiranț'i G.M.A. 
din comunele Ghindăoani, Grași, 
Eălțătești și Timișești sînt obligați 
să meargă 12 km. pentru a putea 
să-și treacă norma G.M.A. la pista 
cu obstacole.

Un alt aspect negativ a! activi
tății de cultură fizică și sport din 
raionul Tg. Neamț este felul în 

despre importanța Spartaclnadei, 
au alcătuit împreună planul de 
muncă și a plecat lăsînd în urmă 
tineri dornici să realizeze tot 
ceea ce au pus pe hîttie.

Doar 1a cîteva zile de la ple
carea instructorul ui sportiv Petre 
Chioralia, care urma să meargă 
și în alte comune ale raionului 
Plenița, țăranii muncitori din Ri
sipiți au pornit la muncă. In după- 
amiezile libere sau in serile tîrzH 
de iarnă, rfnd isprăveau munca, 
se strângeau cu toț-'i. fie la cămi
nul cultural, fie la școală și meș- 
fereau cu îndemtnare la cefe 30 
de șahuri pe care au hotăvjt să

Spartachiada de
© Comitetul raional U.T.M. Re

șița, în colaborare cu comitetul ra
ional C.F.S., desfășoară o intensă 
muncă pentru reușita Spartachia- 
dei de iarnă a satelor.

In toate satele și comunele din. 
raion au fost formate din, timp 
comisii de organizare a Sparta- 
chiadei, cu care a fost prelucrat 
regulamentul competiției. De ase
menea, au fost luate măsuri pen
tru asigurarea materialelor spor
tive necesare: schiuri și șahuri.

Din inițiativa comitetului raio
nal C.F.S., au fost procurate sau 
confecționate peste 100 dte perechi 
de schiuri, care au fost repartizate 
tuturor comunelor. Totodată, co
mitetul raional C.F.S. a trimis șa
hiști din oraș care să organizeze 
simultane cu tinerii țărani munci
tori.

In această perioadă s-au făcut 
înscrierile. Comunele cu cea mai 
largă mobilizare sînt : Berzovia, 
unde s-au înscris 53 de țărani 
muncitori, dintre care 2’4 la șah, 
Vermeș, Valea Pafi, Bocșa Vasio- 
vei și Soșdea. întrecerile la șah 
au și început. Prnă la desfășura
rea primei etape la schi, partici
pant la Spartachiada de iarnă a 
satelor din comunele Măureni, Boc
șa Vasiovei, Berzovia și Vălrug 
se vor antrena pe Muntele Seme
ni c.

Jartea Plăci fu 
corespondent

— Pînă să trecem odată norma 
ori norma 

care sînt îndrumate și conrtrofate 
cadrele tehnice. Din cei 29 de in
structori obștești, numai cîți'va sînt 
angrenați în -muncă. In comuna 
Bălțătești, de exemplu, si.nt trei 
instructori obștești (Mihai Grudin, 
Gh. lo'sub și C. Grigoraș), care 
nu au nici un fel de activitate. De 
asemenea, la colcct'vul sportiv A- 
vîntul din Tg. Neamț, wn.de acti
vitatea G.M.A. e ca și inexistentă, 
se află angajat un antrenor sta
giar (Florea SimioueScu). care 
primește un salariu lunar de 929 
de lei numai pentru pregătirea e

le termine. Două din ele le-au lu
crat in lemn, celelalte 28 le-au 
făcut din carton. Cînd se ivea vreo 
greutate,, țăranii muncitori din Ri
sipiți primeau sprijinul profesoru
lui de educație fizică Nicolae Orîs- 
tea .

Și după zile de mutică migă
loasă, șahurilfe au fost terminate 
și puse în căminul cultural, la dis
poziția iubitorilor de șah, la dis
poziția celor care în curind aveau 
să înceapă întrecerile.

Cind toate acestea au fost gata, 
țăranii muncitori din Rlsipți au 
început să construiască săniuțb. 
Au luat șipci de kmn. cu’e și au 
început să construiască săniuțe. 
N-â trecut nici o săpțămiriă și 
cutei săniuțe au tost gata Pio
nierul Petre Cioacă, priceput în 
toate, și-a făcut și el o sarfe 
strașnică din bucăți de lemn găsite 
pe acasă, dar el nu va putea par
ticipa dec’t in afară de concurs, 
deoarece n-a împlinii încă vîrsta 
de participant la Spartachiadă. 
Căci altfel, cu sania asta, vorba 
lui... nici ăi mari nu ;-ar lua-o 
înainte la derdeluș, că strașnic o 
mai mmtiiește!

A început să ningă cu fulgi mari 
peste satul mărunt. In curind vă 
Vom publica și alte vești despre 
sportivii tfn Risițx^. Despre cei 
mari și despre ccs mici.

CARMEN CONSTÂNTIN'ESCU

iarnă a satelor
© Vestea organizării Spartachia. 

dei de iarnă a satelor a avut un 
larg răsunet printre activiștii spor
tivi dîn raionul Dorohoi. După ce 
a fost alcătuită comisia raională a 
Spartachiadei, a fost întocmit un 
plan de muncă concret și a fost 
instruit activul obștesc și cbl U.T.M. 
Rezultatele nu s-au lăsat așteptate. 
Urmîrrf exemplul comisiei raionale, 
comisiile din sate și comune au 
trecut la popularizarea competiției, 
prin afișe, articole la gazetele de 
perete și prelucrări în adunările 
generale U.T.M.

Comuna Zvoriștea — care are 
cea mai largă •mobilizare — ache- 
mat toate comunele la întrecere, cu 
■următoarele obiective: 1. mobiliza
rea unui număr cît mai miare de 
țărani muncitori la concursurile 
de șah, schi și săniuțe; 2. confec
ționarea din resurse tocate a ma
terialelor necesare (șahuri și schi
uri) ; 3. trecerea unui număr cît 
mai mare de norme G.M.A. la schi.

Răspunzînd acestei chemări, ti
nerii din comuna Scemdriceni, sub 
îndrumarea instructorului sportiv 
Mircea Băiinișteanu, au și început 
confecționarea unui număr de 15 
perechi de schiuri din lemn de fag.

M. Crișan 
corespondent

la obstacole, rte-arn luat de zece 
la marș...

chipei de fotbal a colectivului Sipcr- 
tiv. Interesant este insă faptul că 
din această echipă nu face parte 
nici un membru al colectivului, ea 
fiind formată din elevi 1

Tot astfel, în privința complexu
lui G.M.A. lucrurile stau destuii de 
slab, din cauza felului defectuos 
în care muncește comisia raională 
de control G.M.A.

Credem că a sosit vremea ca în 
raionul Tg. Neamț să fie îmbu- 
nrifSțită munca sportivă.

(De ia subredacția noastră din 
Bacău).
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G.M.A. 
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bază

Angajamentele 
au fost îndeplinite!

|I
88
8I
8
88
88

o
8I
8
888

to- 
au 
cu

lu- 
Și

Anul trecut, muilți dintre 
membrii colectivului sportiv 
Constructorul Baia Mare au 
devenit purtători ai msignei 
GJH.A. Unii mai făcuseră 
6port și înainte, dar alții au 
pășit pentru prima oară pe sta
dion cu această ocazie. Și unii 
și ceilalți sînt astăzi iubitori 
ai sportului.

Succesele obținute de colec
tivii! Siportiv Constructorul Baia 
Mare pe linia complexului 
G.M.A. se datoresc, in cea mai 
mare măsură, comisiei de pre
gătire și examinare 
din cadrul colectivului, 
cind cu elan, avînd la 
un plan de activitate bine în
tocmit și neprecUpețind nici un 
efort, membrii aceștei comisii, 
în frunte cu președintele ei, 
varășul Dumitru Cîntea, 
reușit să-și îndeplinească 
prisosință angajamentele.

Pentru realizarea acestui 
cru, comisia de pregătire 
examinare G.M.A. din cadrul 
colectivului sportiv Construc
torul Baia Mare și-a început 
activitatea încă din luna fe
bruarie a anului trecut cind, 
timp dte 15 zile, 140 de tineri 
s-au antren-at la centrul de schi 
de la Cîmpul tinereții, în ve
derea trecerii normei G.M.A. 
Avînd ajutorul instructorilor D. 
Cîntea, Avram Brotman și Se
ver Bomboș membri ai comisiei 
die pregătire și examinare 
G.M.A., 121 dintre aspiranți 
și-au trecut cu succes norma 
G.M.A. de schi.

Muncind planificat, comisia 
de pregătire și examinare 
G.M.A. de la colectivul sportiv 
Constructorul Baia Mare a tre- 

■ cut de îndată la organizarea 
examenului teoretic. Cu a iu to
rul propagandistului Pavel Dia- 
comescu. comisia de pregătire 
și examinare G.M.A. a reușit să 
prezinte la examenul teoretic 
107 aspiranți, bine pregătiți, 
cane și-au trecut cu succes nor
ma. La această acțiune, un 
sprijin serios a dat și organi
zația die bază U.T M.

Lipsuri serioase in 
din Beclean

In centrul de raion Beclean din 
regiunea Cluj, există un colectiv 
sportiv Recolta. Colectivul numără 
patru secții pe ramură de sport : 
atletism, handbal, volei și fotbal. 
Din păcate insă, aceste secții func
ționează numai pe hirtie, pentru 
că singurii membri care activează 
cu adevărat sînt cei 11 jucători ai 
echipei de fotbal. Ceilalți nu mai 
practică nici un sport, fiindcă 
consiliul colectivului sportiv nu 
are ochi decît pentru fotbal. 
G.M.A.? Atletism? Handbal? Volei? 
Nici gînd 1 Este sugestiv faptul că, 
in întreg aerul 1954, tov. Romulus 
Deac și ceilalți membri din condu
cerea colectivului sportiv Recolta 
Beclean nu s-au preocupat să pre
gătească măcar un purtător G.M.A. 
De această situație e vinovat însă 
și tov. Romulus Seler, președintele 
consiliului raional Recolta, care, în 
același timp este și președintele 
sfatului popular din comuna Be- 

clean. Se poate pune pe drept cu- 
vint întrebarea: cum tolerează to
varășul Romulus Seler ca în co
lectivul sportiv din comună să 
existe doar 11 sportivi și... 12 
conducători, pasionați doar după 
fotbal? De asemenea, o vină se
rioasă poartă și instructorul spor
tiv salariat al colectivului Recolta 
Beclean, Mircea Bozcdeaintt, care,

Sporturile de iarnă la Arad
Pînă nu de mult, în orașul Arad 

sporturile de iarnă erau neglijate. 
Prea puțini erau ce' ce se ocrpau 
cu hocheiul, patinajul sau schiul 
și aceasta se făcea în mod spora
dic, dezorganizat. Dar lipsurile 
sînt pe cale de a fi lichidate: anul 
acesta s-au pus bazele unei te
meinice activități în sporturile die 
iarnă.

In primul rînd, au fost formate 
comisiile de sporturi de iarnă, iar 
colectivele sportive și-au schimbat 
atitudinea de dezinteres față de 
aceste sporturi. Cele mai multe co
lective au și început să muncească 
pentru dezvoltarea sporturilor de 
iarnă. Colectivul sportiv Flamura 
roșie U.T.A., de pildă, s-a angajat 
să transforme în patinoare cele 
două terenuri de tenis și pista de

I 
I

In timpul verii, 105 aspiranți 
s-au pregătit și și-au trecut 
normele de tir, înot, atletism 
și turism sub supravegherea to
varășilor Octavian Trifu și Du
mitru Cîntea. In plus, instruc
torul D. Cîntea a pregătit 110 
aspiranți pentru trecerea nor
mei de gimnastică gradul I și 5 
pentru trecerea normei de gim
nastică gradul II.

Datorită bunei organizări a 
muncii, Ei ziua de 2 noiembrie 
a anului trecut, 91 de aspiranți 
membri ai colecrivciui sportiv 
Constructorul Baia Mare, au 
devenit purtători ai insignei 
G.M.A. In acest fel, comisia de 
pregătire și examinare G.M.A. 
dnn cadrul acestui colectiv spor
tiv și-a depășit cu mult anga
jamentul luat Ia încenutul a- 
nului.

Printre noii purtători ai in
signei se numără și muncitorii 
fruntași Marin Por<a, ion Ciusu 
și Amo'd Szitagyi. De aseme
nea, dintre cei care sînt acum 
purtători ai insignei G.M.A. 
mulți și-au ridicat măiestria 
sportivă și au devent sportivi 
fruntași ai colectivului, cum 
este cazul atleților Stan Mi
hai ache, fon Jipa și Nicolae Da. 
mache. In fruntea tuturor se 
află însă atletul fruntaș Dumi
tru Cîntea, proaspăt ourtător 
al insignei G.M.A. rradul II, 
președintele comisiei de pregă
tire si examinare G M.A.

(de la subredacția noastră) 
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activitatea 
și Apahida

sportivă

nu numai că nu se intereseaiză de 
activizarea celorlalte secții ale co
lectivului, dar neglijează și acti
vitatea sportivă din satele raionu
lui. Singurul lucru pe care îl face 
cu multă tragere de inimă tov. Bo- 
zedeamu este umblatul prin comu
nă cu lista de subscripție pentru 
echipa de fotbal...

O situație asemănătoare, chiar și 
mai gravă, există în comuna Apa
hida. Aci, din cei 71 de membri ai 
colectivului sportiv Recolta de pe 
lîngă G.A.C. Steaua roșie, înscriși 
în secțiile de fotbal, atletism, vo
lei, călărie, trintă și șah, nu măi 
activează nici unul 1 Tov. Vasile 
Pop, președintele colectivului spor
tiv Recolta Apahida și tov. Bâ- 
nyâsz Alexandru, secretarul orga
nizației U.T.M. din comună, se 
dezinteresează total de activitatea 
sportivă, preocupîndu-se ma.i muflt 
de balurile pe care le organizează 
cu regularitate la căminul cultu
ral.

Cît despre pregătirile pentru 
Spartachiada de iarnă a satelor, 
nici vorbă nu poate fi. Consiliul 
regional Recolta Cluj are datoria 
să intervină energic pentru ă li
chida lipsurile din activitatea co
lectivelor Recolta dirt Beclean și 
Apahida.

(De la subredacția noastră)

■atletism din incinta stadionului. 
Lucrările sînt pe terminate și, în 
curind, ele vor fi date spre folo
sință sportivilor textiliști. De a- 
semenea, colectivul sportiv Con
structorul a început amenajarea 
unui patinoar pe malul Mureșului;

In împrejurimile orașului, acolo 
unde a căzut zăpada, zeci și sute 
de tineri s-au deplasat pentru a se 
antrena la schi. In scopul atra
gerii unui număr cît mai mare de 
oameni ai muncii în practicarea 
schiului, s-a luat hotărirea să fie 
organizată o tabără de schi.

Emer.r Crildwald 
corespondent

wn.de


Despre întrecerea celor mai bune 
echipe masculine de volei

Campionatul masculin al cate
goriei A pe anul 1954 a cunoscut 
din plin succesele unei competiții 
organizată pentru prima oară după 
sistemul turneu tur și retur, pro
gramată p? durata unui an întreg. 
In felul acesta, cele mai bune 
echipe masculine ale noastre 
au avut asigurată o activitate per
manentă, au jucat mereu în con
diții noi și au avut de înfruntat 
echipe de valoare sensibil apro
piată.

Campionatul în sine a fost deo
sebit de disputat. Numai privind 
clasamentul și ne putem da seama 
că, atțț pentru locurile fruntașe, 
cît și pentru pozițiile din mijlocul 
saiu coada clasamentului s-au dat 
lupte serioase, care au culminat cu 
întrecerea pentru primul loc, ter
minată abia odată cu desfășura
rea ultimului joc al campionatului 
(C.C.A.—Diramo) Cele mai multe 
dintre jocuri au fost deosebit de 
interesante și au atras — atît prin 
echilibrul de forje cît și prin spec
taculozitate — mulți iubitori ai 
voleiului.

Ca o caracteristică îmbucurătoare 
pentru perspectivele activității vii
toare a voleiului de performanță, 
trebuie remarcat asaltul puternic 
al echipelor din restul țării asu
pra echipelor bucureștene. Acestea 
din urmă au ocupat și anul acesta 
primele patru locuri din clasament, 
dar au f icul față cu mult mai greu 
întilnirilor cu echipele din restul 

■țării. Să nu uităm că Știința Cluj 
a învins și pe Dinamo, și pe Pro
gresul, că C.C.A. și Locomotiva au 
pierdut cite două seturi în meciu
rile cu Știința la Arad, rezultate 
care spun multe și ne arată că în 
campionatul pe 1955 echipele 
din Capitală vor avea și mai mult 
de furcă cu cele din restul țării.

Să analizăm acum» pe scurt, 
comportarea celor 10 echipe parti
cipante la campionat:

Despre echipa C.C.A. am scris 
mai pe larg, cu ocazia prezentării 
echipei campioane pe anul 1954. 
Așa că acum nu vom face decît să 
repetăm că ea a cucerit locul În- 

Mi dator>tă unei deosebite forțe 
de atac, a sobrietății și calmului 
jucătorilor care o compun. Echipa 
trebuie să luple pentru îmbunătă
țirea jocului defensiv.

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI a 
terminat la egalitate de puncte cu 
■echipa campioană, avînd doar un 
set mai mult pierdut decît echipa 
C.C.A. Clasamentul este fidel . In
tr-adevăr feroviarii au fost îm
preună cu militarii, cei mai buni 
jucători a campionatului. Locomo
tiva a realizat un vizibil progres 
față de campionatul trecut. Prac
tică , un jcc de subtilitate în atac 
și are un blocaj foarte bine pus 
la punct. Ca element pozitiv al jo
cului ei, mai trebuie amintită buna 
pregătire tehnică individuală a ju
cătorilor. De altîel, în această di
recție, trebuie semna’ată crește
rea unor, jucători tineri din 
formație (Crivăț și, mai ales 
Horațiu Nicolau). Locomotiva 
trebu’e să lupte însă pentru 
eliminarea unor lipsuri care mai 
persistă în comportarea ei. Dintre 
acestea vom semnala insuficienta 
pregătire a jucătorilor pentru ac
țiunile de pe fundul terenului, ne- 
inulțumitoarea tărie și precizie a 
serviciilor, neutilizarea unor forme 
mai variate ale loviturii de atac
etc.

DINAMO BUCUREȘTI, campi
oana din 1953, s-a clasat pe locul 
trei. începutul și sfîrșjtul campio
natului au însemnat momente de 
derută pentru formația d'namov's- 
iă care a practicat în aceste pe
rioade, jocuri sub posibilitățile com- 
ponenților lotului, in comparație cu 
anul 1953, se poate spune că di- 
namoviștii au fost uneori nesiguri, 
nervoși, lipsiți de hotărîre în ac
țiuni, adică ne-au reamintit lipsu
rile care frînau progresul echipei 
acum 2-3 ani. Este necesar ca în 
jocul echipei să intervină o mai 
puternică maturitate; mulți dintre 
jucători comit greșeli copilărești, 
după faze de un ridicat nivel. In 
plus, o mai mare atenție trebuie 
acordată elementelor tinere ridicate 
în formație (Botez, Miculescu, Mo
rarii), care se găsesc în momen
tul Jiotărîtor al confirm rii posibi
lităților Ier

PROGRESUL BUCUREȘTI a 
fost cea mai incons’antă echipă a 
competiției. A avut o comportare 

bună în partidele din ultimele eta
pe ale returului. A practicat însă 
și jocuri de o foarte slabă valoare 
(partida cu Știința Cluj). Echipa 
nu are stabilitate morală. Trebuie 
lucrat mai mult pentru omogeniza
rea lotului, fiindcă acum exista di
ferențe de valoare între jucătorii 
titulari.

ȘTIiNȚA ARAD o echipă care a 
muncit mult ca să se afirme și care 
a reușit. Sa nu uităm că a întrecut 
în clasament și pe teren echipe cu 
„state" de serviciu mai serioase 
și mai vechi decît ea (Știința Cluj, 
Știința Timișoara). Jucătorii din 
Arad știu să lupte, știu ce vor și 
asta e foarte important pentru faza 
in care s-au găs’t în campionatul 
trecut. De acum trebuie să se pună 
mai serios accent pe perfecțio
narea tehnică și tactică. In anul 
acesta, avem tot dreptul să .pre
tindem de la arădani jocuri de 
concepție mai avansată.

ȘTIINȚA CLUJ a fost mult mai 
bună jn tur decît în retur, nu nu
mai ca rezultate, ci» mai ales, în 
ceea ce privește comportarea. In a 
doua parte a clasamentului, jucă
torii s-au pregătit cu mai puțină 
conștiinciozitate și urmările nu s-au 
lăsat așteptate.

Aceleași lucruri se pot spune si 
despre ȘTIINȚA TIMIȘOARA, 
echipă cu multe posibilități și cu 
destulă experiență. Și aici lipsa 
de organizare a muncii din cadrul 
secției a dus la rezultate negative.

Dimpotrivă, o echipă care a avut 
o comportare ascendentă este ME
TALUL ORAȘUL STALIN. In 
special în a doua parte a întrece
rii, voleibaliștii din Orașul Stalin 
au dovedit serioase progrese, iar 
asta niumai pentru că atonei au fă
cut antrenamente serioase și con
știincioase.

METALUL PLOEȘT1 a manifes
tat fluctuații de comportare ca și 
ȘTIINȚA IAȘI. Se poate vorbi la 
ambele echipe de inconstanță, nu 
numai de la meci la meci, ci și 
în'ăuntrul aceluiași joc și chiar de 
la fază la fază. Trebuie adăugat că 
antrenorii ambelor echipe nu au 
muncit cu suficientă seriozitate pen
tru lichidarea deficiențelor, chiar 
ș: a celor de ord-n disciplinar, exis
tente la im moment dat.

Și fiindcă sîntem la acest capitol, 
să amintim de acei antrenori ca.re 
s-au străduit în tot timpul grelei 
întreceri să-și pregătească echipa 
cît mai bine, și să învețe pen
tru aceasta ei înșiși cît mai multe 
lucruri noi și ițtile. Din rîndul a- 
cestora îi vom cita pe Va Ier iu Mo- 
raru (CCA), Gh. Consțandnescu 
(Dinamo). Gh. Petrescu (Locomo
tiva), Tănase Tănase (Metalul Ora
șul Stalin), etc. Nu același lucru 
se poate spune despre alțî antre
nori, care s-au cam lăsat pe țîn- 
jală și chiar au neglijat echipele 
pe care le-au avut jn grijă: Ște
fan Stuparu (Metalul Ploești), Vic
tor Fulger (Știința Cluj), Theodor 
Baloș (Știința I^și) etc.

Trebuie subliniată de asemenea 
contribuția arbitrilor din rîndul că
rora s-au evidențiat C. Armășescu, 
Gh. Iouescu, Patru Zoe, Socrale 
Gheorghiță, etc. Elementele tinere 
care au fost folosite și care vor fi 
întrebuințate și în viitorul campio
nat trebuie să se pregătească mai 
conștiincios pentru a corespunde 
(V. Grădinarii, D. Nicolau, L. Grup 
etc.).

In altă ordine de idei, este ne
cesar ca toate colectivele să se 
îngrijească mai serios de amenaja
rea terenurilor sau sălilor unde 
au loc întîlnirile. In campionatul 
pe 1954 întrecerile desfășurate la 
Cluj sau Timișoara, de pildă, au 
avut mult de suferit din cauza te
renurilor și sălilor necorespunz.ă- 
toare. Colectivele pot urma exem
plul colectivului Știința Arad, a că
rei conducere a făcut toate efortu
rile pentru o bună pregătire a te
renului și a celorlalte condiții de 
joc.

Iată acum clasamentul oficial al
campionatului categoriei A la volei
masculin pe anul 1954;
1. C.C.A. 18 16 2 52:15 34
2. Locom. Buc 18 16 2 52:16 34
3. Dinamo Buc. 18 14 4 46:21 32

4. Progresul Buc. 18 12 G 44:30 30
5. Știința Arad 18 7 11 31:38 25
6. Știința Cluj 18 7 11 32:43 25
7. Știința Tim. 18 5 13 28:44 23
8 Met Or. Stalin 18 5 13 25:43 23
9. Metalul Ploești 18 4 14 17:49 22

10. Știința Iași 18 4 14 20:48 22

Fază din joctd C CA — Dinamo București, disputat in ultima eta
pă a campionatului.

(V. Analiza activității atletice din anul 1954
Făcind analiza competițiilor 

noastre de atletism cu caracter in
tern din anul 1954, nu ne este prea 
gieu să constatăm că, din lungul 
șir al acestora, competiția cea mai 
importantă pentru noi a lost cam
pionatul republican pe ecnipe. A- 
ceasită întrecere pe echipe, orga
nizată după o formulă nouă pen
tru noi, după exemplul competiți
ilor de la jocurile sportive, tenis 
și scrimă, a cunoscut chiar în pri
mul său an de desfășurare un fru
mos succes. Prin organizarea unui 
asemenea campionat s-au avut în 
vedere o serie die obiective pe care 
întrecerea era chemată să le înde
plinească Astfel, este vorba de a- 
sigurarea unei activități competi- 
(ionale continue pentru un număr 
cit mai mare de atleți, în specia’, 
atlete; de a trezi și stimula inte
resul pentru atletism la cele mai 
multe dintre asociațiile noastre; de 
.t activiza munca antrenorilor în 
a descoperi. îndruma și folos' noi 
elemente; de a ridica nivelul teh
nic al celor mai multe dintre pro
bele atletice (fapt de altfel înde
plinit, mai cu seamă la proba de 
10.000 m.); de a produce un ade
vărat reviriment organizatoric în 
anumite orașe și de a angrena un 
număr cît mai mare de arbitri, etc.

Cercetînd citeva d;n aceste obiec
tive, putem constata cu satisfacție 
că. prin desfășurarea sa, campio
natul republican de atletism pe e- 
chlpe le-a dus la îndeplinire.

Multe dintre cele mai bune re
zultate și recorduri obținute de 
atleții noștri în anul 1954 au fost 
realizate de ei în cadrul celor opt 
etape ale întrecerii. Astfel, între 
cele mai bune 10 rezultate ale a- 
nului 1954, di-n totalul de 270, a- 
proape jumătate (127=79 la băr- 
bați+48 la feme') sînt cele reali
zate în această întrecere, ceea ce 
reprezintă un procentaj de 47 ta 
sută. Dintre acestea, cele mai mul
te au fost obținute la: bărbați —1 
la disc, 6 la 201,10.000,5 km. marș, 
suliță și triplu salt; la femei — 7 
la 200,6 la 100, 400 și disc.

De aici reiese că prin acest cam
pionat au fost sprijinite în primul 
rind acele probe deficitare, ca 
10.000 m și sulița, creindu-se ast
fel premizele necesare salturilor ca
litative, la cele mai multe probe, 
pentru anul 1955.

Din. cele 156 de recorduri repu
blicane, doborîte. egalate și stabi
lite anul trecut în aer liber, 28 
au fost realizate în cadrul acestei 
competiții, ceea ce reprezintă un 
procentaj de 21,37 la sută. Dintre

CARNET CULTURAL SPORTIV
• A apărut revista „CULTURA 

FIZICA ȘI SPORT" nr. 12, cu ur
mătorul cuprins: A șaptea aniver
sare a Republicii Populare Romî- 
ne; învățăminte în urma campio
natului mon-dial de pentatlon, de 
Vanghele Chiose; Cum a ajuns Ja
nusz Sidlo cel mai bun aruncător 
de suliță din Europa, de R. Vilara 
și T. Vornicu; Pregătirea schioru
lui fondist în etapa precompetițio- 
nială, de lector V. Teodorescu, prof- 
A. Vrabie și antrenor I. Berindei; 
Analiza elementelor tehnice — din 
punct de vedere tactic — a’.e jo
cului de volei, de asistent V. Su
rugiu; Probleme științifice ale 
sportului de tip nou aplicate la 
sportul călare, de Gh. Nicolescu, 
președintele Colegiului de antre
nori din Comisia centrală de că
lărie; Din experiența muncii cate
drei de educație fizică de la In
stitutul politehnic dn Timișoara, 
de C. Bucur, șe 'i' c-’tedrei de e- 
ducație fizică a I.P.T.: Prob'ema 
terminologiei sportive, de asistent 
C. Tudose.

obținut atleții de la 
cei de la Dinamo, 

două

acestea 15 au
Locomotiva, 4
3 cei de Ia Știința și cite 
cei de la C.C.A , Metalul și Re
colta. Pe categorii, au fost obți
nute următoarele recorduri:

jun. I jun. II total
3
4
7 

6
6

12

15
13
28 

între-

bărbați 
femei

total

sen.
6
3 
9

De asemenea, cu prilejul
cerilor din cadrul acestui campio
nat au fost realizate următoarele 
performanțe, echivalente cu nor
mele de clasificare sportivă, exis
tente în anul 1954: la bărbați — 
13 de maestru și 119 de categoria 
f-a; la femei — 3 de maestru și 
62 de categoria l-a. In total, deci. 
197 de astfel de performanțe.

Pentru a fi cît mai bine repre
zentate în acest campionat, foarte 
multe dintre echipele participante 
s-au preocupat îndeaproape de ri
dicarea a numeroase elemente ti
nere, dintre care mulți au arătat 
talent și seriozitate în pregătire, 
ca de pildă: Maria Zottu, Maria 
Diți, Emeric Solyom, Xenofonte Bo
boc, Sergiu Știrbu, Gheorghe Po
pescu, Victor Albu, Mircea Stein, 
Mircea Ursac, Alexandru Bizim, 
etc.

La cele 8 etape ale campionatu
lui, în sumă globală, trebuiau să 
participe 4.428 de concurenți la 
toate probele (54 de concurenți x 9 
echipe x 8 etape). In total, au fost 
următoarele cazuri de neprezentări. 
abandonări și descalificări: Nepre
zentați: C.C.A. (35 de bărbați+59 
de femei, care le-a.u adus, de la 
început, o scădere de 470 puncte). 
Știința S.M.T.C.F. + Voința (14 
bărbați + 2 femei), Metalul (2B.), 
Progresul (2 B.) și Știința Bucu
rești (4 B.); Abandonați: Știința 
Buc. (6 B. + l F.), Știința SMTCF 
•v Voința (5 B.), Locomotiva (1 
B. + 1 F.), Constructorul -f- FI. 
roșie (1 B. + 1 F.), C.C.A. la fel, 
Știința Cluj (1 B.) și Dinamo.
Progres«l (1 F.); Descalificați: nu
mărul total al acestora se ridică 
la 81, dintre care 55 bărbați. Cele 
mai multe cazuri de descalificare 
au fost întilnite la C.C.A. (11 B. 
H F.), Știința S.M.T.C.F. + Vo

ința (11 B.), Știința Cluj (9 B.+- 
2 F.). etc.

Dar, din cercetarea acestei si
tuații se pot desprinde, desigur, 
nu numai concluzii, dar și sarcini 
concrete de viitor.

GEORGE BALEANU 
din Comisia Centrală de 

atletism
ROMEO VILARA

• Revista FOTBAL nr. 6, re
cent apărută, are următorul cu
prins: Republica Populară Romînă 
lsi consacră toate forțele luptei 
pentru triumful păcii și colaboră
rii între popoare (editorial); Ana
liza campionatului republican de 
juniori pe 1954, de N. Petrescu și 
C Drăgușin, antrenori; Exerciții 
pentru perfecționarea trasului la 
poartă, de N. Roșculeț,, antrenor; 
Antrenorul și relațiile lui cu jucă
torii, de Gh. Ola, asistent I.C.F.; 
Arbitrii și colaborarea lor la pre
sa sportivă, de M. Popa, arbitru; 
Flacăra Ploești. în afară... de joc; 
Apărarea la om și în zonă, de A. 
Kalinin, maestru al sportului; în
vingătorii (prezentarea echipelor 
Flamura roșie U.T.A. și Metalul 
Reșița); Analiza campionatului de 
calificare pentru categoria B; 
Printre fotbaliștii de la Recolta 
G.A.S.-Za’.ău, de N. Rozenberg; Din 
activitatea tehnică a unui colegiu 
raional die arbitri, de A. Simion și 
M Lâzărescu; Exerciții specia'e 
pentru interi; Ofsaid; Profesorul 
de matematică, schiță de N. Con

Campionatul 
de calificare la bob
In timp ce lucrările de amenaja-» 

re a pîrtieî de bob de la Poiana 
Stalin a-u sistat din cauza timpului 
nefavorabil, la Sinaia amenajarea 
PÎrtiei pentru campionatul de caii-» 
ficaire continuă cu intensitate. Al
titudinea la care este situată a- 
ceastă p’rtie a făcui ca mortarul 
pus de constructorii pîrtiei pe vi
raje să nu se. dezghețe, ci să se 
mențină în condiținni satisfăcă
toare.

Cît despre campionate, a cl or 
desfășurare va avea loc cu începe
re de la 20 ianuiris, trebuie să 
arătăm că în vederea lor organi
zatorii au făcut pregătiri șpec'ale. 
Astfel, lucrările de amenajare a 
pîrtiei vor fi încheiate pînă la 18 
ianuarie, cînd va avea loc recep- 
ționarea. Pc data de 19 ianuarie 
pîrtia va fi închisă, iar a doua zi 
vor începe coborîrile oficiale de 
antrenament

La 19 ianuarie va avea loc șe
dința tehnică, la care vor partici
pa delegații colectivelor sportive, 
concurențij și arbitrii Cu această 
ocazie va avea loc tragerea la 
sorți, în vederea stabilirii manșe
lor. De asemenea, cu acest p'ilej 
organizatorii le vor face concurcn- 
ților și delegaților de colectiv.- a- 
numi'e comunicări cu privire la 
buna desfășurare a întrecerilor.,

Cronometrajul coborîrilor se va 
efectua cu ajutorul celulei foto- 
electrice. In -privința cronometraju
lui este b'ne să arătăm ca anul a- 
cesta organizatorii s-:u gîndit ca 
pentru fiecare echipaj să se alcă
tuiască o fișă specială pe care să 
fie trecuți timpi' intermediar: e- 
fectuați de echipajele respective în
tre anumite puncte de traseu. Pe 
baza acestor timpi vor fi alcătuite 
grafice, care pot ajuta sportivilor să 
vadă cu precizie porțiunile de 
pîrtie pe care — din anumite mo
tive — boburile n-au coborît așa 
cum ar trehui.

De-a lungul pîrt ei, și în special 
la viraje, vor fi instalate posturi 
telefonice, p*in care Se va comu
nica în permanență la start situa
ția de pe traseu.

Reuniunea de lupte 
de miine

Prima mr.re reuniune de lupte a 
anului se desfășoară tnîine dimi
neață, începînd de la ora 10. în 
sala Dmamo din Capitală. Anun
țarea acestei gale a stîrnit un in
teres deosebit, ținînd seama că în
trecerile se desfășoară între cei 
mai buni luptător' din țară, se
lecționați în lotul reprezentativ.

Fiecare din cele opt întîi.iiri at 
putea constitui singure „cap de 
afiș" al unei reuniuni. Foarte dis
putate se anunță însă meciurile 
dintre D. Pîrvulescu — M. Schultz, 
N. Preșa — A. Ruzsi, V. B-uIarca- 
V. Popovici, V. Ono'u — L. Bujor,
A. Șuii — Gh. Marton.

In afară de acestea, se vor mai 
disputa întîlnirile crntre I Gașnir-
D. Cuc, Fr. Horvath — M. Ș and or 
și O. Forai — T. Tarbă.

stantin; Daruri pentru 1955 (epi
grame); Fotbal peste hotare; 
Fotbal în întrebări și răspunsuri; 
Din activitatea Comisiei centrale; 
Răspundem cititorilor; Cărți noi 
și o pagină de jocuri distractive.

• Duminică 16 ianuarie, ora 14 
și 20.30, postul nostru de radio va 
transmite un RADIO-MAGAZIN pe 
teme sportive, redactat de Jack Be- 
rariu și George Mihalache, în co
laborare cu V. D. Popa, V. Ar- 
năutu și. Marius Godeanu. Muzica t 
George Klein, Regia artistică : Val. 
MoVdoveanu. Interpretarea : N. 
Stroe, artist emerit al Republicii 
Populare Rornîne, N. Găndescu, 
Virginica Popescu, Mircea Crișan, 
V. Tomazian, Zizi Șerban, I. Ui
meați, Al. Giovani, Horia Șerbă- 
nescu. Radu Zaharescu, 1. Antones
cu-Cărăbuș. Ioana Matache. Cîntă t 
Florin Dorian, I. Kinsbury și trio 
Armonia.



I

CU PRIVIRE
’ a) PISTĂ 1- Probe conta tfcnp, plecări separate Wtați

Categoria 1.000 m. ștart 
de pe loc

4-000 n. ștert 
te pe tec 

fwm. wdriridtsria)

4.000 m. ștart 
te pe tec 

(arm. pe echipe)

Maestru 1.12.00 S 10.00 4J&0.00
Categoria I 1.15.00 5l29.00 5.00.00
Categoria II 1.20.00 5 50.00 550.00
Categoria Ui 1.25.00 6.05.00 5.35.00
Juniori 1.29.00 6,20.00 5.50.00

Categoria 1.000 m. ștart 
de pe

2.000 m. ștart 
de pe toc 

(urm. indivjduaiâ)

3.000 m. ștart 
de pe toc 

(urm. individuală)

Maestru 1.22.00 2^0.00 4.00.00
Categoria 1 1.27.00 3.00.00 4.12.00
Categoria 11 1.34.00 3.15.00 4.35.00
Categoria UI 1.40.00 3.30.00 4.55.00
luniori 1.45.00 3.50.00 5.15.00

La probele de urmărire pe echipe 
norma se acordă și ultimului aler
gător, dacă acesta sosește la cel 
mult o lungime de cd de al trei
lea alergător.

2. Probe contra adversar (bărbați 
și femei) cu plecări în bloc ’

Maestru

— Să realizeze pe ultimii 200 m. 
ai probei de viteză timpul de 11,5 
la bărbați și 13.4 Ia femei.

Categoria l-a

— Să fi cîștigat titlul de cam
pion al R.P.R. de semi-fond,

— să realizeze pe ultimii 200 
m. ai probei de viteză timpul de 
12.2 ia bărbați sau 14,4 la femei.

Categoria 11-a
— Să fi participat și să se fi 

clasat la Campionatele R.P.R. în 
etapa finală, cîștigînd cel puțin 
o încercare la viteză sau clasîndu-

Categoria Medii orare
200 km.

Medii orare
150 km.

Mcxfii orare
100 km.

Medii arare
50 km.

Maestru 40 km/h 41,6 km/h 43 km/h
Categoria I-a 37 km/h 38,5 km/h 41 km/h —
Categoria Il-a 33 km/h 34 km/h 35 km/h 37 km/h
Categoria III-a — — 31 km/h 33 km/h

Categoria 50 km. 30 km. 20 km.

Semicurse III-a 32 km/h 33 km/h 34 km/h
Juniori oraș — 27 km/h 29 km/h —

Femei (traseul trebuie să fie dus-întors sau circuit)

Categoria 50 km. ' 30 km. 20 km. 10 km.

Maestru 36 km/h 37 km/h —
Categoria I-a 33 km/h 34 km/h 35 km/h —
Categoria Il-a — 30 km/h 31 km/h 32 km/h
Categoria III-a — — 27 km/h 28 km/h

d— — 25 km/h 26 km.1i
Categoria junioare — — 25 km/h 26 km/h
Notă cula media orară, care va trebui să 1 2. Probe cu plecări separate
La bărbați și femei. pentru 1 corespundă normei pentru distanța (individual)

cursele cu distanțe intermediare ce- imediat inferioară din tabel.
lor arătate în tabele, se va cal- 1 Bărbați

Categoria Timpul pe
100 km.

Timpul pe Timpul pe
50 km.

Maestru 2 h 34,00
Categoria I-a 2 h 46,00 — —
Categoria Il-a 3 h 05,00 2 h 274» 1 h 28.00
Categoria Ml-a 3 h 25,00 2 h 40,00 1 h 38,00
Juniori — — 1 h 55,00

Ciclism

se în primele 75% din locuri la 
semifond

— sau să fi obținut titlul de 
campion regional la viteză sau la 
semifond.

— sau să fi realizat pe ultimii 
200 m ai probei 13,6 la bărbați, 
sau 15,6 la femei.

— sau să se fi clasat într-un 
concurs la proba de viteză sau 
semifond înaintea a cel puțin 4 
alergători de cat. Il-a (ai probei 
respective) cu condiția ca aceștia 
să fi terminat cursa.

Categoria III-a
— Să se fi clasat odată pe locu

rile 2-8 la campionatul regional de 
viteză sau semifond, cîștigînd cel 
puțin o încercare la viteză sau în- 
trecînd cel puțin 4 concurenți (la 
femei 2 concurente) la semifond,

— sau să se fi clasat odată pe 
locul 1-4 (femei locul 1-2) într-o 
competiție cu caracter orășenesc 
sau regional, la care au luat parte 
cel puțin 8 concurenți (la femei 
4 conc.),

— sau să fi realizat pe ultimii. 
200 m ai probei de viteză, timpul 
de 15,0 la bărbați și 17,0 la femei.

— sau să se fi clasat într-un 
concurs de viteză, semifond sau 
eliminare, înaintea a cel puțin 4 
alergători de cat. III-a cu con
diția ca aceștia să nu fi abandonat.

Juniori

— Să se fi clasat de două ori 
în decurs de un an în concursuri 
rezervate juniorilor, pe primele 
753?, din locuri la semi-fond sau 
pe primele 50% din locuri la vi
teză

b) ȘOSEA
1. Probe cu plecări în bloc (bărbați)

Traseul trebuie să fie în circuit 
sau dus-întors, cu excepția trasee
lor București-Orașul Stalin-Bucu- 
rești și etapelor curselor cu mai 
mult de două etape. 

cros al R.P.R. precum și cursele 
de ciclo-cros organizate de diferite 
organizații sportive, acestea cu 
condiția ca traseul să măsoare cel 
puțin 15 km. pentru bărbați și 5 
km. pentru femei.

Maestru

— Să fi cîștigat de două ori 
consecutiv și de trei ori alternativ 
în decurs de cinci ani campionatul 
R.P.R. și să aibă clasificare de 
eel puțin categoria I-a la șosea 
saii Ia pistă.

Categoria I-a
— Să fi cîștigat odată Campio

natul R.P.R.
— sau să se fi clasat de două 

ori consecutiv pe locurile 2-4 în fi
nalele campionatelor R.P.R. la băr
bați iar la femei pe locurile 2-3 și 
să aibă cel puțin categoria Il-a la 
șosea sau la pistă.

Categoria Il-a

— Să se fi clasat odată pe 
locurile 2-8 în finalele Campiona
telor R.P.R. (la femei locurile 2-4).

— sau să se fi clasat odată pe 
locul 1 în etapa regională a cam
pionatului R.P.R. sau pe locurile 
1-3 în campionatul regiunilor Arad, 
Cluj, Oradea, Ploești, Stalin, Ti
mișoara, cu condiția participării a 
cel puțin 5 concurenți care să fi 
terminat cursa în limitele timpu
lui de control.

— sau să fi cîștigat o cursă de

Handbal
Bărbați

Maestru

Să fi făcut parte din echipa (sau 
echipele) care au cîștigat 2 ani 
consecutiv sau de 3 ori alternativ 
în 5 ani, campionatul R.P.R. par- 
ticipînd efectiv la 75% din jocurile 
disputate și să joace efectiv odată 
în echipa R.P.R. în jocuri inter- 
țări.

Să fi jucat efectiv în echipa 
R.P.R. in cel puțin 6 jocuri inter- 
țări cîștigate.

Sau să fi jucat de 10 ori în e- 
chipa R.P.R. în întîlniri inter-țări.

Categoria I-a

Să fi făcut parte din echipele 
participante în campionatul R.P.R. 
categoria A ciasate in prima jumă
tate a clasamentului cu o partici
pare de 75% din jocuri.

Sau să fi făcut parte din echi
pele participante în Campionatul 
R.P.R. categoria A timp de 2 ani 
consecutiv, participînd la 75% din 
jocuri în fiecare an cu condiția ca 
echipa să nu fi retrogradat.

Sau să fî făcut parte din echipele 
participante în campionatul catego
riei B în prima jumătate a clasa
mentului timp die 4 ani consecutiv 
participînd la 60% din jocuri în 
fiecare an.

Sau să fi jucat odată în echipa, 
R.P.R. 

ciclo-cros care să îndeplinească 
condițiunile prevăzute în preambu
lul prezentului capitol.

— sau să se fi clasat odată pe 
locul 1-5 în campionatul regiunii 
București.

Categoria III-a

— Să fi luat parte la etapă re
gională a campionatelor R.P.R. de 
ciclo-cros terminînd cursa în limi
tele timpului de control.

Juniori <
— Să se fi clasat de două ori în 

decursul unui an pe locurile 1-3 
în competiții rezervate juniorilor.

Notă
f

Categoria Juniori se obține pe 
biciclete de semicurse sau de oraș, 
evidența ținîndu-se separat.

Confirmarea categoriei

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

a) să realizeze integral norma 
în cazul cînd aceasta este expri
mată în standarduri.

b) să repete o singură dată una 
din norme în oricare din condi
țiile prevăzute pentru obținerea ca
tegoriei în cazul cînd aceasta 
constă în ocuparea unui anumit loc 
în clasament sau realizarea unui 
anumit procentaj.

Categoria lll-a

Să fi făcut parte din echipele 
participante în campionatele ofi
ciale organizate cu minimum 6 e- 
chipe, cu excepția ultimelor două 
clasate și avînd o participare de 
75 la sută din jocuri.»

Sau să fi făcut parte din echi
pele participante în campionatul ca
tegoriei B la minimum 5 jocuri.

Sau să fi făcut parte din echi
pele participante în campionatele, 
direct regionale organizate în ce
lelalte regiuni cu o participare de 
75% din jocuri.

Sau să fi făcut parte din echi
pele a căror performanță dă drep
tul sportivilor săi la categoria Il-a 
de clasificare și să fi participat la 
minimum 5 jocuri oficiale.

Fete

Maestru

Să fi făcut parte din echipa (sau 
echipele) care a cîștigat 2 ani con
secutiv sau de 3 ori alternativ în 
5 ani campionatul R.P.R. partici
pînd efectiv la 60% din jocurile 
disputate și să joace efectiv odată 
în echipa R.P.R. în jocuri inter-țări.

Sau să fi jucat efectiv cu echipa 
R.P.R. în cel puțin 6 jocuri inter- 
țări cîștigate.

Sau să fi jucat de 10 ori în echi
pa R.P.R. în întîlniri inter-țări.

Categoria I-a
Femei

Categoria 25 km. 20 km. 15 km.

Maestru 42.00 ~ •
Catewria I-a 47.00 37.00 —
Categoria Il-a 52.00 42.00 32.00
Categoria III-a 50.00 47.00 35.00
Juniori (fete) — 50.00 38.00

Notă | parate se dispută pe un traseu în 1 3. Probe cu ptecări separate
Probele individuale cu plecări ae- 1 circuit sau dus-întors. 11 (pe echipe)

Categoria 100 km. 80 km.

Maestru
Categoria I-a
Categoria ll-a
Categoria III-a

Noiă I
Probele pe echipe cu plecări se- I 

parate trebuie să se dispute în cir- J

2 h 17.00 —
2 h 26.00
2 h 46.00 2 h 06.00
3 h 07.00 2 h 21.00
cuit sau dus-întors. Norma se a- 
cordă tuturor cicliștilor din echipă 
care au realizat timpul propus. 

c. Cicfo-cros (bărbați și femei)
Contează pentru clasificare cure

le pentru cainp.Lnatul de ciclo-

Categoria Il-a

Să fi făcut parte într-un an din 
echipele participante în Campiona
tul R.P.R. categoria B și să fi par
ticipat la 75% din jocuri.

Să fi luat parte efectiv la mini
mum 5 jocuri pentru una din echi
pele participante în campionatul 
R.P.R. categoria A.

Să fi făcut parte . din echipele 
participante în etapa inter-regiunii 
a campionatalui de oaWioare și să 
fi participat la 75% d:n jocuri.

Sau să fi făcut parte din echipele 
participante în campionatele di
rect regionale organizate de regiu
nea Timișoara, Stalin și Orașul 
București, cu excepția ultimelor 
două echip? și să fi participat la 
75 la sută din jocuri.

Să fi făcut parte din echipele 
participante în campionatul R P.R. 
categoria A clasate în prima jumă
tate a clasamentului cu o partici
pare de 60% din jocuri.

Sa-u să fi făcut parte din echi
pele participante în campionatul 
R.P.R. categoria A timp de 2 ani 
consecutiv cu o participare de 60% 
din jocuri, cu condiția ca echipa 
să nu fi retrogradat.

Sau să fi jucat efectiv odată în 
echipa R.P.R.

Categoria Il-a

Să fi făcut parte din echipele 
participante în campionatul R.P.R. 
categoria A clasate în a doua ju
mătate a clasamentidui avînd o

(confirmase in pag. 5-a)
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participare de 60% din jocuri.
Sau să fi făcut parte din echi

pele participante în campionatul 
R.P.R. categoria A clasate în pri
ma jumătate a clasamentului și să 
ii luat parte la. minimum 5 jocuri.

Sau să fi făcut parte din echi- 
>ele pârtie i pante în campionatul de 
talificare etapa inter-regiuni și să

Maestru

Să fi făcut parte din echipa care 
a cîștigat 3 ani consecutiv sau de 
4 ori alternativ în 6 ani campio
natul R.P.R. și să fi jucat odată 
în echipa R.P.R. într-un joc inter- 
țări.

Să fi jucat în 4 întîlniri inler- 
țări cîștigate de echipa R.P.R.

Să fi jucat de 15 o>ri în echipai 
R.P.R. în ini finiri inter-țări.

Categoria de Categorii de împins cu Smuls cu Aruncat cu Total la înde- Total la neîn- Observați uni
clasificare greutate ambele ambele ambele plinirea norme- deplinirea nor- speciale

brațe brațe brațe lor la fiecare melor la dife-
stil rite stiluri

MAESTRU Cea mai ușoară 80 82,5 112,5 275 280
Semi-Usoară 90 92,5 120 302,5 305
Ușoară 97,5 100 130 327,5 330
Semi-Mijlocie 105 107,5 140 353,5 355
Mijlocie 110 115 147,5 372,5 375
Semi-Grea 115 120 157,5 392,5 395
Grea 122,5 125 165 412,5 415

CATEGORIA I-a Cea mai ușoară 70 72,5 100 242,5 245
Semi-Ușoară 80 82,5 105 267,5 270
Ușoară 85 87,5 115 287,5 290
Semi-Mijlocie 90 92,5 125 307,5 310
Mijlocie 95 97,5 130 322,5 325
Semi-Grea 100 102,5 135 337,5 340
Grea 105 110 142,5 357,5 360

CATEGORIA ll-a Cea mai ușoară 60 62,500 80 202,500
Semi-Ușoară 67,500 70 90 227,500
Ușoară 72,500 75 100 247,500
Semi-Mijlocie 77,500 80 107,500 265 —
Mijlocie 82,500 85 112,500 280
Semi-Grea 85 87,500 115 287,500
Grea 90 92,500 117,500 300

CATEGORIA III-a Cea mai ușoară 47,500 50 70 167,500
Semi-Usoară 55 57,500 75 187,500
Ușoară 60 62,500 80 202,500
Semi-Mijlocie 65 67,500 85 217,500
Mijlocie 70 72,500 90 232,500
Semi-Grea 75 77,500 100 252,500
Grea 80 82,500 105 267,500

NOTA Pentru obținerea clasifi
cării, sportivii trebuie să realizeze 
normele prevăzute mai sus la fie
care din cele trei stiluri. Pentru 
maeștri și categoria I-a se ad
mite neîndeplinirea normei la unul

A. Viteză
Maestru

— Să fi obținut de două ori 
consecutiv titlul de campion R.P.R. 
la aceeași clasă și categorie în 
același gen de competiție, la care 
să se fi clasat de fiecare dată mi
nimum 5 alergători

— Să se fi clasat pe locurile 
I-I.I1 în clasamentul individual al 
unui concurs, internațional de vi
teză pe circuit, coastă sau șosea, 
la una din clasele de mașini la 
care au participat cel puțin 10 a- 
lergători din 4 țări participante.

Notă
La clasa 100 cmc. nu se acordă 

titlul de maestru.
Nu poate fi clasificat maestru, 

acela care în prealabil nu a obți
nut categoria I-a la motocros sau 
regularitate.

La categoria B. sidecaristul nu 
poate obține titlul de maestru dacă 
nu are clasificare de categoria I-a 
ca, conducător.

Categoria I-a

— Să fi obținut locul I în Cam
pionatele pe circuit sau coastă.

— Să fi obținut de 2 ori con
secutiv locul II sau III la cam
pionatele de viteză pe circuit sau 
coastă.

Categoria A — clasa 100
e A — „ 125

A — „ 150
„A — „ 250
..A — 350
.•A — „ , 500
» B ___ pin; 

fi participat la 60% din jocuri.
Sau să fi făcut parte din echipele 

participante în campionatele direct 
regionale organizate în regiunile 
Stalin, Timișoara și Orașul Bucu
rești cu excepția ultimelor 2 cla
sate și să fi participat la 60% din 
jocuri.

Categoria III-a

Să fi făcut parte din echipele 
participante în campionatele ofi

Hochei pe gheață
Categoria l-a

Să fi jucat odată în echipa 
R.P.R.

Să fi făcut parte din echipele 
clasate pe locurile I—III în cam
pionatul R.P.R. și să fi participat 
la 75% din jocuri.

— Să fi făcut parte din echipa 
cîștigătoare a unui concurs inter- 
orașe cu participarea a minimum 4 
echipe de orașe jucînd în 75% din 
jocuri.

Haltere

sau două stiluri, cu condiția ca 
norma celor trei stiluri să cores
pundă normei prevăzute la coloana 
„Total la neîndeplinirea normelor 
la diferite stiluri". Rezultatele la

Motociclism
— Să se fi clasat în primele 6 

locuri într-un concurs internațio
nal

Notă
Nu se poate obține clasificarea 

de categoria I-a dacă în preala
bil nu s-a obținut categoria Il-a 
la motocros s.au regularitate.

Sidecaristul nu poate obține cla
sificarea de categoria I-a dacă în 
prealabil nu are categoria Il-a ca, 
conducător.

Categoria 11-a

— Să fi obținut un timp de 6% 
mai slab decît cel al cîștegătorului 
probei respective, avînd în preala
bil categoria IlI-a la motocros sau 
regularitate.

Notă

Sidecaristul nu poate obține cla
sificarea de categoria Il-a decît 
dacă a obținut în prealabil cate
goria IlI-a ca conducător.

Categoria ILI-a

Nu se acordă la concursurile 
de viteză.

Notă

La concursurile de viteză pe 
circuit cursele se vor alerga pen
tru clasificare în mod obligatoriu 
pe următoarele distanțe:

cmc sport minimum 20 km
cmc sport »> 50
cmc sport (femei) ,, 30 ♦»
cmc sport 60 »,
gnc sport » 80 »»
cmc sport •» 110 »»
la 750 cmc w 1 60 »»

ciale organizate cu minimum 4 e- 
chipe, cu excepția ultimei clasate 
și să fi avut o participare de 50% 
din jocuri.

Să fi făcut parte din echipele 
participante în campionatele direct 
regionale organizate de celelalte re
giuni cu o participare de 60% din 
jocuri.

Sau să fi făcut parte din echipele 
a căror performanțe dă dreptul 
sportivelor sale la categoria fl-a

Categoria Il-a

— Să fi făcut parte din echipele 
clasate pe locurile IV—VI în cam
pionatul R.P.R. și să fi participat 
la 75% din jocuri.

— Să fi făcut parte din echipele 
leprezentative. ale orașelor Bucu
rești, Cluj. Tg. Mureș, Miercurea 
Ciuc sau Orașul Stalin, participînd 
efectiv la 75% din jocurile unei 
competiții inter-orașe.

cele trei stiluri trebuiesc realizate 
în același concurs.

Pentru obținerea titlului de ma
estru, rezultatele trebuiesc realizate 
într-un concurs arbitrat de cel pu
țin 2 arbitri de categoria I-a.

B. Motocros și regularitate
Maestru

— Să fi obținut în timp de trei 
ani de 2 ori consecutiv titlul de 
campion R.P.R. la clasa respectivă 
și să se fi clasat cdată în primele 
trei locuri, cu condiția ca în probă 
să se fi clasat 5 concurenți la băr
bați și 4 la femei.

Notă
Sidecaristul nu poate obține ti

tlul de maestru dacă niu are clasi
ficarea de categoria I-a ca condu
cător.

Categoria I-a

— Să fi cîștigat odată titlul de 
campion R.P.R. de regularitate 
saiu motocros.

— Să se fi clasat de 3 ori con
secutiv în primele 5 locuri în cam
pionatul de regularitate și rezis
tență al R.P.R.

— Să se fi clasat de 2 ori con
secutiv pe locul II-II1 la campio
natul de regularitate și rezistență 
sau motocros aile R.P.R.

— Să se fi clasat odată pe lo
cul II și de 2 ori pe locul III în 
campionatul de motocros a,l R.P.R.

Notă

Sidecaristul nu poate obține cla
sificarea de categoria I-a dacă nu 
are clasificare de ca egoria Il-a 
ca, conducător de motocicletă

Categoria ll-a

— Să fi participat la finalele 
campionatelor R.P.R. ter.ninînd 
cursa (regularitate și motocros).

— Să fi obținut titlul de cam- 

de clasificare și să fi participat la 
minimum 5 jocuri oficiale.

Confirmarea categoriei

Pentru confirmarea categoriei se 
cere ca în unul din cei 2 ani ur
mători obținerei normei sportivul să 
realizeze o singură dată una din 
norme în ori care din condițiunile 
prevăzute pentru obținerea catego
riei.

Categoria Ilf-a

Să fi făcut parte dintr-o echipă 
care a cîștigat 3 jocuri într-un se
zon, într-o competiție oficială 

Confirmarea categoriei
Pentru confirmarea categoriei se 

cere ca în unul din cei 2 ani ur
mători obținerei normei sportivul 
să realizeze integral una din nor
me în ori care din condițiunile pre
văzute pentru obținerea categoriei.

CONFIRMAREA CATEGORIEI
Pentru confirmarea categoriei se 

cere ca în următorii 2 ani de la 
obținerea normei, sportivul să rea
lizeze odată norma pe baza că
reia i s-a atribuit categoria.

pion regional într-o categorie și 
clasă cu condiția să fi terminat 
3 participant cursa,

— Să fi obținut un rezultat cu 
cel mult 3% mai slab decît pri
mul clasat

Notă

Sidecaristul nu poate obține cla
sificarea de categoria Il-a dacă nu 
are clasificare de categoria III-a 
ca conducător de motocicletă.

In concursurile de motocros pen
tru campionatele regionale traseul 
de motocros va măsura minimum 
50 km. pentru bărbați și 20 km. 
pentru femei. La Campionatul 
R.P.R. etapa finală traseul va mă
sura 100 km. pentru bărbați și 35 
km. pentru femei.

In campionatul regional de re
gularitate traseul va măsura mini
mum 300 km

Categoria II I-a

— Să fi participat în cadrul 
campionatelor de regiune cu con
diția să fi terminat parcursul 3 
concurenți sau 2 concurente.

— Să fi concurat într-o cursă 
de regularitate și una de moto
cros pe care să le fi terminat

Notă generală

Pentru a obține norma de cla
sificare tr. buie să termine cursa 
minimum 5 concurenți sau 4 con
curente

Confirmarea categoriei

Pentru confirmarea categoriei se 
cere ca în următorii 2 ani de la 
obținerea normei sportivul să re
pete o singură dată norma în una 
din condițiile prevăzute pentru ob
ținerea categoriei.

Lupte clasice
și libere

Maestru

— Să fi cîștigat de două ori 
consecutiv sau de 3 ori alternativ 
în decurs de 5 ani titlul de cam-’ 
pion R.P.R. și să fi făcut parte 
din echipa R.P.R. de două ori.

— Să se fi clasat de două ori 
consecutiv, primul la una din cele 
8 categorii de greutate în cadrul 
Campionatului R.P.R. de lupte pe 
echipe cîștigînd 75% din etape 
(cu adversari) și să fi cîștigat în 
acest timp titlul de campion R.P.R.

— Să se fi clasat în campiona
tul R.P.R. de 3 ori pe locul II în 
decurs de 3 ani consecutivi, obți- 
nînd în plus 3 victorii internațio
nale, asupra unor luptători din e- 
chipe reprezentative de țări.

— Să fi obținut 10 victorii asu
pra unor luptători străini din re
prezentative de țări.

Categoria I-a
— Să fi cîștigat odată titlul de 

campion R.P.R. sau să se fi cla
sat pe locul II.

— Să fi obținut o victorie asu
pra unui campion R.P.R. pe anul 
în curs, sau o victorie asupra unui 
finalist și 6 victorii în decurs de 
un an asupra unor adversari de ca
tegoria Il-a.

— Să fi obținut într-un an 9 vic
torii asupra unor adversari de ca
tegoria Il-a.

— Să facă parte dintr-o echipă 
ce participă în campionatul R.P.R. 
pe echipe și să obțină în decursul 
unui an 75% din victorii (cu ad
versari) din numărul etapelor.

— Să fi obținut într-un an 4 vic
torii asupra unor adversari de ca
tegoria I-a.

— Să fi.făct parte în decursul 
unui an din echipa R.P.R. într-o 
întîlnire inter-țări și să aibă o 
victorie internațională.

Categoria Il-a

— Șă fi obținut într-un an 3 
victorii asupra unor adversari de 
categoria Il-a.

— Să fi obținut într-un an 6 vic
torii asupra unor adversari de ca
tegoria III-a.

-- Să facă parte dintr-o echipă 
ce participă în campionatul R.P.R. 
de lupte pe echipă și să obțină în
tr-un an 3 victorii (cu adversari) 
în această competiție.

— Să se fi clasat pentru finala 
campionatului R.P.R. individual în
deplinind condițiile de la paragra
ful l și 2 al categoriei a ll-a.

— Să fi obținut o victorie asu
pra unui adversar de categoria I-a 
sau maestru.

— Să fi obținut în cadrul fina
lei campionatului R.P.R. indivi
dual 3 victorii asupra unor adver
sari de categoria Il-a.

T

Categoria III-a

— Să fi obținut într-un an 2 vic
torii asupra unor adversari de ca
tegoria III-a sau 4 victorii asupra 
unor adversari neclasificați.

— Să se fi clasat pe locul I—IV 
in campionatul raional individual, 
avînd cel puțin 2 victorii.

Juniori

— Să fi obținut într-un an 2 vic
torii în competiții rezervate junio
rilor.

Notă

1. In toate cazurile nu se iau în 
considerare victoriile obținute prin 
reprezentarea adversarilor.

2. O victorie asupra unor adver
sari de categorie superioară, este' 
asimilată cu două victorii asupra 
unor adversari de categorie pro
prie.

...rConfirmarea categoriei

Să obțină în unul din următorii 
2 ani clasificării, două victorii an 
supra unor adversari din categorii 
proprie. |t

(Continuare în numărul viitor)



Toată atenția campionatului 
de tineret!

Astăzi și mîine la Bușteni, cei mai buni schiori iau parte la Cupa Avmtul 1
Comunicatul Comisiei centrale 

de fotbal cu privire la activitatea 
pe anul 1955 a stabilit, printre al
tele, obiectivele în direcția stimu
lării și ridicării elementelor tine
re, cărora li s-au- asigurat noi 
condiții de afirmare prin Înființa
rea campionatului de tineret.

Problema aceasta, a sprijinirii 
activității fotbaliștilor tineri, a 
constituit o preocupare permanentă 
pentru Comitetul pentru Cultură 
Fizică și Sport, pentru Comisia 
centrală de fotbal și pentru presă. 
Nenumărate au fost măsurile și 
articolele de ziar pent • stimula
rea unei preocupări mai mari față 
dc problema ridicării unui număr 
cit mai mare de jucători tineri, 
bine pregătiți și capabili să impri
me fotbalului nostru un dinamism 
și un ritm mai susținut, da’or'tă 
unui elan și unei prospețimi ca
racteristice tineretului țării noastre

In general, secțiile de fotbal și 
antrenorii noștri au neglijat in
struirea unor astfel de ele
mente. situindu-se pe o poziț'e 
greșită, care pleda pentru menți
nerea unor jucători mai virsinici, 
chiar în condițiuni ș' la posibili
tăți egale, cînd Înlocuirea cu ele
mente tinere era pretinsă de îm
prejurări (Crisnic cu Costna, Pa- 
raschiva cu Sima sau Chircoșa la 
Minerul Petroșani, Fe'.ecan cu Ciu- 
că la Metalul C. Turzii, Petrescu 
cu Ne^-șu la Flacăra Ploești etc.). 
Pentru conducători era mai ușor 
să alerge după jucători consacrați 
și cu renume, în speranța ciștigă- 
rii unui titlu, a promovării sau a 
menținerii intr-o categorie superi
oară — așa cum au procedat Lo
comotiva București. Progresul Ora
dea. Metalul Hunedoara Metalul 
București și Flacăra Pitești, de 
exemplu. Au putut aceste colective 
să sădească în astfel de jucători 
sentimentul dragostei pentru co
lectiv sau să dezvo'te spiritul de 
sacrificiu și abnegație? S-au gîn- 
dit vreodată că ga-anți-a cea mai 
solidă a existenței unui colectiv 
este formarea neîncetată de cadre 
proprii? Că aceste cadre se for
mează dintre piticii și juniorii co
lectivului, printr-o activitate înde
lungată, care să devină o adevă
rată tradiție? Că prin formarea și 
ridicarea unor astfel de jucători 
tineri dintre fiii salariați’.or Între
prinderii respective se mărește nu
mărul susținătorilor echipei prin 
atragerea un-ui mai mare număr 
de muncitori din fabrici și uzme 
sau sitnpatizanți din cartierul res
pectiv? Iată ceea ce au uitat cele 
mai multe colective, care s-au lă
sat atrase de perspectiva unor asr 
tensiuni vertiginoase, fără să se 
gindească să-și asigure spatele 
pjfintr-un piedestal trainic și du
rabil: cadrele.

Comitetul pentru Cultură Fizică 
și Sport, prin Comisia centrală de 
fotbal. a venit d.m nou în ajutor 
rul colectivelor, creîndu-le, prin în
ființarea camp onatului de tineret 
cu echipe formate din jucători in 
vîrstă de 18—23 an', posibilitatea 
de a-și împrospăta cadrele cu e- 
lementele tinere atît de necesare. 
Această inițiativă trebuie privită 
cu toată seriozitatea și în același 
timp, sprijinită de colective din

------- O

Conferințele pe țară
ale comisiilor centrele de box și atletism

Ieri au început in Capitală con- • 
ferințele pe țară ale comisiilor cen
trale de box și atletism. Lucrările 
comisiei centrale de box au loc in 
sala de ședințe a redacției ziarului 
„Sportul popular" iar cele ale co

începe returul competiției de handbal in sală
Mîine, salo Horeasra din Capi

tală va găzdui o nouă etapă a 
„Cupei de iarnă" la handbal în sa
lă.

Numărul _ mare de spectatori ca
re au asistat la ultimele jocuri 
probează din pliu că acest sport 
a devenit deosebit de popular în 
rîndurile spectatorilot bucureșteni.

Și nici una din etapele de pînă 
acum n-a dezmințit cu nimic apre
cierea de care a început să se 
bucure handbalul în sală Cu atît 
mai puțin vor putea dezminți acest 
lucru jocurile de m ine, care se a- 
nunță și eie tot atît dc disputate 
ca șj celelalte. 

toate puterile pentiu a și atinge 
scopul. Echipele de tmeret trebuie 
să fie peni.-;- colectivele din cate
goria A un izvor permanent de e- 
lemente capabile oricînd să asigu
re o împiospătare a primer echipe. 
Acest campionat nu trebuie consi
derat ca o simplă obligație de par
ticipare. fără tuci o importanță, ci 
drept un mijioc p-ețios pus la dis
poziția colectivelor pentru asigura
rea cadrelor necesare acthritâțiî lor 
și fotbalului nostru.

Importanța și scopul camoiana
lului de tineret pun in fața colec
tivelor interesate o serie de sar
cini. Acestea sînt următoarele:

1. Recrutarea elementelor trte- 
bu'e făcută cu mare atenție și 
dîscernămînt, selecționînJu-se tineri 
cu perspective de progres.

2. Crearea celor mai bune con
diții de instruire prin asigurarea 
unor baze sportive bine utilate • și 
chiar piin participarea jucătorilor 
tineri la antrenamentele primelor 
echipe.

3. Alcătuirea unui program de 
antrenament unic, a cărui execu
tare să fie urmărită de antrenorul 
principal.

4. Angajarea unor antrenori 
speciali, dintre cei mai buni, pen
tru echipele de tineret.

5 înlocuirea cu curaj a elemen
telor vîrstnice, necorespunzătoare, 
din prima echipă.

6. Ca-mpionatul de tineret nu tre
buie să fie un mijloc de obținere 
de rezultate imediate, ci o comple
tare a instruirii jucătorilor tineri, 
lăsați adesea în voia întîmplăr'i 
după depășirea virstei die juniorat.

7. Folosirea în antrenament a 
unor metode cît mai potrivite și 
mai variate, care — în măsura 
verificării eficacității lor — să fie 
împărtășite, prin ziare și reviste, 
și celorlalți antrenori.

8. Accentuarea pe orientarea tac
tică spre un stil ofensiv, precum 
și pe finalitatea atacurilor și pc- 
trasul la poartă.

9. îmbunătățirea neîncetată a 
tehnicii individuale

10. Desfășurarea unei temeinice 
munci educative care să contribuie 
la formarea adevăratului sportiv 
de tip nou.

Pentru colective, echipa Voința 
București trebuie să constituie un 
exemplu permanent în ce privește 
posibilitățile și capacitatea tineri
lor fotbaliști. Prin calitatea fotba
lului practicat această echipă do
vedește că fotbalul nostru dispune 
de elemente tinere de valoare, sus
ceptibile de mare progres.

Asociațiile, colectivele sportive 
și antrenorii- trebuie să sprijine e- 
ch'pele de tineret cu tot elanul. 
Spre aceste echipe trebuie Îndru
mate toate elementele de valoare 
din formațiile regionale, raionale 
și orășenești. AconKndu-i toată a- 
ten-ția și depunwxi eforturi înzecite 
pentru atingerea scopului, campio
natul de tineret va deveni o com
petiție de bază a fotbalului nos
tru, generatoare de noi și bine 
pregătite cadre tinere, care să dea 
un nou impuls activității acestei 
populare discipline sportive.

A. BOTF.SC U 
antrenor de stat

misiei centrale de atlet sm se des
fășoară la sediul C.C.F.S. din 
strada Vasile Conta nr. 16. Con
ferința comisiei centrale de box se 
va încheia astăzi, iar conferința 
comisiei centrale de atletism cpn- 
tir-uă astăzi și mîine.

Vom remarca, iu primul rînd, 
faptul că, odată cu jocurile de 
mîine, va începe returul competiți
ei și, în plus, că jocul dintre G.G.Ă. 
și Recolta M.A.S stîrnește un de
osebit interes. Aceasta pentru că 
în tur partida dintre aceste echi
pe s-a terminat nedecis (21—21). 
Insă. în ceea ce privește jocul de 
mîine. prima șansă o păstrează Re
colta M.A.S.. care, în ultimele par
tide. s-a arătat a fi în simțitor pro
gres Adversarii lor de mîine, jucă
torii de la (J.C.A., au o apărare 
ușor penetrabrlă, ceea ce va ușura

Profesorul Dedu Matei tocmai 
își desfăcea schiurile în fața cămi
nului alpin din Bușteni, în clipa în 
care redacția noa-tră a obținut le
gătură telefonică cu cămtnul. To
varășa care ne-a răspuns ne-a ru
gat să așteptăm puțin și, în cu- 
rînd, la capătul celălalt al firului 
am auzit vocea celui căutat.

— Da, tocmai acum m-am întors 
de pe pîrte, deoarece am organizat 
un concurs de selecție pentru spor
tivii asociației noastre (Avintu') 
din diferite centre ale țării. Nu ne 
preocupăm numai de organizarea 
competiției, dar îi și pregătim pe 
concurenții asociației noastre pen
tru întrecere...

Am aflat astfel că pîrtia de co- 
borîre de la Bușteni se prezintă în

(Dinamo), campionul as couorae și slalom uriaș 
de anul trecut ,este printre concurenta cu cele mai mari șanse in 

primul aoncurs de schi al sezonului, „Cupa Avîntul"

Pregătiri in vederea viitorului 
sezon de fotbal

Cele mai multe echipe de fotbal 
din categoriile A și B fac în pre
zent intense pregătiri in vederea 
reluării antrenamentelor pentru vi
itorul campionat Astfel, C.C.A. își 
va începe pregătirile luni; Loco
motiva Galați, (antrenor Jarcă) 
recent promovată în categoria B, 
la 20 ianuarie, în sală ; Locomo
tiva Arad (antrenor Slivăț) la 18 
Ianuarie, in aer liber; Progresul 
Sibiu la 15 Ianuarie. In ce priveș
te această ultimă echipă — cum 
ne informează corespondenții noș
tri M. Vlădoianu și 1. Dostan — 
pregătirile au început printr-un ri
guros control medical. Jucătorii au 
participat și participă la ședințe 
teoretice, tn cadrul cărora arb;tr:i
E. Bucșa și I. Nițescu, din colegiul 
local de arbitri, prelucrează regu
lamentul de joc.

O deosebită activitate depun în 
această perioadă colectivele spor
tive în ceea ce privește operațiunile 
de legitimare și vizare, precum și 
completarea loturilor cu noi jucă
tori. Cura se știe conform re- 
guiameniului apărut anul 
perioada de 
echipele de 
B ia sfîrșit 
ce pentru toate celelalte 
va dura pînă la 31
rie. In ce privește vizarea 
telor, aceasta este programată pe 
regiuni, la date anunțate d!n timp 
printr-un comunicat al comisiei cen
trale de fotbal. Cu toate acestea, 
colectivele nu se prezintă ta viză 
ta datele fixate. Astle’. din regiu
nea Craiova (programată pentru 
7—11 ianuarie) nu s-au prezentat 
decit 15 colective, iar din regiunea 
Constanța (programată pentru 12— 
15 ianuarie) pînă ieri la>prînz s-au 
prezentat doar 3 colective. Și este 
știut că aceste colective nu vor pu
tea participa Ia competiții fără vi
za pe anul 1955. Iată un punct 
asupra căruia colectivele trebuie 
să reflecteze serios, mai ales 
care urmează să se prezinte 
viză.

ac.sU, 
pentru 

A și 
timp 

echipe 
ianua- 
carne-

transferări 
categorie 
astăzi în

cele 
la

„Cupa de iarnă”
mult sarcina înaintării echipei Re
colta.

Un alt joc interesant va fi și cel 
dintre Dinamo și Flacăra Ploești. 
Deși nu au obținut rezultate prea 
bune, ploeștenii au fost întotdeau
na un adversar dificil, chiar și 
pentru o echipă ca Dinamo, care 
este, totuși, favorita întîlnirii de 
mîine.

Programul complet al jocurilor 
de mîine este următorul:

Ora 17,15: Locomotiva' Gara de 
Nord — Știința I C.F. ora 18,15: I 
Dinamo — Flat-ăra Ploești; ora ; 
19,15: Recolta M.A.S. — G.C.A. I 

bune condițiuni de concurs. Schio
rii și schioarele care se vor întrece 
astăzi și mîine la Bușteni se vor 
bucura de aceste condițiuni, pîrtia 
fiind bătută și înghețată în cea 
mai mare parte a ei. Din cauza 
unei avalanșe, partea superioară a 
pîrtiei este impracticabilă, astfel că 
startul se va da la locul numit 
..Stîncile", Au fost marcate și mă
surate în același timp și pîrtiile de 
fond.

Joi și vineri au început să so
sească la căminul alpin din Buș
teni concurenții la actuala ediție a 
Cupei Avintul. Probabil că numărul 
total al concurenților va depăși ci
fra de 200, cei mai mulți fiind în
scriși de asociația organizatoare. 
Acum cîteva zile, schiorii asociației 
Avîntul au luat parte h un concurs

ACTIVITATEA LA HOCHEI
Joi dimineața, gheața patinoaru

lui „Avîntul" din Miercurea Ciuc 
fiiind bună, desfășurarea campio
natului categorici B se’i.a l-a a 
continuat cu jocul Progresul Mier
curea Ciur—Flamuri roșie Bucu
rești. Localnicii, iinpunîndu-și su
perioritatea și în felul cum pati
nau și în rapiditatea și coeziunea 
acțiunilor lor de a iac, au marcat de 
17 ori, terminând învingători cu 
17—0 (4—0, 6—0, 7—0). Scorul
putea fi mult mai mare, insâ por
tarul bucureștenilor, Tulbure, a a- 
vut o comportare bună, sal- 
vînd numeroase g-'l:ri. Punctele 
au fost înscrise dr-: Kozan f6)-» 
Peter (4), Sava (2), Balia (2), 
Farkaș (2) șl Pall. Al doilea joc 
programat, Progresul Gheorghierii- 
Constructorul Petroșani, nu s a pu
tut desfășura, deoarese gheața nu 
mal era practicabilă pentru încă 
un meci.

INFORMAȚII y?onosport
Echipele programate în concursul 

PRONOSPORT nr. 2 (etapa din 16 ia
nuarie 1955) au următoarea situație 
în clasamentele respective:

I. RECOLTA M.A.S.-C.C.A. (hand, 
mase, sală) (21-21). In clasament:
2. Recolta 4 2 2 0 77:63 6
4. C.C.A. 4 1 1 2 61:65 3
II. ORAȘUL' STALIN-TG. MUREȘ 
(hand. fem. sală) (6—14). In clasa
ment:
3. Orașul Stalin 3 1 8 2 13:26 2

4. Tg Mureș 3 0 0 3 9:29 0
IH. DINAMO BERLIN - CHEMIE 
HALLE LEUNA (fotbal R.D.G.) (2-1). 
In clasament:
8. Dinamo (acasă) 6 4 1 1 11:5 9
6. Chemie H. L.

(depl.) 7 2 1 4 9:14 5
IV. AKTIWIST BRIESKE SENF- 
TENBERG-TURBINE ERFURT (fot
bal R.D.G.) (2—0). In clasament: 
Acasă 10. Aktiwist 7 4 12 13'.IO 9 
Deplasare 5. Tur

bine 6222 11:10 6
V. WWITT KART. MARX STADT- 
EINHEIT DRESDEN (fotbal R.D.G.) 
(1—3). In clasament:
Acasă 1 Wismut 7 6 1 0 20:7 13 
D'vniT-are 10. Ein-

heit 7 1 1 5 13:21 3
VI. ROTATION BABELSBERG- 

EMPOR ROSTOCK (fotbal R.D.G.) 
(0—1). In clasament :
Acasă 12 Rotation 8 3 14 10:12 7
Deplasare 14. Empor 8 1 0 7 3:17 2

VII. FORTSCHRITT MEERANE- 
ROTATION LEIPZIG (fotbal R.D.G.) 
(2-3)

In clasament:
Acasă 13 Fortschritt 7 2 14 13:14 5 
Deniasare 11. Rotation 6 0 3 3 5:10 3

VIII. MOTOR ZWICKAU-VOR- 
WĂRTS BERLIN (fotbal R.D.G.) 
((0-1).
In clasa rr,ent:
Acasă 6. Motor 7 5 0 2 17:11 10
Depl. 7. Vorwărts 6 12 3 6: 9 4

IX. CHEMIE KARL MARX STADT- 
LOKOMOTTVE LEIPZIG (fotbal 
R.D.G.) (2—0).
In clasament: n
Acasă 14. Chemie 6 114 9:15 
Depl. 1. Lokomotive 7 4 1 2 10: 6 9

X TIMIȘOARA — BUCUREȘTI 
(hand. fem. sală) (3-16) 
In clasament: 

de selecție la care au fost prezenți 
și membri ai altor colective din 
raionul Sinaia. Iată cîteva din re
zultatele obținute cu această ocazie: 
slalom uriaș copii — Dumitru Ghi- 
vu (Avîntul Bușteni.' : juniori fond 
4 km.; Gh. Moja (Avîntul Bitș-' 
teni) ; junioare fond 2 km.; Ro- 
dica Grapă (Avîntul Bușteni); 
slalom uriaș juniori: Gh. Bă
lan (Avîntul Bușteni) ; slalom uriaș 
fete: Emilia Tunară (Avîntul Buș
teni); seniori fond 8 km.; Ion B^u- 
șaru (Avîntul Bușteni); slalom uriaș 
seniori: Cornel Corbu (Avîntul Buș
teni).

SCHIORII CLUJENI LA PRIMUL 
START

Subredacția noastră din Cluj ne 
comunică și ea date privind activi
tatea schiorilor din această re
giune. Este vorba despre competi
ția organizată to-t la sfârșitul săp- 
tămînii trecute în pădurea Făget, 
rezervată probelor de fond. Ea a 
reunit 59 de part’cipanți. Iată cele 
mai bune rezultate: 5 km. fond 
seniori: Valentin Prodan (Locomo
tiva I.C.G.S.); 3 km. fond fete: 
Ileana Vereș (FI. roșie); I km 
fond junioare: Cristina Costin (Vo
ința). 3 km. fond juniori Gh. Za- 
loni (Progresul). In aceeași zi, co
lectivul Locomotiva I.C.C.S. a or
ganizat, la Florești, întrecerile pen
tru cupa „16 Februarie". Această 
competiție a fost rezervată probe
lor alpine. La startul diferitelor 
proba s-au prezentat 39 de concu- 
renți. Un rezultat deosebit a ob
ținut tînărul Emil Hcrvath, din 
colectivul Locomotiva, dasindu-se 
pe primul loc atît în proba de 
slalom special, cit și în cea de 
slalom uriaș.

De altfel, faptul că timpul era 
din ce îa ce mai călduros iu Mier
curea Ciuc, făcînd imposibilă rea
lizarea unui patinoar propice des
fășurării meciurilor de camp’onat, 
a dus la amina rea jocurilor urmă- 

| to-are.
I Pînă la întreruperea campionatu

lui, fiecare echipă, mai puțin Con
structorul Petroșani, care încă nu 
susținuse nici un meci, a avut pri
lejul să-și dovedească stadiul de 
pregătire în unul sau două jocuri. 
Din cele 7 echipe participante în 
seria de la Miercurea Ciuc, cele 
ma: bine pregătite s-au dovedit a 
P Progresul Miercurea Cidc și 

Progresul Gheorghicni. Celelalte 
formații au venit la campionat fă
ră ca în prealabil să se fi antre
nat pe gheață și din această cau
ză comportarea lor a lăsat de dorit. 
Cu toate acestea, s-a putut constata 
un progres al lor de la meci la 
meci.

o-----

4. Timișoara 3 0 0 3 9:29 0
2. București 3 1 0 2 25:17 2

XI. AVÎNTUL DETA — CON
STRUCTORUL LUGOJ (hand. mase, 
sală). Se întîlnesc pentru prima 
oară.
In clasarpent:
2. Avîntul 3 2 1 0 68:27 5
6. Constructorul 2 1 0 1 22:27 2

XII. LOCOMOTIVA BUC. — ȘTIIN
ȚA I.C.F. (hand. mase, sală) (17-25) 
In clasament:
6. Locomotiva 4 0 0 4 49:78 0
3. Știința 4 3 0 1 77:66 6

MECIURI DE REZERVA

A. METALUL REȘIȚA — LOCO
MOTIVA TIMIȘOARA (hand. mase.
sală). Se întîlnesc 
oară.
In clasament:
3. Metalul
9. Locomotiva

pentru prima

3201 25:18 4
2002 19:52 0

B. METALUL REȘIȚA — FL. RO
ȘIE LUGOJ (hand. fem. sală) (In aer 
liber 1953:9-3 și 1-2)
In clasament:
1. Metalul 3 2 1 0 22:5 5
7. FI. Roșie 10 0 1 1:5 0

C. FL. ROȘIE TND. LINEI — PRO»- 
GRESTTL TIMIȘOARA (hand. fem. 
sală) (In aer liber 1954:3-4 șl 1-2).
In clasament:
3. FI. Roșie 2 1 1 0 6: 3 3
8. Progresul 2 0 0 2 0:28 0

D RECOLTA GTARMATA — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA (hand, 
mase. sală). Se întîfnese pentru pri
ma oară.
In clasament:
7. Recolta 3 0 0 3 37:49 0
9. Constructorul 3003 18:69 0
In paranteză rezultatul din tur.

★
In Capitală concursul nr. 2 se în

chide mîine la amiază. Agențiile 
Pronosport — O.C.L. și cele proprii 
— sînt deschise azi pînă la ora 22, 
iar mîine pînă Ia ora 12

★
Participarea la acest concurs se 

face numai pe buletine generale sau 
multiple.

ac.sU


A doua ediție a 
internaționale 
va avea loc

VARȘOVIA (Agerprcs) PAP
transmite:

Ziarul „Prczeglomd Sportowy1*, 
organ al Comitetului pentru cul
tură fizică și sport al R. P. Polo
ne, publică un interviu cu Antoni 
Miller, secretar al Biroului de or
ganizare a celei de a Il-a eriiiții 
a Jocurilor sportive internaționale 
ale tineretului care vor avea loc 
la Varșovia In luna august în. a- 
ceteși timp cu desfășurarea ce
lui de al V-lea Festival Mondial 
al Tineretului. <>

„Cea de a doua ediție a Jocurilor 
sportive internaționale ale tineretu
lui — a arătat Millfer — nu va 
fi numai cel mai important eveni
ment sportiv organizat vreodată 
in Polonia, ci totodată și cea mai 
mare manifestație sportivă organi
zată in anul 1955 în lume. Jocuri
le vor fi organizate de secțiile de 
sport de pe lingă Comitetul pen
tru cultură fizică și sport al R. 
P. Polone, în colaborare cu fede
rațiile internaționale și uniunile 
sportive naționale. In mai multe 
țări au fost trimise invitații unora 
dintre cel mai buni sportivi din 
lume pentru a lua parte la marele 
eveniment sportiv din Varșovia. 
Scopul principal al Jocurilor este 
de a oferi posibilitatea sportivilor 
lumii să-și încerce forțele cu un 
cm înaintea desfășurării Jocurilor 
olimpice, care vor avea loc la Mel
bourne în 1956.

Competiția a fost denumită „Cea 
de a doua ediție a Jocurilor spor
tive internaționale ale tineretului". 
După cum se știe, aceste jocuri au 
fost organizate pentru prima oară 
la București în zilele celui de al 
lV-lea Festival Mondial a! Tine
retului și Studenților. A fast mă
rit numărul disciplinelor sportive 
incluse in programul Jocurilor și 
anticipăm o participare numeroa
să a celor mai buni sportivi atit

HONVED BUDAPESTA CAMPI
OANA R.P. UNGARE

Miercuri s-a desfășurat ultimul 
meci de fotbal din cadrul campio
natului pe 1954. Peste 20.000 de 
spectatori au urmărit jocul dintre 
echipele fruntaișe Voros Lobcgo 
și Dozsa. Victoria a revenit e- 
echipei textSliste Voros Lobogo cu 
2-1. In urma acestui joc, campio
natul a luat sfîrșit.

Iată Plasamentul deffirritiv :
Honvâd 2S :19 2 5 100:43 40
Vords Lobogâ 26 16 3 7 82:34 35
Kinizsi 26 10 1 0 54:31 23
Vasas Bp. 26 11 7 8 49:51 29
Dozsa Bp. 26 11 4 11 54:49 26
Dorogi Ban. 26 7 11 8 39:42 25
Gy6ri Vasas 26 9 7 10 43:51 25
Vasas Izzo 26 7 11 8 30:41 25
Szombathe’.y Lok. 26 8 7 11 32:49 23
Diosgydry Vas. 26 10 3 13 49:6*0 23
Salgot. Ban. 26 9 4 13 30:46 22
Csepeli Vas 26 6 10 10 33:51 22
Szegedi Hal. 26 7 6 13 37:63 20
Sztalinvarosi Vas. 26 6 4 16 37:57 16

Echipele Szegedi Haladas

Iată clasamentul înaintea jocu
rilor de mîine:

1. Turbine Erfurt 14 7 4 3 29:15 18
2. Dinamo Berlin 13 8 1 4 27:15 17
3. Lokomotiv Leipzig

14 7 3 4 18:14 17
4. Wism’ut Karl Marx

Sztalinvarosi Vasas ati retrogra
dat în categoria B, iar Legiero 
Szolnok și Kobanyai Dozsa au 
promovat în prima categorie a ță
rii

CAMPIONATUL R. D 
GERMANE

După etapa de duminică, în cla
samentul R.D. Germane s-an pro
dus puține modificări. Turbane Er
furt a rămas pe primul loc, rar

13. Rotation Babelsberg

Stadt 14 6 4 4 32:25 10
5. Aktivist Brieske

Senftenberg 14 7 2 5 25:23 16
6. Z.S.K. Vorwârts

Berlin 14 5 5 4 21:22 15
7. Motor Zwickau 14 7 0 7 24:23 14

8. Einheit Dresden 14 6 2 6 29:31 14
9. Chemie Halle

Leuna 14 6 2 6 18:20 14
10. Rotation Leipzig 1? 4 5 4 22:22 13
11. Empor Rostock 11 5 2 7 11:18 12
12. Chemie Karl Marx

Stadt 14 3 5 6 19:28 11

14 4 2 8 14:21 10
14. Fortschritt Meerane

14 3 1 10 19:31 7

Cel de al doilea joc al fotbaliștilor bulgari in Egipt

O

SOFIA, 14 (prin telefon). — 
Fotbaliștii btdgari care se află ac
tualmente în Egipt au susținut ieri 
după amiază la Cairo, cel de ai 
doilea meci, fntîlnirea s-a desfășu
rat între echipele reprezentative ale 
orașelor Sofia și Cairo și s-a termi
nat cu un rezultat de egalitate : 
0-0. Cei peste 20.000 de spectatori 
prezenți la această întîlnire au pu
tut admira tehnica avansată a ju
cătorilor bulgari, care au construit 
numeroase acțiuni periculoase li 
poarta gazdelor însă nu au putut

Jocurilor sportive 
ale tineretului 
la Varșovia 
din țările lagărului păcii cit și 
a celor din țările capitaliste.

Întrecerile vor avea loc la 23 dis
cipline sportive, dintre care 13 sini 
rezervate atit băieților cit și fe
telor, iar celelalte 10 numai bărba
ților. După cum se vede, numărul 
probelor sportive este superior chiar 
celor aflate in programul ultimelor 
Jocuri Olimpice desfășurate la Hel
sinki, unde sportivii s-au întrecut 
numai la 21 de ramuri de sport.

Programul Jocurilor de la Var
șovia cuprinde următoarele spor
turi pentru bărbați și femei : atle
tism, gimnastică, inot, sărituri, ca
notaj, canoe, baschet, volei, hand
bal, tenis, tenis de masă, scrimă 
și tir cu arcul, iar pentru bărbați 
exclusiv, box, haltere, lupte clasice, 
lupte libere, ciclism, fotbal, polo 
pe apă, hochei, curse motocicliste 
de dirt track și bărci cu motor.

Se așteaptă ca numărul partici- 
panțitor la întreceri să atingă cifra 
de 3500. Dintre aceștia 700 de 
sportivi vor reprezenta R. P. Po
lonă în toate cele 23 de probe 
cuprinse în programul Jocurilor, In 
afara acestora un grup de aproape 
2000 de gimnaști polonezi vor pre
zenta demonstrații de gimnastică 
de masă în zilele deschiderii și în
chiderii Jocurilor.

Competițiile se vor desfășura pe 
o perioadă de 13 zile (de la 1 la 
13 august). In primele zile vor 
avea loc întrecerile de atletism. 
Turneul de box se va desfășura 
in cea de a doua parte a locuri
lor, după terminarea concursului 
de atletism.

Sintem siguri — a încheiat Mil
ler — că cea de a doua ediție a 
Intîlnirilor sportive internaționale 
ale tineretului se va bucura de un 
mare succes atit din punct de ve
dere organizatoric cît și tehnic 
sportiv."

O

I Fortschritt Meerane, deși a cîști- 
| gat 2 puncte prețioase, ocupă tot 

ultimul loc. Etapa de duminică 
poate aduce unele modificări în 
clasament, avînd în vedere meciu
rile echilibrate și importante care 
au loc. Turbine Erfurt are un joc 
foarte dificil la Senftenberg și în 
caz de înfrîngere, va cedaprimul 
loc echipei Dinamo Berlin, care 
poate cîștiga <1 mă puncte în me
ciul cu Chemie Ha’le Leuna.

I înscrie datorită jocului excelent al 
portarului reprezentativei orașului 
Cairo. Gazdele au practicat un 
fotbal foarte rapid, cu pase lungi. 
Apărarea jucătorilor bulgari, în 
frame cu Manolov și Boșkov, a 
respins toate acțiunile per'culoase.

In această întîlnire, reprezenta
tiva Sofiei a aliniat următoarea 
formație: Iosifov-Rakarov, Manolov, 
Goranov - Boșkov, Patev - Milanov, 
Arghirov, Ștefanov, Kolev, Pana- 
iotov.

il I. IGNATOV

“ ----- r—-------

PLANURI DE VIITOR
In prima zi a anului nou, ar

tiștii din Leningrad au oferit un 
program muzical radiodifuzat pen
tru membrii expediției aflate pe 
stațiunea în derivă „Polul Nord 
4“. Programul a fost deschis cu o 
melodie bine cunoscută iubitorilor 
de muzică de pretutindeni:

— Vals din baletul Gaianeh de 
Haciaturian — a anunțat craini
cul. — Executa artiștii Filarmoni
cii de stat din Leningrad Liubovi 
Bruck și Mark Taimanov.

Apoi, schimbînd tonul solemn cu 
unul mai glumeț, adaugă:

— Sau, mai bine zis... simultan 
la două piane.

Ascultătorii au înțeles, firește, 
această aluzie, Mark Taimanov fi
ind bine cunoscut atît ca pianist 
valoros, cît și ca unul din cei mai 
buni jucători de șah ai Uniunii 
Sovietice, deținător al titlului de 
marp maestru internațional.

Duetul de pian L. Bruk — M. 
Taimanov a luat ființă mai demult, 
încă ds pe vremea cînd cei doi erau 
fetevi și, fătrrindu-și planuri de vii
tor, își împărtășeau visurile de a 
ajunge maeștri ai muzicii. Acum, 
cei doi pianiști sînt bine cunoscuți 
și nu numai în Leningrad. Ei au 
evoluat la Moscova și Kiev, la 
Harkov și Tblisi, la Riga și Odes
sa luî.nd parte la diferite concer
te. interpretînd cu multă căldură 
și sensibilitate operele clasicilor 
artei muzicale și ale compozitori
lor sovietici.

Intre timp, Mark Taimanov a 
urcat și scările măiestriei sportive, 
devenind un șabist de frunte al 
lumii. El a partiepat cu succes la

—O—
A luat sfirșit concursul 
internațional de patinaj 

de la Alma-Ata
întrecerile feminine din cadrul 

concursului internațional de patinaj 
viteză de la Alma-Ata s-au situat 
la același nivel tehnic excepțional 
ca și cete masculine. In timpul 
desfășurării probelor au fost obți
nute numeroase rezultate care în
trec recordurile mondiale oficiale.

Strălucit s-a comportat tinăra 
patinatoare din Moscova Tamara 
Rîlova. Ea a reușit pe 500 m. 
timpul de 45,6 sec., iar pe 1000 m. 
timpul de 1:33,4. Ambele rezultate 
întrec recordurile mondiale oficiale 
In cursa de 1030 m. au alergat 
sub timpul vechiului record, nu mai 
puțin de 8 concurente. In proba 
de 1500 m. victoria i-a revenit 
sportivei sovietice Rimma Jukova, 
cu timpul de 2:27,7, iar pe 3000 m. 
Verei Postnikova, cu 5:18.5, urmată 
la 4 sec. de Tamara Rî’ova.

In urma rezultatelor obținute, pe 
primul loc s-a clasat Tamara Rî
lova, care a cucerit în felul acesta 
premiul Ccmsilrului de Miniștri al 
R.S.S. Kazahă. La bărbați, prețio
sul trofeu i-a revenit, după cum 
se știe, tînărului patinator Dmi
tri Sakunenko.

In cursul competițiilor și spor
tivii alter țări participante au rea
lizat o serie de recorduri naționa'e 
In special patinatorii din R. P. 
Polonă și R. Cehoslovacă și pa
tinatoarele din R. D. Germană au 
adus multe modificări pe tabelele 
recordurilor ță-ilor lor.

In ultima zi a concursului s-au 
disputat probe masculine pe distan
țe de 1000 și 3000 m. Marcînd 
1:22,8 re 1000 m., Evglieni Grișin 
a reușit să întreacă recordul mon
dial oficial al fin'in-ter’rl'ti G. Tim
ber g.

întrecerile s-an desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie. 

campionatele U.R.S.S., s-a numă
rat printre premiații marelui tur
neu de la Stockholm, apoi la tur
neul de la Zurich, pentru desem
narea adversarului campionului 
mondial M. Botvinik.

Corespondentul ziarului „Soviețki 
Sport4’ s-a adresat marelui maestru 
internațional, pianistului Mark 
Taimanov, cu rugămintea de a a- 
răta ce planuri nutrește pentru vi
itor.

— Anul acesta — a spus exce
lentul șahist — sper să fie deose
bit de rodnic pentru mine atît in 
activitatea mea muzicală cît și în 
practicarea sportului preferat. în
că în cursul lunii ianuarie avem 
programat un concert important la 
Moscova și n-aș vrea să-i deziluzio
nez pe spectatorii care în aceeași sa
lă ,.Ceaikovskî“ m-au aplaudat în 
timpul concursurilor de șah. In a- 
cefași timp, va trebui să mă 
pregătesc pentru un important e- 
veniment sportiv: finala campiona
tului de șah a! Uniunii Sovietice. 
Ea constituie o competiție deosebit 
de dificilă, datorită numărului ex
cepțional de mare de șahiști de va
loare mondială care iau parte Ia 
ea. Nu e exagerat să spunem că 
finala campionatului de șah al 
U.R.S.S. rivalizează cu cele mai 
mari concursuri internaționale de 
peste hotare. Anul acesta, campio
natul U.R.S.S prezintă o impor
tanță deosebită, prin faptul că el 
constituie totodată și criteriul de 
calificare în vederea participării la 
turneul internațional de la Stock
holm, pentru campionatul mondi
al”.

I Mark Taimanov, în partida sa 
feu Efim Geller de la ediția de 
anul trecut a campionatului de

■ șah al Uniunii Sovietice, In acest 
an , cei doi tineri mari maeștri se

Svor întîlni din nou în finala în
trecerii, care stabilește pe cel mai 
■ puternic șahist al anului.

Sărbătoarea sportivă
Mufte zile frumoase, plin» de 

voie bună și bucurii, vor rămîne în 
pmintirea elevilor Moscovei, cînd, 
după terminarea vacantei de iar
nă, ei se vor așeza din nou în 
băncile școlii pentru invățătuiă. 
Nu vor uita, firește, nici ziua cînd 
într-un grup r.uneros au pornit-o 
spre stadionul Dinamo din capi
tala Uniunii Sovietice Aici a fost 
organizată o mare sărbătoare spor
tivă închinată vacanței de iarnă a 
elevilor. Cei mai buni reprezen
tanți sportivi ai tinere'u'ui stu
dios din Moscova, patinatori de 
viteză și artistici, hocheiști, au 
demonstrat Si fața spectatorilor de 
aceeași vîrstă cu ei, măiestria 
sportivă, au arătat grăitor succe
sele care pot fi repurtate prin 
practicarea regulată a sportu’ir.

La ora 12, în sunetele marșului 
participanții apar pe pista de 
gheață. Programul festiv este des
chis de patinatorii artistici.

— Balul școlilor, demonstrație 
în grup, — anunță crainicul. Pe 
gheață își fac apariții elevi și 
eleve din clasele I-a și a Ll-a se
cundară ah- școlilor Moscovei. Sînt 
prim'i hr pași intr-o disciplină 
sport’vă a'.ît de dificilă cum e pa
tinajul artist' .' Totuși, ei. și-au 
însușit ritmul muzicii, patinează cu 
siguranță, executînd figuri dificile.

Minunată a fost evoluția elevelor 
dan clasele super oare, care au 
prezentat . d nsul fin'uri'or” In 
costume multicolore, pnrtînd ari
pioare roșii, ga Pene și verzi, ele 
uanseazâ ușor și grațios pe ghea-

fa săli și pe stadioane
Deși iama este în toi, în Gru- 

zia temperatura e ridicată, timpul! 
este uscat și frumos. Aceasta le-a 
pelrmiis echlipieilor de fotbal să-și 
desfășoare fără întrerupere cam
pionatul republicii, care a luat 
sfîrșit zilele trecute. La întreceri 
au luat parte sute de colective, 
concurînd mai întî> în campiona
tele orașelor și regiunilor. Cele 
mai bune dintre echipe au Jsat 
parte la turneul final, desfășurat 
după sistemul tur și retur. Pen
tru a treia oară consecutiv, vie4 
toria le-a revenit fotbaliștilor di4 
recției de tramvaie și troleibuze 
din Tbil'si.

*

Au intrat în tradiție îrrfîlrririle 
dintre voleibaliștii Tallimului și 
Leningradului. De data aceasta, 
întrecerea a avut u i caracter deo
sebit de dîrz. Vi-'ori i în me
ciul dintre echipele de juniori le-a 
revenit celor din Tallin, cu scorul 
de 3—1. La junioare, echipa Le
ningradului a obținut revanșa, cîș- 
tigată cu același scor. întrecerea 
dintre echipele de senioare a luat 
sfîrșit cu victoria voleibalistelor 
din Leningrad, la scorul de 3—1. 
Cea masculină a necesitat... două 
zile de disputare Meciul a fost 
întrerupt la scorul de 2—2. din 
cauza orei tîrzii și relurt a doua 
zi, c'nd, pri.ntr-un efort deosebit, 
sportivii -din Tallin au reușit să 
cîștige setul decisiv.

★
Pe șantierul hidrocentralei de la 

Stalingrad a avut loc recent un 
ciclu de lecții pe teme sportive. 
Tinerii constructori au ascultat 
patru confer ițe cu următoarele 
subiecte: „Campionatele europene 
de atletism", „Fotbalul in U.R.S.S.’, 
„Gimnaștii sovietici, cei mai buni 
din lume" și „Patinatorii sovie
tici, campioni mondiali". Conferin
țele au fost ținute de o serie de 
sportivi fruntași ai Uniunii Sre 
vietice și urmate de filme docu-' 
men tare cu subiect sportiv.

-Ar
In noul Palat al Sportului, con

struit recent în orașul Stalino, 
au avut loc campionatele de hal4 
tere — individuale și pe echipa 
— ale Ucrainei La întreceri a." 
participat 21 de echipe, față de 16 
cîte au concurat anul trecut. O 
mare surpriză a fost înregistrată 
în cadrul categoriei semiușoară. 
Tînărul maestru al sportului I. 
Mazurenkov a reușit să-l învingă 
pe recordmanul mondial Pierir Kir- 
șon cu 10 kg.

a elevilor Moscovei
[ă. Iată-le p.rtinînd în spirale din 
ce în ce- mai mici. Peste o clipă» 
ca la un semn, toate participante
le desenează o floare ca de po
veste. In tribune aplauzele nu mai 
contenesc.

Tinerii patinatori de viteză au o- 
ferit o luptă sportivă dintre cele 
mai interesante. Ei sînt antrenați 
de maeștrii emeriți ai sportului 1. 
Melnicov și G. Kușin. Se remarcă, 
printr-o tehnică economică și bine 
șlefuită a alergării, elevul Valerii 
Larionov, în vîrstă: de 15 ani. Cu 
cîteva zile în urmă el a stabilit 
un nou record de juniori al țării 
în cursa de 3.000 metri. Acum, La
rionov a concurat tot atît de bine, 
marcînd pe distanța de 500 metri 
cel mai bun timp al zilei: 48,3 
sec.

Apoi, pe gheață au apărut din 
nou patinatorii artistici. De data 
aceasta micuții spectatori au avut 
prilejul să-i urmărească pe cei 
mai buni specialiști a' țării, mae
ștri ai sportului și campioni unio
nali. In fața lor au evoluat T, Li- 
liareva și V. Zăharev, campioni ai 
Uniunii Sovietice, maeștrii sportu
lui E. Bogdanova, O. Simontov- 
ski și alții. Ei au arătat, descom- 
punînd mișcările,, cum se efettnea-. 
ză diferitele exerciții, încl-.eindu-ți 
evoluțiile prin demonstrații spec
taculoase și atrăgătoare.

Emo'ionați și plini de bucurie au 
părăsit stadionul tinerii elevi. Mă
iestria arătată de coleg i lor le-au 
trezit n‘utora dorința de a prac
tica sportul. ....... ... ,



c Comunicatul Biroului Comisiei Centrale de Baschet
I. In urma omologării rezulta

telor jocurilor din campionatele 
masculine și feminine ale catego
riei A și din campionatul de califi
care pentru categoria A pe 1954. 
au fost întocmite următoarele cla
samente :
CAMPIONATUL MASCULIN AL 

CATEGORIEI A
L Dlnamo București

22 20 2 1453:1195 42
î. CC. A- 27 13 ; 1543:1249 41
3. Locomotiva Bucu-

rest! n 15 7 1354:1244 37

L Știința LC F. » !5 î 1716 :1224 37
î. Progresul F B

București a U 11 14U:1453 13
S- știința Timiș. 22 18 12 1123:1357 32
1. Progresul C S-

București 22 19 12 1393:1421 22
i Progresul Tg.

Mureș 22 • 14 1439:1488 38
3. Progresul Orașul

Stalin a 7 15 1193:1353 29
0. Dinamo Orad 22 7 15 1352:1519 29

•L Știința Iași 22 S 17 1019:1773 27
L2. FL Roșie Cluj 22 5 17 .043:1212 n

Se declară campioană pe anul 
1954 echipa Dinamo București

Conform regulamentului. retro
gradează echipele Progresul C-S. 
București și Flamura roșie Cluj.

Promovează in categoria A echi- 
oele Constructorul Sibiu și Di
namo Tg Mureș clasate pe lo
curile 1 Ș' respectiv 2 in finala 
campionatului de calificare 
CAMPIONATUL FEMININ AL 

CATEGORIEI A

30

l. Știința Cluj 18 18 0 852:
2. Știința I.C.F. 18 18 2 1176:
î. Locomotiva Bucu-

rești 18 12 6 990:
4. Constructorul

București 18 11 7 898:
5. Progresul Or. 18 11 7 953:

S. Progresul Tg.
Mureș 18 10 8 618:

1. FI. Roșie Orad 18 6 12 728:
8. Progresul Arad 18 4 14 602:
9. Știința lași 18 2 16 423:

10. Știința Galați 18 0 18 460:

704

29
29

36
34

: 545
: 563

Se declară campioană pe anul 
1954 echipa Știința Cluj.

Conform regulamentului, retro
gradează echipele Știința Iași și 
Știința Galați.

Promovează în categoria A echi
pele Știința Invățămînt București 
și Flamura roșie Tg. Mureș, cla
sate pe locurile 1 și, respectiv, 2 
în finala campionatului de cali
ficare

II. Comisia centrală constata ca 
sub aspect disciplinar campiona
tele anului 1954 au corespuns, în 
general. Marea majoritate a echi
pelor au înțeles să-și dispute în 
mod cinstit întâietatea și au avut 
o comportare corectă pe teren. 
S-au înregistrat însă și abateri de 
la cinstea și corectitudinea care 
trebuie să-l caracterizeze pe spor
tivul de tip nou. Printre acestea 
se enumără și faptele de rea cre
dință sâvîrșite de jucătorul Ale
xandru Szilasi (FI. roș'e Cluj), ca 
și atitudinea de acoperire a nere
gulilor și de neglijență față de 
dispozițiurrile regulamentare, ati
tudine manifestată de conducerea 
colectivului și secției de baschet 
Flamura roșie Cluj

Față de cele constatate in ca
zul semnalat mai sus, Comisia 
centrală hotărăște următoarele:

a) Se omologhează cu rezultatul 
de 2—0 în favoarea primelor e- 
chipe, jocurile: Dinamo Oradea 
Flamura roșie Cluj, Locomotiva 
București—Flamura roșie Cluj Și 
Progresul F. B. București—Fla
mura roșie Cluj, pentru faptul ca 
echipa Flamura roșie Cluj a în
trebuințat în aceste meciuri pe ju- 
c’torul Alex. Szilasi care nu avea 
drept regulamentar de joc, înfruc.t 
fusese anterior legitimat pentru co
lectivul Locomotiva Iași.

b) Se suspendă pe un an din ac
tivitatea sportivă jucătorul Alex. 
Szilasi pentru abateri de la mo
rala sportivă.

III. Aualizînd acffvilaftaa bas- 
Citețului pe amil 1954, Comisia cen
trală de baschet apreciază căs-au 
înregistrat în această perioada de

s-au

Boxerii polonezi au început pre
gătirile în vederea campionatelor 
europene care vor avea loc între 
29 mai și 15 iunie în Germania 
occidentală. La sfîrșitul anului 
care a trecut Federația poloneză 
de box a întocmit lista celor mai 
buni pugiliștl

Iată clasamentele în ordinea ca
tegoriilor: cat muscă: 1. Kukier 

lunp o serie de succese: în pri
mul rînd, pe linia creșterii numă
rului echipelor cu activtate regu
lată, iar apoi și in ceea ce pri
vește calitatea jocului. La aceste 
succese au contribuit, fără in 
doală. atit cele două campionate 
ale categoriei A, ci! și campio
natul de calificare și competițiile 
pe plan local

In activitatea echipelor au exis
tat preocupări mai serioase decît 
în anii precedenți, atH pentru îm
bunătățirea tehnicii individuale 
cit și pentru creșterea valorii tac- 
t:ce a jocului de ansamblu. Ca 
c-mare a acestor eforturi, întrece
rile — mai ales cele drrire echi
pele masculine — s-au ridicat une
ori la un nivel superior, oferind 
partide spectaculoase, mteresante.

Totuși, echipele noastre mascu
line au încă serioase lipsuri în 
ceea ce privește aplicarea continuă 
a sistemului de apărare „om la 
om*, folosirea contraatacului și a 
jocului colectiv în atac etc.

Trebuie arătat însă că față de 
condițiile create și posibilitățile 
exstente, baschetul nostru femi
nin este >ncă mult in urma celui 
masculin, că el nu face față cerin
țelor jocului modern. Jucătoarele 
noastre, în special cele fruntașe, 
r.u au reușit în anul 1954 să li
chideze în măsura necesară defi
ciențele care stăruie în pregătirea 
lor tehnică și tactică și nici an
trenorii celormai multe tfintreechi
pele noastre feminine nu au fă
cut suficiente eforturi în această 
direcție. Pentru a contribui la 
progresul baschetului feminin este 
nevoie să se intensifice pregătirea 
f'zică. tehnică și tactică a jucă
toarelor, să se introducă în echipe 
elemente dotate, să se studieze, să 
se pregătească și să se aplice cele 
mai noi metode de antrenament 
in plus, în anul 1955 trebuie să se 
acorde o aterrție sporită a- 
sigurării unei concepții uni
tare de pregătire a echipelor frun
tașe.

IV. Ca urmare a creșterii valorii 
echipelor, atragerii unui număr tot 
mai mare de echipe în activita
tea continuă, interesul mase
lor de sportivi pentru baschet s-a 
accentuat. Jocurile, mai ales cele 
de la campionatele categoriei A, 
sînt urmărite de un număr tot mai 
mare de spectatori. La unele e- 
tape de campionat s-au înregistrat 
peste I2.00C de spectatori, ceea ce 
marchează o creștere serioasă față 
de arrul trecut. Dar, totodată, tre
buie arătat că în unele orașe (Ti
mișoara, Cluj, Tg. Mureș etc.) ati
tudinea unor spectatori nu a fost 
totdeauna corectă, influențînd des
fășurarea normală a meciurilor. 
Este necesar ca fiecare dintre 
spectatorii care urmăresc întrece
rile de baschet să înțeleagă că nu
mai asigurind jocurilor o atmos
feră corectă, sportivă, ajută efec
tiv la progresul baschetului.

V. Un aport determinant în ob
ținerea succeselor din ar»ul 1954 
l-au avut antrenorii. Mulți dintre 
ei au muncit cu dragoste, perse
verență și competență, reușind ca 
prin realizările din cadrul colecti
velor lor cit și prin continua ridi
care a nivelului profesional să-și 
îndeplinească în mare măsură sar
cinile. Așa au făcut antrenorii: Gri- 
gore Avachian, luliu Deak, Sigis
mund Ferencz, Constantin Herold, 
Emil Manea, Alexandru Popescu, 
Vasile Popescu, Alexandru Șerban, 
Leon Teodorescu etc. Spre deose
bire de aceștia. însă, alți antre
nori nu au depus toate stăruințele 
pentru obținerea unei pregătiri su
perioare a echipelor lor, nu au 
muncit cu interes și continuitate, 
nu s-au arătat preocupați de îmbu
nătățirea cunoștințelor proprii (e- 
xemplu: Eugen Hotya, Gh. Nku- 
lescu, Gh. Dumitrescu etc.).

VI. Fără îndoială, o contribuție 
de seamă la buna desfășurare a 
activității competiționale pe anul 
care a trecut au adus-o arbitrii. 
Prin munca lor dezinteresată, prin- 
tr-o pregătire serioasă, prin com
portare obiectivă și corectă, unii

Pregătirile boxerilor polonezi
(campion european); 2. Justka; 3. 
Lietke; cat. cocoș: 1. Stefaniuk 
(campion european); 2. Kasperc- 
zak; 3. Murawski; cat. pană: 1. 
Soczewinski; 2. Rozp'erski;^ 3. So
kolowski; cat semiușoară: 1-2. 
Niedzwiodzki și Milewski; 3. Ant- 
kiewicz; cat. ușoară: 1. Kudlacik;
2. Ponanta; 3. Sadowski; cat. semi- 
mijlocie: 1. Drogosz (.campion eu
ropean); 2. Pinski; 3. Guzinski; 

dintre arbitrii noștri (C. Armășe- 
scu, P. Spiro, S. Ferencz. Dan Ch.i- 
riac, Em. Zoltan, Em. Fabri etc.) 
au ajuns să presteze arbitraje 
bune. In general însă, arbitrajele 
au rămas in urma evoluției con
cepției modeme de joc și din a- 
ceasta cauză ele au dăunat, une
ori normalei desfășurări a parti
delor. Astfel unii dintre arbitri 
au condus cu multe scăpări jocu
rile care le-au fost încredințate 
(V. Kevorkian, A Kakuts, G. 
Steiner, O. Anastas!u, S. Simio- 
nescu etc.). Este nevoie ca atit co
legiul central cit și colegiile locale 
de arbitri să-și intensifice mun
ca, să lucreze mai serios în di
recția pregătirii conducătorilor de 
jocuri. In privința aceasta, un se
rios început l-a constituit recenta 
conferință pe țară a arbitrilor, care 
a contribuit la lămurirea unor pro
bleme esențiale de arbitraj și a pre
conizat măsurile ce trebuie luate 
în vederea unificării arbitrajului.

VII. Nu trebuie trecută cu ve
derea munca activelor obștești ale 
comisiilor regionale, raionale și 
orășenești de baschet. O activitate 
organizată, continuă, au dus co
misiile regionale Oradea. Regiunea 
Stalin, Regiunea Autonomă Ma
ghiară, comisiile orășenești Bucu
rești, Satu Mare etc. Activiști cum 
sînt Alexandru Teodorescu, Alex. 
Dănilă (Buc), A. Kakuts, L. Voi- 
sa (Tg Mureș). G. Steiner, AL 
Milac, L. Nagy (Oradea), 1. Du
mitru, G. Roșu (Orașul Stalin),
F. March, M. Bacnner (Timișoara), 
N. Lascu (Piatra Neamț), Gr. 
Bârsan, V. Kevorkian (Galați), I. 
Smilovici, L. Sanft (lași) etc., au 
muncit cu multă dragoste, reu
șind să contribuie la realizări re
marcabile în centrele respective. 
Multe dintre comisii nu au avut 
însă activitate, au existat numai 
formal, nu au contribuit cu nimic 
la organizarea activității în regiu
nea sau orașul respectiv (exemplu: 
comisiile regionale Bacău, Baia 
Mare, comisiile orășenești Arad, 
Ploești, etc.). O datorie princi
pală a comisiei centrale este în
tărirea organizatorică a comisiilor 
de baschet din întreaga țară, ast
fel ca munca de stimulare, de spri
jin și control a activității secțiilor 
să fie efectuată permanent, pe plan 
local. De asemenea, pe primul plan 
al activității comisiilor de bas
chet *din întreaga țară trebuie sa 
stea munca de organizare a cit mai 
multor competiții locale, care au 
ca scop crearea unei mase de 
baschetbaliști de un nivel mediu, 
din rîndul cărora se vor ridica 
viitorii componenți ai loturilor re
prezentative

VIII. O mai mare atenție trebuie 
acordată întreținerii bazelor și în 
special îngrijirii sălilor. Comisia 
centrală constată că, exceptînd să
lile Floreasca și D:namo din Bucu
rești Metalul din Orașul Stalm și 
— în mai m’că măsură — sala
S.MTC.F. din T mișoara, in cele
lalte orașe atit colectivele cărora 
le aparțin sălile c>t Și colectivele 
interesate nu se străduiesc să re
pare instalațiile, nu se îngrijesc 
de curățenia sălilor și de buna lor 
Întreținere. Aceste lipsuri fac ca 
în săf.ile Giulești din București, 
ca și în săl le din Tg. Mureș. Ora
dea, de exemplu, jocurile să 
se desfășoare în condiții necores
punzătoare Este necesar ca prin 
acțiunea mai mu'.tor colective, sub 
îndrumarea comitetelor C.F.Ș. și 
folosind mijloacele locale, să se 
treacă la reamenajarea sălilor, la 
repararea defectelor de instalații, 
astfel ca activitatea la baschet să 
se desfășoare în condițiuni mai 
bune.

•fr
Comisia centrală de baschet feli

cită pe antrenorii, j'ucătorii, arbi
trii și membrii comisiilor care au 
obținut rezultate pozitive în munca 
lor în anul 1954 și cheamă pe toți 
cel care activează pe tărîmul bas
chetului să pornească cu eforturi 
sporite la activitatea pe anul 1955.

BIROUL COMISIEI CEN
TRALE DE BASCHET

cat. mijlocie mică: 1. Pietrzy- 
kowski; 2. Krawczyk; 3. Karpinski; 
cat. mijlocie: 1. Ptorkowski; 2. Pol- 
leks; 3. Planutius; cat semigrea: 
1. Grzelak; 2. Wojkiewski; 3. Fra- 
nek: cat. grea: 1. Wengrzyniak; 2. 
Goscianski; 3. Manka.

Pentru campionatele europene de 
box au fost selecționați 38 de bo
xeri care formează lotul republi
can.

Azi încep campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Belgiei

Spectatorii parizieni prezenți la 
finalele campionatelor de tenis de 
masă ale Franței au așteptat cu 
multă nerăbdare desfășurarea fina
lei probei de simplu femei, dintre 
Angelica Rozeanu și campioana 
Franței, Christiane WateL Repre
zentanta Franței a fost într-o for
mă excepțională la aceste campio
nate, dovedind o apărare aproape 
ermetică și o lovitură stîngă de 
atac foarte puternică și executată 
prin surprindere. Angelica Rozeanu 
arătase și ea o formă bună, însă nu 
putuse întrebuința cu toată eficaci
tatea loviturile de atac în primele 
meciuri din cauza mingilor (Mon
tana) foarte proaste (ușoare) și a 
meselor care fiind confecționate 
dintr-o esență de Igmn moale, nu 
permiteau o săritură normală a min
gii. Totuși, în finală. Angelica Ro
zeanu, obișnuită acum cu noile con
diții de joc, a atacat decis de la 
primele mingi, derutîndu-și com
plet adversara și manifestînd o su
perioritate categorică. Demorali
zată, Watel nu a mai putut opune 
nici o rezistență și a cedat la 
scor.

Meciul dintre campionul Fran
ței Roothooft și tînărul nostru 
campion Matei Gantner a fost 
deosebit de interesant In setul 1, 
Gantner, neîncălzit încă, i-a permis 
lui Roothooft să ia de la început 
avans și să cîștige la 16. In setul 
următor francezul a condus cu 
8-2, dar Gantner, revenindu-și a 
egalat și chiar a condus cu 16-14, 
dar tot Roothooft este cel care a 
cîștigat setul, la 18. Setul III s-a 
desfășurat într-o alură extrem de 
rapidă, cu atacuri și contraatacuri 
deosebit de spectaculoase. Gant
ner a jucat strălucit și a reușit să 
ciștige la 16. In setud al IV-lea
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ciclist al Egiptului a continuat joi 
cu desfășurarea etapei a II-a, So- 
hag-Assiuit (120 km.), pe o șosea 
neasfaltată, pe valea Nilului. In 
ciuda unui vînt foarte puternic, ca
re bătea din față, cursa este foar
te rapidă chiar de la plecare. Se 
pedalează cu peste 40 km. pe oră. 
Pînă la km. 60 se produc mai mul
te evadări dintre care cele mai im
portante sînt ale bulgarilor Koțev 
și Rusev. De-a lungul kilometrilor, 
lor li se alătură cicliștii romîni
C. Șandru și C. Dumitrescu, bel
gianul Meenen, danezul Andersen 
și alții. Se formează 3 plutoane. 
In plutonul doi se află englezul 
Hoare, francezul Vermeulin, iugos
lavul Vidali. Pe ulthna parte a e- 
tapei, ciștigătorul de anul trecut 
al turului, belgianul Meenen, lan
sează mai multe atacuri, căutind 
să se distanțeze de unul singur. 
Tentativele ciclistului belgian sînt 
sortite insă eșecului deoarece Du
mitrescu. care se află in formă 
excelentă, și Koțev contraatacă Ia 
timp și 11 readuc. în pluton.

La Assitrt. după ce cicliștii aler
gaseră cu o medie orară de 36 km. 
(medie foarie bună dacă ținem sea
ma că a bătut vîntul), sprintul fi
nal s-a disputat între 6 alegători 
care au fost aplaudați de o mul
țime entuziastă. Victoria a revenit 
lui Andersen (Danemarca) care a 
fost cronometrat cu timpul de 
3h21-42". Pe locurile următoare au 
sosit în ordine Rusev (R. P. Bul
garia), Meenen (Belgia), Koțev 
(R. P. Bulgaria). Dumitrescu 
(R.P.R.). Rumenev (R. P. Bulga
ria), toți în același timp cil An
dersen. Pe locul șapte a sosit Og- 
ncr.schl (R. P. Bulgaria) cu Vmpul 
de 3h21 59”, Iar oe ‘'Cal opt 

’n acela-i t’mp.
In urma acestei etape, belgianul 

Schaepens a pierdut tricoul galben 
care a Rst îmbrăcat de cicPotu! 
bulgar Boian Koțev. Locuri bune 
ocupă cicliștii romîni: C. Dumi
trescu este al patrulea la numai

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
♦ In primul mare concurs de 

schi-fond desfășurat la Moscova, 
victoria în cursa de 30 km. i-a 
revenit lui Nikolai Anikin cu timpul 
de lh46:38,0. Pe locul 2 s-a cla. 
sat Pavel Kolcin. Campionul mon
dial Vladimir Kuzin a ocupat lo
cul 4.

♦ Astăzi și mîine va avea Ioc 
la Budapesta dubla întîlnire de 
baschet și polo pe apă între echi
pele Honved Budapesta și Partizan 
Belgrad. Echipele de baschet și polo 
pe apă Partizan Belgrad au sosit 
joi în capitala R.P. Ungare.

Gantner a condus cu 7-1, însă 
Roothooft, jucînd excelent, a recu
perat, a cîștigat setul la 19 și cu 
aceasta și victoria cu 3-1.

In finala probei de dublu mixt, 
care a oferit o dispută foarte dîr- 
ză, cel mai interesant a fost setul 
V. Perechea engleză D. Rowe-J. 
Leach a condus cu 10-7, apoi re
prezentanții noștri Angelica Ro
zeanu și Tiberiu Harasztosi au e- 
galat la 10 și au condus cu 20-17. 
A servit Leach, iar Harasztosi a 
greșit returul de servici, scorul 
devenind 20-18. Apoi, cuplul en
glez a reușit cîteva lovituri bune 
în ajac cîștigînd setul cu 22-20 
și meciul cu 3-2.

Victoria în proba de dublu băr
bați i-a revenit perechii Caffiero- 
Sala (Franța), care a învins cu
plul Roothooft-Lanskoy (Franța), 
cu 3-2. ★

După campionatele internațio
nale de tenis de masă aîe Fran
ței, delegația sportivilor romîni — 
formată din Angelica Rozeanu, 
Sari Szasz, Ella Zeller, Matei 
Gantner, Toma Reiter, Tiberiu Ha
rasztosi și Paul Pesch — va lua 
parte astăzi și mîine la o nouă și 
importantă competiție. De data a- 
ceasta, reprezentanții noștri vor 
participa, la Bruxelles, la întrece
rile din cadrul campionatelor in
ternaționale de tenis de masă ale 
Belgiei. La aceste concursuri și-au 
anunțat în general participarea 
cele mai bune jucătoare și cei mai 
buni jucători care s-au întîlnit re
cent la Paris. In capitala Belgiei 
vor concura și Konrad Freundor- 
fer campionul Germaniei Occi
dentale, Rochmaier (Germania 
Occidentală) și Wegrath (Aus
tria).

al Egiptului
38 de secunde de Koțev, iar G. 
Șandru în același timp.

Iată clasamentul general după 
două etape: 1. Koțev (R.P. Bulga
ria A) 9h59’52”; 2. Ognenschi (R. 
P Bulgaria B) lOhOW’ : 3. 
Muradian (Liban) același timp; 
4. C. Dumitrescu (R.P.R ) 10h00’ 
30”; 5. Hoare (Anglia) lOhOl'15”;
6. Schaepens (Belgia) 10h02’50“;
7. Meenen (Belgia) 101105’03” ;
8. C. Șandru (R.P.R.) 10h05’20”.

Clasamentul pe echipe după pri
ma etapă era următorul: 1. R. P. 
Bulgaria B 19h54’ ; 2. Belgia 19h 
59’; 3. R. P. Bulgaria A
19h59’56” ; 4. R.P.R. 20 h ; 5. 

Danemarca 20h02’; 6. Anglia
20h07’; Libia A. 20hll*; 8. Egipt 
A 20h28’ ; 9. Iugoslavia A 20h52’; 
10. Liban A 20h53’ ; II. Iugoslavia 
B 21h02’; 12. Grecia 21hl0’; 13. 
Franța 21hl5’: 14. Liban B 22h02’;
15 Turcia 23hl2’ ; 16. Egipt B 
23hl7’; 17. Turcia B 23h29’; 18. 
Siria 26hll*.

★
CAIRO, 14 (Agerpres).
Cea de a III-a etapă a Turului 

ciclist al Egiptului, disputată ieri 
pe traseul Assiut-Minia. a fost 
cîștigată la sprint de belgianul 
Schaepens, care a parcurs 125 km. 
în 3h 43’16”. In aceiași timp cu 
învingătorul a sosit un pluton de
16 cicliști printre care se află și a- 
lergătorul romîn C. Dumitrescu, 
clasat pe locul 7. După această 
etapă, Dumitrescu continuă să se. 
mențină în primele locuri ale cla
samentului general.

Clasamentul general pe echipe 
după două etape este următorul : 1. 
R.P. Bulgaria B 30 h 04'29",2. 
R. P. Bulgaria A 30h 05’02”, 3. 
R.P.R. 30h 13’40”, 4. Belgia 30h 
15’03”, 5. Danemarca 30h 15’04”.

Astăzi se dispută etapa a IV-a: 
Assiut-Beni Snef (132 km.)

♦ In capitala L'aiunii Sovietice 
» sosit — pentru a susține mai 
multe întîlniiri prietenești — echi
pa selecționată de lupte libere a 
Japoniei. In primul meci, luptătc- 
torii japonezi vor evolua la Mos
cova la 17 ianuarie. Apoi, echipa 
Japoniei va susține întîlniri la Baku 
și Tbilisi.

♦ In cadrul unu: concurs dte na- 
tație rezervat juniorilor, desfășurat 
la Kiev, elevul A. Zavertnîi a sta
bilit un nou record u’iiiona] de ju
niori în proba de 200 m. liber, 
cu timpul de 2:16,3

Redacția ți Administrația, București str. Const. Milla Nr. 17. telefon 8 30. 36—5.30.37 Nr I—9—5? STAS 345? —52 Intr Poligrafică Nr. 2 str. Brezoianu Nr. 23— 25. Abonamen
tele m tao la oficiile poștale prin tae lorii poștali șl difuzorii voluntari din întreprinderi.


